kardeşlik Bahar 2020 İçindekiler
Editörden..

2

Irak Türkmenleri Arasında Ninni Söyleme Geleneği ve Ninni Örnekleri
Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı

3

Kemal Beyatlı’dan Şiirler
Kemal Beyatlı

12

Bir Demli Hüzün (Şiir)
Çiğdem Kader

13

Prof. Dr. Nurullah Çetin ile Millî Birliği Yeniden İnşa Üzerine Bir Mülakat
Kardeşlik Dergisi

14

Felsefenin Edebiyata Yansıması
(Hüseyn Cavid Yaradiciliği Üzerine Bir İnceleme)
Prof.Dr. Lütviyye Asgerzade

22

Türkiye Türkçesinde Neler Oluyor ?- 4
Önder Saatçi

28

Karşılaştırmalı Güzel Köy/Di̇ yarbakır Halk İnançlarından Kesi̇ tler
Dr. Yaşar Kalafat - Songül Çakmak

30

Eski Günler
Muhammed Karabaş

39

Adil Sultan Destanı
Dr. Doğan Kaya

40

Irak Türkmenlerinin Tarihi
Ahmet H. Kasapoğlu

44

Hikayem
Doç. Dr. Türkan Gözütok

47

Servet-i̇ Fünun Döneminde Türkçe
Prof. Dr. Nezahat Özcan

48

Muallim Naci’nin Klasik Türk Şiirine Bakışı
Dr. Ahmet Akgül

52

Tramvay Fatura Taksit
Alper Saatçi

56

Irak Türkmen Sanatçısı Ali Songül ile Bir İlk “Aman Emmoğlu”
Hüseyin Şükür

58

Irak Türkmenleri

Editörden...

Arasında

K ardeşlik Dergisi’nin değerli okurları, sizlere bulunduğumuz 2020 yılının ikinci sayısını sunmuş
bulunmaktayız. Dünyayı olumsuz bir şekilde Koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğimiz bu
günlerde dergimizin bu yeni sayısını sizlere sunarken Türk-İslam alemi başta olmak üzere bütün
dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.
Değerli okurlarımız, Türkmenlerin en köklü ve kadim kurumu Türkmen Kardeşlik Ocağı,
geçtiğimiz 15 Mayıs’ta 60 yıl geride bırakarak 61 yaşına geçmiştir. Dergimiz ise 59 yaşını doldurmuş
ve 60. yaşına girmiştir. Dolayısıyla elinizde bulunan bu sayı altmış yaşını doldurup 61 yaşına giren bir
kurumun dergisidir. Böylece genel olarak Irak özel olarak da Türkmen basının en uzun soluklu dergisi
sayılır.
Kanlı 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı’nda şehitlerin tertemiz kanıyla sulanan topraktan
fidanlar yeşererek 15 Mayıs 1960 tarihinde ulu bir çınara dönüşmüştür. Bu ulu çınara Türkmen
Kardeşlik Ocağı adı verilmiştir.
Milletini seven ve uğruna canını vermeye hazır olan bir grup Türkmen, Irak Türkmenleri için
bir milliyetçilik okulu olan, Türkmenlerin sosyal ve kültürel haklarını koruyan ve savunan Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nı 15 Mayıs 1960 tarihinde kurmuşlardır.
Irak Türkmenlerinin en köklü ve kadim kurumu olan ocağın kurulmasında ve bu güne kadar
gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Dergimizin kalitesini ve seviyesini yükseltmek ve geliştirmek için siz değerli okurlarımızdan
her zaman yapıcı eleştirileri bekleriz. Elinizde bulunan bu sayı için Türkçe ve Arapça yazı gönderip
katkıda bulunan bütün yazar ve şairlerimize teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
Editör ve Genel Koordinatör
Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı

2

kardeşlik Kış 2020

Ninni Söyleme
Geleneği ve

1

Ninni Örnekleri

Türk halk edebiyatı bilhassa çocuk edebiyatı

Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
tapmaca (bulmaca), Matal (masal), çocuk oyunları,

açısından oldukça zengin Türk topluluklarından birisi

çocuk tekerlemeleri) rastlamak mümkündür. Burada

de Irak Türkmenleridir. Bölgede çocuk folklorunun

konumuzu ilgilendiren leyle (ninni) türüdür.

bütün ürünlerine (leyle (ninni) , tekerleme (çaşırtmaca),

Çocuk dünyaya geldiği zaman, annesinin sütünü

2

1 Bu inceleme, Irak Türkmen Folklorunda Geçiş Dönemleri
Ertafında Oluşan Halk İnançları başlıklı kitabımızdan alınmıştır.
Önümüzdeki sayılarda seri halinde yayımlanacaktır.
2 Irak Türkmen çocuk folkloru ile ilgili bölgede yayınlanan,
Beşir gazetesi, Birlik Yolu dergisi, Bohça dergisi, Doğru
Düşünce gazetesi, Doğuş gazetesi, Çiçek Çocuk dergisi,
Kardaşlık dergisi, Türkmen gazetesi, Türkmeneli gazetesi,
Türkmeneli dergisi, Kerkük dergisi, Gökbürü dergisi, Fuzuli
Bülteni gibi gazete ve dergilerde bu folklor ürünlerinin
metinlerine yer verilmiştir. Ancak çocuk folkloru ile ilgili en
önemli çalışma 1984’te Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından
hazırlanan Kerkük Çocuk Folkloru (2007’de çalışmanın ikinci
baskısı yapılmıştır) isimli çalışmadır. Çalışmada yukarıda
sayılan bütün ürünler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra
örnekler verilmiştir. Bu çalışma ile birlikte Gazanfer Paşayev’in
1987’de Kerkük Folkloru Antolojisi ve 1998’de Irak Türkmen
Folkloru isimli iki çalışması da eklenebilir. Paşayev’in adı
geçen ikinci çalışması Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından
Türkiye Türkçesine aktarılmış ve İstanbul’da bulunan Kerkük
Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Her iki çalışmada çocuk
folklorunun ürünlerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarla beraber
Cengiz Kete tarafından 1990’da yayınlanan Kerkük Halk
Edebiyatından Seçmeler isimli çalışmada da ninni, bulmaca,
masal, halk hikâyeleri gibi ürünlere yer verilmiştir. Kültür
bakanlığı tarafından seri halinde yayımlanan Türkiye Dışındaki
Türk Edebiyatları Antolojileri’nin 6. cildinde hocamız Suphi
Saatçi tarafından Irak Türkmenleri edebiyatı maddesi ele
alınmıştır. Antolojide halk edebiyatının ürünlerine yer verilirken
Gazanfer Paşeyev’in çalışmalarından istifade edilerek çocuk
folklorundan da örnekler verilmiştir. Bu çalışmaların dışında
tarafımızdan hazırlanan Irak Türkmenlerinin Masallarında Motif
ve Tip İncelemesi kitap halinde yayımlanmıştır. Bunun dışında
kaynakça kısmında künyeleri verilecek bulmaca, ninni, efsane,
alkış-kargışlar hakkında Edebiyat Otağı dergisinde ayrı ayrı
yazılarımız yayımlandı. Saha çalışması ve yazılı kaynaklardan

emerken, kulaklarının duyduğu ilk sözler annesinin
söylediği ninnilerledir. Ninniler; anneler, ablalar veya
bir büyük tarafından çocukları uyutmak için belli bir
ezgiyle söylenen manzum veya mensur sözlerdir (
Bayatlı 2007d:47).
Divan-i Lugat-it Türk’te ninni karşılığı olarak “balu–
balu” sözü geçmektedir. Anonim Türk halk edebiyatı
ürünü olan ninni türü, Irak Türkmenleri arasında Leyle*
olarak adlandırılmaktayken Türk boyları arasında
değişik kavramlarla adlandırılmaktadır.
Altay Türkleri ninni kavramı karşılığında beşik
şarkısı anlamına gelen “Kabay Kojoñ” (NaskaliDuranlı 1999:92, TDTEA 2003: C.24, 244; TDET
2003:

C.3,329.)

Azerbaycan

Türkleri

“Layla”

(Gökalp 2002:11), Başkurt Türkleri, salıncak şarkısı
anlamına gelen “Bişek Yırı” (TDET 2003: C.3,328),
Çuvaş Türkleri beşik türküsü anlamına gelen “Sίpka
Yurri»(TDTEA 2005: C.26, 199), Karaçay Malkar
Türkleri “Bellav”, (TDET 2003: C.3, 312) Karakalpak
topladığımız malzemelerden yola çıkarak, ilerde Irak Türkmen
çocuk folklorunu müstakil bir çalışma olarak ele alacağımızı
burada belirtmek istiyoruz.
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Türkleri “Besik Cırı” (TDET 2003: C.3,327) veya

1. Dinî, kutsi ve fikri mahiyette ninniler

2,8,39,46,52,53,57,71,75

“ülle rühüm (ruhum) ülle” gibi dönderme (nakaratlar)

“Joklav” (TDTEA 2003: C.23, 45), Kazak Türkleri

2. Efsane ve ağıt türünden ninniler

Ç. Ninni türü içinde değerlendirilmeyen ancak ninni

söylenir. Beşiğin, salıncağın veyahut ana kucağındaki

“Besik Jırı”, (TDET 2003: C.3,323, TDTEA 2004:

3. Dilek ve temenni mahiyetinde ninniler

olarak söylenen ninniler:

salınma hareketinin ritmine göre dile getirilen ninniler,

C.22, 74), “Eldim”, “Eldiy”, (Kaya 2004:400) Kazan

4. Sevgi ve alaka ifade eden ninniler

14,15,27,31,35,37,40,41

çocuğun anasından başka halası, teyzesi gibi yaşça

Tatar Türkleri “Bişek Cırı”, (TDET 2003: C.3,327),

5. Övgü ve yergi mahiyetinde ninniler

D. Çocuk sevgisi ve annenin fedakârlığını anlatan

büyük diğer yakınları tarafından da söylenebilir (Saatçi

Kırım Türkleri “Ay nanıy”, “Beşik yırı” (TDET 2003:

6. Şikâyet ve teessür ifade eden ninniler

ninniler:

1984:25).

C.3,311), veya “Bala Yırları”, (TDTEA 1999: C 13,

7. Ayrılık ve gurbet ifade eden ninniler

5,7,9,13,16,19,20,26,29,30,43,44,51,54,58,63,65,70,

Ninni, anneler tarafından kendine has bir ezgi ve hava

214), Kırgız Türkleri “Beşik Irı” (Yıldız 2007:173),

8. Va’d mahiyetinde ninniler

72,73,74,76,80

ile terennüm edilir. Beşik sallanmasıyla ninninin havası

Kumuk Türkleri “Beşik Yırı, Kakak/Qaqaq” (TDTEA

9.

E. Şikâyet, sitem, üzüntü ve dertleşme muhtevalı olan

arasında çok yakın bir bağ vardır. Ninni terennüm

2002, C.20,81, TDET, 2003: C.3, 311), Nogay

(Çelebioğlu

ninniler:

edilirken bir ara nağme vazifesi gören “leyle balam

Türkleri “Beşik Yırı” (TDTEA 2002: C.21,119, TDET

Irak Türkmenleri arasında tespit edilen ninniler için

1,2,3,6,10,11,12,22,23,24,38,45,60,61,62,64,66,69,7

leyle” deyişi sık sık kullanılır. Çocuk beşikte uyumazsa

2003: C.3,312), Özbek Türkleri “Elle”, (TDTEA 2000:

şöyle bir tasnif yapılabilir:

7,

ve ağlamaya devam ederse anne onu korkutmak

Tehdit

ve

korkutma

mahiyetinde

ninniler

3

1982:20)

C.141:115/, TDET 2003: C.3,319) Saha Türkleri

F.

Gelebilecek

zararlardan

endişe

muhtevalı

amacıyla, bir eli ile beşiğin kasnağına vurur, öteki

beşik şiiri anlamına gelen “Irıa”, “Bihik Irıata” (TDET

1. Şekillerine göre ninniler

ninniler:17,25,36,67,68

eliyle de beşiği sallamaya devam ederek “Piş piş, kiş

2003: C.3,331), Tıva Türkleri “Öpey Irı” (TDET 2003:

A.Mani şeklinde söylenen ninniler:

G. Bir daha çocuk istenilmediğini anlatan ninniler:18

kiş, xirt xit” gibi anlamsız bir takım ikilemeler tekrar

C.3,330), Türkmenistan Türkleri “Hüvdi” (TDET 2003:

1,2,3,4,9,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28

Ğ. Ninni söylemekten usanan annenin söylediği

eder (Dakuklu 1975:34) ve korkutmak için “pissig

C.3,312, Kaya 2004:404), Uygur Türkleri “Elley,

,29,30,31,32,33,34,

ninniler: 21,78

geldi, hav hav köppek geldi, yiri seni yat” gibi ifadeler

Böşük Elleyi, Eley koşağı” (TDET 2003: C.3,322)

35,36,37,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56

H. Beddua nitelikli ninniler:28

söyler.

kavramlarını

,57,58,59,61,63,67,

I. Gurbet ve Ayrılığı anlatan ninniler: 33,34

Bazen anneler ninnilerle beraber birkaç mensur ifade

Türk dünyasında ninni kavramı karşılığında kullanılan

68,63,70,71,74,75,78,79,80

Türk dünyasının her yerinde olduğu gibi Irak

de söylerler. Mesela, “Gün battı, gece bastı, ay çıxtı,

kavramlar tablo halinde şu şekilde gösterilebilir:

B. Hoyrat şeklinde söylenen ninniler:

Türkmenleri arasında da ninni söyleme geleneği çok

el ayağ yattı, yorğunlar yuxıya daldı, azizim yavrım,

TÜRK Boyu

5,6,7,8,10,11,12,20,26,38,43,44,45,60,62,6465,66,7

köklü ve yaygın bir gelenektir. Doğum sonrasında

balam, körpem yat, hattakim gözlerim biraz yatsın

Altay Türkleri Kabay Kojoñ

2,73,76,77

çocuğu

içli

dinlensin.” (Gün battı, gece bastı, ay çıktı, el ayak

Azerbaycan Türkleri

Layla

C. Tapmaca/Bulmaca şeklinde söylenen ninniler: 54

duygularını, anne olmanın verdiği mutluluğu dile

yattı, yorgunlar uykuya daldı, azizim yavrum, balam

Başkurt Türkleri

Bişek Yırı

2. Söyleyicilere göre ninniler

getirmek ve ağlayan, rahatsızlanan, uslu durmayan

uyu, uyu da biraz benim gözlerim dinlensin.). Bazen

Çuvaş Türkleri Sίpka Yurri

A. Anne dili ile söylenen ninniler:

çocuğunu sakinleştirmek, susturmak ve onu uyutmak

de anne huysuzlaşan çocuğuna kızarak ona “Yat

Irak Türkmenleri

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

için söylediği ninniler çocuğun psikolojisini ve hayatını

di yeddi arxamı çıxartıv, yat di valla yandırdıv meni,

22,23,24,25,26,28,

derinden etkiler. Çünkü çocuğun ilk işittiği dil annesinin

yat di hatta bu axirşaer nenev de birez yatsın, valla

29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

dilidir; anadili de çocuğun hayatını belirleyecek kadar

gözim çıxtı…” (Uyu artık yedi sülalemi çıkarttın, uyu

Kazak Türkleri Besik Jırı, Eldim, Eldiy

,49,50,51,52,53,54,

önemli bir rol oynamaktadır. Ninni, anadilini öğreten

artık vallah beni yandırdın, yaktın, uyu da bu talihsiz

Kazan Tatar Türkleri

55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74

ilk ders mahiyetindedir.

annen de biraz uyusun, vallah gözlerim çıktı.)gibi

Kırımı Türkleri Ay nanıy, Beşik yırı

,75,76,77,78,80

Ninniler

çeşitli

Kırgız Türkleri Beşik Irı

B. Üçüncü şahsın dilinden söylenen ninniler:

kuşağa

devredilip

Kumuk Türkleri

1,27,33,35,37,58,72,78,79

çocukları etkileyen ürünlerdir. Ortaya çıkışlarıyla

devam ederler.

C. Çocuk dili ile söylenen ninniler: 63

ilgili kesin bilgilere sahip olmadığımız ninniler, çıkış

Ninniler söz ve ezgi bakımından annenin gönlünde

zamanlarındaki asıl şekillerini koruyamamışlardır.

yerleşen içli duyguların yansımasıyla oluşur. Çocuğu

kullanmaktadırlar.

Kullandığı Kavram

Leyle/ Nenni

Karaçay Malkar Türkleri
Karakalpak Türkleri

Bellav

Besik Cırı
Bişek Cırı

Beşik Yırı, Kakak/Qaqaq

Nogay Türkleri Beşik Yırı
Özbek Türkleri Elle

kucağına

alan

zaman

annenin

sevincini,

birimlerinde

aktarılan,

ezgileri

kuşaktan

ifadeler söyleseler de çocuk ağlayınca ona kıyamayıp

yönüyle

yine onu susturmak ve uyutmak için ninni söylemeye

Saha Türkleri Irıa, Bihik Irıata

3. Konularına göre ninniler

Tarihsel, sosyal ve kültürel etkenler, göçler değişikliğe

için iyilik ve rahatlık dileğinde bulunan anne, kendi

Tıva Türkleri

A. Geleceğe yönelik dilek ve dua muhtevalı ninniler:

uğramalarına neden olmuştur (Artun 2000a:47, Artun

tesellisini de ninnilerde arar. Hele yakınlarından birisi

Türkmenistan Türkleri Hüvdi

32,42,47,48,49,50,55,59,79,

2004b:180).

ölmüş veya kendisi bir musibetle karşılaşmışsa;

Uygur Türkleri Elley, Böşük Elleyi, Eley koşağı

B. Çocuğun uslu ve sakin durması için söylenen

Bölgede çocuk uyutulurken belirli bir ezgi eşliğinde

yoksulluk, hastalık, mutsuzluk gibi haller içindeyse,

Türk ninnileri ile ilgili birçok tasnif çalışması yapılmıştır.

ninniler: 56

icra edilen ninni dörtlüklerinin başında, ortasında veya

terennüm ettiği leyleler ile dert yanarak kendini

C.Uyutmak ve rahatlık dilemek için söylenen ninniler:

sonunda genellikle “leyle balam leyle”, “leyle gözüm

avutmaya çalışır ki, o zaman söylediği ezgi sazlamağ

leyle”, “leyle ömrüm leyle”, veya “ülle balam ülle”,

(ağıt)

Öpey Irı

Bu çalışmalar içinde Amil Çelebioğlu’nun konularını
esas alarak yaptığı ninni tasnifi şu şekildedir:

4
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Metinler kısmında verilen her ninni metnine bir
numara verilmiştir.

havasıyla

karışır

(Terzibaşı

Bahar 2020

1980:6869-).
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Bununla birlikte ailesinden ve kocasından uzak olan

Türkmenlerin, hoyrat ve mani türlerine gösterdikleri

2.

10

anne onlara olan özlemini ninniye yansıtır.

aşırı sevgiden kaynaklandığı söylenebilir. Hoyrat türü

Ay çıxtı oldı ayan

Bala vay

Ninniler arasında annelerin çocuklarını oynatmaları

neredeyse Irak Türkmenleri ile birlikte anılmaktadır.

Yar yola düşti yayan

Bal yemedim bala vay

ve raks ettirmeleri için olanları da vardır. Bu ninnilerle

Saha

Gül döşek qedife yastuğ

Çöp yığdım yuva yaptım

anneler, çocuklarının kalplerinin derinliklerine neşe ve

birçoğunun halk edebiyatımızın en güzel türlerinden

Dayan azizim dayan (Dakuklu 1975:35)

Uçurtmadım bala vay (Terzibaşı 1975:308)

eğlence hislerini yerleştirir, en ince şefkat ve en güzel

biri sayılan ninnilerimizden bir tanesini bile bilmediği

3.

11

merhamet duygularını dikerler. Bu suretle kalplere

gözlenmiştir. Bilenler varsa da bir veya iki tanesi bilir

Ay çıxtı yolda durdı

Bala vay

sevgi ve şefkat sıcaklığı yayılır. Annenin, çocuğunun

ve onu da doğru dürüst söyleyemez. Tespitlere göre

Gör ne xayalda durdı

Bal yemedim bala vay

ömrünün yeniden yazılıp takdir edilmesini istediği şu

yaşları 20 ile 30 arasında olan annelere “Kaç tane ninni

Bağırdağ saçaxları

Çox beşigiv beledim

leyleler onlardandır:

bilirsiniz?” diye sorduğumuzda “Bilmem, öğrenmedim,

Gözime danda durdı (Dakuklu 1975:35)

Hiç demedim bala vay (Saatçi 1997:204)

öğrenmeye ihtiyaç duymadım, çocuğumu uyutmak

4.

12

Beşigi başı qozdan

için anneme veya kaynanama veririm, o uyutsun”

Baxçalar inci tutar

Bala vay

Qorxım var yaman gözden

şeklinde cevaplar aldık. Ninniler Türkmen folklorunun

İnci birinci tutar

Balav olım bala vay

Yaman göz xayın olı

en önemli türlerindendir. O bizim kulağımızda,

Her qulağım eşidende

Çöp yığdım yuva yaptım

Sürmeni alı gözden

vicdanımızda, kalbimizde ve iç dünyamızda derin izler

Meni bir sancı tutar (Dakuklu 1975:35)

Uçurtmadım bala vay (Beşirli 1978:229)

veya

bırakmıştır. Ninniler, öğretici, ferahlatıcı, sakinleştirici,

5.

13

Oyandırram yatınca

sevindirici, güven verici sözlerdir. Bununla birlikte

Bala dadı

Balam yatıb gül kimin

Beklerem ay batınca

ninniler söylendikleri toplumun kültürünü yansıtmakla

Bal dadı bala dadı

Uzanıptı dal kimin

Qolım yastuğ ederem

o kültürün inançlarını da ortaya koymaktadır.

Ne balda ne şekerde

Yol dögerem senivçin

Hiç yoxtı bala dadı (Dakuklu 1975:35)

Divana abdal kimin (Saatçi 1997:204)

6.
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Bala derdi

Başında sarı sancax

çalışması

yaptığımızda

genç

annelerin

Babav eve gelince
Bu tür ninniler, bedenî ve aklî terbiye cephesini de

Irak Türkmenlerinin Leylerinden (Ninnilerinden)

kuvvetlendirir. Bu itibarla bu ninnilere bedenî yahut

Örnekler

aklî eğitim hareketleri de eşlik eder. Bu ninniler,

1.

Üretken bala derdi

Yar miskin men utancax

irticalen söylenmiş, basit kelimelerden meydana gelir.

Ay çıxtı daha batmaz

Hapı yaram sağalı

Bağıv barıv yemedim

Çünkü bunlar mücerret seslerden teşekkül eder ve

Zilfiv qıssa üz örtmez

Sağalmaz bala derdi (Terzibaşı 1975: 309)

Odıva yandım ancax(Beşirli 1978:229)

hareketlerle tempo tutmak maksadıyla yazılan birçok

Nenesi pasvan olıb

7.

15

kelimeler de vardır (Dakuki 1970:93).

Qızı derdinnen yatmaz (Terzibaşı 1975:441)

Bala sen

Başında peştamalı

Bölgede ninni ile ilgili yapılan pratiklerden birisine

4 Yukarıda belirtildiği gibi saha çalışmasında çok az sayıda
ninni metni tespit edilmiştir. Tespit edilen metinlerin büyük bir
kısmı da daha önceden yazıya geçirilen metinlerdir. Burada
verilen ninni örneklerinin 2 tanesi (sözlü kaynaktan) hariç
diğerleri yazılı kaynaklardan alınmıştır. Başvurulan yazılı
kaynakların orijinal olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü birçok
çalışmada bu örneklerin hangi kaynaktan alındığına dair bilgi
verilmeden tekrar edilmiştir. Ninniler ile ilgili yapılan çalışmalar
incelenmiş ve araştırmaya 80 ninni metni alınmıştır. Buraya
alınan ninni metinlerinin hangi kaynaktan alındığı her ninninin
sonunda verilmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi birçok
çalışmada bu ninni örnekleri tekrar edildiği için burada ilk
kaynağın künyesi belirtilmiştir.
Çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği gibi bölgenin
bazı yerlerinde ikinci şahsın eki Y olarak geçerken bazı
yerlerinde V olarak geçer. Biz burada orijinal kaynağa sadık
kalarak ninniyi olduğu gibi aktardık.
Türkiye’de, Irak Türkmenlerinin ninnileri ile ilgili veya içinde
ninni maddesi olan ve yayımlanan çalışmalar kronolojik
sırasına göre şöyledir.
(Dakuki 1970:9194-), (Terzibaşı 1975: 88–89), (Terzibaşı
1980:68–69, 122–123), (Saatçi 1984:2529-), (Beşirli
1978:229230-), (Ketene 1990:120126-),Saatçi 1997: C.6,
204205-),(Paşayev 1998:171176-), (Bayatlı 2007:2427-)

Şekersen balasen

Aya benzer camalı

Yox beş malım

Bayram sebbehi bacı

İşte canım balasen (Beşirli 1978:229)

(Qardaş qucaxlamazsa)

8.

Nedi onın kamalı (Beşirli 1978:229)

Balam şirin düşer				

16

Yay oxa şirin düşer			

Beşige gül taxaram

Sen yat men leyle edim			

Yeşil baydax çaxaram

Bax ne şirin düşer (Dakuklu1975:35)

Bağırdağı pislenirse

9.

Gül suyudan yaxaram 5

Balam şirin seni

17

Severem şirin seni

Beşigi başı qozdan

Sevmesem canım çıxsın

Qorxım var yaman gözden

Canımnan şirin seni (Dakuklu 1975:35)

Yaman göz xayın olı

göre yeni doğmuş çocuğun işitme duyusu ve diğer
duyuları tam olgunlaşsın diye ona bir, iki veya üç aya
kadar ninni söylenmez (Dakuklu 1970:34, Terzibaşı
1980:69). Bu süre bittikten sonra ona ninniler
söylenmeye başlanır.
Bölgede bütün Türkmen anneleri çocuklarını ninni ile
büyütmüşlerdir. Bunun en canlı delilini “Nenesi özünü
leyle balam’nan böyük edip.” (Annesi kendisini ninni
yavrum ninni ile büyütmüştür.) ifadesinin bölgede çok
yaygın olarak kullanılmasında görmekteyiz (Terzibaşı
1980:69).
Bölgede söylenen ninniler, yapı bakımından hoyrat
ve mani türlerinden ayırmak çok zordur. Ninnileri
hoyrat ve maniden ayırmak için ihtiva ettiği anlama
dikkat edilmesi gerekir. Bunun bölgede yaşayan

6
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Sürmeni alı gözden (Dakuklu 1975:35)
5

Kaynak kişi Meryem Haydar Kasım.

