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ÖNSÖZ
8. Sayımızı Sunarken
“Bir milletin tabii hudutları dağlar ve ırmaklar değildir.
İstinat ettiği milliyetin lisanı ve dinî sınırlarıdır.”
Ömer SEYFETTİN
Avrasya coğrafyasının uçsuz bucaksız topraklarında meskûn olan ve birbirine çeşitli uzaklıkta
ve yakınlıktaki Türk lehçelerini konuşan farklı Türk boylarının ortak bir dil etrafında
birleştirilmesi önemi her geçen gün artmaktadır. Bu büyük coğrafyada, çeşitli devletlerin
hâkimiyeti altında yaşayan Türklerin ortak bir aidiyet duygusunun etrafında birleştirilmesinin
önemi veya tutulabilmesinin tek yolu ortak bir dilden ya da dil birliğinden geçmektedir. Ortak
dil birliğinin oluşturulması diğer lehçe ve ağızları yok etmeyeceği gibi güçlendirecektir. Türk
Dünyası için ortak bir yüksek Türkçenin kurulması için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.
Dergimizin Haziran Sayısı, ‘’Dil Yazıları’’,‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’,
“Göçebe Dünyasından Haberler” ve “Kitap Tanıtımı” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır;
Dil Yazıları; “Sosyal Medya Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler: Instagram, Twitter ve
YouTube Örneği”, “Yakut Türkçesinde ‘’At’’ ile Kurulan Atasözleri”, “Türkiye Türkleri ile
Gagauz Türklerinin Dil ve Kültür Açısından Mukayesesi” ve “DİLMAÇ” başlıklı yazılardan
oluşmaktadır.
Düşünce/Fikir Yazıları; “Kurt Motifi Üzerine”, “Süheyl ü Nev-bahâr’da Hoca Mes’ûd’un
Türkçe Hassasiyeti ve Mütercemdeki Beyitlerin Sayısı” ve “Saha Kutsal Bayramı: Ihıah”
başlıklı yazılardan oluşmaktadır.
Edebî Yazılar; “Türk’ün Türküsü!”,“Bana Bir Şiir Oku”, “Türk Olmak” başlıklı şiirlerden ve
“Sigortadan Emekli” ile “Öğretmen” başlıklı bir hikâyeden oluşmaktadır.
Göçebe Dünyasından Haberler; “Macaristan’da Orta Asya Halk Sanatları sergisi açıldı”, “Türk
Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bakü’de Gerçekleştirildi”,
“Kazakistan'da yöresel kıyafetler yeniden canlandırılıyor”, “YTB Türkçe Ödülleri, vefatının
700. yılı dolayısıyla “Yunus Emre Özel” ismiyle düzenlenecek” başlıklı haberlerden
oluşmaktadır.
Kitap Önerileri’nde ise yeni çıkan çeşitli kitapların tanıtımına yer verilmiştir.
Saffet Alp YILMAZ
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DİL YAZILARI
Sosyal Medya Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler: Instagram, Twitter ve
YouTube Örneği
Mücahit KURTOĞLU
Özet
Son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler internet kullanımını da önemli ölçüde
arttırmıştır. Bu artışı sebeplerinden biri olan sosyal medya, kullanıcıların internet ortamında
sosyalleşmelerine olanak tanımıştır. Bu sosyalleşme dil ile de doğrudan ilişkilidir. Bu makalede
Instagram, Twitter ve YouTube platformlarının Türkçe üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sanal
ortamda kullanılan dilin gündelik hayatta kullanılan dile yansımaları ele alınmıştır. Türkçeye
bu üç platform aracılığıyla sokulan yabancı kelimeler sınıflandırılıp açıklanmış, bu açıklamalar
çerçevesinde sosyal medya etkisiyle ortaya çıkan dil bilincinin eksikliği belirtilmiştir. Sonuç
kısmında ortaya çıkan bu soruna yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
Giriş
Teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşen dünya, toplumların etkileşim biçimini de önemli ölçüde
değiştirmiştir. Kültürel, sosyal, siyasi ve dilsel bir değişim sürecine giren dünya bu değişime
hızla ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu değişimler içerisinde yer alan dilsel değişim ve diller
arası etkileşimin milletler için büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Geçmişte bir arada
yaşayan farklı kimliklere, kültürlere sahip kimselerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak dilsel
bir alışveriş içerisinde oldukları bilinmektedir. Fakat yaşadığımız yüzyılda Türkçeye giren
yabancı sözcüklerin sebebi teknolojik gelişmeler ve dijitalleşen dil ile alakalıdır. Günümüzde
ortak bilişim ağı, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayılmış durumdadır ve bu sayede
dünyanın her köşesinden insanlar ortak bilişim ağı sayesinde birbirlerine doğrudan bağlanma
imkânı elde etmişlerdir. (Peler, 2020:18) “Sanal dünya/sosyal medya” olarak adlandırılan bu
ortam; sanal kimliklerin ve yeni değerlerin oluşması gibi farklılıklara, toplumlarda kullanılan
anadil dışında sosyal dil olarak adlandırılan yeni bir iletişim biçiminin doğması gibi birçok
olumsuzluğa neden olmuştur. (Hithit, 2020:58) Günümüzde insanlar, kendilerini ölçünlü dilin
kurallarına uyma zorunluluğunda hissetmemekte ve kısa İngilizce terimlere başvurmaktadır.