Bahar 2020

kardeşlik

7

18

26

34

42

Beşigi beş quruştan

Der meni

Ğeripliğ bu vatanda			

Leyley leyle ederem

Bağırdağı gümüşten

Bağıvdan gül der meni

Gözim yollar atanda			

Leyley haqtan dilerem

Besliyağ(x) böyüg edeğ

Geyvlimdeki yaraların

Ğeripliğ çetin olı				

Seni veren xudadan

İstemiriğ(x) yengişten (Dakuklu 1975:35)

Balam sensen dermeni (Beşirli 1978:230)

Baş yastuğa yatanda (Dakuklu 1975:35)

Can sağlığı dilerem (Dakuklu 1975:36)

19

27

35

43

Beşigi bezedeydim

Devler qatar gider

Qanşarda var serçeler

Leyle dadı bal dadı

İçine gül basaydım

Baş başa çatar gider

Bir birin parçalar

Leyley meni aldattı

Ne dedim ki sen küstiv

Başına dem düşende

Neneyi ayırdılar

Ne balda ne şekerde

Men dilimi keseydim (Dakuklu 1975:35)

Balasın atar gider (Dakuklu 1975:36)

Qaldı xurda beçeler (Dakuklu 1975:36)

Hiç tapmam leyley dadı (Dakuklu 1975:35)

20

28

36

44

Bir sene

Felegin çarxı dönsin

Qaşlarıv yay menimçin

Leyle diler

On iki ay bir sene

Su kessin arxı dönsin

Kiprigiv say menimçin

Yatıptı leyle diler

Dünyada göz tikmişem

Xudam bir iş eylesin

Men össem sene qurban

Vurğın yuxıya dalıb

Bir Allah’a bir sene (Beşirli 1978:230)

Ağzımın talxı dönsin (Dakuklu 1975:36)

Sen össev vay menimçin (Dakuki 1970:92)

Mennen bir leyle diler (Dakuki 1970:91)

21

29

37

45

Bu yurtlar bizim yurtlar

Gedirem yolım dağdı				

Qaz geldi qayırdılar

Leylesine

Ceyran quzusın otlar

Gör ne baxçalı bağdı			

Qanatın ayırdılar

Mecnun vurğın Leyla’sına

Leyle balam demexten

Men sene leyle direm			

Balası ayrınmazdı

Qulağ verginen yavrım

Dilime düşip qurtlar (Dakuklu 1975:35)

Nağada canım sağdı (Dakuklu 1975:35)

Bir eli zor ayırdılar (Dakuklu 1975:36)

Ğerib nenev leylesine (Beşirli 1978:230)

22

30

38

46

Dağ üstüne dağ olmaz

Gözlerimnen yaş geli

Qıyma mene

Leyle edim yatasan

Tek ağaçtan bağ olmaz

Dingirleni daş geli

Çek piçağ qıyma mene

Qızıl güle batasan

Her kimin oğlı ölse

Sen yat men leyle edim

Qıyıptı balam mene

Qızıl gül kölge salıp

Üreginde yağ olmaz (Dakuklu 1975:36)

Gör bax nanaca xoş geli (Dakuklu 1975:35)

Gel sen de qıyma mene (Dakuklu 1975:35)

Kölgesinde yatasan (Dakuki 1970:92)

23

31

39

47

Dağlar başı çimendi

Gökde uçan yeşil quş

Qonca gül oyım oyım

Leyle edim men dayım				

Ğemli leyley nemdedi

Sal qanatıv bize düş

Oyım yarama qoyım

Yuxıy ossın mulayım			

Arxayca qan ağlaram

Gel öpüm yanağıydan

Leyle balam leyle

Xudama çox yalvarram			

Derdim köme kömedi (Dakuklu 1975:35)

Seher ossın yola düş (Ketene 1990:126)

Leylev ederem her dayım

Olasan menim payım (Dakuklu 1975:35)

24

32

Xulqıv ossın mulayım (Dakuklu 1975:35)

48

Dağların qarı menem

Gügerçin havadadı

40

Leylev edirem naçar

Gün vırsa erimenem

El yatmaz yuvadadı

Qurbanam özüm özüm

Leylev dert ögün açar

Balam leyle demexten

Bir elim başıv altta

Yuxısız nece dözüm

Xudama çox yalvarram

Ölünce qarimenem (Dakuklu 1975:35)

Bir elim dua’dadı (Dakuklu 1975:35)

Geceni gündüz kimin

Beke derdivden geçer(Kardeşlik 1961:49)

25

33

Tikmişem sene gözüm (Dakuklu 1975:35)

49

Derdim çoxtı demerem

Ğeripliğ yaman olı			

41

Leylev ederem naçar

Ğem çoxtı yemerem

Savrulı saman olı			

Qurbanam özüm sene

Leylev qaf dağın açar

Derdim ğem çox olsa

Nene balaya yetince			

Heketim sözüm sene

Xudama çox yalvarram

Balam olmazsa demerem (Dakuklu1975:36)

Gider bir zaman olı (Dakuklu;1975:35)

Geceni gündüz kimin

Beke suçıvdan geçer (Dakuklu 1975:35)

Tikmişem gözüm sene (Dakuklu 1975:35)

8
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50

58

66

Leylev edim yatınca 			

Leyley qadasın allam

Sene diyim

Qonca güle batınca 			

Allam dağlara sallam

Ay diyim sene diyim

Gözime şiş batırram 			

Dağlar qaldırmazsa

Aç gözleriv yavrım

Sen hâsıla yetince (Kardeşlik 1961:49)

Neney canına sallam (Dakuklu 1975:36)

Derdimi sene diyim (Beşirli 1978:230)

51

59

67

Leylev edim dalınca

Leyley leyleledim

Seherden sada geli

Seni yuxı alınca

Seni xudamdan diledim

Zulüm çox dada geli

Belerem beşigiv men

Xudam verip almasın

Zalim düşman canına

74

Balam babav gelince (Saatçi;1997:204)

Çox şükürler diledim (Dakuklu 1975:35)

Sene ne qada geli (Dakuki 1970:92)

Oyadıram yatınca

52

60

68

Beklerem ay batınca

Leylev edim yatasan

Men diyerem bala vay

Seherden sada geli

Qolım yastuğ ederem

Qonca güle batasan

Balay ollam bala vay

Zulmü çox dada geli

Babav eve gelince (Dakuklu 1975:36)

Qonca gül yayıv ossın

Çox beşigiv beledim

Bir ölüm bir ayrılığ

75

Kölgesinde yatasan (Kardeşlik 1961:49)

Bir demedim bala vay (Dakuklu 1975:36)

Herkesi yada geli (Dakuklu;1975:35)

Oyadanam oyadan

53

61

69

Sensen dönüm boyadan

Leylev dedim yatasan

Men sene gülüm demem

Seherden bir yel esti

Yat yuxı çürümesin

Qızıl güle batasan

Gülün ‘ümrı kem olı

Sabrım qararım kesti

Menem seni oyadan (Dakuklu 1975:35)

Qızıl gülün içinde

Men sene gözüm demem

Var yoxım seniv ossın

76

Şirin yuxı tapasan

Tene düşer kör olı

Mene bu ğemler besti (Dakuklu 1975:35)

O da seniv

54

Men sene paşam demem

70

Yapılmış oda seniv

Leylevin adı nedi?

Taxttan düşer azlolı

Seherden qaxtım sersem

Quşça bir ‘ümrım var

Şekerde dadı nedi?

Men sene begim direm

Seher gülüni dersem

Qoy ossın o da seniv (Beşirli 1978:230)

Çağırram ses vermez

Daim begler beg olı (Dakuki 1970:9293-)

Deger dünya malına

77

Bilmirem derdi nedi? (Dakuklu;1975:35)

62

Günde bir boyıv görsem (Dakuklu 1975:36)

Vay vayadan

55

Nedendi

71

Ne biter vay vayadan

Leyley daim ossın

Ne ussu ne dendi

Ses etmeyin uşağlar

Ektim ğem biçtim hicran

Xulqı mulayim ossın

Gözüme şiş batırram

Memet yatıptı ağlar

Vurdım yüz taya vayadan (Beşirli 1978:230)

Dilerem o xudadan

Balam yatmaz nedendi

Seni Allah veripti

78

‘Ümrı zuvayit ossın (Dakuklu 1975:36)

63

Her bir de özü saxlar (Saatçi 1997:204)

Yağış yağar göl olı

56

Nenem leyle eylesin

72

Kervan geçer yol olı

Leyley dedim ucadan

Leyle bilmez ne eylesin

Şirin düşer

Seniy axırşer neney

Sesiy geldi bacadan

Eger leyle bilmezse

Yay oxa şirin düşer

Yatmaz yatmaz kor olı (Dakuklu 1975:36)

Babay sefere gidip

Beşig desin belesin (Dakuklu 1975:35)

Nene balaydan otırsa

79

Ağlama can acıdan (Dakuklu 1975:36)

64

Görse ne şirin düşer (Dakuklu 1975:36)

Yat nenev qucağında

57

Sene dedim

73

Yat gözünın ağında

Leyley edim yatkinen			

Ay dedim sene dedim

Şirin düşer

Allah saxlasın seni

Bağ gölüne batkinen			

Ğerip bekesem (kimsesizim) men

Yay oxa şirin düşer

Babavın ocağında (Saatçi 1997:204)

Bağ gölü kölge salıp			

Derdimi sene dedim (Beşirli 1978:230)

Sen yat men leyle edim

80

Kenarına yatkinen (Dakuklu 1975:35)

65

Görsev ne şirin düşer (Saatçi 1997:204)

Yuxıdan qaxtım sersem

10
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Sene diyim

Seher gülünı dersem

Ay diyim sene diyim

Neynirem dünya malını

Bütün zil qiliç desmelesi

Bir öpsem bir qoxlasam (Dakuklu 1975:33)

Yavrım qurban sene diyim (Beşirli 1978:230)
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Kemal Beyatlı’dan
Şiirler

Bir Demli Hüzün
Bağrımı tıka basa doldursan da kızamam
Kemal Beyatlı

Ne Hoş Olurdu

Hasretim sanadır ey Türkmeneli

Şimdi sende olsam ne hoş olurdu
Gözyaşıyla öpsem her Türkmen eli
Her karışa dolsam ne hoş olurdu
Nerden başlayayım durup şaşarım
Atılırdım fersah fersah koşarım
Her köşede hoyrat söyler coşarım
O havaya dalsam ne hoş olurdu
Fuzuli okurdum birde Nesimi
Aşkın dergâhında paklar nefsimi
Yâre divan söyler duysun sesimi
Birde Erbil çalsam ne hoş olurdu
Tınlar kulağımda Telafer sazı
Hem Tuzhurmatu’nun feryat avazı
Köprü’ye yazılan o dertli yazı
İlk satırdan silsem ne hoş olurdu
Turnagözlü yarım döner Korya’yı
İstemem verseler bana dünyayı
Beyatlı maviye yıldızı ayı
Banıp göğe salsam ne hoş olurdu

Ne kadar elem varsa ah iki gözüm, getir!

Şekersiz olsun dostum yoksa şiir yazamam
Porselen tabak üstü demli bir hüzün getir.
***

Sen Nehirler
Gibi Akacaksın

S ermelisin sofranı ömür dediğin yıllara
Her köşesine tuğ mızrak resimlemelisin
Ezilmemeli çimlerin kökü bastığın tabanla
Sen çiçeğe güle merhametin şefkatli elisin
Ok fırlatırcasına olmalı kalbinin her atışı

Geceler gündüzümü kuşattığından beri
Üç-beş gırama düştü gönlümdeki tanyeri
Vuslatın sana dair umuda bakan yeri
Varsa şurdan tartıver birkaç kilo gün getir.
***

Çiğdem Kader

Özlemin avucumda yalnız, kimsesiz, hakir
Kırk derece yokluğun hâlâ titrerim tir tir
Yahut vuslata erdir ya da bu faslı bitir
Yahut Fizan’a kadar bana bir sürgün getir.
***
Benim sana bir adım gelmeye gücüm mü var

Kasnağa işlendiği gibi zulme nişan alacaksın

Yalvarırım gösterme el âleme sakın yâr

Gez göz arpacık nişan bir çizgide olmalı

O sevda masalını geceleri kurt kapar

Tutunman için inancına öç yumağı olacaksın

Bağrına sımsıkı sar bana gündüzün getir
***

Gürleyecek yedi kat örse vurduğunda

Hasretin ciğerimde fokur fokur nargile

Hangi isimle çağrılacaksın! Şaşıp kalınmalı

Gelmeyelim göz göze düşmeyelim yâr dile

Olmalıdır her sözün mehter kösünü yırtarcasına

Bir kırık ayna olsun bakıp da sar mendile

Sancağın umut, dost, ve börü olmalı
Çan değil ezan sesine uyanmalısın
Titreyecek önünde Ebrehe’nin filleri
Er meydanında şahlanacak atın
Adalet terazisinde açmalı vicdan karanfilleri
Göğsünün nişanesi vatan olmalı
Taun şehirleri saranda sen filizlenmelisin

Zarf içinde postala bir parça yüzün getir.
***
Ben senin hicretinle kaç senedir kan kustum
Ömrüm bitpazarında pahalı değil postum.
Ölümüme cenaze marşı istemem dostum
“Şeb-i arus” şekerli faslı bol düğün getir.
***
El âleme beş öğün sarf ettiğin neşeyi
Hiç olmazsa haftada ayda bir öğün getir.

Otağın dün kuruldu bugünde yarında kurulacak
Nesiller boyu akan nehirde izlenmelisin

12
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Prof. Dr. Nurullah Çetin
ile Millî Birliği Yeniden
İnşa Üzerine Bir Mülakat
K ardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam öncelikle

“millî birlik” kavramından ne anlamalıyız?

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Millî birlik, dili bir, dini bir,
kültürü, tarihi, gelenekleri, ortak gelecek tasavvuru
bir olan insanların ortak sosyolojik, kültürel,
hukuki ve siyasi değerlerde birleşip buluşarak
oluşturdukları şuurlu, ahenkli, uyumlu toplumsal
yapının adıdır. Türkiye, Irak, Suriye Türkmeneli,
Orta Asya Türk Devletleri ve dünyanın her

Kardeşlik Dergisi

yerindeki Türkler bu ortak değerleri içselleştirip
benimseyerek yaşarlarsa, şuurlu ve hevesli
bir şekilde bireysel ve toplumsal hayatlarına
geçirirlerse Türk millî birlik ve bütünlüğünü
sağlamış olurlar. Bu ortak değerlerde birleşmeyen
topluluk, millet değil kuru bir kalabalık adını alır.
Haricî ve dahilî bedhâhlar ittifakı olan her türlü
emperyalist

yapı

ve

içimizdeki

işbirlikçileri,

beynimiz olan siyasetimizi, kan dolaşım sistemimiz
olan

ekonomimizi

ve

enerji

kaynaklarımızı,

sinir sistemimiz olan iletişim ve ulaşımımızı,
duvarlarımız olan güvenliğimizi, kafa, ruh ve kalp
selametimiz olan eğitimimizi ve kültürümüzü,
dinimizi, yatağımız olan topraklarımızı, para
toplayan ve dağıtan sigorta şirketi ve banka gibi
kurumlarımızı, hayallerimiz olan geleceğimizi işgal
ve istila ederek bugünümüzü ve geleceğimizi yok
etmeye çalışabilirler. Ancak millî birlik içinde olan
Türkler buna izin veremez.
Türk millet varlığımızın yapı taşlarını oluşturan
bize şahsiyet veren istiklalci ve millî devletimizi

14
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ve her türlü müesssesimizi; tüm tasarruf hakkı
bize ait mahrem evimiz olan vatanımızı; duygu,
düşünce ve hayallerimizin ifade alanı dilimizi, ses
bayrağımız Türkçemizi; kula kulluğa, maddeye,
nefse, şeytana kulluğa karşı bize özgürlüğümüzü
veren tek Hak dinimiz İslam’ı; zarif, insani,
İslamî, medenî, güzel bir hayat kurgumuz olan
özgün ve özel Türk kültürümüzü; hürriyetimizin,
istiklalimizin, kimliğimizin, şahsiyetimizin, maddi
ve manevi bütün kutsallarımızın, geçmişimizin
ve geleceğimizin sembolü nazlı bayrağımızı;
milletimizin,

vatanımızın

ve

devletimizin

güvencesi, gece yatağımızda huzurla uyumamızın
güvencesi,

toprağımızın,

evimizin,

işimizin,

aşımızın, malımızın mülkümüzün bekçisi olan
ordumuzu ve polisimizi; kıvancımız, gönencimiz,
bilgi, kültür, ruh, şuur, tecrübe hazinemizi, yol
haritamızı belirleyen kılavuzumuz olan tarihimizi;
elegüne muhtaç olmadan, kimseye el avuç

açmadan, insan gibi haysiyetlice, onurluca, başı

tek dil, tek din, tek vatan, tek devlet, tek hukuk,

dik alnı ak şekilde yaşayabilmemizin kaynağı

tek eğitim, tek bayrak, tek tarih kıvancı ve tek

olan ekonomimizi; toplumsal, ailevî, ticarî, siyasi,

ortak gelecek tasavvuru gibi ortak millî değerlerde

kültürel bütün insanî ilişkilerimizi en adaletlice

birleştirerek tek millet olma bilincini geliştirmeliyiz.

şekilde düzene sokan hakkaniyetli hukukumuzu

Haçlı Batının, Türk millet birliğini demokrasi,

korumak zorundayız.

özgürlük, çok kültürlülük, insan hakları gibi süslü

Her türlü tehdit ve tehlike karşısında Türk milletinin

kavramlar adına etnik gruplara ayrıştırma, bölme

kendi içinde her anlamda birliğini sağlaması şarttır.

ve parçalama tezgâhlarını boşa çıkaracak bir Türk

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam millî birlik ve

iradesini hâkim kılarak bütün emperyalist oyunları

bütünlük herhalde vatansız olmaz? Millî birliğin

bozmalıyız. İlkemiz: “Tek millet, güvenli gelecek.”

zemini olan vatan hassasiyetini nasıl ele alalım?

4 - 11 Eylül 1919 tarihlerinde Millî Mücadele

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Bugünkü şartlarda Türk

döneminde bağımsız ve millî Türk devletinin

millî birliğini yeniden inşa edeceksek öncelikle

kuruluş belgesi niteliğinde olan Sivas Kongresinde

daha önce var olan millî birlik unsurları üzerindeki

alınan kararlardan biri de şuydu: “Aynı gaye ile millî

tahribatları

millî

vicdandan doğan cemiyetler, ‘Anadolu ve Rumeli

birliğimizin teminatı olan temel unsurları tamir

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ adı altında genel bir

etmemiz, sağlamlaştırmamız, tahkim etmemiz ve

teşkilat olarak birleştirilmiştir.” Bugün de demokratik

güçlendirmemiz lazım. Bunların başında vatan

ikinci millî mücadelemizi yürütebilmemiz için millî

geliyor. Vatan olmadan millet ve o milletin birliği

vicdanımızdan doğan mevcut bütün dernekler,

olmaz. Bir topluluğun millet olabilmesi için kendine

partiler, vakıflar, sendikalar, meslek örgütleri, diğer

ait kültürünü, değerlerini ve bağımsız istiklalci

zümre ve kişiler, istiklalci ve milliyetçi siyaset adı

siyasetini gerçekleştirebileceği bir devlet sistemi

altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmelidir. Bu

ve bu sistemin uygulanabileceği coğrafi bir zemin

birleşmeyi sağlamak, bütün Türk milletinin üzerine

olan vatan lazımdır.

bir borçtur.

Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk, kutlu Millî

Kardeşlik

Mücadeleyi

bütünlüğümüzün sembolü olan bayrağımızla ilgi

yok

etmemiz

başlatırken

lazım.

vatanın

Yani

birlik

ve

Dergisi

Muhabiri:

Millî

birlik

ve

bütünlüğünü temel değer olarak aldı. Nitekim

yaklaşımınız

1919 Sivas Kongresi kararlarından biri: “Millî

Prof. Dr. Nurullah Çetin:

sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür;

hürriyetinin, istiklalinin, kültürünün, varlığının,

parçalanamaz.”

şahsiyetinin,

ilkesidir.

nedir?

kimliğinin,

Bayrak, bir milletin
geleceğe

güvenle

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Millî birliği yeniden inşa

bakmasının, ortak sevinç ve kıvancının sembolüdür.

etmede toplumsal yapımızın kimliği ne olmalıdır?

Bayrağı bir ve aynı olmayan topluluklar, millî

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Toplumsal yapımızın

birliğini kaybetmiştir. Milletin tamamı aynı bayrak

kimliği

olmalıdır.

altında o bayrağa aynı mensubiyet ve aitlik duygu

Ortak sosyolojik, hukukî, kültürel değerlerde

ve heyecanını hissederse o millet, millî birliğini

birleşerek tek ruh, tek kalp, tek beyin, tek beden

bulmuş demektir.

olan milletimizi etnik, mezhep ve hayat tarzı

İmzamız Ay Yıldızdır. Nesilden nesle intikal eden

farklılıklarına

haysiyet ve şeref sancağımız olan bayrağımızın

“Tek

Millet:

göre

Türk

Milleti”

parçaladılar.

Hangi Türk boyundan olursa olsun bütün Türkleri,

birliği ve tekliği önemlidir.
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Hürriyetimizin, istiklâlimizin, şahsiyetimizin ve

çıkacağız. İlkemiz: “Dil giderse il gider.”

Bağımsız, yerli ve millî bir yaklaşımla Türk

kimliğimizin sembolü olan Türk bayrağımızı

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam, millî birlik ve

eğitimi, Türk milletinin maddi ve manevi anlamda

tekrar kendi semasının tek yıldızı yaparak bayrak

bütünlüğümüzü sağlamada ve korumada herhalde

varlığını devam ettirebilmesini, geliştirebilmesini

birliğimizi

eğitime büyük iş düşüyor?

ve

Biz, kutlu Millî Mücadeleyi namusumuz bildiğimiz

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Aynı eğitimi almamış

büründürülmelidir.

bayrağımızı indirmemek için verdik. O vakit, bir

insanlar, tek millet olamazlar. İnsanları millet yapan

Türk millî eğitimi, Türk çocuklarının tarihini, dilini,

hilâl uğruna ne güneşler batmıştı. Bugün de bir

millî ve manevî değerler, ancak eğitim kanalıyla

edebiyatını, kültürünü, kimliğini, bütün millî kimlik

hilâl uğruna batmaya hazır güneşlerimiz, mevzi

nesilden nesle aktarılabilir. Eğitim, bir milletin beyni

değerlerini, dinini, tek başına, millet halinde ve

almalıdır. Bugün de aynı şekilde emperyalizmin

ve ruhudur. Milletler, maddi ve manevi anlamda

dünya vatandaşı olarak yaşaması ve mutlu olması

taşeronları olan bir kısım eşkıya, Türk bayrağını

bütün birikimlerini, beklentilerini gelecek nesillere

için gerekli olan millî ve evrensel nitelikli bütün

indirip kendi paçavralarını asmaya çalışmaktadır.

ancak eğitim kanalıyla aktarabilir ve hayatiyetlerini

bilgisel, eğitimsel, kültürel ve sanatsal donanıma

Türk milleti, bayrağına yani namusuna, kimliğine,

böyle devam ettirebilirler. Çocuklarının doğuştan

kavuşturulmalıdır.

kişiliğine sahip çıkmalıdır. İlkemiz: “Hakkıdır hür

getirdikleri kabiliyetleri hem bireysel, hem millî,

Türk millî eğitimi, Türk çocuklarının doğuştan

yaşamış bayrağımın hürriyet.”, “Bir kere yükselen

hem de evrensel gelişimleri için en iyi bir şekilde

getirdikleri

bayrak, bir daha yere inmez.”

değerlendirip işletecek ve ürüne dönüştürecek

bitkilerinden

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam, Türk millet

bir eğitim sistemi kuramamış ve işletememişse o

havasına suyuna, dilinden edebiyatından tarihine

birliğini

milletin geleceği yoktur.

kadar her değerini en verimli şekilde işleyecek ve

Türkçemiz, en esaslı unsurdur. Bu konuda neler

Eğitimini ciddiye almayan ve yatırım yapmayan

geliştirecek bir sistem kurmalıdır.

söyleyeceksiniz?

milletler,

mahkumdur.

Türk millî eğitimi, anaokulundan üniversiteye

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Aynı dili konuşmayan,

Dünyanın her yerinde eğitimin temeli, çocuklara

kadar eğitimin bütün aşamalarını belli bir uyum

birbirinin ne dediğini anlamayan, başka başka

millî şuur vermektir. Millî şuuru olmayan çocuklar,

içinde

tellerden çalan, farklı farklı iletişim sistemleri ile özel

gelecekte büyüdüklerinde ailelerine de, milletlerine

Bir bütün olarak Türk millî eğitimi, Türk milletinin

iletişim alanları oluşturanlar, farklı dilleri konuşan

de, vatanlarına da, istiklallerine de, bayraklarına

devamını,

ve yazanlar tek millet olmazlar. Bir devlet çatısı

da, devletlerine de sahip çıkmazlar.

yaşamasını sağlayacak şekilde ihtiyacı olan bilgiyi

altında yaşayan insanlar, tek bir dil kullanmazlarsa

Millî Türk eğitimi, geleceğimizi inşa zeminidir.

ve teknolojiyi üretip uygulamaya dönüştürecek

onlar tek millet olamazlar. Tek millet olabilmemiz,

Tevhid-i

şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

millî birlik ve bütünlüğümüzü koruyabilmemiz için

sistemimiz, Batıcı, kozmopolit, milliyetsiz çevreler

Yedi Türk devleti arasında, mümkünse diğer Türk

tek bir dili konuşmak zorundayız. Bazı siyasetçiler

tarafından sömürge eğitimine dönüştürülmeye

topluluklarının da katılımıyla “Turan Eğitim Birliği”

sağlamalıyız.

pekiştirmede

ve

korumada

galiba

kolayca

tedrisatla

dağılmaya

sağladığımız

tek

eğitim

ilerlemesini

zekâ,

sağlayacak

kabiliyet

bir

ve

hayvanlarına,

yapıya

donanımlarını
madenlerinden

düzenlemelidir.
güvenlik,

huzur

ve

refah

içinde

tek vatan, tek devlet, tek millet filan diyor ama

edilmek istenmektedir.

çalışılmaktadır, izin vermemeliyiz. Eğitim dirliğimiz

kurulmalıdır. Bu kurum, bütün Türk devletlerinde

nedense tek dil demiyor. Tel dil olmadan tek millet

Ses bayrağımız Türkçemizi tek resmî dil olarak

için Türk milletinin çocuklarına bağımsız, yerli ve

ortak Türklük değer ve amaçlarını kendi eğitim

ve devlet nasıl olur?

vatan sathının her karış toprağına hâkim kılıp dil

tamamen millî bir eğitim sistemini iade ederek

kurumlarında öğretmelidir. Böylece dünyanın

Tek dil, millet olarak bizim hem düşünce ve

ve millet birliğimizi tekrar gerçekleştirmeliyiz.

eğitim birliğimizi gerçekleştirmeliyiz.

her yerindeki Türkler, ortak değer ve amaçlarda

duygularımızın

kültürümüzün

Dil giderse il gider. Yahya Kemal’in ifadesiyle

Atatürk’ün «Millî benliğini bulamayan milletler

birleşmiş tek Türk milleti, yerleşmiş, yaygın

taşıyıcısı, hem de birbirimizin halinden anlamamızın

Türkçenin konuşulduğu yerler vatandır. Türkçenin

başka milletlerin avı olacaklardır.» Sözünün

ifadesiyle “Yedi devlet, tek millet” haline gelecektir.

aracıdır. Ses bayrağımız Türkçedir. Varlığımızın,

çekildiği yer, vatan olmaktan çıkar. Vatanın

gereği olarak Türk millî eğitimi, haricî bedhahların

İlkemiz:

kimliğimizin, kültürümüzün, ruhumuzun ifade aracı

gövdesi ve ruhu Türkçedir. Orhun Abidelerinde

çocuklarımızın milliyet bilincini yok etmesine izin

kurtaracağız.”

ve ağzımızda anamızın sütü olan Türkçemizin

ifade edildiği gibi “İlli millet idin, ilin hani? Kağanlı

vermemeli ve Türk milletinin emperyalizme yem

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Türk milletinin uyumlu,

birliği, farklı dillerin ve lehçelerin eğitim dili ve

millet idin, kağanın hani? Ey Türk Milleti, kimin için

olmaması için Türk çocuklarının millî benliğini

şuurlu ve kaynaşmış bir millet olabilmesi için

resmî dil yapılması süreciyle dil birliğimiz yok

çalışıyorsun?” dememek için Türkçemize sahip

kuvvetli bir şekilde perçinlemelidir.

kendine özgü millî bir kültürü olması gerekir diye

16

evi,

hem

millî
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düşünüyorum.

kültür hâkimiyeti yok edilmelidir. Türk kültür ve

olmaz.»

Prof. Dr. Nurullah Çetin:

sanatını temsil düzeyi yüksek sanatçılarımızı

Büyük Selçuklu Devletinde Farsça, resmî devlet

Millî kültür bir milletin

ve kültür adamlarımızı korumak, desteklemek

ve eğitim dili yapıldı. Türkçeye kimse bakmaz oldu

kendisidir, şahsiyetidir,

ve tanıtmak, Türk devletinin vazifesidir. Değerli

ve devlet dağıldı. Bugün de Türkçe ve Türkçe

özgün

sanatçı

tanıtılması

kaynaklı millî dil, edebiyat ve kültür değerleri yok

ruhudur, özüdür, diğer

bağlamında basın yayın organlarında kendilerine

ediliyor, dışlanıyor bunların yerine yabancı kültür

milletlerden

daha fazla yer verilmesi sağlanmalı, bunlar Türk

hâkim kılınıyor.

çocuklarına örnek olarak sunulmalıdır.

Yedi Türk devleti arasında, mümkünse diğer Türk

yaşama düzeni, duyma

Mesela bugün radyo ve televizyonlarımızda Türk

topluluklarının da katılımıyla ortak bir “Türk Kültür

ve düşünme biçimidir,

Sanat Müziği, Türk Halk müziği, Türk tasavvuf

Birliği” kurulmalıdır. Bu kuruluş, dünyanın her

maddi

manevi

müziği, diğer geleneksel güzel sanatlarımız

yerindeki Türklerin ortak ve özel kültürel değerlerini

değerler

bütünüdür.

neredeyse hiç yok gibidir. Millî kültürümüze

derleyip, toplayıp, işleyerek Türk dünyasında

Milletler

birbirlerinden

hizmet eden sanatçı, yazar ve kültür adamlarımız

dolaşıma sokmalıdır. Mesela bu bağlamda Kırgız

kendilerine

belediyeler, okullar ve diğer resmî ve sivil toplum

filmleri Türkiye’de; Türkiye Türklerinin filmleri

kimliğidir,

olarak

farklı

kendine

ve

ancak

ait

ve

kültür

adamlarımızın

ait özgün ve üstün kültürleriyle ayrılırlar ya da

adamlarına, sporcularına hayran olup onları örnek

kuruluşları tarafından tanıtılmalı ve eserlerini icra

Kırgızistan’da ve diğer Türk ülkelerinde gösterime

seçilirler. Millî kültürden yoksun olan kalabalıklar

almak yerine, değişik alanlarda Batılı kahraman

imkânı sağlanmalıdır.

sunulmalıdır. Diğer sanat ve edebiyat ürünleri de

millet olamazlar. Dolayısıyla onları bir arada tutan

figürlere tapınma seansları yaygınlaşmıştır.

Millî kültür ve sanat değerlerimiz, bunları üreten

aynı şekilde Türk devletleri ve toplulukları arasında

bir tutkal olan millî kültür olmadan o toplumsal

Türk milleti, Türk-İslam zırhına sığınarak millet

ve temsil eden sanat ve kültür adamlarımız yurt

karşılıklı dolaşıma sokulmalıdır.

yapı millî birlik halinde var olamaz. Kimlik zırhımız,

kimliğini koruyabilecek ve millî varlığını ancak

dışında çok iyi tanıtılmalıdır. Bu yolla, özellikle Batı

Ayrıca Türk devletleri ve toplulukları arasında

Türk-İslam

Türk-İslam

dünyasında oryantalistlerin kasıtlı olarak ürettikleri

ortak kültür ve sanat faaliyetleri de yapılmalıdır.

kültürüdür.

kültür

değerlerine

bağlı

kalarak

Engin tarihimizin ve atalarımızın bize emanet

sürdürebilecektir.