“Dil düşüncenin evidir. Siz hangi dili konuşuyor, hangi dili yazıyorsanız o dille düşünmeye
başlarsınız. Düşünmeye başladığınız dil sizi o kültürün içine taşır. Bir müddet sonra siz de
tamamen yabancı kültürün içinde erirsiniz. (Argunşah, 2016:152)” Sosyal medya
platformlarında kullanılan dil, günlük konuşma diline de yansımış ve bireyler düşüncelerini o
yönde oluşturmaya başlamıştır. Instagram, Twitter ve YouTube geniş kitlelere ulaşmış ve
Türkçeye belli başlı yabancı kelimeler sokmuşlardır.
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Instagram Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. 2010 yılında
sosyal medya platformları arasına giren bu uygulama, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf ya
da videoyu dijital filtre kullanarak takipçileriyle paylaşma imkânı sağlar. Bu paylaşımlar
herkese açık ya da gizli olarak yapılır. Kurulduğu günden bugüne kullanıcı sayısında büyük bir
artış gözlenen Instagram artık toplumun bir parçası haline gelmiştir. Toplumu bu denli etkisi
alan bir ağın elbette ki dili de o toplum üzerinde etkili olacaktır. Bu platformda istenilen dil
kullanıcılar tarafından tercih edilebilmektedir fakat geniş kitlelerce oluşturulan akımlar
sebebiyle yabancı kelimelere ilgi artmaktadır.
Selfie: 2014 yılında ‘selfie’ kelimesine karşılık olarak Türk Dil Kurumu tarafından “özçekim”
kelimesi kabul edildi. TDK, bu Türkçe karşılığı önermek için biraz geç kaldı. Öneri yapılana
kadar maalesef selfi kelimesi dilimize yerleşti. Instagram kullanıcılarının özçekim
kelimesinden ziyade selfi kelimesiyle paylaşımlarına devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu
sözcük sadece sanal platformlarda kalmayıp konuşma diline de yansımıştır. “Gel bir selfi
yapalım.” örneği günümüzde sıkça işitilmektedir. Selfi kelimesine özçekim karşılığı verilse de
bu yabancı sözcük Türkçedeki yerini almış durumdadır.
Story: Bu sözcük İngilizce üzerinden Türkçeye “hikâye” olarak çevrilmektedir. Instagram
uygulamasının hikâye ekle kısmında paylaşılan bir fotoğraf ya da video hikâye olarak
adlandırılmaktadır. Bu hikâyeler 24 saati doldurduktan sonra silinmektedir. Instagram
uygulamasında hikâye olarak adlandırılsa da kulaktan duyma olarak bu sözcük gençler arasında
story olarak telaffuz edilmektedir. Çeşitli Instagram topluluklarının da etkisiyle bu sözcük
Türkçeye story olarak girmiştir.
TBT: İngilizce kökenli Throw Back Thursday’in kısaltmasıdır. “Geçmiş Perşembe, Nostaljik
Perşembe” olarak çevrilmektedir. Instagram kullanıcılarının başlattığı bu akım #TBT etiketi
kullanılarak, perşembe günleri eski fotoğrafların paylaşıldığı bir akımdır. Fakat Türkiye’de
çoğu kesimlerce bu akım sadece geçmiş fotoğrafların paylaşıldığı bir akım olarak anlaşılmış ve
haftanın her günü bu etiket ile fotoğraf paylaşımı yapılmıştır. Günlük konuşma dilinde de
telaffuz edilen bu kavram, Türkçeye Instagram aracılığıyla giren bir başka yabancı unsurdur.
Twitter Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler
Twitter, kullanıcıların ‘tweet’ olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde
bulunduğu Amerikan mikrolob ve sosyal ağ hizmetidir. 2006 yılında açılan bu ağ 2020 yılında
339,6 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bu kullanıcıların bir kısmını da Türkiye’de bulunan
kullanıcılar oluşturmaktadır. Akla gelebilecek her şeyin 140 karakterle sınırlı kalması şartıyla,
isteğe göre video ve fotoğraf eklenerek oluşturulan durum güncellemeleri tweet olarak
adlandırılmaktadır. Bu durum güncellemeleri dil ile doğrudan alakalıdır. Twitter kuralları
sebebiyle Türkçeye bu sosyal mecradan yabancı dil unsurları yansımış, yazı diline ve günlük
konuşma diline etki etmiştir.