“medeniyet ve kültür üretmeyen barbar Türk,

Mesela bu bağlamda bütün Türk boylarının

ettiği ve miras bıraktığı Türk-İslam kültür birliğimiz,

Bugün Türk milletinin maddî ve manevî anlamda

yağmacı, talancı Türk” imgesi yok edilecektir.

ortaklaşa

liberal, komünist, Batıcı, etnik ırkçı, ılımlı İslamcı,

varlığına anlam katan, kimliğini ören, başka

Atatürk şöyle der: «Yetişecek çocuklarımıza ve

festivaller, sergiler, konserler, edebiyat yarışmaları

diyalogcu kişi ve kurumlar tarafından taksim

milletlerden özgün varlığıyla seçilmesini, üstün

gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa

düzenlenmelidir. İlkemiz: “Atasını bilmeyen, it

edilmeye çalışılıyor, izin vermemeliyiz. Millî kültür

değerleriyle farklılaşmasını sağlayan, şuurlu bir

olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin

peşinde gezer.”, “Millî kültürümüz, şahsiyetimizdir.”

birliğimiz

bileşimi

millet olarak varlığını devam ettiren, onu ahenkli

istikbaline, kendi benliğine, millî an’anelerine

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam, sanıyorum

çerçevesinde Türk milletinin şahsiyeti demek olan

bir millî birlik içinde tutan ortak kültürel değer,

düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek

bugün millî birlik ve bütünlüğümüzü bozan en

Türk-İslam kültür değerleri tekrar canlandırılmalı

ilke, sembol ve kurumları büyük bir parçalanma,

lüzumu öğretilmelidir.»

önemli unsur, çarpık din anlayışları ya da dinde

ve geliştirilerek kültür birliğimiz sağlanmalıdır.

aşınma ve silinme süreciyle karşı karşıyadır.

«Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden

sapmalardır. Ne dersiniz?

Türk yaşama biçimi yerine Batılı hayat tarzı, Türk

Somut ve somut olmayan bütün millî Türk kültürü,

ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Bugün Türkler, Türk

musikisi yerine Batı kopyası yavan bir müzik,

değer ve kurumları, gelenek temeli üzerinden

olduğunu

aşağı

milleti olarak varsa ve tarih içinde büyük devletler

Türk’ün millî hayatını, zihniyet ve değerlerini veren

yeniden ele alınmalı, işlenmeli, yenilenmeli ve

görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son

kurmuş ve geniş alanlara yayılmışsa bunun altında

bir millî sinema yerine Batının kokuşmuş, çürümüş

işlevsel hale getirilmelidir. Kültürde yabancılaşma

vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi

yatan etkenlerden birisi, İslam gibi hakiki bir dini

yaşayış

propagandası

ve kozmopolitleşmeye karşı millîleşme programı

ile tanımak ve tanıtmak şarttır.»

gönülden, samimi olarak benimsemeleri ve bu

olan misyoner yapımı bir sinema, Türk edebiyatı

uygulanmalıdır. Her türlü kültür emperyalizmine

«Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de

din uğruna her türlü fedakârlıktan kaçınmamaları

yerine Batı edebiyatının kötü kopyaları, Türk

karşı Türk-İslam kültürü diriltilmeli, korunmalı,

dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden

yatar. Türk’ü millet yapan unsurlardan biri İslam’dır.

gelenekleri, bayramları, törenleri yerine Batı

geliştirilmeli ve toplumsal dolaşımda işlevsel bir

önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe

Müslüman olmayan Türklerin çok büyük bir kısmı,

tesirli ne idüğü belirsiz törensel etkinlikler, Türk

konuma yükseltilmelidir.

konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna

Türk ve Türk milleti olamamışlardır. Dillerini ve

kahramanlarına,

Millî kültürü içerden çürüten, yeyip bitiren yabancı

bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru

dinlerini kaybedince başka milletler içinde eriyip
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gitmişlerdir. İman özgürlüğümüz, sahih dindir.

dinlerini öğrenme ve yaşama imkânı sunulmalıdır.

etkisiz hale getirmek ve kolayca sömürebilmek

uygulanmamıştır. Modernleşme, şehirlere yığılma,

Kur’an, hadis merkezli sahih İslam anlayışı devlet

Eskiden Türk milletinin dini “Allah katında din,

için uyguladığı emperyalist siyasi bir faaliyettir.

israfın artması ve nüfus planlaması saçmalığıyla

ve millet katında gevşeyip bozulunca ortaya çıkan

şüphesiz İslam’dır.” (Al-i İmran, 19) ayeti gereğince

Yedi Türk devleti arasında, mümkünse diğer Türk

Türkler ya evlenmemekte, ya çocuk yapmamakta

boşlukta sapık din anlayışları, tarikat ve cemaatler

sahih İslam’dı. Bugün geldiğimiz noktada ise

topluluklarının da katılımıyla ortak bir “Diyanet

ya da bir iki çocukla idare etmektedirler. Bu durum,

ortaya çıkar. Bunlar da devleti ve milleti parçalar.

cemaat tarikat dinleri, IŞİD dini, Diyalog dini, Ilımlı

İşleri Birliği” kurulmalıdır. Bu kurum kanalıyla

Türk milleti olarak bizim neslimizin münkarız

Yabancı

devleti

İslam dini, kedicikler şeyhinin dini gibi bir sürü

Türkiye’yi ve diğer Türk devletlerini ve topluluklarını

olmasına sebep olacaktır.

ve milletini zayıflatmak, etkisiz hale getirmek,

uyduruk din türemiştir. Mütedeyyin Türk milleti,

da tehdit eden IŞİD, FETÖ ve Vahhabilik gibi

Millî aile siyaseti ile Türk milleti, kutsal aile

parçalamak için milliyet ruh ve şuurunu ortadan

merdiven altı korsan dinlerin esaretinden kurtarılıp

gerçek İslam’dan birer sapma olan selefî, radikal,

kavramına yeniden döndürülmeli, çok çocuk

kaldıracak, millî direniş gücünü yok edecek

gerçek din İslam’la özgürleştirilmelidir.

terörist İslamcı grupların yıkıcı faaliyetlerinin

yapmayı

uyuşturucu dinî oluşumları ya üretirler ya da

Dinine önem veren vatandaşlarımızın gerçek

önüne geçilmeli, Türk devlet ve topluluklarının

tedbirler alınmalı ve Türk milletinin nüfusunun

desteklerler. Tarih boyunca bunun çok örnekleri

İslam’ı öğrenebilmesi ve merdiven altı uyduruk

ihtiyaç duyduğu din adamı ve hizmetleri en

azalmasıyla

olmuştur.

tarikat cemaat dinlerine fırsat verilmemesi için

doğru

karşılanmalıdır.

edilmemelidir. İlkelerimiz: “Erkek bozulunca aile,

Mesela 576’da Göktürk Devletinin başına Tapo

okullarda zorunlu din dersi gereklidir. Ancak bu

İlkemiz: “Uydurulmuş dinlere değil, indirilmiş dine

kadın bozulunca millet bozulur.”, “Oğlunla ordu,

geçince Budizmi benimsedi. Türklerin savaşçı

din derslerinin programı, Avrupa Birliğini memnun

inanıyoruz.”

kızınla yurt kurasın...”

dinamik ruhunu zayıflattı, pasifleştirdi, edilgen bir

etmeye ya da küstürmemeye dönük, eğilip

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Millî birlik ve bütünlük

Kardeşlik Dergisi Muhabiri: Hocam, millî birliğimizle

konuma indirgedi. Bu durumdan yararlanan Çin,

bükülmüş, ne idüğü belirsiz, kuşa çevrilmiş bir

deyince elbette aile akla gelir. Bu konuda neler

ilgili olarak son sözleriniz nelerdir?

Göktürkler üzerinde hâkimiyet kurmaya başladı.

din olmamalıdır, Kur’an ve hadis kaynaklı gerçek

söylersiniz?

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Bugün bir beka sorunu

Büyük Selçuklu Devletinde Batınîlik esası üzerine

İslam olmalıdır.

Prof. Dr. Nurullah Çetin: Türk milletinin millî birlik

ile karşı karşıyayız. Bütün Türk milleti, küçük

Hasan Sabbah çıkmış, haşşaşîler (haşiş yani esrar

Ayrıca “dinde zorlama yoktur” (Bakara, 256) ve

ve bütünlüğünü yıkmak istiyorsanız önce aile

ayrılıkları, bireysel menfaat hesaplarını, parti

çekenler) denilen müritlerini âdeta bir mafya ve

“Sizin dininiz size, benim dinim banadır” (Kafirûn, 6)

kurumunu yok etmeniz gerekiyor. Aile, milletin

kavgalarını, mezhep farklılıklarını, hayat tarzı

terör örgütü olarak kullanmış ve devleti yıkmıştır.

ayetleri gereğince kimseye din ve inanç zorlaması

temelidir. Aile yoksa millet yoktur. Çünkü bütün

farklılıklarını; hatta etnik farklılıkları bir tarafa

Hasan

olanların

ve baskısı uygulanmamalı, herkese din ve inanç

millî değerler önce ailede alınır ve yaşanır. Yani

bırakarak, tam bir kardeşlik hukuku, şuuru ve

öldürülmesinin dinî bir görev olduğunu telkin

özgürlüğü sağlanmalıdır. Alevi vatandaşlarımızın

Türkçe ailede konuşulur, Türk gelenek görenekleri,

ruhu ile birleştirilmelidir. Bunun için “Birlikte Dirlik”

etti. Kutsal İmam öğretisini telkin etti. Yani dinî

da İslam’ı ve kültürlerini istedikleri gibi yaşama

âdetleri, kültürü ailede yaşanır, millî Türk kültürü

seferberliği sürekli canlı tutulmalıdır.

konularda aklın yeterli olmadığını, imamların

özgürlükleri ve imkânı teminat altına alınmalıdır.

nesilden nesle ailede aktarılır.

Türk milleti dilinin, dininin, bayrağının, vatanının,

kılavuzluğuna ihtiyaç duyulduğunu telkin etti.

Alevilik ayrı bir din değil, İslam içi bir yorum olarak

Türk milletinin temel kurumu ailedir. Bizi millet

devletinin, milletinin, tarihinin, geleceğinin, millî

Bu iki temel ilkeyi bugün IŞİD, Şiî, mürted, kâfir

kabul edilmelidir.

olarak ayakta tutan, Türk millî değerlerini yaşatan,

kültürünün tekliğini ve bağımsızlığını korumak

suçlamalarıyla sokak ortasında adam keserek,

Müslüman mahallesinde kilise açmak, kitap, dergi,

nesilden nesle aktaran, Türk milletine yaşama,

zorundadır. Türk’ün fert olarak dahi ayakta

tarikat ve cemaatler de şeflerini kutsallaştırarak

broşür dağıtmak, toplantı yapmak, televizyon

üretme, başarma heyecanını veren ailedir. En

kalabilmesi, bu değerler üzerine inşa edilmiş millî

uyguluyorlar. Her iki anlayışın ortak özelliği aklı

filmlerinde Hristiyanlık propagandası yapmak gibi

köklü ve en kutsal kurumlarımızdan biri olan aile,

birlik ve bütünlüğe bağlıdır.

devre dışı bırakmalarıdır. Bunlar bugün Türk

Misyonerlik faaliyetlerine son verilmeli ve sıkı bir

bugün maalesef büyük bir yara almıştır. Özellikle

devletini tehdit eder haldedir. FETÖ felaketi bunun

takibata uğramalıdır. Zira misyonerlik, Hristiyan

emperyalist Batı ve yerli işbirlikçileri marifetiyle

bir örneği olmuştur.

vatandaşlara değil, Müslüman Türk vatandaşlarına

Türk aile yapısı, değerleri, zihniyeti, anlayış,

Türk’ün fert ve millet olarak kalp özgürlüğünü

yöneliktir.

gelenek ve görenekleri kademe kademe yok

sağlayacak, Ebu Hanife, Maturidi, Ahmet Yesevi ve

Hiçbir

Hacı Bektaş Veli kökleri güçlendirilmelidir. Maturidi

açılmakta, Müslüman Türk halkımız para, iş

Türk aile kurumu yeniden tamir edilmelidir.

ile imanımızı, Ebu Hanife ile amelimizi, Yesevi ve

ve

Batılı emperyalistlerin bir talimatı olan nüfus

Hacı Bektaş Veli ile kalbimizi özgürleştireceğiz.

zorlanmaktadır. Misyonerlik, dinî bir tebliğ vazifesi

planlaması,

Dinine önem veren Türk vatandaşlarına gerçek

değil, Haçlı dünyasının bizi bölüp parçalamak,

uygulanmış, Türk’üm demeyenler tarafından hiç
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Felsefenin
Edebiyata
Yansıması

felsefeni ilk defa okul müfredadlarına salan

Cavid`in yaratıcılığı,ideali felsefeden yoğrulmuş,

filozof şair Rza Tevfik sayesinde derinleştirmişdir.

tasavvufun bütün katlarından geçerek hakikata

Hala 14 yaşında “Salik” (yol), 27 yaşında Cavid

yükselmiş

(ebedi) mahlasını kullanan filozof şair, dünyaya

Prof.Dr. Lütviyye Asgerzade

güzellik ve aşkın hakim olduğu bir
meşhur;

ve edebiyata özel bir misiyonla geldiğini beyan

“Benim Tanrım güzellikdir, sevgidir” – mısraları

edirdi. Tabii ki Sovyetler`e ne felsefe, ne de filozof

bu saltanatın baş sütunudur. Felsefeni yansıtarak

şair gerek değildi. Filozof şair de Sovyetler`i kabul

yazdığı eserlere; “Şeyh-iSanan”, “Afet”, “Uçurum”,

etmirdi. Sovyetler`i kabul ve medh etmediği için şair,

“Peyğamber”, “Azer”, “Hayyam” vb. insan ve felsefi

“Halk düşmanı” ilan edilerek Sibirya`ya sürülüp.

düşünceni, güzellik ve aşkı vehdetde görmüş,

59 yaşında, 1941`yılında Sakatlar Hastanesi`nde

güzellik ve aşkı Tanrı seviyesine kaldırmış romantik

dünyasını değişip. Stalin ölene kadar şairin adını zikr

şairin ideali, milli mazmunu ve milli kaloriti ile

etmek yasaklanmıştı. Azerbaycan bağımsızlığını

yanaşı, daha çokbeşeri mahiyyetdedir.

kurtarana

Bunda O`nun doğulduğu mühitin de güclü rolu var.

az, konuşanlar ise çok temkinli davranmışdı.

Zaten yazarlar, yaşadığı muhitin öeladıdır. Yüksek

Bağımsızlığımızı kazandıktan (1991) sonra ise,

eğitim almış, bir sıra felsefi akımlardan haberdar

Cavid`e dönüş başladı, kitaplar, makaleler yazıldı,

olan Hüseyin Cavid de doğulduğu, böyüdüyü ve

sinemalar çekildi, mezarı Sibirya`dan doğduğu

eğitim aldığı Nahçıvan-Tabriz-İstanbul muhitlerinin

büyüdüğü Nahçıvan`a getirildi, mezarı üzerinde

evladı idi. Şairin doğulduğu Nahçıvan şehri,

makber yapıldı.

saltanatdan

(Hüseyn Cavid
Yaradiciliği
Üzerine Bir
İnceleme)
G

Hüseyin Cavid`in yaratıcılığı özel dikkati hakediyor.

doğmuşdur.

Cavid`in

kadar,

Cavid`den

konuşanlar

çok

«manevi kamillik» yoluna davet edirdi.Başlanğıcı

mahsus da doğup böyüdüğü Alihan mahallesi

Felsefenin ve felsefenin giriş kapısı olan

şeriat olan tasavvufun, sonu hakikatdır.Tabii ki,

Orta Çağ`lardan sufi tarikatlarına ait dervişlerin

Cavidşünaslık ise, hala filozof şairin sağlığından

edebiyatın ve sanatın insanın evriminde, kendini

manevi olarak. Manevi kamillik yoluna kadem

kervansarayları bulunan mekandı. Yani “şairin

yaranmışdı. Buna rağmen Sovyetler döneminde

idrakında, ruhun “katarisi”nde önemli rolu var.

koyan insan bir çok hal ve katlardan geçmeli,

sufizmle, tasavvufla tanışlığı ilk başda doğduğu

Cavid

Sevmek

Tanrıya kavuşmak yolunda maddi olan tenini

aileden, muhitden, yaşadığı mahalleden başlıyor”

dokunulmuş, üzerinden sükutla geçilmişti. İlk defa

gelen

eğitmeli, nefsini ve şehvet hissini boğmalı, ruhunu

(Asgerzade, 2015, 88). Aynı zamanda, Derviş

filozof İzzet Rustamоv [Rustamоv, İ, 1969] bir

“filozofiya” yunan sözünün Orta Çağ müslüman

arındırmalıdır. Ruhi kalkınma katına yükselenler

tekkesi olan mahallede yaşayan şair, her gün ders

makalesinde Cavid yaradıcılığındakı felsefi kata

alimi-ülemalarının arap diline uyğunlaştırmasından

Tanrı dergahına yücelmek gibi serefli bir noktaya

aldığı

okulun iki adımlığındakı şehir bazarında

tоkunmuş, Cavidşünaslık ilk defa termin оlarak

yaranan felsefenin edebiyata yansıması insanın

erişerek hakikat bilgisine vakif olurlar. Bu yola

okuyan dervişi de dinleyip, minberden yücelen

bu makalede kullanılmışdır. FilozofSelaheddin

kendini idrakı başlıbaşına bir okuldur. Felsefe ile her

çıkanlara yol göstermekde Yunus Emre,Mevlana

“minacat”ı da. Bu da doğaldı, çünki bütün Doğu`da

Halilov`a göre[Halilоv, S, 1996] Mesut Aliоğlu

kes uğraşmaz, fakat edebiyatı her kes okur, sanatı

Celaleddin Rumi, Cüneyd El-Bağdadi, Bayazid

olduğu gibi, Nahçıvan`da da cami ile okul (XIX)

[Turan, A, 2000]ve Azer Turan istisna olunmakla

kitle seyr edir. İlk defa kendini «filozof» adlandıran

Bistami, Sühreverdi vb. meşhurdur. Bu yolda

yakın mesafede imiş, hatta şairin okulu “caminin

şairin felsefesi ya araştırmamış, veya meseleye

Pifagor, «Ben kendi yerimi bilirim. Bilirim ki, hikmet

felsefeye en güzel yol yoldaşlığı eden edebiyatdır.

koltuğuna sığınmışmış” [Cavid, H, 2007]. Babası

basit yanaşılmışdır. Belki de araştırmağa cesaret

sadece Tanrı biliğidir vebende olamaz. Ben fakat

Bu düşünceleri benimseyen, kendini idrak eden

Hacı Molla Abdulla`nın “Şahın tahtı” adı ile adlanan,

etmemişlerdi. Cаvid`e girişmek, şairin felsefesini

hikmeti seve bilirim» derdi. Varlık anlayışı en kadim

edebiyat insanları da düşüncelerini yaratıcılıklarına

temeli XIV yüzyılda

açmak isteğen araştırmacının felsefeni, dini,

devrlerden bu güne kadar filozofları düşündürmüş,

yansıtmışlar.

yansıyanfelsefenin

dervişlerine dayanan, kendini “Şah” adlandıran

yazılanları

sorunu bacardıkları seviyede araştırmış, onun

misiyonu “Tanrı biliği” olan hikmeti anlatmak, yola

dervişin tekkesinin bulunduğu mistik Şahtahtı

оlduğunu idrak etmesi lazımdır. Bu anlamda hala,

özünü düşüncede aramışlar. Dоğu`da varlık

çıkan yolcuya yolu tanımakta yardımcı olmaktır.

köyünde doğup büyümesi gerçekliğinide gözardı

1921` yılında “Аzerbаycаn fukarаsı” gazеtesinde

anlayışını Sufizm, Hurufizm gibi felsefi aklımlar

Bu acıdan yaratıcılığında felsefi düşünce, sanat

etmek olmaz. Böylece, çocukluğundan büyüdüğü

boy gösteren Cаvid`in “Şеyh-i Sanаn” pyеsini

üstlenmişler.Daha çok mistik eğitim gibi bildiğimiz

ve edebiyat hakkında kendinehas fikirler yansıtmış

muhitde “vehdeti-vücut”, “ilahi aşk” anlayışları ile

eleştirmeğe cesaret еdemeyiz. Çünki Cаvid`i

sufizm bütün inanclı ve düşünür insanları tasavvufa,

Azerbaycan edebiyatının filozof şair - dramaturku

tanışan Cavid, bu bilgileri bir az da İstanbul`da,

eleştirmek ikinci bir Cаvid lаzım. О dа zanimce,

iriş

oluşan
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bizde yоk gibidir” [Mammadli, 1982], - sözlerini şairin

mevkide durduğunu gizlemir” ne de “devrin

Bektaşiye vb. sufi trikatlarına mensup dervişlerin

Rus`un

yаrаtıcılığınа yanaşmanın “mesuliyyet mеyаrı” gibi

taleplerine uyarak eleştirmir”, aksine kendisi de

yaşadığı

[Смирнов,

kendini idraka – Hakka, Hakikata sesleğen şair,

kabul ediyoruz. Çünki hala da “bazıları Cavid`in

hemin mevkiden konuşur: “H.Cavid`in hayatın

K, 1999] mahallede, devrinin rözehanı kibi

“felsefecilikte”, real hayatdan ayrılmakla suçlanırdı.

dünyagörüşünden gelenleri sadece romantizmin

manasını, yaşayışın meğzini, maddi real alemin

ünlenen

Cavid`in

Real hayatla ayaklaşmak Sоvyetleri övmekdi. Bu

karakteri gibi tanıtmaya çaba gösterirler” [Halilоv,

cevherini, manevi, ruhi alemini daim pak ve güzel,

filozof gibi formalaşmasında büyüdüğü mistik

yaklaşım, sadece romantik, idealist Cavid`e deyildi,

2009], Edebiyatşünaslık böyle yanaşmaları, yeterli

farah dolu hisslerle coşup taşan bir seviyede

muhitde “vehdeti-vücut”, “ilahi aşk” anlayışları ile

bütövlükde felsefi fikre idi (filozof Haydar Hüseyinоv

saysa da, filozoflar için bu yeterli değil. Cavid`i

görmeği arzulayır. Böylece, büyük insan idealinin

tanışmasıdır. Sonralar bunlar Cavid`i kendi felsefi

bu dönemde iki defa intihara teşebüs etmiş,

“felsefe” adı altında araştıranları «şairin felsefesini

gerçek alemdeki fenalıklara zafer çalacağına

idealleri olan ve bu idealleri edebiyat yoluyla,

yalnız ücüncüsünde kendine kıymağı başarmıştı.

duya”, “açamamayla” suçlayan S.Halilov, Mesut

beslediği sonsuz inamını belirtir! [Aliоğlu, M, 1978]

ulaştırmak isteğen bir şair olmasında büyük faktörler

Filozofun ne ölmesine, ne yaşamasına müsaide

Alioğlu, Yaşar Karayev gibi eleştirmenleri “şairin

Hala geçen yüzyılın 20`li yıllarında Cavid`in ilk

olmuşdur. Cavid,“lap önceden mahiyyet katında

etmiyorlardı).

ruhunu doğru duya” ve “felsefi kata nufuz ede

ve adaletli araştırmacısı Hanefi Zeynallı yazırdı:

otrup bizim bu fani (maddi) dünyada kölgelerin

Cavid`de aşk ve güzellik felsefesi Her şeyden

bildikleri” ve “tahlilleri Cavid felsefesinin bütöv

“Cаvid bir “Şеyh Sanаn” yаzаr, bir “Uçurum”

oyununu izlemişdir” [Halilоv, S, 2009]. Filozof

önce Cavidrоmantik şairdi. Romantik poeziya

bir sistem gibi inşa edilmesine hizmet etdiği için

аçаr, bir “Аfet” dоğurаr, bir “İblis” raks еtdirir, bir

şairden ve felsefeden konuşurken tesüfle de оlsa,

kendiliğinde bir edebiyat hadisesi olmakla yanaşı,

kıymetli materialler” adlandırmış, bu sözlerin Cavid

“Pеyğamber” yаrаtmаğа gayret еder, belki de

оnu da kayd etmek iserim ki, Аzerbаycаn`dа ilk

aynı zamanda felsefi fikrin muhim kaynaklarından

yaratıcılığının

sonrakı

şimdi bir Çingiz, yаrın bir İskender, еrtesi gün de

felsefe dersliğinin yazarı Mammad Kаzım Elekberli

biridir. Romantizmin ünlü temsilcilerinden Cübran

kuşakın, mahsus da gencler hakkında demeğin

bir Lеnin diriltmeğe cаn аtаcаkdır” [Zeynallı, H.,

bile Cavid`i idrak etmemiş ve ya Kırmızı inkilap`ın

Halil Cübran felsefenin payına daha çok düşünceni,

mümkün olmadığını tesüfle belirtmişdir. Bu zaman

1983]. Aslında Hanefi Cavid`in muasır devrdeki

getirdiği ideoloji korku ile idrak etmek istememişdir.

şairlerin payına ise duyğuları ait edirdi: “filozofun

A. Turan`ın esse seciyeli güzel bir eserini istisna

bazı araştırmacılarından (tasavvuf haric), doğru

XX yüzyılın başları Azerbaycan için dumanlı,

ruhu onun düşüncelerindedir, şairin ruhu –

etmiş, “esse olduğuna” ve “daha çok izlenimden

keşif etmişdi. Cavid`in konularını aldığı mekan

karışık, gri bir zamandı. İnsanlar оlum, kalım

yüreğinde!” Fakat sadece düşünce ile felsefe hasil

doğduğuna” göre, “köklü felsefi araştırma için

da, coğrafiya da belli idi, ilgilendiği konularda. Bu

mücadilesi veriyоrdu., ‹’Olum’’la ‹’ölüm’’ arasında

olmaz! Düşünceden hasil olan bilimdir. Felsefe ise,

kaynak” [Halilоv, S., 2009] saymamışdır. Cavid

sözlerin yazılmasından yüzyılık bir zaman dilimi

çaşıp kalmışların çoku ‹’olum’’ için çaba gösteren bir

yürekle kafanın birliği demekdir. Daha çok hakk,

şiiriyetinin felsefi yönlerini aydınlatmış Yaşar

geçse de, Cavid`e yaklaşmada bazı araştırmacılar

araca çevrilmişdi. Sadece insanların deyil, muhitin,

hakikat, güzellik, hayırseverlik telkin edilen romantik

Karayev ve Mesut Alioğlu`nu “icmalçı mualliflerden”

ali misyonundan çıkış edemiyorlar. Bu yanlış, şairin

ahlakın, geleneğin, milli denilen her şeyin üzerinde

poeziya ona göre romantikdir ki, burada fikir yürek

farklandırmıştı. Zaten Hüseyn Cavid filozof şair

“İblis” eserine yaklaşımda da gözükür. Bazılarına

zafer kazanmış Kırmızı inkilap milletin aydınlarına

çırpıntıları ile ritmlenir, duyğuların kanatlarında adi

olduğu için onu hansı yönden aratırsan felsefesiz

göre, “iblisin mehz insan hisletindeolması” o

ölüm hükmü okumakla meşğul idi. Böyle zor bir

şüur için elyetmez bir kata yücelir. Yani romantik

ötüşmek olmuyor. “Hüsnü - Huda” şairi“hayatın

derecede

“aydındır” ki, özel araştırmaya ve

zamanda bazı eleştirmenlerin Cavid`in 30`lu yıllar

poeziya,

dibinden,zemin kattan ve mutfak penceresinden

tartışılmaya hiç ihtiyac yokdur.” Cavid`i daha

yaratıcılığında “yаlаncı idеyаlаr”ın olmasından

uymayan, ondan uzak duran, yüzü hakka doğru

görünmüyor” [Karayev, Y., 1996]. Y.Karayev ve

derinden anlamak, idrak etmek ona filozof nazarı

bahis etmesi şaire “ehtiyatlı ol”, “ölüme doğru

olanlar tarafından yaratılmışdı. Yüzü Hakka doğru

M.Alioğlu`nun “istisna” olunma sebebi, onların

ile yanaşmak, ideallerinden haberdar olmak buiki

gediyorsun” haberdarlığı gibidir: “Prоlеtаr devrimi

olanların, Hakka kavuşmaq aşki ile yananların

Cavid yaratıcılığını tahlil ederken “köklere inmesi”,

“istisna” araştırmacının “uyğun şerhlerini” ve

döneminde yürütülen yаlаncı idеyаlаr, büyük

yolu güzellik ve aşk odunda kavrularak büyük bir

felsefi fikrin kaynaklarını aramaları, felsefi motifleri

“hertaraflı tahlillini” benimsemek lazımdır” [Halilov,

sanatkаrı bile ölüme dоğru аpаrа bilir ve аpаrır

yoldan, aşk yolundan geçir. Yüzü Hakka doğru olan

aradıklarını gizlememeleridir. Örneğin, M.Aliоğlu,

S, 2009].

dа” [Hüseyin, M, 1978]. Cavid ne zamana, ne de

romantik Cavid`i, filozof şairi anlamak için güzelliğe

şairin poeziyasında ideal ve varlık sorunlarını

Allah aşkıyla döyünen kalbin kapısı iblise bağlıdır.