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Hashtag: İngilizce kökenli olan bu kelime Türkçeye başlık etiketi olarak çevrilmektedir. Sosyal
ağlarda, büyük çoğunlukla başına kare işareti konarak oluşturulan sözcük ya da sözlerdir. Bu
şekilde oluşturulan içerikler Twitter’ın gündem kısmında yer alır. Gündemi bu etiket ile atılan
tivitler belirlemektedir. Gündem, dünya gündemi seçilerek genişletilebilir veya istenilen bir
ülkenin gündemi olarak sınırlandırılabilmektedir. Televizyon programlarında, haber
bültenlerinde, gazetelerde, dergilerde ve günlük konuşma dilinde bu sözcüğe sıkça rastlamak
mümkündür. ‘hashtag’ kelimesi bu sayede yazı diline ve konuşma diline girmiştir.
Mention: İngilizce kökenli bu kelime Türkçeye “anma, bahsetme” olarak çevrilmektedir.
Twitter kullanıcılarının paylaştığı bir durum güncellemesine yanıt olarak mention atılmaktadır.
Bunlar genelliklere o durum güncellemelerine yorum olarak yansımaktadır. Türkçe konuşma
dilinde ‘menşınlaşmak’ olarak telaffuz edilmektedir.
Retweet: Twitter’da herkese açık olarak paylaşılan bir durum güncellemesinin başkaları
tarafından ‘retweet’ ya da ‘RT’ adlandırılmasıyla paylaşılmasıdır. Twitter tarafından bu şekilde
adlandırılması sebebiyle bu şekilde telaffuz edilmektedir. Türkçe konuşma dilinde
“ritvitlemek” olarak yerini almıştır.
YouTube Üzerinden Türkçeye Yansıyan Kelimeler
YouTube bir video barındırma web sitesidir. Kullanıcılarına video yükleme, izleme ve
paylaşma imkânı sunmaktadır. Ayrıca kullanıcı üretim videoları ile içerik üreticisine para
kazanma imkânı sağlamaktadır. 2005’te kurulmuş ve son yıllarda en çok tercih edilen sanal
platformlar arsındaki yerini almıştır. Her ay 1,9 milyar kişi bu platformu ziyaret etmekte ve
günlük aktif kullanıcı sayısı 30 milyonu bulmaktadır. Bu kullanıcı sayısında Türkiye’nin de
payı büyüktür. (https://www.brandingturkiye.com/youtube-istatistikleri-guncel/, 20 Mayıs
2021.) Özellikle son yıllarda Türkiye’deki kullanıcı sayısında önemli bir artış görülmektedir.
Bu durum dilin de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Fakat Türkçe burada da yabancı kelimelerin
etkisi altındadır.
Challange: İngilizce kökenli bu sözcük Türkçede “meydan okuma” anlamına gelmektedir.
Türkiye’de bulunan YouTube içerik üreticilerinin önemli bir kısmı oluşturdukları meydan
okuma videolarını yabancı kökenli ‘challange’ sözcüğü ile adlandırmışlardır. Hatta bazı
zamanlar bu sözcük kullanılırken anlamının dışına çıkıldığı gözlemlenmiştir. Bu sözcük
özellikle genç neslin konuşma dilinde ‘çelınç’ olarak yerini almıştır.
YouTuber: YouTube platformunda içerik üreticileri YouTuber olarak adlandırılmaktadır. Bu
kelime son yıllarda sıkça telaffuz edilmektedir. Türkiye’de genç neslin bir kısmı içerik
üreticiliğini bir meslek olarak niteleyip bu alana yönelmişlerdir. YouTube üzerinden elde edilen
gelirler sayesinde bu platforma ilgi oldukça fazladır. Konuşma dilinde bir meslek haline gelmiş
ve Türkçede “Yutubır, Yutubırlık” olarak yerini almıştır.
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Like – Dislike: İngilizce kökenli olan bu iki sözcükten ‘like’ sözcüğü Türkçeye beğenme olarak
çevrilirken ‘dislike’ sözcüğü beğenmemek olarak çevrilmiştir. Beğenme butonu birçok sosyal
medya platformunda mevcuttur. Fakat beğenmeme butonu sadece YouTube içerikleri için
geçerlidir.
Bu iki buton oluşturulan içeriklerin hemen alt kısmında bulunur. Kullanıcılar oluşturulan
içerikler hakkındaki görüşlerini hem yorum kısmından yorum yaparak hem de bu iki butonu
kullanarak ifade ederler. İçerik üreticileri kullanıcıların fikirlerini olumlu yönde etkilemek
maksadıyla like sözcüğünü çok fazla telaffuz etmektedirler. Böylece konuşma dili kullanırken
zihinlerde beğenmek sözcüğü yerine like sözcüğü oluşmaktadır. ‘Videoma layk atmayı
unutmayın’, ‘videoyu laykladım’ ifadeleri sosyal mecralarda ve konuşma dilinde sıkça telaffuz
edilmektedir.
Trend: Köken bakımından İngilizce olan bu kelime Türkçeye ‘akım’ şeklinde çevrilmektedir.