Sovyetlere eğilmedi. Böylesine korkunc zamanda

salınan nurun izi ile sona kadar anlamak olur, çünki

Hegel`in takdimatı kontekstinde araştırır ve bu

İblis Allah olmayan yerde var olur. Kalbi Allah

Cavid sanatı “filozofların”, felsefe öğretmenlerinin

Cavid yaratıcılığı başdanbaşa tabiatda, insanda,

kanahete gelir ki, “Şaire göre, beşer

hayatı,

aşkı,imanlaile dolu olan insan iblisleşemez. Cavid`in

partinin tecrübi fealiyet yazılımının, çeşitli parti

bütövlükte dünyada güzellik aramalarıdır.

yaşayışı güzelleştirmek için yaranmışdır. Güzel

amacı “insanı nakis muhitin fevkine yüceltmek,

belgelerinin propogandası ile uğraştıkları”, asıl

Aşk ve güzellik klasik romantizmin esas

olan bir şey ise yücedir, ulvidir, real varlıq ise bu

insanın ne kendi içerisinde, ne muhutinde, ne de

felsefenin sıkıştırıldığı, “filozoflar”ın ise siyasetin

parolası idi. Orta Çağ felsefesinde aşkın insan

seviyeye kalkmamışdır. Demek, büyük

toplumda iblise yer koymamakdı.

hizmetcilerine

döneminde

maneviyatındakı rolu hakkında derin ve geniş

ulviyete,güzelliğe yücelmek içindir” [Aliоğlu, M,

Din – maneviyat-bilim fitri yetenekle doğulan,

unudulan ve ya unutulması istenilen “bir şeye

bilgiler var. İbn Sina “Aşkin mahiyeti hakkında

1978]. Bu zaman araştırmacı ne “Cavid`in idealist

çocukluğu “Nimetullahiye, Heyderiye, Nukteviye,

çevrilen” felsefeni, felsefi düşünceni

risalesinde yazır: “Sevgiye Hayır ve Güzellik ilahesi
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gibi bakılır ve o, hayrın kaynağı sayılır. İnsandakı

ideali güzellik ve sevgi olanromantikler, hadise ve

karşısında “şiirin öne sürdüğü edebi sorulara

Cavid H. Eserleri. (2007). 5 ciltte II c., Bakü: Bilim, 416 s.

bu kalite onu hakk yoluna kavuşturur.” Dünyaya

konuların yüzerinden adilik perdesini götürerek,

katiyyetle ve orjinal cevaplar vermiş”, Kainat ve

Cavid H. Eserleri. (2007). 5 ciltte, III c., Bakü: Bilim, 366

sevgi ve güzellik gözü ile bakan, güzelliği duyan

perdenin arkasındakı güzelliği, ilahi güzelliği

Tanrı duyğusu ile yaratdığı eserlerde güzellik ve

s.

insan kalbinin aşksız olmadığına, aşkın insanın

aşkara çıkarırlar. İlahi güzellik adi mantıkla idrak

aşk sorununun sanatsal hallı felsefi mahiyyetini

Cavid H. Eserleri. (2007). 5 ciltte, IV c., Bakü: Bilim, 288 s.

iç dünyasını paklayan bir güc olduğuna inanan

olunmur. İbn Arabi buna göre,“Gördüğüm güzellik

bulmuşdu.

Cavid H. Eserleri. (2007). 5 ciltte, V c., Bakü: Bilim, 352 s.

Hüseyin Cavid de sanat düşüncesini bu şekilde

idraka sığmır.” - der. Cavid`in “dünyasında da

Kendini ve ideallerini “Ben fakat Hüsnü-Hudа

Caferov M. (1960). Hüseyin Cavid. Bakü: Azerneşr, 262 s

ortaya koyurdu: “Benim Tanrım güzellikdir, sevgidir”

ruhun rengi, yeri, ölcüsü” yokdur. “Ruh mekan

şаiriyim, yеre inmem de, semа şаiriyim” – deye

Göyüşov Z. (1978). Dаhile pencere. Bаkü, Yazıcı,143 s.

[Cavid, H, 2007]. Aşk Allahın insanlara vergisi,

ve zaman dışındadır, o hadiselerde tezahür edir”

taktm eden Cavid`i, Sovyetler de değiştiremedi.

Aliоğlu M. (1975). Hüsеyin Cаvidin rоmаntizmi. Bаkü:

güzellik ise Allahın insana olan sevgisidir. Yani

[Halilov, S, 2009]. Güzellik aşkı yaratdığı gibi, aşk

Allahsız Sovyetler`in işğal etdiği memleketde O,

Аzerneşr, 215 s.

dünyadakı, kainatdakı, tabiatdakı bütün güzellikler

da insanı yaratır. Güzellik sebebse, aşk sonucdur.

“Gökler şаiri” olаrаk kаldı. Yеni bir felsefi tarikatın-

Ekberоv Z. (1977). “Hüsеyin Cаvid`in “Şеyh-i Sanаn”

aşkla yaranmış doğal levhalardır ve bu güzellikler

Cavid`in inadla savunduğu aşk ideyası kendini

“Sevgi tarikatı”nın esasını koydu. Cavid`de “Tаnrı

fаciası. Bаkü: Bilim, 148 s.

insanlar içindür.

idrakın anahtarıdır. İnsanın evriminde ve kendini

deyil, aşk ve güzellik terennüm еdilir” [Asgerzade,

Asgerzade L. (2015). Hüseyin Cavid: mühiti ve muasırları.

ilahi

idrakda aşkın gücü danılamazdır. Bu Garb için de,

L, 2007], çünкi Cаvid`de aşk ve güzellik hakikata

Bakü: AFPoliqrAF, 240 s.

kaynağa bağlayan Nesimiy`e göre, Allah yaratdığı

Şark için de kabüledilendir. Losev`e göre, seven

kavuşmak için bir vesiledir. “Hüsnü-Huda şairi”nin

Hüseyn M. (2007). Sanat ve edebiyat / Cavidşünaslık.

güzelin hüsnünü her şeyden güzel yaratmışdı. O

insan Allahdır, Tolstoy`a göre,

yaratdıkları, aslında Gökler, yüce Tanrı içindür.

Araştırmalar toplusu. 10 ciltte, I c., Bakü: Bilim, s. 332381-

kadar güzel yaratmışdır ki, sanki yüzünde “benim

Аllаh vаr.” Höte`ye göre, “sevgi bütün kitapların

Amacımız

Halilov S. (1996). Cаvid fаciası. I kitаp. “İblis”de felsefi

hakikat!” [Nesimi, İ, 1972] yazmışdır. Fuzuli`nin

içeriğidir”, M.Girişvel`de göre ise, “aşkin nefesi

yansımasını araştırmak adım adım оna yaklaşmak,

motifler. Bаkü: Kаnun, 110 s.

“Rindü - Zahid” eserinde Rind`in söyledikleri de

dünya kaosunu nizama salır, disharmoniyanı

“ilme ilme”

Halilov S. (2009). Cavid felsefesi (2-ci kitap: klasik Şark

bu bu mahiyyetdedir: “Güzellik Allah simasının

harmoniyaya çevirir.” Bu anlamda, yaratıcılığında

makaleye, kitaplara sığdırmak olmaz. Cavid,her

ve muasırlık).Bakı: Nurlar, 141 s.

aynasıdır, Allahı bulmak isteğenlerin amacına

aşk ve güzellik Allah katında olan romantik Cavid`in

adımda, her ilmede yenidir, yeniden keşif olunası

İslamoğlu M. (2010). Tavsiyeler -1. Bakü: 81 s.

çatmaları için yol gösterendir. Camal Allah nurunun

bütün yaratdıkları “sevgi içerikli”, “dünya kaosunu

bir dünyadır.

Keats, John. (2006). The Complete Poems, Penguin

mezheridir, ebedi feyzin kaynağıdır. O her yerde

nizama

harmoniyaya

inanclı insanlarda var, düşünürler de, mazlumlar

Classics

hakiki güzellik kaynağı olur. Zan etme ki, güzellik su

çeviren” aşk nefesidir. Şair insanın aşk ve güzellik

da var, isyana kalkmış, toplum tarafından dışlanan

Karayev Y. (1985). Edebi ufuklar. Bakü: Genclik, 288 s.

ve palçıktan ibaretdir. Belki güzellik bir hakikatdır

işığında arınarak kendini idraka adım atdığına

insanlar var. Cavid`in yaratıcılığı hayatın felsefesini

Mammadli K. (1982). Cavid - ömrü boyu: hayat ve

ki, güzel yüzde aşkara olubdur. Camal sahibi bir

inanıyordu. Güzellik ve aşkin felsefi mahiyetini

yansıtan, Allah ve İblisin ebedi çarpışması, şairin

yaratıcılıq salnamesi. Bakü: Yazıcı, 294 s.

oyuncakdır ki, camal gösterir” [Fuzuli, M,2004]. XX

Cübran böyle beyan edirdi: “güzellik ihtiyac değil,

İnsanoğlunu kendiniidraka çağırışları ve telkinleridir.

Nesimi İ. Fars divanı. Bakü, 1972. 244 s.

yüzyılın başlarında Fuzuli geleneği felsefi şiirde

vecddi.”

Kutsal kitabmızda bizlere buyrulur: “Siz “Hazreti

Rüstamоv İ. (1969). Cаvid`in felsefi irsi / Edebiyаt ve

sözünü idealleri ile beyan eden Cavid`de “tekrarsız,

Alem güzelliklerle doludur, bu güzellikleri gören ve

insan”sınız. Kendinizi bilin. Her şey Sizde başlıyor.

İncesanat gaz., 25 Ocak

benzersiz sanat edası ve felsefi manası ile meydana

felsefi mahiyetini anlayanların yaratdıkları da güzel

Mahlukatın onmurğa sütunu olduğunuzu unutmayın.

Смирнов К.Н. (1999). Материалы по истории и

çıkır” [Karayev, Y, 1985]. İdeali güzellik ve sevgi olan

olur. Hayatda azacık bir ömür yaşayan ve kısacık

İnsan hem yoldur, hem yolcu. Yolcu yolu tanımak

этнографии Нахичеванского края. Баку: Озан, 149 s.

şairin sanatı güzellik ve aşkın nurundan yaranmış

hayatında

üç; “Poems”, “Endymion” , Lamia,

isteyirse, kendini tanımalıdır” (İslamoğlu, 2010:3).

Turan А. (2000). Hüsnü Hudа şаiri. Bаkü: Çаşıoğlu, 79

bir sanatdır. Cavid`de sevgi ve güzellik Hakkikatı

Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems”

Fikrimizce, aşk ve güzellik ışığından yaranan ve

s.

idrak etmek için bir vesiledir. Güzellik yaradanın

kitaplarını yazan ingilis şair Con Kitsin “Ode On

felsefeden yоğrulan Cavid yaratıcılığı insana felsefi

Fuzuli M. (2005). Eserleri. VI ciltte.1 c. Bakü: Şark-Garb,

şah eseridir. Onu seyr etmek azdır, Onu sevmek,

A Gracian Urn” şiirinde demek istediği de budur:

tefekkür tarzı aşılayır, manevi kamilleşmesine ve

289 s.

ona tapınmak lazımdır. Aşk ile güzellik vehdetde

“Güzellik – hakikatdır, hakikat ise güzellikdir – bizim

dünyagörüşünün formalaşmasına hizmet edir.

daha kamildir. Güzelliğe aşık, seven insanın yolu

bütün bildiyimiz ve genellikle, bu dünyada bilmeli

kendini idraktan geçir, yani seven insan kendini

olduğumuz her şey budur” [Keats, J., 2006].

idrak edir. Kendini idrak eden, O`nu da idrak edir.

Güzellik hakikatdır, Allahın (küllün) bir zerresi

Kadim yunanların evreni kosmos” – güzellik

yeterlidir ki, onu kendinde taşıyan insan (cüz)

Alman edebiyatı antologiyası (2006). 2 ciltte, I cild. Bakü,

adlandırmaları

denince

sevilmeği hakk etsin. Cavid yaratıcılığı ile Aşk

260 s

güzellik, güzellik denince aşk anılır. Her zaman

ve Güzellik, Zaman ve Tabiat, İnsan ve Kader

Cavid H. Eserleri. (2007). 5 ciltte, I c., Bakü: Bilim, 256 s.
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oynama yok. Yalnız adları değişti. Sebebini ise

Kelimelerin duygu değerlerindeki bu iyileştirmeler

geçenlerde bir sosyal medya paylaşımında anladım.

bizi biraz olsun kibarlaştırıyor da denebilir. Artık

Meğersem,kadınkavramı “tutucu”ların ona “ayıp”

kimse tuvalete gitmiyor, lavaboya gidiyor. Zaten,

anlamlar yüklediği bir kelimeymiş de onun yerine

Türkçemize geçmişte girip çıkmış “yüz numara” da

bir örtmece olarak bayankullanılıyormuş yıllardır.

bu kibarlık kaygısının bir ürünüydü. Hatta,“tuvalet”

Hâlbuki benim bildiğim, bu bayan, “bay”la beraber

bile…Bu kibarlaştırma çabalarını atalarımız aslında

Dil Devrimi’nin sakat doğmuş ikizlerinden biri. Bir

eskiden beri de yapmışlar. Mesela, halk arasında hâlâ

zamanlar Bey, Beyefendi yerine “bay”, hanımefendi

daha “su dökmek, ayak yoluna gitmek, dışarı çıkmak

yerine de bayandenmesi önerilmiş. Hatta, bu uğurda

(eski evlerde tuvalet evin dışında olduğundan)”

epeyce bir gayretkeşlik de gösterilmiş; fakat bir türlü

gibi tabirleri duyarız. Bunların hepsi de belki o

masa başında üretilen bu “devrim çocukları”nı halk

devirlerde kaba sayılan “kenef” veya “memişhane”

değişim de geçiriyor. Öyle ki birkaç yüz yıl önceki

benimsememiş.Ama yine de onlara dilde biraz yer

yerine dilin maharetle ürettiği kelimelerdi. Kim bilir

dilimize yabancılaşıyoruz. Hele bugünün insanları

açılmıştı… Demek ki bir kelimenin duygu değerini

belki bir zamanlar olumsuz duygu değeri taşıyor

1200 yıl önceki Orhun Abideleri’ni hiç anlayamaz

değiştirmek istedikten sonra insanlar ona bir kılıf

diye atılanlar da kendilerinden öncekilerin yerine

durumdadır. Ancak ve ancak uzmanlar Türkçenin

dauydurmasını beceriyorlar. Kadın kavramına yer

aynı kibarlık kaygısıyla dilde yer bulmuşlardı.

geçmişindeki farklı şekilleri çözebilirler. Fakat,dildeki

açan bir başka söz de “bilim insanı”. Sanki “adam”

kibarlaştırmadan nasibini alan en şanslı kesimse

değişmeler sadece telaffuzların değişmesi veya dile

yalnızca “erkek” anlamına geliyormuş da “bilim

“hizmetçiler”. Onlar artık ev hanımlarının yardımcıları

yeni kelimelerin girip eskilerin atılmasıyla olmuyor.

adamı” derken kadınların da bilimle uğraştıkları göz

oldu. İş yükleri azalmasa da toplumdaki yerleri, hiç

Dili kullananlar her devirde yeni yeni kültürel

ardı ediliyormuş gibi bir fantezi var bunun ardında…

olmazsa dilde,biraz olsun iyileşmiş oldu. Artık kimse

evrilmelerleberaber kendi dillerini farkında olmasalar

Bakalım biraz zaman geçsin, bu nur topu gibi

onlara, aşağılamak kasdıylaasla “hizmetçi parçası”

da işlemeye devam ediyorlar. Dilin bu, hâlden

evladımıza da dilimiz bir yer açar elbet.

diyemez. Ama gün gelir de “yardımcı parçası” denilir

Bir kılıf da “zenci”ye uyduruldu. Bir zamanlar bu

mi bakalım.

kelimeyle beraber “siyah” ve “siyahi” de kullanılırdı.

Biliyorsunuz sağlık hizmetleri artık büyük ölçüde

Şimdilerdeyse “Afro-Amerikan” gibi garip bir tabir

tabana

yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu yeni terim aslında

ulaşabiliyor. Yani doktora gidebiliyor. Yok yanlış

ithal. Çünkü Amerika’da bizdeki “zenci”nin karşılığı

söyledim, “uzman yardımı”alabiliyor. İşi biraz daha

“negro”dur.Fakat bu kelime ABD İngilizcesinde

öteye götürenlerse “profesyonel yardım” alıyorlar…

belki diğer İngilizce konuşan ülkelerde de hakaret,

Eskiden ruh ve sinir hastalıklarına bakan hekimlerede

aşağılama anlamlarıyla yüklüdür. Yani, olumsuz bir

“deli doktoru” denirken şimdi artık psikiyatrist, hatta

duygu değerine sahiptir. Şimdi bizim enteller, sanki

biraz da ağzınızı bir Fransız gibi eğip bükebilirseniz

biz de hayata bir Amerikalı gibi bakıyormuşuz da onlar

psikiyatrdeniyor. Geçmişte halkımız bu daldaki

nasıl ki zencilere karşı günah çıkarmak için “afro-

doktorlara “ruh hekimi” de demiş. Ama artık Latince

amerikan” diyorlarsa biz de öyle söylemeliymişiz, gibi

devrindeyiz. Bütün tıp dalları gibi bu da şimdi Latinceyle

bir mantıktan hareketle dikte ediyorlar bize bunu,türlü

anılıyor. Bu hekimlerimizin bir kısmının çalıştıkları

yayın araçlarıyla. Hâlbuki Türkçede “zenci”nin hiç

yerlere de şimdilerde psikiyatri kliniği deniyor ki

de olumsuz bir duygu değeri yoktur. Sadece bir

eskiden bu klinikler yoktu, sadece “Bakırköy“ vardı.

deri rengini ifade eder. Galiba bu da deminkigibi bir

Oraya gidene de pek iyi gözle bakılmazdı…

kılıf uydurma ama tutar mı, zamanla göreceğiz. Bu

Dünya dönüyor, dil de kullanıcılar da yerinde

arada, geçmişte bu gibi vatandaşlara biraz da mizahi

durmuyor. Biz bu dili evirip çevirdikçe bu hamurdan

bir yaklaşımla “gündüz feneri” dendiğini de bilmem

daha neler çıkar neler…

Türkiye Türkçesinde

Neler Oluyor ?- 4

Dilimiz zaman süzgecinden geçerken bir sürü

hâle girmesinde elbette genel kabullerin zamanla

Önder Saatçi

değişmesinin de rolü var. Nitekim bu gibi değişmeler
bir zaman sonra ya belli bir kavrama karşılık yeni bir

açıcı olmadığı söylenir durur. Şimdi buradan nereye

kelimenin dile girmesini veya beli bir kelimenin farklı

geleceğim biliyor musunuz? Artık Türkçemizde

anlamlar kazanmasını beraberinde getiriyor. Öyleki

yeni bir deyimin doğduğuna… Çünkü günümüzde

dilciler kelimelerin bazılarının duygu değeri taşıdığını

“ihtiyarlamak”, “yaşlanmak” yerine artık yaş almak

tespit etmişler. İşte bu değişmeler de kelimelerin bu

var. Aslına bakarsanızcuk oturmuş. Ne de olsa

duygu değerlerindeki oynamalarla meydana geliyor.

insanlar ileri yaşlarda dahi sağlıklı kalabiliyorlar.

Şimdi bunlara dair bazı gözlemlerimizi paylaşalım.

Oysa “ihtiyar”, “yaşlı” dendiği zaman hasta, bitkin,

İnsan ömrünün son bir asırda epeyce uzadığını

eli ayağı tutmaz, gözleri görmez, kulakları işitmez bir

söylüyor uzmanlar. Öyle ya, geçmiş devirlerdeki

insan modeli canlanır kafamızda. Hâlbuki 80 yaşında

ölüm yaşı ortalamaları bugünün insanına çok komik

bile maratona katılan dedeleri televizyonda görünce

geliyor.

taş

bunlar yaşlanmamış, olsa olsa yaş almış diyesiniz

devrindeki insanların ortalama ömürlerinin 2025-

geliyor. Görüyor musunuz, Türkçemiz ne kadar

yaş olduğunu yazıp çiziyorlar. İnanıp inanmamak

üretken…

size kalmış; ancak bir zamanlar savaşların ve

Spor haberlerini çocukluğumdan beri takip ederim.

salgın hastalıkların ne kadar can aldığı düşünülürse

Eskiden mesela “bayan basketbol takımı” denirdir.

elbette bugünkü kadar yaşamıyordu insanlar. Hatta

Ya da voleybolda Avrupa bayanlar …şampiyonası

günümüzde Afrika’daki ortalama insan ömrünün de

yapılırdı. Şimdilerdeyse bütün bu bayanlar kadına

Avrupa ve diğer kıtalarla karşılaştırıldığında çok da iç

döndü.
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G İRİŞ:

evin bereketinin gideceğine inanılır. Bu uygulama

için adak da bulunur. Ya da çok mühim derdi vardır,

Güzel Köy, Diyarbakır merkez- Yenişehir’e bağlı

şekli de bize göre Özdeşleştirme ve Vekil Tayin Etme

yardım istemeye ve dua edip çevresindeki insanların

Metodu kapsamına girmektedir. Bu uygulama Güzel

da duasını alıp evine dönmek için genellikle Perşembe

Köy halk inançlarında da yaşamaktadır .

günleri giderler. Çevrede en fazla ziyaret edilen

toplam nüfusu 1050 olan yakın geçmişin köylerinden
halen şirin bir köydür. Halkının ana dili Kürtçe olup ve
Bu çalışmada yapılan tespitlerin sunumu geçiş
dönemleri veya benzeri başka bir esasa tabi olarak
sıralanamamıştır. Zira tespitler çok kere farklı
amaçlarla bağlantılı olma özelliği içermekteydiler.
Yazı metninde geçen toplum isimleri etnik milliyetçilik
anlamında olmayıp, sosyal tanımlamayı kolaylaştırma
amaçlıdır. Keza Türk ve Türklük gibi tanımlamalar
kavim veya ırk karşıtı olmayıp milletin birlikte yaşanılan

sair

mekân Hz. Süleyman Türbesi’dir. Dünyaya gelecek

yörelerinde kutsal bilinen ziyaretler, genellikle eski

çocuğun hayırlı evlat olması için de bu mekâna gidilir.

kara ve gözenekli taş yapılardır. Özellikle kadınlar

Hamile hanım rüyasında bu zatı görür ise çocuğuna

kafalarındaki bir sorunun veya bir isteğin olup

onun ismini koyar. Bölgedeki birçok Süleyman ismi bu

olmayacağını merak ettiklerinde ellerine küçük

şekilde koyulmuştur. Onun ismini taşımak suretiyle

çakıl taşları alıp bu küçük delikli taşlara dua ederek,

onun gibi olunacağına inanılır. Ulu zatın ismini almış

yerleştirmeye çalışırlar. Birkaç deneme yaparlar, her

çocuklar beklenildiği gibi çıkmazlar ise, ulu zatın

denemede farklı deliklerde çakıl taşını yerleştirmeye

isminin taşınamadığı şeklinde yorumlanır. İsmin ters

çalışırlar, taş deliğe yerleşirse şükür duası okuyup

tepki verdiği anlamı çıkarılır 6.

ayrılırlar. Taş yerleşmezse hayırlısını dileyip, boynu

Altaylar ve Anadolu Türk halk inançlarında kurban

bükük ziyarete, mevlit okutup dağıtılacak şeker türü

adanmış ise kurbanlık hayvanın kanı, eli dualı bir

adaklarda bulunup ziyaretten ayrılırlar. Ayrıca muradı,

kişinin şehadet parmağı ile adak sahibi kimsenin

dileği olanlar her hafta bu kansız adağı dağıtırken,

alnına sürülür, o kan çok kere gün boyunca orda

“dileğim, muradım oldu. Size verdiğim bu şeker, vs.

durur.

alın size de şans bulaşsın” derler. Orada bulunan

Diyarbakır Kürtlerinde de bu uygulama mevcuttur.

ve dua edip dileğinin gerçekleşmesi için feryat eden

Ayrıca adak adayan ve kanlı kurban kestiren kişinin

insanlar da “Allah kabul etsin, darısı başımıza” deyip,

tüm musibetlerden arınması için kurbanlık hayvanın

mutlaka ikram edilen adaktan alırlar .5

kanı eli dualı bir kişi tarafından şehadet parmağına

Bu uygulamada dikkati çeken hususlardan birisi,

sürdüğü adak hayvanının kanını kişinin alnına sürer

Ayrıca,

Sünni Şafii inançlıdırlar.

1

Dr.Yaşar Kalafat - Songül Çakmak

2

Karşılaştırmalı
Güzel Köy/Diyarbakır Halk
İnançlarından Kesitler

4

Güzel

Köy’de

ve

Diyarbakır’ın

halklarla ortak ismi anlamındadır.

çok ses çıkarırsa nazarın şüphelenilen o kimseden

şanslılığın ve şansızlığın bulaşabilecek bir şey

ve gün boyunca bazen o kan orda durur.

Halkların kültürleri ile tanış kılındıkları nispette zehrin

geçtiğine ve bu uygulama ile giderildiğine inanılır.

olduğunun düşünülmesi ki nasip olsun anlamında

Güzel Köy ve çevresinde kara iyelerin şerrinden,

bal olacağı inanç ve dileklerimizle bu çalışmayı

Kars’taki Doğu Karadenizliler bu uygulama esnasında,

olmalı ve diğeri ise duadan evvel ve sonra da hayır

zararından kara rengin koruyacağı inancı vardır.

planlayıp

halklarda

ateşin çatırtısı arttıkça “gözün kör olsun çatlasın

işlenmesine önem verilmesidir.

Sürekli kâbus gören kimsenin yastığına kara eşarp

görülebilecek kültür farklılıkları, kültür aynılıkları kadar

patlasın” derler 3. Ateş iyesine saçı niyetine tuz atma

Kutsal mekanların duvar taşlarına taş yapıştırarak

serilir. 7 Halk sufizminde kara rengin de bir nur rengi

kutsaldır, saygındır ve eşit derecede millidir.

uygulaması ile nazarı gidermek için üzerlik ve benzeri

niyetin veya muradın olup olmayacağına dair

olduğuna inanılır.

METİN:

tuz atmak farklı değildirler.

geleceği tahmin etme şeklindeki inanç, Anadolu’nun

Bu uygulama şekli de Bağlantı Kurma ve Aktarma

Diyarbakır Güzel Köyde, Diyarbakır’ın genelinde

Düğünlerde çok sık görülmese de bilhassa kırsal

sair bölgelerinde de görülmektedir.

Metodu kapsamına girmiş olmalı.

olduğu gibi, bir kişinin çözümlenecek sorun türü bir

kesimde geline verilecek, takılacak para davetliler

Kars’ta Üç Şehitler, Doğu Beyazıt’ta Ahmed-î Hani

Ahlatta, Kars’ta, Kuzey Doğu Anadolu Kuman Kıpçak

işi olduğunda, önce kurban kesilir, daha sonra murat

tarafından gelinin başına dolandırıldıktan sonra

Türbesi, Van Kalesindeki Adak Kayası, Ahlat’taki bazı

coğrafyasında bir kara iyenin özellikleri anlatılırken,

hasıl olunca kişi evin eşiğinden içeri girerken ve

verilir, takılır. Kapıya dilenci gelmiş ise ve o esnada

kutlu kabirler Merzifon’daki Ali Baba Türbesi ve daha

onun geceleri karşısına çıktığı kimseye vereceği

çıkarken yedi gün boyunca ailenin büyüğü avucuna

ev halkı yemek yemekte ise ona verilecek ekmek

birçok benzerleri bunlardandır. Birçok benzeri yerde

her cevabın “k” harfi ile başlaması gerektiğine

tuz alıp o kişinin üzerinde gezdirir ve çeşitli dualar

yemek masasından, sofrasından alınarak verilmezdi.

taş sürülmekten oluşan oluklara ve bazı yörelerde de

inanılır. Mesela hava nasıl? Karlı, nerelisin Karslı,

okur.

Gidilip kilerden ekmek alınır çok kere evin en küçük

tamamen ilk defa denenen yerlere taş yapıştırılmak

nerden geliyorsun karanlıktan, gibi cevaplar vermesi

Daha sonra bu tuz ateşe atılır ve tuz ateşte ne kadar

çocuğunun başı etrafında dolandırılıp sonra o ekmek

istenir ve taş yapışır ise dileğin olacağı anlamı çıkarılır.

istenir. Kurala uyulmaması halinde o iyenin zarar

fakire verilirdi. Yemek masasından verilen ekmekle

Bu arada oraya gidenler genellikle sorunlarıyla

verebileceğine inanılır .8

giderler, ya sevdiği biri ölmüştür, ruhunun rahat etmesi

6 Songül Çakmak
7 Songül Çakmak
8 Yaşar Kalafat,” Karşılaştırmalı Yusufeli Halk İnançları”, Türk

gerçekleştirdik.

Bizim

için,

1 Dr. Halkbilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi,
yasarkalafat@gmail.com
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Müziği Devlet
Konservatuarı, Öğretim Görevlisi songulcakmak21@gmail.com

30

kardeşlik Bahar 2020

3 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının
İzleri, Berikan Yayınları, 6. Baskı Ankara, 2010

4 Songül Çakmak
5 Songül Çakmak
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Diyarbakır Kürtlerinde de bu uygulama mevcuttur.

bağları bahçeleri koruyan, bağ-bahçenin sahibine

ve benzeri uygulamalara pek götürülmez.

Ayrıca adak adayan ve kanlı kurban kestiren kişinin

dokunmayan bir ak yılanın olduğuna inanılır.

Bu

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında bebek kırkı

görebilir. Yedi gün boyunca birilerinin onun yanında

tüm musibetlerden arınması için kurbanlık hayvanın

iki inanç arasında zıttı yet değil bize göre bir aynılık

dolmadan yıkanmaz. Kırkı dolduktan sonra bebeğin

kalması gerekir aksi halde heftok denen kara iyenin

kanı eli dualı bir kişi tarafından şehadet parmağına

vardır. Hanenin ak iyesi yabancıya karşı kara iye

büyükannelerinden biri besmele çekerek, dua ederek

basabileceğine inanılır.

sürdüğü adak hayvanının kanını kişinin alnına sürer

konumundadır. İyelerin ak veya kara olmaları onlar

bebeği yıkar ve ömrünün sağlıklı ve uzun olması için

Güzel

ve gün boyunca bazen o kan orda durur.

tarafından onaylanmada fark göstermemiş olabilirler.

temennilerde bulunulur. Daha sonra bebeğin kırkı için

yürümekte gecikmiş çocuklar ziyarete götürülüp

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da ateş

1
4

hazırlanmış ikramlar misafirlere sunulur.

ziyaret kilidi, üç defa dua ile açılır. Ziyaret kapısında dik

arındırıcı gücü olan ve aynı zamanda korkulan

Adanmış olma, niyetlenmiş olma inancı “O, onun

Güzel Köy’de yağmur duası için. Çömçe gelin (Bukâ

durması ve orada dua etmesi sağlanır. Bu uygulama

bir şeydir. Nazardan ve musibetten korunmak için

kısmeti, ona niyetlenerek alınmış” denir. Hac için

Çemçê) hazırlanır. Bunun için tahtadan kol, bacak,

üç Perşembe üst üste yapılır.

kişilerin etrafında ve evin içinde avuca alınan tuz dua

niyetlenerek hazırlanmış para, haç parası olarak bilinir.

kafa yapılır ve giydirilir. Kapı kapı dolaşılır, her kapıyı

(Bizde de bu takvime göre bu tür yaşlı ve çirkin kadınlar

ile dolaştırılıp, sonra ateşe atılır . 9Nahcivan’da Nevruz

O paranın adeta sahibi bellidir, amacı belirlenmiştir.

açan çömçe gelinin üstüne su serptikten sonra

başta çocuklar olmak üzere kişilere musallat olurlar.

günü gün doğmadan evvel pınardan alınan su evin

Adeta sahiplenilmiştir.

çocukların oluşturduğu yağmur alayına kilerden bazı

Çeşitli temizlikler yapılır ve bu kişilere pîra êbotık

içinde bütün köşelere dökülür, böylece musibetlerin

Özellikle hac ziyareti yapacak kişiler paranın nerden

erzakları verirler. Akşama doğru açık bir meydanda

denir. Çocuklar bu kadınla korkutulur. Hayvanlara

defedildiğine bereketin sağlığın geldiğine inanılır.

10

geldiğini bilmedikleri kişilerden paralarını almazlar.

çocuklar o erzakları karıştırıp yemek yapar yerler.

20

da musallat olurlar ve gece gelip hayvanlara binerek

Teleüt Türkleri ateş iyesine Ot Ene, Ateş Ana, diğerine

Paranın o yolculukta temiz olması ve kişilerin verdikleri

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında, eve kötü

onlarla gezip sabaha doğru tekrar ahıra bırakırlar.

Ataş Baba adı verirler. Çuvaşlarda ateş iyesi erkek ve

parayı helal etmeleri çok önemlidir.

niyetli biri geldiğinde veya harama uzanmış olan

Yorulmuş ve gündüz çok uyuyan hayvan olduğunda

dişi olarak iki tane tasavvur edilir ve inanılır.

Güzel Köy’de de erzakların olduğu odaya gireceklerin

bir el kap kacağa dokunduğunda ev de kap kacak

onun

Türbe türü kutlu mekanların etrafında dönme

başlarının temiz olmasına özen gösterilir. Çünkü

da kırklanır. Evin temizliği bittikten sonra evin bütün

kötü konuşulmaz, evin dili dualısı antlaşma yapıp

şeklindeki uygulama Diyarbakır halk inançlarında bu

yiyeceğin bereketi temiz el değdiği zaman daha da

odalarında ve ev halkının başının etrafında özellikle

uzaklaştırır) (sf.20). Söz konusu iye bazen köydeki

arada Güzel Köy’de de vardır. Ziyaret veya kutsal

artacağı şeklinde bir inanış vardır. Ayrıca bakir kız

bebek varsa bebeğin başında üç defa dua eşliğinde

güzel kadınları kaçırır ve onları düğüne götürüp

görülen mekanların etrafında dua ve dilek ile üç defa

eğer adetliyse kirli sayıldığından onun eli de erzaklara

tuz çevrilir o tuz ateşe atılır.

oynatır. Yaptıkları düğünden birilerine bahsederse ona

dönülür, sonra mekânın girişine gelinip tekrar dua

değdirilmemeye çalışılır.

Kırklamak çok yerde “doğumun kırkında doğum

zarar vereceklerini söylerler. Ayrıca köyde çamaşır

edilerek oradan çıkılır.

Başı kirli olmak, boy abdestine ihtiyacı olan kimse

kırkı ve ölümlerde de ölünün kırkı yapılır.” Şeklinde

yıkayıp asan kadınların çamaşırlarını da düğünde

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında eşik

demektir. Temizlenilmeden evin eşiğinden dışarıya

bilinir. Kırklama esasen bir paklama olayıdır. Nitekim

giymek için alırlar ve düğün bittikten sonra getirip

önemsenir eşikte durulmaz, oturulmaz, mümkün

çıkılmaz, kaba kaşığa el sürülmez, Çifte çubuğa

çeyrek kırk, yarı kırk da yapılır. Gelin hamamı,

aynı yere koyarlar. Kadınlar çamaşırların olmadığını

ise eşiğe basılmaz, bilhassa bekar kızların eşikte

gidilmez, mümkünse bebek bile emzirilmez. Böyle

Güvey Hamamı bir anlamda kırklamadılar. Kırk gün

daha sonra kirletilip tekrar asıldığını fark ederek pîra

oturmaları istenmez. Kötü iyelerin veya cinlerin

kimselerin elinin bereketi olmadığı inancı vardır.

kırk gece düğünden sonra damat ve gelinin kırkı

êbotık’ın işi bu derler.

oralara yerleştiğinden ve oralara oturulduğunda

Ayrıca evin içinde para kazanan ama paranın geldiği

çıkarılır. Sünnetin de kırkı olur. Bunun için kırk gün

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında ortalıkta

musallat olabileceğinden korkulur.12

Bu inanç ve

yer hakkında helal olmadığını düşündükleri kişileri de

beklenmeyebilir.

kimse yokken bebek kendi kendine gülümsüyorsa,

uygulama Türk kültürlü halklarda çok yaygındır.

kilere almazlar.17 Hatta onun getirdiği yiyeceği kilere

Kırklama sadece insanlar değil mekruh olmuş yani

bebeklerin melekler tarafından güldürüldüklerine

Genç kızlar kısmet bağlantılı inançlar Kırım Türk halk

sokmazlar. Adeta bir çürük meyve veya sebze tüm

Bismil olmayan hayvanlar tarafından dokunulmuş

inanılır. Anadolu’nun sair bölgeleri halk inançlarında

inançlarında da vardır. Güzel Köydeki inanca göre

sepeti çürütür anlayışı vardır.

kap kaçak da kırklanır. Kırklama sadece ve muhakkak

bu şekilde algılanır.

eşikte kara iyeler vardır ve oraya basılması halinde

Evlenmesi gecikmiş kızlar, başından çok nikah

su ile olmayabilir. Toprakla da kırklamak suretiyle

onların melekler tarafından korundukları inancı

onlardan zarar görülebilir. Genel kanaat ise haneyi,

geçmiş hanımlar, çocukları yaşayamayan veya

teyemmüm abdestinde olduğu gibi kırklanabilir.

yaygındır.

ocağı, otağı koruyan iye eşiğin altında yaşamaktadır

çocuğu olmayan hanımlar için belirli belirsiz bir

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında loğusanın

Güzel Köy Bebeğin ilk saçı ve tırnağı kesildiğinde

ve yılan şeklinde olduğu düşünülür. Diyarbakır’da

uğursuz atfedilir. Bunlar kız baklaya, kına gecesine

yanına herkes giremez her şeyle girilemez. Loğusa

özenle saklanır ve hayırlı ve dindar biri olsun diye

Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Berikan Yayınevi,
Ankara, 2011, s. 851119 Songül Çakmak
10 Yaşar Kalafat, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak Halk İnançları
Hattı, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012
11 Songül Çakmak
12 Songül Çakmak

13 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının
İzleri, Berikan Yayınevi, 6. Baskı Ankara, 2010
14 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Eşik”, II. Uluslararası
Türk Tarih ve Edebiyat Kongresi 81113- Kasım 2005 Manisa)
15 Songül Çakmak
16 Songül Çakmak
17 Songül Çakmak

18 Songül Çakmak
19 Songül Çakmak
20 Songül Çakmak
21 Songül Çakmak
22 Yaşar Kalafat, “Erzincan Halk İnançlarından Notlar”
<yasarkalafat.gmail.com> >
23 Yaşar Kalafat, a.g.y.
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süresince kişi sadece annesini ve kız kardeşlerini
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19
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tarafından

24

inançlarında

kullanıldığı

25

konuşmakta

anlaşılır.

ve

Onlarla

Bebeklerin melek oldukları,

26

kutsal gördükleri bir mekâna gömülür.

27

24 Songül Çakmak
25 Songül Çakmak
26 Yaşar Kalafat, Yaşar Kalafat, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak
Halk İnançları Hattı, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012
27 Songül Çakmak
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Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da iyi olan

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da Bebeğin

gider ve o kişi saçını kızın gözüne sürerek “ben

yani sürdüğü her yerdeki siğiller aniden yok olduğuna

melek sağ omzumuzun üzerinde yaptığımız iyilikleri

üzerinden yanlışlıkla geçilmişse ters yönde bir daha

amcamın oğlu ile evlendim kör oldum, halt ettim, sen

inanılır.

iyilik defterine yazar, kötü olan ise sol omzumuzun

geçilmesi istenir, çünkü bu durumda bebek hem boy

ne diye çıktın bu gözde, bu gözü kör edip halt ettin”

Güzel Köyde, Dolunay olunca çocuklar hastalanır,

üzerinde durur ve kötü eylemlerimizi günah defterine

olarak kısa kalır hem de huysuz olur inancı vardır.

sözünü üç defa tekrarlayıp, üçüncü defasında “hadi

buna ay tuttu denir ve dua ile çeşitli tılsımlarla günlerce

defol git” denir. üç günün sonunda gözdeki gelincik

uyumadan çocuk okunup üflenir.

basacağı inancı diğer Türk kültürlü halklarda da vardır.

41

yazar. Ayrıca diğer dünyada vücudumuzun bütün

Kara kedi ile karşılaşmak bir uğursuzluk alemeti

uzuvları konuşur, iyi bir şey yapmışsak iyi olarak

olarak algılanır. Onu gören kişi tu tu tu diye yere

gider, hasta şifa bulur inancı vardır.

seni müdafaa eder, yok o uzvunla kötü bir şey

tükürür gibi yapıp saçını çeker besmele getirir. Güzel

Bu tespit bize yakın akraba evliliğinin yasak

Bu rahatsızlığın tedavisinde aylık kesme uygulaması

yapmış, ya da sebebiyet verip telafi etmemişsen

Köyde de eve akraba olmayan yabancı biri zamansız

edildiği, evliliklerde yedi göbeğin sayılması gerektiği

yapılır. Ordunun Aybastı ilçesinin isim alması ay

seni korumayarak “beni de kötülüklerine alet ettin

gelir ise ile bu uygulama yapılır.

şeklindeki

basması ile izah edilir. Aybastı’nın tedavisinde aylık

deyip senin cehenneme girmene şahitlik yapar,

Güzel Köy’de olumsuzluklara karşı korunmak ve

evliliğinin yasaklanmasının izah şekillerinden birisi de

aşı uygulaması da yapılır. 43

inancı varır. 28

arazların korunmak için ziyarete gitmek veya şeyhin

totemizmde iç evliliğin olmamasıdır. Günümüz Türk

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında Su iyesi inancı

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da erkek çocuk

yaptığı muska her zaman etkili olarak bilinir.

kültür coğrafyasında daha ziyade Kuman/Kıpçak

vardır. Su kenarına gidildiğinde besmele getirilmesi

makbuldür. Onları nazardan korumak için onlara

grubu Türklerin bakiyelerinde görülmektedir. Ortak

gerektiğine inanılır, uyulmaz ise su iyesi uymayan

geçici çirkin isimler verilir. Hat da büyüdüğünde bile

totemli halklar kardeş olarak algılanırlar.

kimseleri çarpabilir. 44

bu lakaptan kurtulamazlar. Bunlar genellikle komik

Bu çevrede gelincik hastalığı Anadolu genelinde İt

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında genelde dilek

ve anlamsız isimlerdir. Bozo, Reşo, Xışko bu türden

Dirseği diye bilinen rahatsızlıkla aynı olmalı. Zira

ağacı veya türbeye giden ziyaretçi özel bir eşyasını

isimlerdir.

hastalığın mahiyeti ve tedavi şekli çok benzerlik arz

mesela eşarbını bağlar. Bu eşyanın özel olmasına

etmektedir. 39

özen gösterilir. 45

baba çocuklarına aşırı sevgi gösterirlerse nazara

1940’lı yıllarda Kars’ın Susuz ilçesinde Gelincik Ocağı

Güzel Köy’de loğusa kadına eve girer girmez veya

karşı korunma adına farklı bir uygulama yapılır.

diye bilinen bir gözesi vardı. Buraya Gelincik hastalığı

evdeyse doğum yaptığı gün kırmızı/al şerbet verilir,

Severlerken kötüler gibi davranırlar, burunlarının

olan kimseler getirilirdi. Bu hastalık iltihaplı bir kemik

başına al/kırmızı eşarp bağlanır ve kırk gün boyunca

ucuna bakarak, çocuğu kötüleyerek birbirlerine

hastalığı idi. Onun tedavisinde hastaya yapılacak şok

odasında yalnız kalması önlenir, aynaya baktırılmaz.

“uzatıp al bizim değil bu sizin olsun” deyip üç defa

tedavisinin de şifa verici olduğuna inanılırdı. Hastaya

Güzelköy ve çevresi halk inanmalarında Al/kırmızı

kucaktan kucağa verirler. Böylece çocuğun üzerine

aniden ona çok heyecan verici bir haber verilirdi.

çok özellikli bir renktir. Hatta kırmızı olsun beş kuruşu

çökmüş ağırlık, rahatsızlığın kalkacağına inanılır.

Güzel Köy’de çocuklar bir şeylerden çok korktuğu

fazla olsun derler. Çocuklara özellikle bayramlarda

Bu uygulama şekli çocuğu olmayan hanımların,

zaman ve renkleri sarardığı zaman onlar fark

kırmızı elbise veya pabuç, genç kızlar ve yeni

yaşamayan bebeklerin satılmaları ritüelindeki sattım

etmeden gizlice yanaşıp bir tokat yapıştırır böylece

evlenmiş bir kadınlar da aynı şekilde bayramlarda

aldım büyüsünü hatırlatmaktadır. 31 Bu uygulamalarda

şifa bulacaklarına inanılırdı.

muhakkak kırmızı bir şey takar veya giyerler.

34

35

29

Güzel Köy halk inançlarında. Anne ve

30

uygulamayı

hatırlattı.

37

Yakın

akraba

38

40

42

Ayın bebekleri

46

kara iyelerin hâkim oldukları durumun giderilmesi için

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında hanımlar

Bu uygulama ellerde çıkan siğil için de yapılır fakat bu

Kırmızı/Al kuşak bu köyde de geline takılır ve bekaret

sembolik satış yapılır.

saçlarını taradığında veya tırnaklarını kestiğinde

defa eli siğili kişinin en yakını kime gittiğini söylemeden

sembolüdür. 47

Anadolu halk inançlarında annenin bedduasının

özenle toplayıp bir yere gömerler. Bu uygulama

kuşluk vakti evden çıkar, bir kâğıda Arap harfleriyle

Gelin gelin kız gelin

çocuklarına geçmeyeceği tesirli olamayacağı, ona

yapılmaz ise görünmeyen bir takım cin türü varlıkların

yazılmış bir yazıyla gelir ve siğil olan ele sürerek bazı

Eli yüzü düz gelin

sütünün engel olacağı, sütün nazar kesici olduğu

saçılan saçlar ve tırnak vasıtasıyla saç sahiplerinin

duaları içinden söyler, ne söylediğini de kimseye

Yeddi oğlan isteriz

inancı çok yaygındır.

ruhuna zarar vereceği inancı vardır.

söylememesi gerekir, aksi halde efsun bozulur. Üç

Bir tane de kız gelin, şeklindeki söylem kültür

32

33

28 Songül Çakmak
29 Songül Çakmak
30 Songül Çakmak
31 Yaşar Kalafat, “Malatya ve Çevresi Halk İnançlarında
Büyüsel Uygulamalar ve Türk Mitolojisi, yaşayan Türk Halk
İnançlarında Büyü 2 ASAM, Yayınları, İstanbul 2020 s. 133732 Yaşar Kalafat, agy.
33 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Yahyalı ve Çevresi
Örnekleri ile Süt” 1. Uluslararası Yahyalı Sempozyumu
Bildirileri 81921- Eylül 2012 Yahyalı) Cilt: III, Erciyes

34
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36

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında Saç ile ilgili

defa sürdükten sonra suya atıp kâğıdı eritir ve suyu

şöyle bir yöntem de uygulanır; gözünde gelincik çıkan

sokağa döker Üç güne kalmadan ellerde ayaklarda

kişi amcasının oğluyla evlenmiş bir kadının yanına
Üniversitesi & Yahyalı Kaymakamlığı & Yahyalı Belediyesi,
Kayseri, 2014, 62364034 Songül Çakmak
35 Songül Çakmak
36 Songül Çakmak

37 Songül Çakmak
38 Ali Osman Abdrrezzak -Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançları
Araştırmaları 2 Berikan Yayınevi Ankara, 2018
39 Yaşar Kalafat, Yaşar Kalafat, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak
Halk İnançları Hattı, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012
40 Songül Çakmak

41 Songül Çakmak
42 Songül Çakmak
43 Yaşar Kalafat, “Aybastı Yer Adı ve Türk Halk İnançları”, II.
Aybastı Kabataş Kurultayı 1718- Temmuz 2001, Ordu, Editör:
Bahaeddin Yediyıldız Ankara 2002, s.394144 Songül Çakmak
45 Songül Çakmak
46 Songül Çakmak
47 Songül Çakmak
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35

coğrafyasının

her

kesimi

için

geçerlidir.

Güzel Köy halk inançlarında bıçak elden ele verilmez

farklı şeydir. Gabrinde rahat olmadığı için yakın

kızdırılıp dağlanır59,

Diyarbakır’ın eski yerleşim yerinde Azizoğlu diye

yere bırakılır diğeri yerden alır. Yoksa iki kişi kanlı

çevresini rüyalarda rahatsız etmek, korku salmış

yapılan bir uygulamaya göre kırklılar birbirlerinin

bilinen bir türbe vardır Buraya daha ziyade çocuk

bıçaklı olur inancı vardır. 50

olmak farklıdır. Bu ikinci uygulama hortlama olarak

ayaklarına basarak kucaklaşırlar. Böylece basmaktan

istemi, erkek çocuk istemi çocuğu yaşamayanlar

Anadolu halk inançlarında bir sökük veya kopuk

bilinir.

basılmaktan kurtulmuş olurlar.

çocuk sahibi olmak için giderler. Ayrıca ciddi bir

düğme sahibinin üzerinde iken dikilecek ise, onun

Diş toyu uygulaması Güzel Köyde de yapılmaktadır.

Güzel Köy halk inançlarında kadınların sohbet

hastalığı olanlar da gider ve hastalığı geçince bu

ağzına bir şey alması istenir. Aksi halde “Aklı dikilir”,

Diş Hediyi uygulamasında dişleri düzgün ve sağlam

dedikleri bir toplanma şekli vardır ve kutsal gördükleri

türbede kurban kesilir. Giden hanımların beline

bağlanmış olur, denir

bir kişi hediği yerden ağzı ile alıp hedik yapılan

bir mekânda bu yapılır. Şeyhin evi gibi. Sohbet dini

yedi kilit takılır Kilitler birer hafta arayla çarşamba

Güzel Köy halk inanmalarında sökülen kıyafet kişinin

çocukların eline verir.

konuşmalar ardından erbane eşliğinde zikrederek

günleri açılır. Kilitlerin hepsi açıldığında yapılan efsun

üzerinde asla dikilmez. Çünkü dikerse söküğü dikilen

bozulmuş olmakta hanımın hamile kalması veya

kişinin üzerine iftira atılacağı inancı vardır. 51

Güzel Köy’de Beşik etrafında oluşmuş halk inançları

elini belini sıvazlayarak, birbirinin ayağına basarak iyi

çocuğun yaşaması mümkün olmaktadır.

Güzel Köye kehanet sahibi bir kimseye veya falcılara

Türk kültürlü halkların ortak inançlarındandır. Ayrıca

dilekler dileyerek ayrılırlar.

Bu tespit, bu konu ile ilgili yapılmış tespitlere

evine hırsız girmiş veya önemli bir şeyini kaybeden

boş beşiğin sallanması Güzel Köy’de de uğursuzluk

Güzel Köy’de aşeren kişi bazen toprak da yiyor,

yeni bir derinlik kazandırmıştır. Anadolu Türk

kimseler başvurur ve Kâhin o eşyasını alan kişiyi tarif

getirir ve bebeğe cinler çarpar diye bir inanış hala

bazen hayvan pisliği bile yiyebiliyor. Yemesine izin

kültür coğrafyasının 0rta Karadeniz bölgesi aynı

eder, hatta ismini bile söyler. 52

mevcuttur. 55

veriliyor çünkü bebeğin otistik olabileceğinden korkulur

zamanda Kuman/Kıpçak Türkleri ile meskûn olmuş

Güzel Köy’de, eğer çocuğun yürümeyi geciktirirse

bölgelerdendir. Diyarbakır’ın eski yerleşim yerinde

ziyarete gidilir.

olan bu türbede (Azizoğlu) yapılmış bebeğin cinsiyeti

48

54

Kuman/Kıpçak bölgesinde

devam eder ve toplantı bittiğinde herkes birbirinin

Boş beşik Diyarbakır’da Sur Yanı’ndaki bir ziyarete

60

Çocukların saf, temiz olduklarına ve gaipten haber

götürülür, eğer rüzgâr boş beşiği sallarsa o kişi hamile

aldığına dair inanç, vardır.

Anadolu genelinde Kilit açmak suretiyle yapılan büyüde

kalır, çocuğu olur. Beşik sallanmazsa çocuğu olmaz,

Güzel Köy halk inançlarında çocuklara, uyurken

-efsun-kilit bağlantılı tespit ile bize göre ortak yönleri

daha ziyade evlenmesi gecikmiş kızların kısmetinin

şeklinde anlamlandırılır.

yüzüstü uyunmaması gerektiği öğretilir, kara iyeler

vardır.

açılması, bağlarının çözülmesi ve kilit kapatmakla da

Güzel Köy’de çocukları sağlıklı ve iyi huylu olan

Sinop-Dikmen-Büyük Kızık köyünden yapılmış bir

evde kalmaları, kısmetlerinin bağlanması amaçlanır.

akraba ailelerden ilk çocuk için beşik alınır. Bu köyde

uyandıklarında kendini ağır ve hantal uyanırlar.

tespitte gelin zifaf gecesinde damada belinden çözdüğü

Bunlardan ilki ak büyü diğeri kara büyü mahiyetli

de nadiren görülse de bilhassa geçmişte Beşik

Bu köyde de ölen kimseler bıraktıkları mirastan

kilitli zinciri verir ve “annem de babama bu kemeri

uygulamalar olarak alınabilir. Açma işlemi için daha

kertmesi yöntemi ile evlilikler olurdu.

kendileri

vermişti” der. Keza Kuman/Kıpçak coğrafyasından

ziyade cami imamı ve minareden yararlanılırdı.

Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise boş beşiğin sehven

bekledikleri şeklinde bir inanç vardır. Ölenin gözünün

Ordu’nun Haydar/Ramazan köyünden yapılmış bir

Sala vakti tercih edilirdi. Ayrıca bazı türbelere bu

sallanması ihtimaline karşı, bebeğin korunması adına,

parasında, malında olacağını, onun hayrına da

tespitte ise; “gelin ve damadı büyüden korumak için

amaçla yapılacak uygulamalarda öncelik verilirdi. Bu

ihtiyaten beşiğe bir parça ekmek konulur. Bu ekmek

kullanılmazsa o paranın bereketinin olmayacağına

nikâhtan sonra düğüne kadar bellerine kapalı kilit

uygulamalar da büyük ölçüde uzak geçmişte kalmıştır.

kara iyelere karşı saçı mahiyetinde olmalı.

inanmaktadır.

takılır. Gerdekten sonra buna gerek kalmaz, sandıkta

Güzel Köy’de hala bu uygulama var. Ziyaretlere gidilip

Bu tür varlıklar tarafından sahiplenilmesin, bereketi

Kadim Türk kültüründe tul olarak bilinen bir inanç

özel anı eşyası olarak saklanır.” Bu iki tespit tamamen

bu uygulama yapılır.

kaçmasın diye un çuvalının ağzı ilk defa açılırken

vardır. Ölen kimsenin yakınları tarafından unutulmayıp

aynı mesajı vermemiş olabilir. Ancak Anadolu kültür

Güzel Köy’de mezarlığa götürülen şeker, lokum vs

ağzı dualı bir hanım tarafından besmele ile açılır ve

hatırlandığı içerikli bir inanç uygulamadır.

coğrafyamızın bu kesimlerinde de bekâreti koruma

dağıtılan her şey orda bitirilir ve dua edilirken ölüye

ilahilerin okunduğu da olur.

Diyarbakır’da Zahide Teyze diye bilinen yaşlı bir

için yapılan bir bağlama uygulaması vardır.

onun için yaptıkları adaklar sıralanır. Ruhunun artık

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında beşiğe

hanım yıllarca evvel kötü bir araba kazası geçiren bir

Bu uygulama namusu koruma amaçlı fiziki bir tedbir

rahat etmesi için kendilerine uğramaması gerektiği

ekmekle birlikte makas, bıçak ve muska da muhakkak

çocuğun paramparça olmuş vücudunun, parçalarını

olabildiği gibi, Ak büyü yaparak kara büyüden koruma

de önemle aktarılır ve çocuklar korkuyor, senin için

koyulur. 58

tek tek toplayıp ait olduğu yere dikti ve onu öyle

veya özellikle kara büyü yapma amacıyla bağlantılı

elimizden geleni yaptık, derler.

Güzel Köy halk inançlarında korkan kişiye ayrıca

defnettiler. Kendisine verilen hediyeleri kabul etmeyip

da olabilir. 49

Bu uygulamadaki bir incelik gözden kaçırılmamalı.

kişinin idrarı içirilir. Ayrıca söz dinlemeyen ve

öbür dünyada mükafatının çok daha önemli olduğunu

Güzel Köy’de de damadı bağlama uygulaması vardır.

Bir yakını rüyada gördüğü için onun hayrına bir hayr

asi olan özellikle kız çocuklarının karnına bir şiş

Bu şekilde bağlı çiftlerden uzun süre bağlı kalıp

işlemek mesela Kur’an okumak fakir sevindirmek

ayrılanlar da olur.

50
51
52
53

48 Songül Çakmak
49 Yaşar Kalafat, “Bekaret Kemerinden Gelin Kuşağına”, 6
B’liler Haber Bülteni, Temmuz 2019 S. 116 s.4
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üzerine çökebilir inancı vardır. Yüzükoyun uyuyanlar

için

harcanmasını

hayır

62

işlenmesini

63

59 Songül Çakmak
60 Songül Çakmak
61 Songül Çakmak
62 Songül Çakmak
63 Yaşar Kalafat, “Tul İnancı/Geleneği Arkaik Dönemden
Günümüze Görüldüğü Haller ve Avanos Halk İnançlarındaki
Yansımaları”, Avanos Sempozyumu (2325- Ekim 2014 Avanos)
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söyler.

gaipten haber aldığına inanılır, kuşlar da kutsaldır.

Türk kültür coğrafyası halk inançlarında bebeğin

Birinin ruhu olarak görülür. Kırmızı kuşak bu köyde

eşinin, sünnetin parçasının, göbek bağı parçasının

geline takılır ve bekaret sembolüdür.

saç ve tırnakların muhafazasının giderek ölmüş

Güzel Köy’de duaları yapan kişiler şeyhlerdir ve bu

kimselerin mezarla yerleri değişince en ufak bir

şeyhlerden destur alan müritleridir. Annem Şeyh

kemiğe kadar itina ile nakledilmesi bazı çevrelerce

Abdülkadir Geylani mürididir aynı zamanda ismini

mahşer günü bütün parçaların birleşecekleri inancı

onlar verdikleri için kutsanmış olduğunu söylemekte

ile izah edilir.

ve gerçekten olağanüstü bir kozmik düşünce yapısı

64

68

Güzel Köy’de kara Çarşamba uygulaması vardır,

ve hayata uygulanır tasavvurları mevcut. Şeyhinin

elimizden bir tabak düştüğünde kırılmasa bile onun

kerametleri çok fazlaymış ve kendisine de bu konuda

kırılması gerektiği inancı vardır. Hele ki çatlamış bir

destur verdiğini söylüyor.

tabak- bardak evde bulunmaması gerekir.