YouTube iyi etkileşim almış olan videoları Trend Listesi adı altında sıralar. Bu sıralama trend
listesinde numaralandırılmaktadır. YouTube kullanıcıları sıralamaları takip ederek bu sözcüğü
sıkça telaffuz etmektedirler. Bu sözcük de son zamanlarda YouTube üzerinden Türkçeye
yansıyan kelimelerdendir.
Sonuç
Teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu dijitalleşmenin dil ile olan bağı Türkçe ile
ilişkilendirilip incelenmiştir. Bu ilişki incelendiğinde sosyal medya platformları olarak bilinen
Instagram, Twitter ve YouTube’un Türkçeye dahil ettiği kelimeler ortaya konmuştur. Sosyal
medya aracılığıyla Türkçenin söz varlığını tehlikeye atan bu kelimelerin sosyal ağlar dışında
günlük konuşma diline de yansıdığı tespit edilmiştir. Bu konuda bireylerde oluşturulacak olan
dil bilinci büyük önem taşımaktadır. Bu sosyal medya platformlarının bilinçli kullanımına
dikkat edilmelidir. Türkçeye, yabancı unsur barından daha fazla kelimenin sızmasına engel
olunmalıdır. Gelişen teknoloji ilerleyen yüzyıllarda Türkçeyi çemberi içerisine alıp bu dilin yok
olmasına sebebiyet verebilir. Oluşturulacak olan dil bilinci ve sosyal medya platformlarının
doğru kullanımı, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek yeni bir sosyal medya uygulamasının
doğru kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, öncelikle Kültür Bakanlığı ve alt birimleri
sosyal medya hesaplarını çok aktif bir şekilde kullanmalı, oradan insanlara hitap etmelidir.
TDK, YÖK, MEB gibi kurum ve kuruluşlar, sosyal medyada dil ve kültür algısının gelişmesine
katkıda bulunmalı, akıllı telefonlarda kullanılabilecek Türkçeyi ve Türk Kültürünü aşılayan
uygulamalar geliştirilmelidir.
KAYNAKÇA
• Hithit, M. (2020), “Teknolojinin Gideri: Sanalizasyon! Sanal Dil ve Yansımaları”,
AHBV Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2) S. 57-73.
•
•

Peler, G. Y. (2020), ‘’Dijital Kültür ve Dil’’, Dijital Kültür-2 (Ed. Fatih Balcı), Artvin:
Arı Sanat Yayınları, s. 17-22.
Argunşah, M. (2016), Dil Yarası, İstanbul: Kesit Yayınları.
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Elektronik Kaynaklar ya da İnternet Kaynaklari
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram

•

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube

•

https://www.brandingturkiye.com/youtube-istatistikleri-guncel/

•

https://tr.wikipedia.org/wiki/Selfie
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Yakut Türkçesinde ‘’At’’ ile Kurulan Atasözleri
Serkan YÜKSEL
Genel itibariyle uzun deneyimler sonucu oluşan temel yargıların öğüt, uyarı, haber verme gibi
maksatlarla mensur veya manzum olarak söylenen kalıp söz (Durbilmez, 2017: 39) olarak
tanımlanabilecek olan atasözleri, Yakut Türkçesinde ös xohoon kelimesiyle ifade edilmektedir.
Bu yazıda Yakut Türkçesi atasözlerinin seçilmesinin sebebi ise Türk Dünyasının en uzak ve
‘’izole’’ bölgesinde yaşayan Yakutların kullandıkları atasözlerinin tarihî mirası ne kadar
bünyesinde barındırdığını örneklerle açıklamaktır. Atı evcilleştirerek dünya tarihinde büyük bir
değişime neden olan Türkler (Kafesoğlu, 2017: 212) , zaman içerisinde atı o kadar
benimsemiştir ki Türk dilinin en önemli kaynaklarından birisi olan Dîvânu Lugâti’t Türk’te
‘’At Türkün kanadıdır.’’ (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 23) şeklinde ifade edilmiştir. Atı tabiri
caizse bir kanat gibi yanından ayırmayan Türklerin atasözlerinde de ata dair örnekler bulunması
gayet doğal bir durumdur. Fakat, henüz 13-14. yüzyıllarda Baykal Gölü civarından, daha
kuzeye yani bugün yaşıyor oldukları bölgeye sürülen (Kirişçioğlu, 2018: 114) Yakutların genel
olarak Türk Dünyasının geri kalanından ve Ortak Türkçeden uzak olduğu da muhakkaktır. Bu
yazıda at ile kurulan atasözleri sıralanacak ve bu sayede kültür devamlılığı ve Türkçenin manevi
gücü somut örneklerle gösterilecektir.
Atasözleri
● Uol oğo bügün at öröğötüger, sarsın at uorğatıgar.
Erkek çocuk bugün atın altında, yarın atın üstünde olur.
● Ütüö at biir kımñıılaax, ütüö kihi biir tıllaax.
İyi at bir kamçıdan, iyi kişi bir sözden anlar.
● Sılgı kistehen, kini kepseten bilser.