Biz ikna olduk, biraz da Şamanist inanç var, ortaya

65

Bu inanç ve uygulama sahiplilik inancı ile izah edilir.

karışık bir durum çıkıyor. Örneğin; Terliğini şamanın

Onu kıran kara iyenin yeni sahibi olduğu şeklindeki

sopasını kullandığı gibi olağanüstü olarak kullanıyor).

inanç yaygındır. İsminin Kara Çarşamba olarak da

(Bizde ulu kişilerin, kutsal kişi ve mekanların ismi

bilindiği tespiti ile ilk defa karşılaşılmaktadır.

verilir).

66

Güzel Köy halk inançlarında gün görmüş hanımlar

Bizde evlenen ve mutlu olan gelinin ayakkabısının

sürekli üzerinde bir filkete ile yaşarlar, kıyafetini

altında evlenemeyen kızlar adını yazdırır. Özellikle

değiştirdiğinde filketesini takmayı unutmuşsa kara

evlenmesini istedikleri kişileri en çabuk silinecek yere

iyeler rahatsız edeceklerine inanılır. Hatta filkete

yazıyorlar.

üzerinde olmasa kötü iyeler kıyafetini daha önce

SONUÇ:

çalıyorlarmış. Ayrıca metalin onu iyileştirdiğini ve

Bu çalışma büyük ölçüde Hacettepe Üniversitesi

güçlü kıldığı inancı vardır.

Türk Halkbilimi bölümünde doktora tezi yazan ve

67

Kara iyelerin uzun süre giyilmeyen giysileri veya

etno-müzikoloji çalışan Songül Çakmak’ın halk

tamamen yeni giysileri giyerek sahiplenecekleri

inançları-Şamanizm-büyü bağlantılı bir çalışmaya

şeklinde bir inanç vardır. Bu itibarla korunmuş olma

göz atması ile oluştu. Daha ayrıntılı yeni çalışmalar

adına böyle hallerde mutlaka giysiler besmele ile

için bir ilk deneme mahiyetinde oldu. Hatırlatmalar

giyilirler. İğnenin bu tür varlıklara karşı koruyucu

ve çağırımlardan oluştu. Benzeri yeni denemelerle

olabildiğine

konuya daha fazla girilme imkânı bulunacaktır.

inanılır.

Süpürge Güzel Köy’de özellikle dolunay olduğunda
kişinin kendi bedeninde bir kirlilik ve kusur varsa
süpürülerek

ay

tarafından

temizleneceği

ve

düzeleceği inancı vardır. Dua ile yapılır, Bazı kimseler
nerdeyse her dolunayda onunla konuşur, muhabbet
ederler.
Güzel Köy’de nazardan korunmak için değişik işlemeli
boncuklar ve göz resimli tablo asılır. Ayrıca uzun uzun
uluyan bir köpek kötü haberi bildiriyordur. Onların
64
65
66
67

Eski Günler
Telafer gördüm düz seni

Sever oğlan kız seni
Yurduyu sen unutma
Doğrasalar yüz seni
Telafer harap olsay
Ha severiz biz seni
**
Yar aldı kabrim kazdı
Daşında adım yazdı
Çoban aslan olaydı
Koyunlar dağılmazdı
***
Seyidler kılıçlarına
Dervişler deflerine
Gelen kaldırıp salyı
Kalmuşuğ keyiflerine
***
Can gitse malın olur
Gül solsa dalın olur
Bir kurt çoban olduysa
Koyunun hali ne olur
***
Oyar meni dağladı
Dost yaramı bağladı
Derdimi köre dedim
Görmeyen göz ağladı
***
Yurdum evim salmışam
Bir gül gibi solmuşam
Yalan söze doymuşam
Unut eski günleri
***
Bülbül gülüne dalır
Yurdumuz böyle mi kalır
Tanrı hakkımız alsın
Unut eski günleri

Muhammed Karabaş
***
Kuş uçar konar bir gün
Dert oda güdün düğün
Kan tökeriz biz her gün
Unut eski günleri
***
Kimse bize bakıyor
Gözlerden kan akıyor
Duşman altun takıyor
Unut eski günleri
***
Derdimizi diyeğın
Canımıza duyağın
Duşman gözünü kırağın
Unut eski günleri
***
Yaktılar direğimiz
Kırdılar bileğimiz
Zehirdi ekmeğimiz
Unut eski günleri
***
Durguz kürekenleri
Koy şad olsun günleri
Açma kör düğünleri
Unut eski günleri

***
Kimse unutmaz diyarını
Koy seven alsın yarını
Kuyu çok oldu derin
Unut eski günleri
***
Yeter artık yanmıyak
Koy yatsak uyanmıyak
Kimseye dayanmıyak
Unut eski günleri
***
Gevlimiz doldu yara
Bahtımız doldu kara
Gideğ hası diyara
Unut eski günleri
***
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Adil Sultan Destanı

1

Adil Sultan destanı, tarihi olaylar üzerine

kurulmuş bir destandır. Destanda yiğit ve yakışıklı
Kırım Kalgayı (Şehzadesi) Adil Giray’ın yetişmesi,
özellikleri, Farslarla yaptığı savaşlar sırasında, Molla
Hasan mevkiinde Farslara esir düşmesi (30. XI.
1578), daha sonra Kahkaha Kalesinde öldürülmesi
konu edilmiştir. Onun bu kederli hali ve talihsizliği
toplum üzerinde derin etkiler bırakmış, toplum ona
olan sevgisini ve vefasını söylediği ağıt ve destanlarla
ortaya

koymaya

çalışmıştır.

Hakkında

yazılıp

söylenenler sadece Kırım’da kalmamış, Türkiye’ye,
Kazakistan’a ve Kırgızistan’a kadar yayılmıştır.1

Dr. Doğan Kaya

Abdülkadir İnan, destanın kayda değer üç rivayeti
olduğunu işaret etmektedir (İnan, 1968; 86).
Rivayetlerden ikisi Kırım’da Radloff (Proben C. VII)
ve Molla Mehmet Osmanof tarafından derlenmiştir.
Diğeri ise, Zarif Taşkendi tarafından derlenen
Kazak-Kırgız rivayetidir. Molla Mehmet rivayeti
diğerlerinden daha hacimli olup Adil Sultan’ın annesi
Dânâ Begim’in ağzından söylenen ağıt şeklindedir.
Molla Mehmet, destanın başına «Kırımlı Adil Sultan
Hikâyeti» başlığını koymuştur.
Biz, burada destanın dördüncü bir rivayetini
tanıtacak, diğerleri ile olan farklı ve benzer yönlerini
ortaya koymaya çalışacağız.
Sözünü ettiğimiz bu varyantı kültürümüze
kazandıran Nedret Mahmut ve Enver Mahmut’tur.
Varyant,

Romanya’daki

Dobruca

Tatarlarından

derlenmiş olup Bozcigit adlı kitapta yer almaktadır.
Kitapta sadece bu destan değil pek çok masal ve
destan daha vardır (Mahmut, 1988; 106120-).
Dobruca

Tatarları,

Romanya

sınırları

içerisinde Tuna ile Karadeniz arasında kalan bölgede
yaşamaktadır. 50.000 civarında nüfusları vardır.
Zengin folklor ve halk edebiyatı malzemelerine
sahiptirler. Yörede mani, türkü, tekerleme, bilmece,
1 Bu yazı daha evvel Erciyes Dergisi’nde yayımlanmıştır. S.
225, Eylül 1996, s. 1517-.
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dilek, dua-beddua gibi sözlü ürünlerin yanı sıra, Aysıl
oğlu Ahmet Batır, Edige Batır, Çora Batır, Koblandı
Batır, Kıylap Batır, Beybörü Oğlu Beyrek Batır, Adil
Sultan gibi destanlar ve Arzu ile Kamber, Tahir ile
Zühre, Şah İsmail ve Yusuf ile Züleyha gibi pek çok
hikâyeler de yaşatılmaktadır.
Dobruca Tatarları, destan kahramanlarının
hemen hepsini «Batır» olarak nitelendirir. 2 Batır;

Dobruca yöresinde anlatılan destanlar genellikle bu

ferman Abdülgazi’ye verilir. Abdülgazi fermanı okur.

neviden

Fermanda şunlar yazılıdır:» Yanına balyemez toplar,

ürünlerdir.

Adil Sultan destanında da aynı konu işlenmiştir.

Dobruca’dan atlar, Edirne’den yaylar, babadağ’dan

Tarihte Adil Giray olarak zikredilen bu destan

oklar, Kırım’dan asker ve mal al, Orakoğlu Karaşay’ı

kahramanı hakkında Meydan Larousse’da şu bilgileri

orduya kumandan yap. Ordunu Kızılbaş (Acem)

bulmaktayız:

ülkesine gönder. Onları kılıçtan geçir, nam kazan.»

«Kırım Hanı Devlet Giray’ın oğlu ( 1548-Kazvin 1579).

Adil Sultan emre itaat eder. Karaşay’ı keşif

1577’de kardeşi Semin Mehmed Giray zamanında

kuvveti olarak önden gönderir. Düşmanın kışlasında

kalgay (veliahd) oldu. Murat III zamanında Safevî

kırk bin, sarayında yüz bin asker vardır. Kalesinin

İran ile doğuda yapılan savaşta, bir Kırım kuvveti

kapısından ne yılan ne kuş geçebilmektedir. Bunları

başında Kafkasları geçerek Şirvan’da bulunan

gören Karaşay, Sultan’a geri dönmeyi teklif eder.

Özdemiroğlu Osman Paşa’nın güç durumda olan

Adil Sultan kabul etmez, sefere devam eder.

ordusuna erişti, yapılan muharebede Safevîlerin

Ordu Arpaçay’ı ve Tebriz’i geçer. Nihayet

yenilmesine sebep oldu. Başarılarından dolayı

kuvvetler karşılaşır. Düşmanın iki ordusunu yenen

kendisine güven gelerek ihtiyatsız bir şekilde hareket

Karaşay, kaçan bir ardunun da ardına düşer. Bu

eden Adil Giray, kalabalık bir düşman kuvvetinin

sırada Karaşay’ın karşısına kara kaşlı, kiraz dudaklı,

hücumuna kahramanca dayanmasına rağmen esir

gül yüzlü, gözleri nurlu bir dilber çıkar. Kızı alıp

edildi. Adil Giray, Kazvin’de bir eve yerleştirilerek

ganimet olarak Adil Sultan’a getirir. Adil Sultan,

her türlü ihtiyacı giderildi. Safevî hükümdarı daha

Laz Tuwma adındaki bu kıza âşık olur. Asker geri

sonra onu kendine damat edinmek üzere sarayına

döner, Karasu’ya gelir. Laz Tuwma, Adil Sultan’a

aldı. Fakat İran şahının karısı ve kız kardeşiyle zina

cilve yapar, gülümser, kaş-göz oynatır ve sonunda

yaptığı ithamı ile korucular tarafından katledildi.»

Karaşay’ın muhalefetine rağmen, suyun alt yanında

Destanın Dobruca varyantı manzum ve mensur bir

askerin, üs başında ve karşı tarafında da yalnız

yapıya sahiptir. Manzum bölüm, mensur bölümlere

başlarına kendilerinin yatmalarını kabul ettirir.

nazaran daha fazla hacimdedir. Bozcigit adlı kitabın

Gece

106120-. sayfalarında yer alan destanın özeti

yukarılarından atların ayak sesleri gelir. Bağırarak,

şöyledir:

Sultan’a düşmanın geldiğini haber verir. O sırada

yarısı

Karaşay’ın

kulağına,

nehrin

Zamanın birinde Adil adlı bir sultan vardır.

derin uykuda olan Adil Sultan, Karaşay’ın nidasını

Adil, on bir yaşında ok atar, on ikisinde ata biner,

duymaz. İçi kötülükle dolu olan kız, sesini Adil

on üçünde uçan kuşları vurur, on dördünde beyler,

Sultan’ın sesine benzeterek cevap verir. Karaşay,

hanlar içinde kendisine yer bulur, on beşinde yılkıdan

karanlıkta kızın hilesini anlamaz, ondan atının

bir at alır, on altıda oymak içinde batır olur, on

kuyruğundan tutmasını ister. Kız tutunur; ırmaktan

yedide 70 saklav (muhafız), on sekizde 80 seymen

karşıya geçerken Karaşay atından düşer. Kız, at

peydahlar. On dokuz yaşında ünü Kırım’a yayılan

ile geriye döner. Karaşay, hâlâ onun Adil Sultan

Adil, yirmi yaşına iken, İstanbul’dan kendisine ipek

olduğunu sanarak ikaz eder. Kız, kendisini tanıtır

entarili, ay yüzlü, kolları altın bilezikli iki kız ve beyaz

ve hızla oradan uzaklaşır. Karaşay bir at bulup Laz

bir at gelir. Bunlarla birlikte bir arşın eninde, iki arşın

Tuwma’nın peşine düşer. Çadıra yaklaştığında,

uzunluğunda bir de ferman gönderilmiştir. Bunu

çadırın

gören Adil Sultan, Kırım’ın her tarafından efendi,

Adil Sultan’ın zincirle bağlanıp top arabasıyla

ve mağlubiyetler destanlara konu olmuştur. İşte

molla, medrese talebesi, kadı, müftü vs. çağırıp

götürüldüğünü görür. Yanında da zafer kazanmış

2 Bu sözün en eski şekli «Bagatur» dur. Bagatur tarihin
muhtelif devirlerinde muhtelif milletlerin diline de girmiş,
Bogatır (Rusça), Bator (Macarca), Bahadır (Farsça) gibi farklı
söyleyişlere bürünmüştür.

etrafına toplar. Gelenler fermanı okuyamaz. İçlerinde

edasıyla giden Laz Tuwma vardır. Karaşay, sessizce

sadece Abdülgazi Çelebi yoktur. Bir atlı gönderilir,

onları takip eder.

onun da toplantıya katılması sağlanır. Gelen

Sabahın ilk saatlerinde iki ordu tekrar karşı karşıya

«er, yiğit, pehlivan, deli, alp « gibi anlamlara gelir.
XIV. yüzyılda Altın Ordu Devleti’nin başında
bulunan Canıbek Han (13421357-)’ın ölümünden
sonra devlet çökmeye başlamış, yerine, Kırım
bölgesinde Kazan (14371560- ), Kırım ( 14411783), Astarhan (14661466-) ve Nogay (XVI.-XVII.
yüzyıl) hanlıkları kurulmuş ve çoğu, Ruslarla yapılan
mücadeleler karşısında zayıflayıp tarih sahnesinden
çekilmiştir.
Karadeniz’in kuzey bölgesinde cereyan eden
hadiseler, Türk boylarının ve kahramanlarının
düşmana karşı verdikleri mücadeleler, zaferler

düşman

askeri

tarafından
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Sünnileştirme

Çelebi olarak geçmektedir.

politikasını

izleyerek,

Osmanlı

gelir. Çok kanlı savaş olur. Bütün muradı Sultan’ı

Burada derviş kıyafetinden çıkmayıp kimliğini gizler.

kurtarmak olan Karaşay, sekiz yerinden yaralanır.

Bu arada Adil Sultan’ın annesi bir rüya görür.

Karaşay’ın bu halini gören Adil Sultan bağırarak,

Rüyayı kimse yorumlayamaz. Kadına kasabaya yeni

tarafından tespit edilen Kazak-Kırgız rivayetinde,

boşuna Kırım askerini kırdırmamasını, orduyu

gelen dervişi salık verirler. Bu derviş Karaşay’dan

Adil Sultan, kırk bin askerle Kırım’dan Derbend’e

(veliahtı, şehzadesi) Adil Giray, Şah Tahmasb

alıp geri dönmesini, bütün kabahatin kendisinde

başkası değildir. Derviş (Karaşay), saraya getirtilir.

hareket eder. Dostoğlu Er Süleyman ve Konratoğlu

(Saltanatı:

olduğunu ve durumu annesine bildirmesini söyler.

Kadın uğursuz olarak nitelediği rüyasını anlatır.

Uzun Aydar, keşif kuvveti olarak seçilir. Ancak bu

Hudabende’nin karısı Şehriyar ile oğlu Hamza Mirza

Karaşay, bunun üzerine askeri toplayıp

Karaşay, kadına acır, onu rahatlatmak için rüyayı

iki kumandan; «Biz Kızılbaş’a ihanet etmemeye

ve Hudabende’nin kızkardeşi Perihan’dır. Romanda

Kırım’a dönmek üzere yola çıkar. Yaralı olduğu için

tersine yorumlar ve evine döner. Kadın durumu

yeminliyiz.» diyerek itiraz eder. Bunun üzerine

bir önmli kahraman da destanlarda adı Karaşay

yavaş gitmektedir. Bir atlıyla Adil Sultan’ın annesine

farkeder ve dervişin söylediklerine pek itibar etmez.

aynı vazife Orakoğlu Karasay’a verilir. Dobruca

olarak geçen Cezmi’dir. Romanın konusu, Dobruca

mektup gönderir. Kendisi de ancak bir ay sonra

Bu arada Adil sultan’ın öldüğü haberi gelir. Halk

rivayetinde ise, fermandaki buyruk gereği bu vazife

rivayetinde olduğu gibidir.

Bahçesaray’a vasıl olur.

toplanır. Semiz boğalar kesilir, kazanlar kurulur, Adil

Karaşay’a verilir.Karaşay’ın keşif kuvveti olarak gidip

Adil Giray, romanda okuyuculara, üstün

Oğlunun esir olduğuna dayanamayan kadın,

Sultan’ın hayrına ziyafet verilir, dualar edilir. Dua

geri dönmesi, düşmanın kuvveti karşısında Sultan’a

vasıflara sahip olarak takdim edilmiştir. Sözgelişi

gece gündüz gözyaşı döker. Onun bu haline daha

sonrası Adil Sultan’ın annesi, davetlilere şu hitapta

geri çekilmeyi teklif etmesi hususu her iki rivayette

doğumu ve gelişmesiyle ilgili şu ifadeleri buluruz:

fazla dayanamayan Karaşay, bir derviş kıyafetine

bulunur:

de aynıdır.

«Adil Giray, doğuştan büyük bir şair yaratıldığı

girip tekrar Acem ülkesine gider.

«Adilciğim, can bağrım! Nereye gittin? Tanrının

Adil Sultan’ın esir düşmesi, Kazak-Kırgız

aslanı, candan seven can balam, seni nerelerde

rivayetinde farklı olarak şöyledir: Karasay, Hoy

atılan Adil Sultan’a Acem Şahı’nın kız kardeşi

görürüm?

kimlere

Kalesini alır. Adil Sultan, kaleye yerleşir. Sabah

Artık öğrenim çağına gelmişti. Kendine

Perihan ile karısı Şehriyar âşık olurlar. Ona, ikisi

sorayım? Saltanatını, Bahçesaray halkını niçin

uyandığında, kalenin düşman tarafından kuşatıldığını

okutulan kitapları, sanki dünyaya gelmeden önce

de yemek götürür, ilgisini eksik etmez. Adil Sultan,

sahipsiz bıraktın? Can balam! Gözümün önünde

görür. Çıkan çarpışmada Dostoğlu Er Süleyman,

okumuş bitirmiş gibi, gördüğünü bir bakışta anlardı.

bunlardan genç ve güzel olan Perihan’ı sever. Bunu

olsan gülmez miydim; öldüğün yerde olsam ölmez

Konratoğlu Uzun Aydar ölür. Bunun üzerine, Adil

Öyleki, henüz yirmi yaşlarında iken, zamanın

öğrenen Şehriyar, Perihan’ı saraydan uzaklaştırmak

miydim?.. Sevgili dostlarım! Sizler sağolun. Bizim de

Sultan zırhını giyinir, okunu eline alır savaşa gider.

bilginlerinden

ister. Durumu fark eden Perihan, derviş kılığına

bu dünyadan gitme vaktimiz geldi. Bu günler sizin

Ne var ki bu çatışmada esir düşer ve Kırımlılar onu

girip Karaşay’la birlikte hareket ederek Adil Sultan’ı

için kederli günlerdir»

düşmanın elinden kurtaramaz.

Oldukça yakışıklı bir yiğit olan ve zindana

Aklıma

düştüğünde

seni

Adil

Sultan

destanının

Zarif

Taşkendi

İmparatorluğu ile birlik yoluna gidecekti.
Romanı

kahramanları;

15241577-)’ın

Kırım

oğlu

Şah

Kalgayı
Mehmet

gibi, kisbî kabiliyetinin sair cihetleri de o nisbette
olağanüstüydü.

sayılıyordu.

Adil Giray’ın bir üstünlüğü de, endamındaki
güzellikti; yüzünün pembe ile süslü sarıya çalan

Adil

tatlı bir rengi vardı. derin mavi gözleri ise o tatlı

oğlu Gazi Giray, annesinin gözyaşları döktüğü yerde

Sultan’a gelen ferman, Karasay’ın Adil Sultan’a geri

renk içinde, gökyüzünün gurup bulutları arasından

öldürmesini emreder. Vezir olup biteni Şah’a anlatır.

bir çeşme yaptırır. Ona «Bahçesaray Gözyaşları

dönme teklifi ve aldığı cevap diğer varyantlarda

güçlükle

Şah, zindana kim gelirse gelsin derhal öldürülmesi

Çeşmesi» adı verilir.

olduğu

(Yenisey, 1969; 15).

Vezir’i

Çok geçmeden kadın ruhunu teslim eder. İkinci

çağırıp zindan kapısına pusu kurmasını ve Perihan’ı

zindandan

kaçırmayı

planlar.

Şehriyar,

Destanın

Kırım-Nogay

rivayetinde

gibidir.

belirebilmiş

iki

parçasını

andırıyordu

Nimet,

IV-XVIII.

Yüzyıllarda

Kaynakça:

emrini verir. Bu arada Şehriyar, Adil Sultan’ın

Destanın sözlerimizin başında söylediğimiz gibi

Adil Sultan’ın annesi Dana Begim’in gördüğü

yanına gider, Perihan’la kaçmamasını, aksi takdirde

üç varyantı daha vardır. Tabiiki, varyantlar arasında

rüya konusu, Dobruca ve Kırım-Nogay rivayetlerinde

AKDES,

öldürüleceğini söyler. Zindandan çıkacağı sıra,

farklı ve benzer yönler bulunmaktadır. Bunları şöyle

aynıdır. Kazak-Kırgız rivayetinde ise, bu rüyayı Adil

Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri,

Şah’ın askerleri, aldıkları emir gereği, kılıçlarıyla

gösterebiliriz:

Sultan’ın eşi görür (İnan, 1968; 95).

516 S.

Akdes

İNAN, Abdülkadir (1968), Makaleler ve İncelemeler,

Adil

Diğer taraftan Adil Sultan’ın hayat hikâyesi,

Karaşay ile Perihan da zindana gelir. Askerlerle

Sultan Cengiz soyundan Muhabbet Giray’ın oğlu

edebiyatımızda bir romana da konu olmuştur. Namık

Ankara.

çarpışıp onları alt ettikten sonra, Adil Sultan’ı

olarak takdim edilir. Bu hususta, Dobruca rivayetinde

Kemâl (18401888-), meşhur Cezmi adlı romanında

MAHMUT, Nedret -Enver Mahmut, 1988, Bozcigit-

zindandan çıkarırlar. Saray kapısı önünde hazır

herhangi bir kayıt yoktur.

bu konuyu işlemiştir. (Namık Kemâl, 1969; 15)

Dobruca Tatar Masalları, Bucureşti.

Şehriyar’ı paramparça ederler. Aynı zamanda

Destanın

Kazak-Kırgız

rivayetinde

bekleyen atlara binmek üzereyken, Vezir bunları

Kazak-Kırgız rivayetinde Adil Sultan Hondhar

Namık Kemâl, ilk baskısı 1880’de yapılan bu romanı

Meydan Larousse, C. 1, «Adil Sultan» Maddesi.

görür. Tekrar mücadele başlar. Çıkan çarpışmada,

(Hüdavendigâr)’da hüküm sürerken, İdil yöresindeki

18771879- yıllarında Midilli adasında Mutassarrıf

Namık Kemâl, Cezmi (1969), (Bugünkü dile çeviren:

Perihan ölür. Askerler yaralı halde yakaladıkları

hanlardan Alçı İsmail’den, Farsların üzerine gitmesi

(Sancak amiri) iken kaleme almıştır. Kemâl, romanda

Fâzıl YENİSEY), İstanbul.

Adil Sultan’ın kollarını ve ayaklarını keser, gözlerini

için bir ferman gelir. Fermanı önce kimse okuyamaz,

hadiseleri ele alırken, tarihi gerçeklere bağlı kalmaya

çıkarır,,

Karaşay

Ebü’l-Hayr adında bir genç çağrılır ve fermanı

azami gayret göstermiştir. Eserin yazılış gayesi;

askerlerin elinden kaçar. Yaralarını sarıp, derviş

ancak o okuyabilir. Dobruca rivayetinde ise ferman

«İslâm birliği» nin tahakkuku ile doğrudan ilgilidir.

kıyafetinde girerek tekrar saraya gelir. Perihan ve

İstanbul’dan gelir ve muhtevası diğeriyle aynıdır.

Şöyleki; Adil Sultan, İran Şahı’nın Sünni kardeşiyle

Adil Sultan’ı bir mezara koyup, Bahçesaray’a döner.

Yalnız, burada fermanı okuyanın ismi Abdülgazi

evlenecek, ilk fırsatta tahta çıktıktan sonra ülkeyi
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B

yaşamaktadır.( Saatçi Suphi, 2009: 65). Türkmenlerin

ugünkü bilgilerimize göre, Türklerin Irak’a

yerleşim bölgelerinden biri olan İyaziya kasabasını

ilk girişleri Hicri 54 (Miladi 674) tarihlerine kadar

ele almaktayız.

uzanmaktadır. Emevi Halifesi Muaviye tarafından
Horasana gönderilen Ubeydullah bin Ziyat 20.000

Türkmen Kasabası İyaziya(Avgenni).

kişilik ordusu ile Ceyhun Nehrini geçerek, Buhara’ya

Türkmenelinin

yönelir(Saatçi Suphi, 1996:39). Buhara Prensesi
Hatun’un

emrindeki

Türk

kuvvetleriyle

İyaziya(Avgenni)KasabasıIrak

şiddetli

Musul

olan

vilayetine

kasabasının merkezi (Avgenni)’dir.Suriye sınırına

Ziyad, yanına aldığı Türkmen askerleriyle birlikte Irak’a

45 k. M Türkiye sınırına ise 60 k. M uzaklıktadır.

döner. Tarihî kaynaklarda bu sayının 2.000 civarında
Irak’a girişleri yoğunlaşmıştır. Bunun etkisi ile

noktası

bağlıTelafer ’in 11 k. M kuzeyinde düşmektedir.İyaziya

çatışmalar sonrasında barış yapmak zorunda kalan

olduğu belirtilir. Abbasiler döneminde Türkmenlerin

başlangıç

Kasabanın Güneyinde Telafer, Kuzey Doğusunda
Zammar ve Kuzey Batısında Rabia kasabalarıvardır.

Ahmet. H. Kasapoğlu

İyaziya kasabasının ismi devlette resmi olarak İyaziya
olsa da çeşitli isimleri vardır.

Irak Türkmenlerinin

İyazibniganem adını taşımaktadır.

Tarihi

-Avgenni

oynamış ve Bağdat’a yerleştirilmiştir. (Doğan, 2018:2)

ilgili kati bir rakam söylemek doğru sayılmaz. Ancak

Türkmenlerin Irak’a ikinci göç dalgası 1040

tahminî olarak Irak’taki etnik gruplar arasında üçüncü

tarihinden sonra gerçekleşmiştir. 10501054- tarihleri

sırayı Türkmenler alır. Türkmenlerin nüfusunun

arasında bölgeye diğer Oğuz boylarıyla birlikte,

2.000.000 ile 2.500.000 milyon arasında olduğu

Türkmenler gruplar halinde gelmiş ve çeşitli şehirlere

rahatlıkla söylenebilir.(Bayatlı, 2017: 2427-).

yerleşmişlerdir. Irak’a en yoğun Türkmen göçü ise.

Yerleşme Bölgeleri

gerçekleşmiştir(HASAN

Irak

Türkmenleri

günümüzde

kuzeybatısından

yaşadıkları bölgelerde demografik değişiklik yapmak

bir şerit üzerinde yaşamaktadırlar. Musul’un 60

amacıyla başta Araplaştırma politikası olmak üzere

km. batısında bulunan Telafer ve buna bağlı olan

birçok baskı politikası uygulanmıştır. Bu yüzden

yerleşmelerden itibaren, Musul ve çevresindeki köyler,

Türkmenler Irak’ta kalabilmek ve yaşayabilmek için

Erbil, Altunköprü, Kerkük ve çevresindeki köyler,

resmî belgelerde milli kimliklerini değiştirmeye mecbur

Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu ve çevresindeki

kalmışlardır. Eski rejimlerin bilhassa Saddam Hüseyin

Bayat köyleri, Kifri, Hanekin, Karağan (Celevla),

Rejimi ’nin uyguladığı politika çerçevesinde, nüfus

Kızlarbat (el-sadiye), Şahraban (Mikdadiye), Bedre,

dairelerinde uyruğu Arap yazmayan ailelerin çocukları

Kazaniye ve Mendeli gibi il, ilçe, kasaba ve köyler,

üniversiteye alınmaz, mezunları varsa atamaları

Türkmenlerin yerleştiği önemli merkezlerdir. Ayrıca

yapılmaz, satın aldıkları toprak, arsa ve evlerin tapusu

başkent Bağdat’ta da 100 bine yakın Türkmen

kardeşlik Bahar 2020

ismi

kasabada

bulunan

almıştır.