Atlar kişneyerek, insanlar konuşarak anlaşır.
● Kulunnaax bir kurduk kuodarıhallar.
Taylı kısrak gibi hep bir arada.
● Arğahıgar baastaax at ıñıırın uurdarbat.
Sırtında yarası olan at eyerini koydurmaz.
● At köhünneğine, ıñıır köstüö, bıhax köhünneğine, kıın köstüö.
At bulunursa eğeri de gelir, bıçak bulunursa kını da gelir.
● At kurduk aattaax, suol kurduk suraxtaax
At gibi ünlü, yol gibi şöhretli.
● At sonoğohugar axsım, kihi ederiger doxsun.
Vahşi at aksi, genç adam küstah olur.

● At süürdeğine, ıt xalbat, köğön köttöğüne, çırkıy xaalbat.
Atın koştuğu zaman it kalmaz, şahin uçtuğu zaman serçe kalmaz.
● Attaax satıını kıtta argıstaspat.
Atlı yayayla yoldaş olmaz.
● Attaahtan kımñııtın, satııttan tayağın ılar.
Atlıdan kamçısını, yayadan bastonunu alır.
Yakut Türkçesinde hayvanlarla ilgili atasözleri -kayıt edildiği kadarıyla- 46 adettir. 46
atasözünün 11 tanesi yani %23,9’u atlar ile kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında tüm hayvanlar
içerisinde atlar ile kurulan atasözleri neredeyse dörtte bir orana denk gelir ki bu da çok büyük
bir orandır. Atasözlerinin toplumların hayata bakış açısını yansıttığı ve atasözlerinde kullanılan
ögelerin sıklığının sosyal hayattaki yeri ile doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde atın Türklerin
sosyal hayatında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılabilir. Burada ise Türkçenin
gücü ortaya çıkmaktadır. Günümüzden ortalama 700 yılı aşkın bir süre önce dünyadaki
Türklerin büyük bir çoğunluğundan uzaklaşan ve gerek Rusça gerekse Tunguzcanın etkisinde
kalan Yakut Türkçesi, kültürel ögelerini hâlâ bünyesinde barındırmakta ve korumaktadır. Bunu
ise ancak sağlam bir kültürel geçmişi olan toplumlar ve diller başarabilir. Bu açıdan
düşünüldüğünde aradaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun, Yakut Türklerinin ve Yakut
Türkçesinin diğer Türk topluluklarından aslında çok da farklı olmadığı düşünülebilir. Yakut
Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzer atasözleri bu yazının kapsamı dışında olduğu
için burada belirtilmediyse de ilgilileri aşağıdaki bağlantıdan bu konudaki yazıya erişebilirler.
https://bilimdili.com/toplum/dil/3-bin-kmlik-mesafedeki-kardeslik-saha-turkcesi-ile-turkiyeturkcesi-arasinda-ortak-atasozleri/
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Türkiye Türkleri ile Gagauz Türklerinin Dil ve Kültür Açısından Mukayesesi
Merve BALCI
Gagauz Türkleri, Oğuz boyundan gelen ve Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup bir Türk
topluluğu olarak bilinirler. Günümüzde Moldova başta olmak üzere Ukrayna, Bulgaristan,
Yunanistan, Rusya, Türkiye, Romanya, ABD, Brezilya ve Kazakistan gibi birçok ülkede
Gagauz Türkleri dağınık olarak yaşamaktadırlar. Türkiye Türkleri ile Gagauz Türkleri tarihi ve
kültürel süreç içerisinde dil başta olmak üzere adet, gelenek ve görenek gibi birçok alanda ortak
kültürel odaklara sahiplerdir. Bu bağlamda Gagauz Türklerinin Anadolu Türk kültürü ile
bağlantılarını diri tutmayı başardıklarını söyleyebiliriz.
Türkiye Türkçesi ile Gagauz Türkçesinde görülen ortak kelimelere baktığımızda bazı organ
adları dikkatimizi çekmektedir. Aaz/ağız, üz/yüz, buaz/boğaz, güüs/ göğüs, auç/avuç, çenä,
ayak ortak kelimelerden bazılarını oluşturmaktadır. Ortak kelimeler yemek adlarında da
görülmektedir. Örneğin, gözlemä, bulamaç, akıtma. Benzer birtakım kelimeleri çiçek
isimlerinde de görmek mümkündür: Kafamfil/karanfil, laale/lale, gül, menevşe/menekşe gibi.