: Türkmence av yeri, Kürtçe kirli veya

güneydoğusuna

kadar

-Miççe Bılağı : Eskiden Mısır Ekildiği için söylenmiştir.
İyaziya Evgenni Değirmencik ve Miççe
adlarıyla

adlandırılan

bebeği Telafer’den her aşiret bir yöne ava çıkarken
Kasapoğullarıda bugünkü resmiyette İyaziya kasabası
adıyla anılan Avgenni tarafına ava çıkardı, bu
bölgede küçük bir göle rastlayan Kasapoğulları gölü
kazarak güçlü bir kibritlisu kaynağına rastlamışlardır.

Türkmen

kasabasının

ilkel hayata geçmişlerdir.Daha sonra evler kurulmaya
başlanmış ve İyaziya kasabasının temelini atılmıştır.
Şimdi ise Eski köy veya kana başı eski tarzda tutulan
dar sokaklarıyla meşhur İyaziya’nın semtlerinden biri
sayılmaktadır. İyaziya kasabasına bağlı 52 köy vardır.
Merkez Avganni ve12 köyü ile beraber saf Türkmen
ve diğer köylerde Arap ve Gergeriaşiretlerinden
oluşmaktadır. Üç tepeyle çevrili İyaziya kasabasının
halkı çoğu yetişmiş ve aydın insanlardır. Her sene
yaklaşık 10 doktor çıkaran bu kasabanın çoğu devlet

ülkenin

Mazin, 2007, 6, 7). Son zamanlara kadar Türkmenlerin
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Bu

kokuşmuş su anlamına gelmektedir.

adlarına devredilmezdi. Irak Türkmenlerinin nüfusu ile

döneminde

:

değirmenlerden

Memun’un tahta oturmasında Türkmenler büyük rol

Selçuklular

Değirmecik

kaynağına bağlıdır. 19 yüzyıllarda Türkmenlinin göz

Kasapoğullarıbu gölün üzerindedeğirmenler kurarak

- İyaziya: Emeviler dönemi Telaferi fetheden komutan
-

kuruluş tarihi merkezinde bulunan(Kana)doğal su

uzanan
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zorunda kalan kasaba halkı Türkiye ve Türkmenelinin
kalbi Kerkük’teki Yahyava kampına sığındı.
Kasaba, 2 Eylül 2017 tarihinde büyük bir hasarla
terör örgütü İŞİD’in elinden kurtarıldı. Kasabada244
ev 3 okul ve diğer devlet dairelerinden Nahiye dairesi,
Polis karakolu, NüfusDairesi ve Ziraat binaları savaş
esnasında yıkıldı. Irak parlamentosu tarafından
afet bölgesi belirlenen İyaziya bu gün hükümet‘in
desteği ile belediye vekasabada bulunan birleşmiş
milletler onaylı sivil toplum örgütleri tarafından
kapısında memurdur.

yapılan çalışmalarla kasaba ayağa kalkmayı başardı.

İyaziya kasabası tarım alanında da Irak’ın diğer

Kasaba halkı göç ettikleri Yahyava kampı veya

bölgelerinden

diğer bölgelerden

Bu

kasaba

geride
her

kalmayan

sene

bir

binlerce

Kasabadır.

ton Arpa

ile

Hikayem

memlekete dönerek yaralarını

Doç. Dr. Türkan Gözütok

sarmaktadır.

buğdaymahsuluvermektedir. Merkez Avganni de

Ben bozkırlardan geldim

bulunan Kana ( Doğal su kaynağı)’dan suyunu
alanbağlarında ise Telafer ’in meşhurMizNarı, Kayısı,
Yel

İncirive

Değirmenler:

çeşitli

Avuçlarımda altın başakların tozu,

meyveleriekilmektedir.

Kananın

Değirmenlerebölge

yanı

başında

düşen

Kullanılan Kaynaklar

ettikleri

Doğan, Soner. (2018). “Irak Türkmenleri” araştırma

buğdayı”tartarakBULGUR

68, İnsamer, (İhh İnsani ve Sosyal Araştırmalar

halkıelde

mahsuldenseçilen“Baş

Gözlerimde

ve un yapmak içinbu değirmenlere giderdi. Ayrıca

Merkezi, Haziran, s 2.

bu doğal su kaynağı “Kana”İyaziya halkının yaz

Bayatlı, Necdet Yaşar. ( 2017). Irak Türkmen

günleri serinlemek için kast ettiği yerdir.Bu Kaynaktan

Folklorunda Geçiş Dönemleri Etrafında Oluşan Halk

çıkansuyu cilt alerjisi olan hastalarınaşifadır.Cilt alerjisi

İnançları. Bağdat: Irak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı,

olan insanlar bu doğal kibritli su kaynağında yıkanarak

s 24, 25, 26, 27.

iyileşirler. Su’dan farklı

Hasan

illere de gönderilmektedir.

Mazin.

(2007).

Dünden

bugüne

Irak

İyaziya kasabasının batısında düşen Nevru (Nurettin

Türkmenleri, Ankara: Gazi Üniversitesi, s, 6, 7..

ZENGİ)tepesindeTürkmen devletlerinden Atabeylerin

Saatçi, Suphi. (1996(. Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta

büyük komutanı Nurettin Zengi veya askerlerinin

Türk

mezarı olduğuna inanılır.Ancak bu kaynaklarda

Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme

zikredilmemiş tepede bir mecmua mezarlık

Vakfı, s 39.

bu

Varlığı,

İstanbul:.Tarihi

Araştırmalar

ve

mezarların etrafında kamışlar bulunmaktadır.

Saatçi Suphi (2009) Irak Türkmen Boyları, Oymaklar

İki

ve Yerleşme Bölgeleri. Saatçi s 65. Kerkük vakfı.

büyük

şair

Felekoğlu

ve

Muşşooğlu’nun

doğduğu bu kasaba altyapısı, temizliği, kültürü ve
bilgin insanlarıyla Irak’ın en önde gelen gelişmiş
kasabalarından biri olarak tasnif edilirdi. AncakIrak’ın

İstanbul.

Uzak diyarların hüznü var

Güneşin kızıllığında yanan tenim

Çavdar tarlasında bir tutam

Geceyi üstüne çekmiş bir atlasa benzer

Yabani ot gibiydim

Çünkü ben bozkırdan geldim

Kırmızı gelinciklere inat
Kök saldıkça saldım toprağa

Yüreğimde bitmeyen hasretim

Bilendi köklerim

Büyür gözlerimde

Kara kışa, soğuğa

Bozkırdan da büyük memleketim

Çünkü ben bozkırda

Başımda altın sarısı bir sevda

Küçücük bir yürektim

Gönlümde uzak iklimlerin buğusu var.
Toroslardan esen rüzgarın

Hayallerim vardı

Bozkıra bıraktığı bir çiğ tanesiyim

Bozkırdan daha büyük

Çünkü ben bozkırdan geldim.

Daha kara, daha derin
Ardını düşlerdim hep

Yağmur bırakırım çatlamış topraklara

Yüksek tepelerin

Çocuklara, ağaçlara ve çavdarlara

Çünkü ben bozkırdan geldim.

Bozkırda alevlenmiş
Bir sevda türküsüdür yüreğim

Bu yüzden ellerim

Asi ve engin denizlerin

Bozkıra benzer

Durulacağı günü beklerim

Öylesine tutkulu, öylesine kavrulmuş

Çünkü ben bozkırdan geldim.

diğer bölgeleri gibi 2014 yılında Irak’ı işgal eden
İŞİD’den kurtulamadı savaş meydanı oldu, göç etmek
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Servet-i Fünun
Döneminde Türkçe
Prof. Dr. Nezahat Özcan

Servet-i Fünun, klasik edebiyatımızı takip eden Arayışlar Devri Türk Edebiyatı dönemlerinin ikincisidir.

Edebiyat tarihimizde, Tanzimat dönemi ile Fecr-i Âti Encümeni’nin edebi faaliyetleri arasında yer alır. Edebi bir
topluluk olarak Servet-i Fünun, sanatlarını 18961901- yılları arasında aktif olarak icra eder. Bu topluluk, bazı
kaynaklarda hatalı olarak Tevfik Fikret Halit Ziya mektebi olarak da anılır. Adları anılan bu edipler ile Cenap
Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahid, Ali Ekrem, Hüseyin Suad, Hüseyin Sîret, Faik Âli, Süleyman Nazif,
Süleyman Nesib, Ahmet Reşid, Ahmed Şuayb, Safveti Ziya, Celal Sahir dönemin edebiyatını şekillendirir.
Edibler, Servet-i Fünun dergisi etrafında toplandıklarından dönem, bu yayının adı ile anılır. Geçmişi
Servet gazetesine dayanan dergi, Ahmed İhsan (Tokgöz) tarafından haftalık olarak çıkarılır. Recaizade Mahmut
Ekrem’in Tevfik Fikret’i yazı işlerine getirmesi ile de derginin edebiyat yönü öne çıkar. Derginin ve topluluğun
şekillenmesinde Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem etrafındaki tartışmalar etkili olur. Bu tartışmaların
kendisine Fransız edebiyatını ve onun kurallarını model alan modern edebiyat zihniyeti ile Müslüman Şark
dünyasının edebiyat anlayışına yüz çevirmek istemeyen yerli zihniyetin çatışmasından kaynaklandığını
söylemek mümkündür.
Dönemin ruhunu, II. Abdülhamid yönetimi ile sanatkârların mizaçları doldurur. Tevfik Fikret başta
olmak üzere ediplerin çoğu, siyasi yönetime tepkilidir. Yeniliklere duydukları iştiyak, sanata düşkünlükleri,
muhalif tavırları, şahsiyet özellikleri bu edipleri birbirine yaklaştırır. Haftanın belirli günleri bir araya gelirler.
Hayat ve sanat görüşleri, mizaçları, dönemin özellikleri ile birleşince Tanzimat ediplerinden farklı bir edip nesil
yetişir. İdealizm, bu dönemde insan ve duyguları etrafında şekillenir. Önceki döneme göre Fransız şair ve
yazarlardan daha fazla etkilenme olur. Fransız edebiyatını daha yakından tanır, Fransızcayı bütün incelikleri
ile öğrenirler.
Kaynaklarımızda Servet-i Fünun dönemi eserleri estetik, teknik olgunluk bakımından olumlu bir şekilde
değerlendirilir. Alanın inceleme eserleri, edebiyat tarihleri, ediplerin bu konudaki hâkimiyetlerini överler. Batılı
manada ilk edebi toplululuğun, bu dönem edipleri tarafından oluşturulduğu konusunda da aynı kaynaklar
hemfikirdir. Konu kullandıkları dile gelindiğinde ise eserlerdeki dil uygulamaları bakımından sanatkârlar
eleştirilir.
Her yeni edip neslin ihtiyaç duyduğu zevk, estetik, ifade, şekil konularındaki arayışları, Servet-i Fünun
edipleri de yaşar. Bu arayışlar, söyleyişte yeni, duyulmamış kelimelerin tamlamaların kullanılmasına yol
açar. Daha fazla musiki, daha fazla ahenk, daha fazla şiiriyet, güzellik derken dil kullanımında aşırılık olarak
nitelendirilen uygulamalar görülmeye başlanır.Klasik söyleyişi icra eden dehaların seslerinin duyulmaması,
gazetenin gündelik hayata girmesi, münevverler dışında bir okur kitlesinin teşekkülü, Tanzimat dönemi edebi
eserlerinde halk diline yönelik bir hassasiyet geliştirir. Bu dönemde edebi eserlerin başında “bilhassa halk
dilinde yazılmıştır” anlamına gelen notlar mevcuttur. Şinasi’nin Şair Evlenmesi adını taşıyan tiyatro metninde
böyle bir not yer alır.
Özellikle Namık Kemal ve Şinasi’nin şuurlu bir şekilde gerçekleştirdiği halka doğru anlayışını, dil uygulamaları
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ile Servet-i Fünun ediplerinin engelledikleri görüşü, önemli bir eleştiri olarak dönemlerinde de, sonrasında da
yaygın olarak onlara yöneltilir.
Klasik şiirimizde de beyitlerin ahengi önemli olmakla beraber Servet-i Fünun edipleri, eserlerinde
ahenge ve Türk edebiyatında o güne kadar ifade edilmemiş olanı söylemeye ayrı bir önem ve öncelik verdiler.
Bu noktada kelime seçimi önem kazanır. Yüzyıllardır kullanılmakta olan Arapça, Farsça, Türkçe kelime
varlığına ilave olarak sınırlı da olsa Fransızca kelimeler de şiir lügatinde kullanılmaya başlanır. Örneğin
Hüseyin Suat, Celal Sahir’e ithaf ettiği şiirine “Kelebekler Margaritler” başlığını vermeyi tercih eder. İri papatya
anlamına gelen margarit kelimesini Celal Sahir, şiirinde 7 defa tekrar eder. Şiirin son dizeleri şöyledir: “Ne
olurdu seninle ben şimdi / Kelebek, margarit olup ebedî / Yaşasaydık o ince hislerle. Yaşasaydık ilelebet böyle;
Margaritnazlarile sen handân, / Kelebek hislerile ben lerzân” (Lâne-i Melâl 1910).
Tevfik Fikret, bir tablosunda da resmettiği kasımpatı çiçeklerinin Fransızca krizantem karşılığını şiir
lügatine dâhil eder. “Krizantem” başlıklı şiirin son dizeleri şöyledir: “Hep onun yadigârıdır kederim / Açılır
sonbahar olunca ıyân / Krizantem içimde bir yaradır”.
Dönem yazarlarından Halit Ziya (Uşaklıgil), Servet-i Fünun şairlerinin temsilî bir örneği Ahmet Cemil’in
idealizmden hüsrana dönüşen hikâyesini anlattığı Mai ve Siyah romanında, “baran-ı elmas” ifadesi etrafında
genç şairin sanat ve hayat macerasını şekillendirir. Elmas yağmurları anlamına gelen ifade, Fransızca
bir valsin adıdır. Romanda parçanın asıl adı anılmamakla beraber, Fransız bestekârının adına yer verilir
(Emile Waldteufel - Pluie de diamants). Tekrarlayan bir motif olarak romanda önemli bir yer tutan bu ifade,
Fransızcadan Osmanlı Türkçesine aynen çevrilmiştir.
Romanın sonunda bu ifade, Ahmet Cemil’in yaşadığı yenilgilere paralel olarak “baran-ı dürr-i siyah”a,
yani siyah elmas yağmurlarına dönüşür.
Şiirde yenilik arayışları içinde savrulan Ahmet Cemil, Servet-i Fünun şairlerinin karakteristik bir örneğidir.
Mai ve Siyah romanında yeni dil arayışları önemli bir madde başlığı oluşturur. Romandan birkaç cümle okumak
isterim: “Bilseniz şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz, Öyle bir lisan ki… Neye teşbih edeyim bilmem.
Bir ruh-ı mütekellim kadar beliğ(düzgün, güzel ifade) olsun, bütün kederlerimize, neş’elerimize, düşüncelerimize
o kalbin bin türlü inceliklerine, fikrin bin türlü derinliklerine, heyecanlara, tahavvüllere terceman olsun…” Yeni
fikir, his ve hayallerin eski, mevcut kelimelerle ifade edilemeyeceği düşüncesiyle yeni, söylenmemiş ifade
arayışları başlar. Böylece: nevîn (yeni), mükevkeb (yıldızlı), müşemmes (güneşli, güneş görmüş), muattar
(kokulu, ıtırlı), mutarra (taze), müzehheb (tezhib edilmiş, yaldızlanmış), tîraje (gökkuşağı), lerzende (titrek,
titreyen), pûşîde (örtülmüş) gibi az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış kelimeleri ahenginden dolayı severek
kullanırlar. Teb-i ümmîd (ümit sıtması), havf-ı siyâh (siyah korku), karha-i hayat (hayat yarası), leyle-i girîzân
(kaçıp giden-uçup giden gece), nây-ı zümürrüd (zümrütten ney), şikeste-reng-i sefalet (fakirliğin kırık rengi)
gibi tamlamalar, tercih ettikleri ifadelerden birkaçıdır. Cenap Şahabettin, makalelerinde edebiyatlarının bir sıfat
edebiyatı olduğunu söyler. Aslında Sembolist şiirin örnekleri ve ona uygun bir dil kurmanın peşindedir Cenap
Şahabettin.
Ünlemler, edatlar açısından da zengindir kullandıkları dil. Âh, of, ey, ve, evet, ki sıklıkla karşılaşılan ünlem ve
edatlardır.
Fransızcayı iyi bilen Servet-i Fünun edibleri, Fransız edebiyatını Fransızca asıllarından aracısız okur.
Yazarlara ve akımlara duydukları hayranlığı, açıkça ifade ederler. Sanata büyük bir önem verirler. Dönemin
roman yazarlarından Halit Ziya “şüphesiz hayatı romanlar yapıyor” cümlesi ile bu görüşünü somutlaştırır.
Tamamen Garplı bir edebiyat ve estetiği ifade, ahenk, hayal bakımından hâkim kılmaya çalışırlar. Hüseyin
Cahid, edebi miras olarak Türk eserlerine hiçbir borçlu olmadıklarını açıkça ifade eder. Daha da Garplı bir
edebiyat, ulaşmayı istedikleri en büyük hedefleri olur. 19. Yüzyıl’dan önce mazisi Osmanlıda bulunmayanroman
sanatını, Fransız örneklerine yaklaştırma çabası içine girerler. Bu durumdan cümle yapısı da etkilenir.
Özellikle ayrıntılar ile ruh hâllerinin ifadesi önem kazanır. Ediplerin farklı ruh hâllerini, duyguları, yeni ve şiiriyet
yüklü bir şekilde ifade etmek üzere arayışları başlar. Tenkit edilecekleri ikizli, üçüzlü tamlamaları oluşturarak

Bahar 2020

kardeşlik

49

kullanmaya başlarlar. Fransa’da üç yıl Tıp ihtisası dolayısıyla kalan Cenap Şahabettin’in şiirlerinde kullandığı
bazı tamlamalar, ilk planda dikkat çeker, anlamsız bulunarak eleştirilir.
Cenap Şahabettin, sevgiliyi mehtap seyrine davet eden “Terâne-i Mehtâp” başlıklı şiirinde “saat-i
semen-fâm” şeklinde bir ifadeye de yer verir. Yasemin renkli zaman anlamına gelebilecek bu tamlama, aslında
şiirin atmosferine çok uygun düşer. Ancak ifadenin somut karşılığını arayan muhatapları, bu ifadeyi anlamsız
bulur. Şiirdeki “ben”, sevgiliye bir davette, çağrıda bulunmaktadır. Davet cihânınrûşenliği, parlaklığısona
ermeden şiirde tasvir edilen mehtap sefasının sevgili ile beraber seyredilmesine yöneliktir: “Zîra geçiyor âh
/ Saat-i semen-fâm”. Neticede sevgili davete icabet etmez, “ben” hayıflanarak mısralarını tamamlar. Ancak
kullanılan tamlama, tenkitlere yol açar.
Diğer dörtlüklerde geçen “saat-i pür- elhân, saat-i tahayyül, saat-i muhabbet” tamlamaları ile şiirin
bütününün dikkate alınmadan somut karşılık aranması, şairinin tenkit edilmesine yol açar. Dönem edipleri
kendilerini savunurken devrin genel olarak edebi dilinde farklı bir uygulamanın olmadığını, Servet-i Fünun
Topluluğu’na katılmayan ediplerin eserlerindeki Türkçenin de kendi kullandıklarındanfarklı olmadığını
ileri sürerek kendilerini savunmaya çalışsalar da bu iddiaları, Ahmet Midhat Efendilerin, Ahmet Rasimlerin
karşısında sönük kalır.
Dönemin önemli bir romanı mevcut. Biraz ondan bahsetmek isterim. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah
romanında şair bir gencin şiir, aşk, şöhret etrafındaki hayalleri ile bunlara ulaşamaması neticesinde yaşadığı
büyük hayal kırıklığı ile kaçışını işler. Romanın okurlarla buluşması, 189697- yıllarında gerçekleşir. ServetFünun şairlerinin bir temsilcisi olarak kabul edilen Ahmet Cemil, şiirindeki dil, ahenk, mükemmeliyet arayışlarında
onlarla örtüşür. Romanda anlatıcı, bu genç şaire kinaye mesafesi ile yaklaşır, yani genç şair desteklenmez,
tenkit edilir. Ahmet Cemil’in büyük ümitlerle bağladığı şiiri için gerçekleştirmek istediği yeniliklerde aşırılığa
kaçtığını vurgular; arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin ise yenilikler konusunda daha ılımlı davranarak şiir yazdığına
değinir. Romanın sonunda Ahmet Cemil, hayallerini bırakarak annesi ile İstanbul’dan uzaklaşır. Mai ve Siyah
romanı dikkatli okunduğunda Halit Ziya’nın şair arkadaşlarını, şiir anlayışlarındaki aşırılıklarını, erken bir
dönemde tenkit ettiği görülür.
Halit Ziya romanlarının dilini kendisi sadeleştirir. Terkipleri, kullanılmayan kelimeleri, ağır cümleleri,
yeniden basıldığı zamanın zevkini dikkate alarak sadeleştirir. Üsluba ise müdahale etmez. Yazar haklı olarak
şöyle söyler: “Hiçbir millet, hiçbir münevver yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın.” (1971 Mai ve
Siyah). Daha sonrakidönemde maalesef Halit Ziya’nın gösterdiği hassasiyeti göremediğimiz sadeleştirmeler
de örneğin Şemsettin Kutlu tarafından yapılır. Mai ve Siyah romanının son cümlesi şöyledir: “Ahmet Cemil
şimdi Lâmia’nın ihtarını unutmuştu. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu; şu küçük çocuk, yarın bir genç kız
olacak; inkişafa müheyya bir gonce ki, büsbütün tezehhürüne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek.” (s. 88,
1971 baskısı).
Arkadaşlarının ve kendisinin sanat ve süs hastalığına yakalandıklarını Kırk Yıl adlı anı kitabında Halit
Ziya ifade eder.
Dönemin yazarlarından Hüseyin Cahit de, 1930’lu yıllarda Servet-i Fünun dönemine ait bir eseri ellerine
aldıklarında üslubun kendilerini sıktığını ifade eder, sun’i bir lisan kullandıklarını belirtir (Fikir Hareketleri).
Yine aynı yazısında Ahmet Hikmet’in bir defteri bulunduğundan söz eder, yazarın ahenginden hoşlandığı
Arapça ve Farsça kelimeleri not ederek daha sonra eserlerinde kullandığını belirtir. Dönemin şairleri, Arapça
Farsça kelimeleri yoğunlukla tercih etme sebeplerinden biri olarak ahenk ve kafiye zaruretini de gösterir. Cenap
Şahabettin’in bu hususta söyledikleri dikkat çekicidir. Göl karşılığında dilimizde buhayre ve gadir kelimelerinin
bulunduğunu belirtir. Buna rağmen eşanlamlı tâlâb (dalgacıklar) kelimesini tercih etme sebebinin diğer iki
kelimeye nazaran daha ahenkli olmasından kaynaklandığını ifade eder. Ayrıca tâlâb kelimesini sehâb, serâb,
habâb, girdâb, şarâb gibi su ile bağlantılı kelimelerle kafiye oluşturma imkânı sağladığı için de tercih ettiklerini
belirtir.
Cenap Şahabettin’in meşhur şiirlerinden anlayabileceğimiz “Elhân-ı Şitâ” (Kış Nağmeleri) şiirinden
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okuyacağımız dizeler, şairin kelimelerin ahengine, uyumuna verdiği önem hakkında sınırlı da olsa bir fikir
verebilir: “Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;/ Eşini gâib eyleyen bir kuş gibi kar/ Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar…
Ey kulûbünsürûd-i şeydâsı, Ey kebûterlerin neşideleri/O baharın bu işte ferdâsı/ Kapladı bir derin sükûta yeri
karlar/Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!/ Ey uçarken düşüp ölen kelebek,/ Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek gibi
kar/ Seni solgun hadîkalarda arar;/ Sen açarken çiçekler üstünde/ ufacık bir çiçekli yelpâze,/ Nâ’şın üstünde
şimdi ey mürde/ Başladı parça parça pervâze karlar/ ki semâdan düşer düşer ağlar!” Fark edileceği gibi l,
r harflerinin tekrarı ile şairinin özenle seçtiği kelimeler, şiirde kuvvetli bir ahenk oluştururken aynı kelimeler,
anlaşılma noktasında güçlük oluşturur. Şiir sanatı sembolleri, imajları, benzetmeleri ile edebi türler arasında
zaten kapalı ifade sanatıdır. Yahya Kemal’in benzer konulu Kar Musikileri (1927) başlığını taşıyan şiirinde “Bir
kuytu manastırda duâlar gibi gamlı, Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı, Bir erganun âhengi yayılmakta
derinden... Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.” dizeleri de ilk duyuşta birden anlam verilemeyecek
bir anlam bütünlüğü barındırır.
Dönemin nesir cümlelerinde ifadeler, bazen karmaşık bir durum alır. Halit Ziya’nın “Ferhunde Kalfa”
hikâyesinden bir cümle: “Kendi güzelliğine itimadı vardı; hatta görücüler gelmeye başladıktan sonraküçük
hanımla kendi arasında mukayeseler kurar, nisbetler tayin eder, hesap neticesinde kendisine pek de iftihara
medar olmayacak yekûnlar çıkarmazdı.” (Kaplan Hik. T. s. 37) Okur ilk okumada cümlenin anlamının olumlu
mu, olumsuz mu olduğunu ayırt edemez. Anlam çıkarabilmek için cümle üzerine yoğunlaşmak gerekir.
Ferhunde’nin kendi güzelliği hakkında olumlu düşüncelerinin olduğu ifade edilir.
Hayranı oldukları Fransızca romanların cümle yapısını da örnek alırlar. Fiiller değişir. İlaç artık içilen
değil, alınan bir şeydir. Deniz ya da hamam da aynı şekilde alınır. Alkışlanmak alkış toplamak olur; Müzik
çalınmaz, yapılır. Hediye de alınmaz, yapılır. Türkçenin ifadelerdeki bu tarz yerleşik kuralları, Fransızcadaki
kullanım şekilleri ile değiştirilir. Artık roman kahramanları ellerini baş arasına değil, el içine alır. Kahkaha ile,
kahkahayla yerine kahkaha içinde kullanımı tercih edilir. “Seviyorum, fakat, anlıyor musunuz?”, “saat kaç,
rica ederim”, “bugün Nihal’in en sakin bir günü oldu”, “bugün bir cumartesiydi” romanlarda geçen ifadelerden
bazılarıdır.
İçlerinde cümle yapısından dolayı en fazla tenkit edilen roman yazarı, Eylül ile şöhretine ulaşan
Mehmet Rauf olur: “O zaman Suad işte hiç kimsede kabahat olmadığını, bunun asıl sebebi aşk olduğunu
görerek” cümlesini, romanın diğer pek çok cümlesinde yaptığı müdahaleler gibi değiştirerek:
“O zaman Suad, bunun asıl sebebi aşk olup hiç kimsede kabahat olmadığını görerek” şekline dönüştürür.
II: Abdülhamid’in yayın hayatına getirdiği sansür de şair ve yazarların kelime kullanımlarını sınırlandırır.
Murat, yıldız, Namık Kemal, hürriyet, vatan, müsavat, bomba, suikast, infilak vb gibi kelimeler kullanımdan
çıkarılır. Sansür, Servet-i Fünun şair ve yazarlarının kelime dünyalarından daha çok, duygu dünyalarında
daha etkili olur. Mizaçlarının da etkisiyle oldukça duygusal, aşırı duyarlık, karamsarlık içeren edebi metinler bu
dönemde ağırlıktadır.
Halit Ziya ile Mehmet Rauf romanlarını kendileri sadeleştirir. Cenap üzerinde Dil inkılabı etkili olur. 26
Eylül 1932’de toplanan 1. Dil Kurultayı’na dinleyici olarak katılır. Bu tarihten sonra sade bir dil kullanır.
Servet-i Fünun’un dil anlayışı, onları takip eden Fecr-i Âti encümeninde de kabul görerek devam eder.
Muharrem Ergin hocanın dilin tanımını yapan meşhur bir cümlesi vardır. Bu tanımda dilin müdahalelere
boyun eğmeyen tabii, canlı, sosyal yapısına dikkat çekilir. Edebiyat-ı Cedide’nin Fransızca etkisindeki cümle
yapısı, 1911’den itibaren yerini tabii söyleyişine bırakır. Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp’in teklif,
yönlendirme ve örnekleri ile Türkçe tabii ifadesine doğru yer alır. “Şiir de Han Duvarlarının; romanda ise
Çalıkuşu’nun dili ile Milli Edebiyat Akım’ının hedeflediği Türkçeye ulaşılır.