Aile, Gagauz Türklerinin değer verdiği bir kurumdur. Bu bağlamda Gagauz büyükleri “İki
gönül bir olduynan samannık saray olur. (İki gönül bir olunca samanlık saray olur.)” sözünü
söylemişlerdir. Evlilik öncesi kız isteme, nişan, kına gecesi, düğün vb. adetler Türkiye Türkleri
ile Gagauz Türkleri arasında çok büyük benzerlikler göstermektedir. Örneğin,
“Yüklük”/“Üklük” kelimesi Türkiye Türkçesinde de Gagauz Türkçesinde de aynıdır. XX.
yüzyılın 70-80. yıllarında Gagauz gelinin çeyizleri yüklüğünde hazır bulunurdu. En az üç-dört
yorgan, üç-dört döşek, dört-altı yastık, bir de çiftin kafaları bir yastıkta olsun diye uzun yastık
olurdu. Süslenmiş çarşaflara elle örülmüş tantel/dantel dikiyorlardı. Ailelerin evliliğe razı
olmadığı durumlarda kız kaçırma geleneği Gagauz Türklerinde de vardır ve buna “kaçkın” adı
verilmektedir.
Çocuk, Gagauz Türkleri için ailede önemli bir yere
sahiptir ve bu hususta “Arta kalsın çansız ev. (Uzak
olsun çansız ev/çocuk sesi olmayan ev.)” demişlerdir.
Evlilikten sonra gelinin gebe kalmasını istemek
Gagauz Türklerinde de vardır ve eğer çocuk erkek
doğarsa, çocuğa erkeğin babasının adı verilir. Çocuk
doğduktan sonra kendi inançları gereği vaftiz ritüeli
icra edilir. Gagauzlar çocuk doğduğu zaman göbeğine
bir parça ekmek koyarlar ve göbeğinden de bir parça
ekmek keserler, kesilen parçayı pulluğun üzerine koyarlar ki çocuk çalışkan ve çiftçi olsun.
Çocuğun ilk dişini gören hediye vermeye mecburdur. Bu ananeye göre çocuk süt dişini
düşürdüğü zaman ekmeğe batırılarak meydana bırakılır ve “garga garga na sana kemik diş, ver
bana demir diş” sözleri söylenir (Güngör-Argunşah, 1991: 25-26). Bilindiği üzere diş çıkaran
çocuğa hediye verme geleneği Türkiye Türklerinde de mevcuttur.

Türk kültüründe önem taşıyan çiftçilik ve çobanlık Gagauz Türklerinde de önemli birer
meslektir. Ayrıca ipek böcekçiliği ve bağcılık Gagauz Türklerinin uğraş alanlarındandır.
İnsanlığın en eski ibadet ve geleneklerinden biri olan kurban geleneği Gagauz Türklerinde de
vardır. Fakat mahiyette farklılıklar görülmektedir. Gagauz Türklerine göre kurban kesmenin
belli bir zamanı yoktur. Savaşa başlarken, bir hastalıkla karşılaşma durumunda vs. kurban
kesilir. Kesilecek olan hayvan kesilmeden önce papaza okutulmalıdır. Gagauzların kurban
ibadeti içinde en dikkate değeri “Allahlık” adını verdikleri kurbandır. Divanu Lugati’t-Türk’te
“İduk” kelimesi ile ifade edilen Allahlık, mal, mülk sahibi bir çiftçinin en güzel boğa yavrusunu
kurbanlık olarak seçmesi ve kırlara salıvermesidir. Allahlık hayvan sürü ile otlamaz, ayrı
beslenir. İstediği yerde otlar. Bu hayvanlar ziyan da yapsalar, tarladan kovulmazlar. Bu hayvanı
kimse çalamaz, bunları dövmek, hırpalamak büyük günahtır. Gagauzlar bu hayvana kurtların
dahi dokunmadıklarına inanırlar (Güngör-Argunşah, 1991: 36). Gagauzlar insanın canının
kalbinde olduğuna inanırlar. Ölüm meleği ölen adama görünebilir. Allah bir deftere kimin ne
kadar yaşayacağını yazmış, ömrünü tespit etmiştir. Melek bu deftere bakar, sırası gelenin canını
alır. Ölen kimsenin önce gözü kapatılır. Ölen kadın ise kadınlar, erkek ise erkekler tarafından
şarap ile temizlenir.
Başı beyaz bir kumaşla sarılır, temiz elbise
giydirilir. Bunların üzerine siyah haçlar
çizilmiş kefen örtülür, beli bir sicimle sarılır.
Gagaguzlar ölüye giydirilmiş olan elbisenin
ceplerine para da koyarlar. Cenaze kiliseden
kaldırılır, şehirde dolaştırıldıktan sonra
mezarlığa götürülür. Halk taziyelerini
bildirir, “Allah rahmet eylesin” diyerek dua
ederler. Paskalya günü hariç, bütün günlerde
cenaze gömülebilir. Gagauzlarda yas kırk gündür. Bu esnada erkekler tıraş olmazlar, siyah
gömlek giyerler, kadınlar ise tamamen siyah elbise giyerler (Güngör-Argunşah, 1991: 35).
Mezarlıktan dönüldükten sonra herkes ölü evine gider, taziyelerini
sunar. Ev sahibi gelenlere “can pidesi” denilen ekmek ikram eder.