Bahar 2020

kardeşlik

51

Muallim Naci’nin
Klasik Türk
Şiirine Bakışı
Türk edebiyatının Tanzimat sonrası döneminde,

adı etrafında büyük gürültüler kopan simalarından

uzun süre eskinin bayraktarı olarak takdim edilmiştir.
Halbuki o, eski edebiyatı iyi bilmekle beraber yeni

eski zevk ve geleneğe bağlı kalmasındaki etkenler ile
klasik Türk şiirine bakışı üzerinde durulmuştur.
Muallim Naci’nin Dile Bakışı

Dr. Ahmet Akgül

Mehmet Kaplan, M. Naci’nin dile bakışını şöyle

1

ifade eder:“Şinâsi’nin şiir dilinde yapmak istediği
tarafından

unutulmuştu.

Hâmid, yüce duygular ve düşünceler adına gramere
meydan okudu. Recaizâde’de dil gayet zevksiz bir
seviyeye düştü. Naci, bu çöküşe karşı dili ve âhengi
müdafaa etti. O bu reaksiyonu yaparken divan şiirine
dayanıyordu. Bundan dolayı devrinde ve sonraları
gerilikle itham olundu. Fakat bu itham haksızdır…
Eski dili red konusunda da Naci, Tanzimatçılardan
çok ileridir. “Köylü Kızların Şarkısı”, Naci’nin yapmak
istediklerini çok güzel gösteren bir örnektir. Şiirde
köylü kızın sadece duygusu değil,dili ve konuşması
da veriliyor. Kelimeler, konuşma dilinden alınmıştır.
Deyimler, benzetmeler, hatta cümle şekilleri halk diline
çok yakındır.Şiire temiz, berrak, akıcı bir söyleyiş
edası hâkimdir. Bu bakımdan Naci’nin şiiri, Tanzimat
1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ahakgul@yahoo.
com
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ve Farsçayı çok iyi bilen bir şairdir. Aynı zamanda

dayalı sistematik bir bakış açısıyla ortaya koymuştur.”

Fransızcadan edebî ürünler çevirebilecek kadar

(Şeyda, 2009: 2078).

Fransızcaya hâkimdir. Kültür ve zevk olarak sağlam

Bütün bunların yanında Naci, yabancı dillerden alınan

bir yapıya sahip olan Muallim Naci dil, gramer ve aruz

kelimelerin kendi hançeremize uydurulmasını ve

hatalarını hiç affetmez (Muallim Naci, 2000: 3).

Türkçeye böylece mal edilmesini isterken yanlışsız

Naci’ye göre insan tabiatının, başlangıçtan beri

Türkçe yazabilmek için bir dilbilgisi, bir imlâ bir de

meyli hep manzumdan yana olmuştur. Güzel bir

lügat hazırlamaları gerektiğine vurgu yapmıştır

mana mensur olarak ne kadar güzel ifade edilirse

(Tarakçı, 1994: 23).

edilsin nazımla ifade edilmenin cazibesini taşıyamaz.

Muallim Naci’ye Göre Edebiyat

Naci’nin burada nazımla kastettiği vezindir:

Naci’ye göre edebiyat sözden ibaret olsa da her söz

“Şu kadar var ki tabiat manzum olan şiire mensur olan

edebiyat değildir. Sözün edebiyattan sayılması için

şiirden ziyade meyl eder; meselâ âlî, lâtif bir mana

ilk şart “beliğ” olmasıdır. “Beliğ” olmayan sözün ister

nesir ile ‘şiir’ denilecek
sûrette ifade olunsa

konusu değildir. Sözdeki güzelliği fark edebilmek

yine o mana nazm

içinse “zevk-i selim” gereklidir(Tarakçı, 1994:

ile

olarak

yabancı kalmamış bir şahsiyettir. Bu yazıda onun

Kemal

birbirini tamamlayıcı unsurlar olduğunu, dil bilincine

sayabileceğimiz

her

şey

kezalik

‘şiir’

denilecek

23).O hâlde Muallim Naci’ye göre edebiyat

edebiyatın örnek aldığı Fransız edebiyatına da

Namık

ve münakaşalarıyla tanınmış bir şahsiyettir. Arapça

nazım ister nesir olsun edebiyattan sayılması söz

biri olan Muallim Naci, eski-yeni mücadelesinde

inkılâp

eğitimin de temel aracının millî dil olduğunu, bunların

sûrette

şiirdir.

Manzum olarak yazılmasa bile şiirdir.

b e y a n

Edebiyatta belirleyici olan Naci’ye göre

edilse tabiat

“güzellik” olduğu için manzum olmakla

n a z m a

güzel olunmaz; bununla birlikte güzel olan

nesirden

da manzum olmayı gerektirmez:

ziyâde

“Mâdâm ki söz edebiyattan sayılabilmek
şiirlerinden üstündür. Onu bugünkü zevkimize daha

için güzel olmak lazım geliyor, mâdâm ki

yakın buluyoruz” (Kaplan, 2006: 96).

söz manzum olmakla güzel olmak lazım

Naci’nin

dil-düşünce-insan

gelmiyor, ‘şiir’ denilecek sözün mutlaka

bağlamında incelendiğinde dilin, düşünce eğitimi,

manzum olması iktiza etmez.” (Muallim

milliyet, kültür gibi birbiriyle ilişkili boyutlarını içeren ve

Naci’den naklen Erbay, 1997: 50).

bu ilişkilerin nasıl olduğunu ortaya koyan bir söyleme

Görüldüğü üzere Naci’nin edebî anlayışı

ulaşılmaktadır:

güzellik üzerine kuruludur. Ona göre sözün güzel

“Yegâne sevgilimizdir lisân-i Osmânî

olanı ve edebî bir zevkle söylenmiş olanı

Lisân muhabbeti her kavm içün cibillîdir

muteberdir. Söz eğer temel olarak

Medâr-ı terbiyetiçün ta’allümdür

güzel söylenmemişse edebiyattan

Ta’allümün da medârılisân-ı millîdir” (Tarakçı, 1994:

sayılamaz.

22).

Muallim Naci’nin Şiir ve Vezin

“Muallim Naci, bu dörtlükte dil sevgisinin her millet

Hakkındaki Görüşleri

için yaradılıştan gelen doğal bir duygu olduğunu,

Muallim Naci, döneminin

dilimizin en sevgili, en değerli varlığımız olduğunu,

en büyük şairleri arasında

terbiyenin dayanağının ilim ve eğitim olduğunu,

özellikle şiirleri, nesirleri

aşağıdaki

dörtlüğü,
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önünde tutulmasının gerekliliğine vurgudan ibarettir.

müncezib olur.” (Muallim Naci’den naklen Erbay,

değerdir:

Istılahat-ı Edebiyye’sinde bir şeyin tavsifinde parlak

1997:

“Edebiyat-ı sahîhanınvakt-i zuhûru çoktan gelmiş.

lafızların ve ibarelerin elbette kullanılabileceğini dile

Naci’ye göre şiir, güzel söylenmesinin yanında lafız-

Yine mi kudemâyaittiba edelim?Kaside söyleyemeyiz.

getiren Naci, bunu yaparken ifrata varılmasına karşı

mana uygunluğuna da sahip olmalıdır:

Göğün üstüne çıkacak, yerin dibine inecek yahut

çıkar. “Tavsif öyle bir sûrette olmalı ki muktezâ-yı hâle

Bir sânihanın olması hakkıyla mübeccel

başkalarını çıkarıp indirecek vaktimiz yok! Bize gazel

nazaran onda ne fazla ne de eksik görülmeli.” diyerek

DEMİR, Hiclal, “Muallim Naci: Eski mi Yeni mi?”,

Olmakla olur sebk u müeddâsı mükemmel (Tarakçı,

de lazım değil! Meyden, meyhaneden, muğbeçeden,

divan şairi Nâbî’den tumturaklı bir beyit örnek verir:

Türkbilig, 201019/, s. 176- 185.

1994: 24).

pîr-i mugandan, filandan dem urmakta edebî zevk

Ayasofya hodu‘cûbe-i dehr

ERBAY, Erdoğan, Eskiler ve Yeniler Tanzimat ve

Muallim Naci, bir sözün ruhu cezbettikten sonra nazım

bulamayız. Servi boylu, kıl belli, ok kirpikli, kılıç kaşlı,

Kubbesi sâmin-i ecram-ı sipihr (Muallim Naci, 2004:

Servet-i Fünûn Neslinin Divan Edebiyatına Bakışı,

ya da nesir olmasının önemli olmadığını ileri sürse de

yılan saçlı ucubelerden bahsetmekte zaten mana

145146-).

Akademik Araştırmalar Yay., Erzurum 1997.

diğer Tanzimat şair ve münekkitleri gibi manzumdan

yok imiş, şimdi mi olacak? (Muallim Naci’den naklen

Muallim Naci’nin klasik Türk şiirine bir eleştirisi de

KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat’tan

vazgeçememiştir:

Erbay, 1997: 182).

“hayal tanzimi” konusundadır. “Sakız Mektubunun

Cumhuriyete, Dergâh Yay., İstanbul 2006.

“Bununla beraber şiir denilebilecek bir sözün manzum

Muallim Naci, Edebiyat-ı Cedîde taraftarlarının klasik

Cevabı” başlığını taşıyan yazısında (12 Kasım 1882),

KOCAKAPLAN, İsa, Muallim Naci, Kapı Yay., İstanbul

olmasından -mensur olmasına nisbetle- daha ziyade

Türk şiiri nazım şekillerini reddetmelerini yanlış ve

klasik Türk şiirinin bıraktığı miras ve malzemeyle

2007.

safâ-yâb olduğunu itiraf eyliyoruz.” (Muallim Naci’den

tehlikeli bulur. Özellikle şiirden anlayan anlamayan

uğraşmanın artık lüzumsuz olduğunu“hayâlât” üzerine

Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, (Haz. Cemal Kurnaz),

naklen Erbay, 1997: 51).

herkesin klasik Türk şiirine saldırmasına razı

değil hâlin şartları üzerine çalışma yapılmasını doğru

Akçağ Yay., Ankara 2000.

Hülasa edecek olursak Muallim Naci, şiirde şekil

olmaz. (Muallim Naci’den naklen Erbay, 1997: 182).

bulduğunu dile getirir (Erbay, 1997: 356).

Muallim Naci, Edebiyat Terimleri Istılâhât-ı Edebiyye,

olarak mükemmelliğe, lafız-mana uygunluğuna aynı

Kendi döneminde Edebiyat-ı Cedîde taraftarlarının

Bunlarla birlikte Muallim Naci,klasik Türk şiirini tenkit

(Haz. M.A. Yekta Saraç), Gökkubbe Yay., İstanbul

zamanda da sözü güzel söylemenin gerekliliğine

karşısında klasik Türk şiirinin savunucusu gibi

ederken o edebiyata mensup bütün şairleri eleştirmez.

2004.

vurgu yapmıştır.Naci’ye göre lafız mananın aynası

gösterilen Muallim Naci, eski edebiyatın taklit yönünü

O, her dönemde iyi ve kötünün var olduğuna

ŞEYDA, Arzu, “Muallim Naci’nin Türkçe Üzerine

durumundadır. Şairin bu yönünü yansıtan “Zâd

çağdaşlarından farklı bir hususa dikkat çekerek

dolayısıyla iyi yahut kötü esere her zaman tesadüf

Düşünceleri”, Turkish Studies International Periodical

Kavgası” başlıklı şiiri (bk. Erbay, 1997: 54) dikkate

eleştirir: Millîlik.Ona göre edebiyatımızda asırlardır

edilebileceğine inanır ve iyiyle kötünün güzelle çirkinin

FortheLanguages, Literatureand History of Turkishor

değerdir.

süren İran taklitçiliği bir beladır. Bu taklide dayalı

daima birbirinden ayrı tutulması gerektiğini vurgular

Turkic, Volume 43/, Spring 2009, s. 20722080-.

Muallim Naci’nin Klasik Türk Şiiri Hakkındaki Görüşleri

eserlerin çoğunu lüzumsuz ve faydasız eser olarak

(Erbay, 1997: 357).

TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19uncu Asır Türk

Muallim Naci, kendi döneminde klasik Türk şiirinde

gören Naci, birçok divan şairinin de hayatını beyhûde

Sonuç

Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003.

görülen ve kıymet taşımayan, böylelikle Tanzimat

geçirdiğini söyler (Erbay, 1997: 232).

Tanzimat Fermanı’nın 1839’da ilanından yaklaşık

TANSEL, Fevziye Abdullah, “Muallim Naci ile

dönemi yenilikçilerinin hedefi olan şiirlerin aslında

Mesela

30 yıl sonra klasik Türk edebiyatı üzerine başlayan

Recâizâde Mahmud Ekrem Arasındaki Münakaşalar

Türk

aruz

perîşânımdan / Ser-i kûyunda gezen her ite bir

tartışmaların

ve

kalıplarıyla yazılmalarından kaynaklandığına inanır.

pârefedâ” beytini anarak eleştirir. Bu beyitleri okurken

doğduğu bilinmektedir. Bu yazıda, Edebiyat-ı Cedîde

Hadiseler”,Türkiyat Mecmuası,C. X, İstanbul 1953,

Ona göre Arap veya Acem tarzında bir vezinle şiir

iğrenmemenin mümkün olmayacağı kanaatinde olan

olarak da bilinen akımın sanatçıları içerisinde

s.159200 -.

yazmaya kalkışmak «mevzuya göre vezin seçimi»ne

Naci, “köpek nasıl olur da bir şiirin mazmunu olabilir?”

klasik Türk şiirinin yerine yeniyi ikame etmede

TARAKÇI, Celal, Muallim Nâcî, Kültür Bakanlığı Yay.,

aykırı olacağından insan tabiatını zorlamaya girer:

diye sorarak bu alışkanlığın edebiyatımıza taklit

diğer münekkitlere nazaran daha itidalli olarak

Ankara 1994.

“Muktezâ-yı kavmiyetin hâricine çıkılarak Arab’a

ettiğimiz İranlı şairlerden girdiğini öne sürer (Erbay,

bilinen Muallim Naci’nin hayatı ile dil, edebiyat ve

UÇMAN, Abdullah, Muallim Naci, Timaş Yayınları,

yahut Acem’e mahsus olmak lazım gelen bazı

1997: 233234-).

klasik Türk şiiri hakkındaki düşünceleri üzerinde

İstanbul 1998.

evzân üzere Türkçe şiir tanzimi dâiyesine düşülürse

Tanpınar’a göre Naci’nin yeni tarzda kaleme aldığı

durulmuştur. Birçok kaynakta, “klasik edebiyatın

beyhude ihtiyar-ı külfet edilmiş olur. Zaten Arabî bir

şiirleri “Tanzimat’tan beri peşinde koşulan sadeliğin

kendi dönemindeki bayraktarı” olarak gösterilen

şiiri Türkçe ile tahmis etmekte ne mana vardır?”

ta kendisidir.” Tanpınar, Naci’nin hakkıyla okunması

Muallim Naci’nin aslında klasik tarza mutlak manada

(Muallim Naci’den naklen Erbay, 1997: 54).

durumunda mutlak eski taraftarı biri olduğu söyleminin

bağlı olmadığını görülmüştür. O, kâh klasik edebiyatı

Naci, döneminde klasik Türk şiirinin nazım şekillerine

masaldan ibaret kalacağını savunur (Tanpınar, 2003:

kâh içerisinde bulunduğu yeni edebiyatı eleştirmiş,

yöneltilen eleştirilere de karşı çıkar. Eski edebiyat

599).

bunu yaparken daha çok yeniden yana tavır almıştır.

muhaliflerinin kaside ve gazel nazım şekillerine

Muallim Naci’nin klasik Türk şairlerini eleştirdiği bir

Çağdaşlarına göre Naci’nin klasik Türk şiirine karşı

yönelttiği eleştirilere karşı şairin cevabı dikkate

başka nokta ise doğallıktan uzaklaşmaları hususudur.

tavrı, yeni bir edebiyat oluşturulurken eskinin de göz
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5051-).

milletinin

tabiatına

uygun
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“Pârepâre

dil-i
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Tramvay
Fatura
Taksit
Alper Saatçi

İ şyerimden çıkıp yürümeye başlıyorum. Hava soğuk, bak gör, biraz sonra ya kar ya yağmur atıştırmaya

başlar... Tramvay durağına doğru yürüyorum, yirmi dakikaya varırım oraya.

Ama içim içimi yiyor her zamanki gibi, niye? Ay sonu geldi, borçlar birikti, şirket desen iki aydır primleri
yatırmıyor, maaşlarda tam yatmıyor zaten; ama en azından sigortayı yatırıyorlar. Buna da şükür.
Yine içim içimi yemeye başlıyor bu sefer de kredi taksidi.Bu ay kesin ödeyemem kredi taksidini. Ödeyemezsem
kredi notu düşecek. Bir dahaki ayda ödemezsem icra!.. Benimki kesin boşar...
Maaş, prim, sigorta, kredi taksidi, icra…

yeteceğinden emin olduğumdan onu kafaya takmıyorum. Ama benim kafa hiç boş durur mu?
Hemen aklıma faturalar geliyor. Elektrik, su, doğalgaz…
Bak, yine geriliyorum. Kredisi ayrı, faturası ayrı. Hanım başlar bu akşam yok maaş ne zaman yatacak, yok
prim nerde, yok bilmem taksitler falan filan.

1

Ev alacağız diye kredi çektik, evi de ipotek ettik, ödeyemezsek…
Bunları düşünerek geldim tramvay durağına.
Şimdi başlıyor eğlence... Acaba benim kartta para kaldı mı, kalmadıysa en düşük yirmi liralık almak lazım. Ben
yirmiyi verirsem yarın öğlen ne yemek yiyeceğim…
Enseyi karartıp karta para yüklemekten vazgeçiyorum en fazla rezil oluruz.
Daha gelmesine beş dakika var oyalanmak lazım.
Gittim büfenin önüne gazetelere baktım manşet: “Sigaraya ikinci büyük zam.”
Anasını satıyım yine zam gelmiş bu gidişle yakında saf kâğıt içeceğiz.
Yine keyfim kaçtı bak. Neyse vakit geldi, başlasın bakalım aksiyon.
Bende kuyruğa girip beklemeye başlıyorum vagona binmeyi. Sıranın bana gelmesine az kaldı terlemeye
başlıyorum, eğer kart bittiyse rezil olduğumuz gündür.
Sıra bana geliyor kartı korkarak okuyucuya götürüyorum basıyorum…
Ben o soğuk kadın sesinden “yetersiz bakiye.” demesini beklerken.Şans yüzüme gülüyor.
Ve “dııııııııııııt” sesini duyunca içimi bir sevinç alıyor.
Tramvayın içi zınga zınk dolu olduğu için sırtımı demirin birine yaslayıp sevincimin tadını çıkarıyorum.

Dolmuş durağına kadar fatura tahminleri yürütüyorum. Eğer su üç tondan azsa fatura yollamazlar; ama bizimki
kesin geçmiştir üç tonu... Doğalgaz desen kışın ortasındayız,allah bilir kaç lira gelir. Elektrik desen zaten
ışıklar,televizyon yedi yirmi dört açık hayrına bir kapatan yok ki.
Dolmuş durağının da otobüsten farkı yok aynı onun gibi kalabalık ve soğuk…
***
Dolmuştan inip son durağıma, eve doğru yürümeye başlıyorum. Kafama bu sefer de çocukların okul taksidi
düşüyor. “Şimdi diyeceksiniz ki ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin…”.
Ne deseniz haklısınız. Benim etim ne budum ne… Alelade beyaz yakalının tekiyim. Yolla çocukları devlet
okuluna; ama bizim hanım… Neymiş çocuklarla birilerinin yakından ilgilenmesi lazımmış, öyle her gördüğün
okula çocuk yollanmazmış…
Bunları hep o okuduğu psikolog kitaplarından öğreniyor. Kitap okumayla çocuk mu bakılır? Anam beni gayet
güzel büyüttü. O zamanlar kitap mı vardı…
Eve yaklaşıyorum apartmanın önünde bir beyaz eşya markasının servis aracı. Kim bilir hangi komşu aldı,
hayırlı olsun bakalım.
Giriş katından asansöre binip bizim kata çıkıyorum.
Bizim eski çamaşır makinesi kapının önünde. Beyaz eşyacılar hanıma iyi dileklerini sunduktan sonra elime bol
sıfırlı bir fatura tutuşturuyorlar.
Ömür biter borç bitmez.

***
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Tramvay durağından çıkıp bu seferde dolmuş durağına doğru yürümeye başlıyorum.Dolmuşa param

Vesselam…
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Irak Türkmen Sanatçısı
Ali Songül ile Bir İlk
“Aman Emmoğlu”
Dünyada, radyo ve medyanın bulunup gelişmesi;

Irak Türklerinin en talihsiz dönemlerine rastlandığını
söyleyebiliriz.

1936

yılında

açılan

Bağdat

Hüseyin Şükür

radyosunun, 1959’da Türkçe bölümünün açılması
Irak Türklerine bir umut gibi görünüyordu. Ancak bu
yayın, devlet kontrolu altında olmak üzere sadece

dizisidir. Türkiye ve Türkmeneli oyuncularınınişbirliği

yarım saat Türkçe yayın yapılmakta idi. Daha sonra

ile Türkmeneli TV’de yayınlanan dizinin başrol

Irak televizyonunun açılması ve Türkçe bölümünün

oyuncusu Kerkük’ten Türkiye’ye amcası oğluna gelen

olmasına rağmen yine Türkçe yayını birkaç saati

Barış karakteridir. Ancak dizi birçok insan tarafından

geçmiyordu. Tiyatro ve yayıncılıkta (gazete, dergi,

eleştirildi. Bunun ana sebebi ise dizinin ana karakteri

kitap basımı) da Irak Türkmenlerine kısıtlı haklar

Barış idi. Bu karakteri birinci ağızdan dinlemek, diziyi

tanınarak; devlet kontrolünden geçmeden yazılar

ve Barış karakterini anlamak için Ali SONGÜL Bey ile

basılamazdı ve tiyatrolar sergilenemez idi. Zaman

görüşme yaptık.

zaman da yazar ve oyuncular belirsiz sebeplerden

Barış rolünu yapan başarılı ve tiyatro oyunculuğu,

dolayı tutuklanırlardı. Hüseyin Demirci (Tembel

resim, müzik, gibi çeşitli yeteneklere sahip olan

Abbas) gibi ve buna benzer onlarca oyuncu ve yazar

oyuncu, 1989 Kerkük doğumlu olan Ali SONGÜL’dür.

ya idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Televizyonda

Sanat

ise Türkmence (Irak Türkmen ağızlarıyla) skeçler yer

Songül’ün, sanata girişi ise iki yönden olmuştur;

yer çekilmişse de dizi ya da film hiç çekilmemiştir.

birincisi ud çalmayı öğrenmek için bağlama kurslarına

Bu durum 2003 yılına kadar devam etti. Bu yüzden

katılarak iki aleti çalmasını birden öğrenmiştir. İkincisi

Türkmen medyasının bazı yönleri gelişmişse de

ise dördüncü sınıfta ülke çapında birinciliği kazanan

birçok yönleri gelişmemiştir ve bunun etkisi bugüne

tiyatro oynundaki rolü ile başlamıştır. Daha sonra

kadar devam etmektedir. Daha sonra Irak’ın işgali ile

skeçlerde oynayarak Türkmen Ulusal Tiyatrosuna

sözde demokrasi döneminin başlamasıyla Türkmen

katılmıştır. Songül’ün bir diğer yeteneği ise sesinin

televizyon ve radyoları açılmaya başlandı. Böylece

güzel olmasıdır ve bunun en belirgin örneği ise TRT

yıllar sonra bazı programlarda ilerleme görüldü. Dizi

televizyonunun Sıra Sende Türkiye şarkı yarışmasının

yönünde ise aynı klasik tarzda (temsil) dediğimiz kısa

binlerce genç arasından seçilip ileri bir aşamaya

çekimler veya skeçler devam etti.

gelmesidir. Ancak sanatın değerini düşürmemek için

Son zamanlarda Türkmeneli televizyonunun yeni

özellikle de Türkmen sanatına kıymetli eserler vermek

yayın projelerinden biri de yeni tarz dizi çalışmaları

amacıyla her güfte ve besteyi yorumlamamaktadır.

idi. Bu çalışma ise “Aman Emmeoğlu” komedi– dram

Songül, zamanının büyük bir kısmını oyunculuğa

Eğitmenliği

Enstitüsünden

mezun

olan

ayırmaktadır. En sevdiği alan ise tiyatro oyunculuğudur:
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“Çünkü tiyatrocunun işi insanlar ile olur ve insanın bütün

diyor.Barış’ın konuştuğu dil de dikkatimiz çekiyor;

yönleriyle iç içe olmasıdır” diyor. Tiyatro oyuncusu

Türkiye Türkçesi ile Türkmen Türkçesi’ni birbirine

olduğu için toplumun birçok kesiminden eleştiri

yaklaştırarak iki tarafın kolay anlamasını sağlıyor. Bir

görmektedir. Eleştiriler ise oyunculuğu ile ilgili olmayıp

diziyi değerlendirirken tüm yönüyle ele almak gerekir;

tiyatronun

kazandırmayacağıdüşüncesiyle

karakterleri, mekânı, türünü, dilini, sahnelerini vs. Bize

önemsenmemesindendir. Ancak tiyatro oyuncusu

göre bir diziyi sadece bir karakter üzerinden eleştirmek

olduğu

toplumun

sağlıklı bir netice veremez.Oysa eleştirisanatçıyı

tiyatroyu yanlış algılaması; tiyatro oyuncularından

daha da güçlendirir. Sanatçı her zaman eleştiriye

kaynaklanmakta olduğunu söylemektedir. Çünkü

açık olmalıdır. Eleştirilerin yıkıcı olanınıbir tarafa

tiyatro oyuncusu topluma iyi bir örnek olmalı, insanlara

atarak kendisine faydası dokunan yönlerini almalıdır.

bir mesaj verebilmek için önce kendini yetiştirmelidir

Songül’e göre eleştirilerin az bir kısmı haklıdırlar ve

ki toplum onu örnek alsın. Kendisinin sigara gibi kötü

toplumumuzun önünde bazı duvarlar var bunları

bir alışkanlığı, oyuncu olduğundan dolayı bırakmış

kırmalıyız, engelleri kaldırmalıyız. “Aman Emmoğlu”

olması söylediklerinin kanıtıdır.

çok başarılı bir proje olup yeni tarz dizilere ilk adım

ekmek

için

gurur

duyan

Songül,

ana

olduğunu görüyoruz. Gelecek için farklı projeler

vasiyeti

düşünen Songül’ün son zamanlarda yazdığı tiyatro

üzerine gelen Barış, hiç görüşmediği ve tanışıklığı

eseri, hocası tarafından takdir edilmektedir. Bu kadar

olmadığı amcası oğlu ile bir süre yaşaması

yeteneğe sahip olan Songül’e sanatlar arasında

gerekmektedir. İki amca oğlu bir süre beraber

seçme hakkı sunduğumuzda, “Keşke on Ali olsam,

yaşayıp

amcalarının

her alanda millete hizmet etsem.” cevabını veriyor.

mirasını almayı hak kazanacaklardır. Ancak dizinin

Alçak gönüllü, cana yakın, vatanını – milletini seven,

arka planında derin mesajlar bulunuyor. Türkmen

saygılı ve açık fikirli olan başarılı oyuncumuz Songül,

Millî Bayramları, katliamlar, Türkmenler’in tarihi ve

görüşmemizi şu sözler ile sonlandırdı: “Oyunculukta

Türkmeneli bölgelerinde son gelişmelerinin yeri

Türkmeneli tarihi ve Türkmeneli’ye hizmet eden

geldiğinceaktarılıyor.

sahnelerinde,

diziler çekmek ilk tercihimdir ve başarının anahtarı

Türkmen gazete, dergi ve kitapları sergilenmektedir.

gençlerdir. Çünkü genç, yeni bir nesil demektir ve

Bazen de Türkmenli kültür, gelenek – görenekleri

yeni bir sayfa demektir. Gençler, eğitimlerini, eşlerini,

ve yemekleri de anlatılıyor. Yanı sıra Barış karakteri

yaşayacakları yeri ve işlerini titizlikle seçmelidirler.

tek başına bir mesajdır. Kerkük’e bağlı köylerden

Genç; azmiyle, gücüyle ve fikirleriyle her türlü

birinden gelen, ninesi ile birlikte yaşamakta olan

zorluğun üstesinden gelebilir. Dünyanın başarılı

Barış; çobanlık ve kasaplık ile geçimini sağlamaktadır.

liderleri her zaman gençlere hitap etmiştir; çünkü

Okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş, kitap

sadece gençler milleti kurtarabilir. Defterin sayfasını

okumayı seven, edebiyata,şiire, müziğe ilgisi olup

açtığında; yeni sayfa, yenilikler demektir, geçmişteki

bağlama çalmayı bilen, arkadaşlarına doğru yolu

yanlışları geride bırakıp yeni yolu seçmek ya da o

gösteren, yalandan nefret eden, saf, temiz kalpli,

sayfalardaki yanlışları düzeltmek gençlere düşer ve

kin tutmayan, sahtekârlık nedir bilmeyen ve topluma

boyunlarının borcudur ”.

“Aman

Emmeoğlu”

konusuKerkük’ten

uyum

dizisine

İstanbul’a

sağladıktan

Dizinin

gelince,

amcasının

sonra

bazı

insanlık dersleri veren bir kişiliğe sahiptir. Bu kadar
iyilik ve yeteneklere sahip olan karakterin eleştirilmesi
aklımızda bir soru işareti bırakmaktadır. Ancak Songül,
bu hususta bizi aydınlatıyor, “Ön yargılı olmamalıyız.”
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