Bu ölünün misafirperverliğini göstermek içindir (GüngörArgunşah, 1991: 34- 35). Halk hekimliği geleneği Gagauz
Türklerinde de mevcuttur. Dua ve bitkisel ilaçlar yoluyla tedavi
uygulanır. Ayrıca nazardan korunmak amacıyla muska ve nazar
boncuğu takma geleneği Gagauz Türklerinde de yaygındır. Fakat
Gagauz Türklerinin tek farkı haçla birlikte takıyor olmalarıdır.
Nevruz kutlama geleneği Gagauz Türklerinde de vardır. Ayrıca su
ve ateş kutsal sayılmaktadır. Türkiye Türkleri ile Gagauz Türklerini dil ve kültür açısından
değerlendirdiğimizde, Gagauz Türklerinin Hristiyan dinine mensup olmalarına rağmen
dillerinde ve kültürlerinde bugüne dek süregelmiş ortak izler görüyoruz. Gagauz Türkleri,
Türklük ile Hristiyanlık arasında bir sentez oluşturarak kendilerine özgü bir karakter meydana
getirmişlerdir. Benzer özellikler taşıyan Türkiye Türkleri ile Gagauz Türklerinin karakteristik
bakımdan benzer olduklarını ve aynı kültür dairesinde yer aldıklarını söyleyebiliriz.

DİLMAÇ
Sabah erken kalkmazsan gününü yitirirsin, çocukluğunda öğrenmezsen, hayatını yitirirsin.
Wenn du morgens nicht früh aufstehst, verlierst du deinen Tag, wenn du in der Kindheit nicht lernst,
verlierst du dein Leben.
If you don't get up early in the morning, you will lose your day, if you don't learn in childhood, you will lose
your life.
Si no te levantas temprano en la mañana, perderás tu día, si no aprendes en la niñez,

perderás tu vida.

Tembel insan işin kolayını, yemeğin tatlısını seçer.
Ein fauler Mensch wählt die leichte Aufgabe und das Dessert der Mahlzeit.
A lazy person chooses the easy task and the dessert of the meal.
Una persona perezosa elige la tarea fácil y el postre de la comida.
Saadetin iki gözü kördür.
Das Glück ist auf beiden Augen blind.
Happiness is blind in both eyes.
La felicidad es ciega en ambos ojos.
Atın koştuğu zaman it kalmaz, şahin uçtuğu zaman serçe kalmaz.
Wenn das Pferd rennt, gibt es keinen Hund, wenn der Habicht fliegt, gibt es keinen Spatz.
When the horse runs, there is no dog, when the hawk flies, there is no sparrow.
Cuando el caballo corre, no hay perro, cuando el halcón vuela, no hay gorrión.
Kanatlı kuş uçmak için, kişi mutluluk için yaratılmıştır.
Der geflügelte Vogel wurde zum Fliegen geschaffen, der Mensch zum Glück.
Winged bird was created to fly, person was created for happiness.
El pájaro alado fue creado para volar, el hombre fue creado para la felicidad.
: 4dil1dilmac
:4dil1dilmac

DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI
Kurt Motifi Üzerine
Hatice KARAKAYA
Günümüzde daha çok siyasi bağlamda kullanıldığını gördüğümüz ‘kurt’ kelimesinin mitolojik
anlamlarına, kelimenin etimolojik bağlamdaki bakış açılarına değineceğim. Türklüğün simgesi
olan bozkurdun, mitolojik ve efsanevi varlığına göz gezdirelim. Kurdu, Türkler kendi
karakterlerinin bir yansıması olarak gördüklerinden dolayı onu kutsal kabul etmiş ve
benimsemişlerdir. Öyle ki Türklüğün millî sembolü haline gelmiştir.
Göktürklerin Türeyiş Efsanesinde “ Göktürkler (T'u-chüeh), eski Hun'lann (Hsiung-nu)
soylarından gelirler ve onların bir koludurlar. Kendileri ise, A-şi-na (A-shih-na) adlı bir
aileden türemişlerdir. (Sonradan çoğalarak), ayrı oymaklar halinde yaşamağa başladılar. “
Daha sonra Lin adını taşıyan bir memleket tarafından mağlup edildiler. (Mağlûbiyetten sonra
Göktürkler), bu memleket tarafından, soyca öldürüldüler.’’ şeklinde devam eden efsanede
Göktürklerin atalarının hepsinin öldürülmesini ve bir çocuğun ayakları kesilmek suretiyle
ölüme terk edilmesini anlatmaktadır. Bu çocuğu bir dişi kurdun beslemesini, bu dişi kurttan
türemelerini ve bu dişi kurdun çocuklarından biri olan A-şi-na ailesinden Göktürklerin
çoğaldığını anlatmıştır.
Dişi kurdun çocuklarından biri olan A-şi-na’dan Göktürklerin türemesi, dişi kurdun
yüceltilmesi ve kutsiyet kazanmasına sebep oluyor. Birçok düşünüre göre" asena " kelimesi
etimolojik olarak A-şi-na kelimesine bağlanmaktadır. Günümüzde millî düşüncede olan
kızlarımıza ‘asena’ denmesi de bu bağlamda kullanılmıştır. Ayrıca Türklerin millî simgesi
olmasının diğer bir sebebi de önder, güçlü bir yapısının olmasından da kaynaklanıyor.
Kurt motifinin edebiyatımıza yansımalarına örnek verecek olursak; Cumhuriyet dönemi yazarı
olan Halide Edip Adıvar’ a ait olan Dağa çıkan Kurt kitabında bahsedilen, tasvir edilen ilk şey
‘kurt’tur. “Yaralı kocaman bir bozkurt arka ayakları üstünde oturuyor; korkunç uzun başı ateşli
gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu. Omzundan boz tüyleri üzerine akan kanlar, garip, soluk
lekelerle sarı ayın sarı ışığında dalgalanıyordu...’’ Kurdun heybetli tasviri dosta güven
düşmana korku vermektedir.
“Bu soğuk korku ve sıkıntı içinde tırnaklarım pençeleşiyor, gözlerim ateşleniyor, çenem
uzanıyor, uzanıyor, vücudum sıcak ve yumuşak bir kürkle örtülüyor, kalbim tuhaf tuhaf
yanıyordu. O izlerin sonundaki sırlı yola vücudumla beraber ulaşmıştım; kocaman, yaralı ve
ateşli boz kurdu anlamış, tıpatıp onunla bir olmuştum.’’ Ayrıca burada Türk gençlerine adeta
varoluş mücadelesini yaşatıyor hatta onların kurtla özdeşleşmelerini sağlıyor.

Başka bir yazarımız da aynı konuya farklı bir bakış açısıyla derinlik kazandırmıştır. Yahya
Kemal’in Eğil Dağlar adlı kitabında; “Bu kurt hikâyesi kaç defa beni derin derin düşündürdü.
Zannettim ki şâir Vigny bizim maceramızı anlatmış! O erkek kurt, ölen ordudur (Türk ordusu)
; o dişi kurt, anne Anadolu'dur (Türk Milleti), o kurdun yavruları İnönü ve Dumlupınar
çocuklarıdır ki dul annelerinden aldıkları dersi tekrâr ediyorlar.” "Hakkıdır hakka tapan
milletimin istiklâl!"
Kırgız Edebiyatının en ünlü yazarı olan Cengiz Aytmatov’ un Dişi Kurdun Rüyaları adlı kitabı
unutulmazlar arasındadır. Akbar ve Taşçaynar, heybetli iki kurdun tasviridir. Ayrıca
edebiyatımızdaki kurt motifi örneklerine Kurt Kanunu (Kemal Tahir), Ergenekon (Yakup
Kadri) adlı eserler de eklenebilir.
Kurt motifinin Türklerin millî simgesi olmasının altındaki sebepleri ve edebiyata yansımalarını
böylelikle görmüş oluyoruz. Gerek yerli kaynaklarda gerekse yabancı kaynaklarda Türk ordusu
kurda benzetilmiştir. Kurt gibi, bozkurt gibi, börü gibi şeklinde tasvirlenmiştir.
"Tanrı güç verdiği için babam kağanın ordusu börü gibi, düşman koyun gibi imiş" " Meşhur
Tabgaç hükümdarı T’ai-wu’ ya göre Kurt sürüsünü andıran Türk ordusu karşısında Çin askeri
taydan ve düveden farksız " dı.
Sonuç olarak, ‘kurt’ motifi millî duyguları coşturmak ve efsaneleri hatırlatmak babında
kullanılmaktadır. Millî kimliğin inşasında kullanılan efsanelerimizi çocuklarımıza öğretmek
atalarımıza olan borcumuzdur.
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Süheyl ü Nev-bahâr’da Hoca Mes’ûd’un Türkçe Hassasiyeti ve Mütercemdeki
Beyitlerin Sayısı
Serdar ALTUNTAŞ
Çalışmada, Hoca Mes’ûd’un Farsçadan tercüme ettiği Süheyl ü Nev-bahâr (>SN) mesnevisinde
Türkçeye bağlı kalışı, sayısal verilerle belirtilerek ve kendi ifadeleri örnek gösterilerek ele
alınmıştır. Bununla birlikte eserle ilgili bilinen “Hoca Mes’ûd’un yeğeni Ahmed’in bin beyit
tercüme edişi” hakkında mesnevideki bilgilere dayanarak bir yoruma gidilmiştir. Aynı zamanda
tercüme edişte “Ahmed’in bizzat kendisinin mi nakledip yazdığı, yoksa dayısının mı nakledip
yeğenine yazdırdığı” belirsizliği, mütercemdeki atasözlerinin kullanımı ve sayısal verileri baz
alınarak değerlendirilmiştir.
Hoca Mes’ûd’un Türkçe Hassasiyeti
Hoca Mes’ûd, SN’nin 365. beytinde belirttiği üzere elindeki eserin şerhini iyi bir Türkçe
kullanarak yapıp Tacik’in de Moğol’un da tercümeyi okuduklarında beğenmelerini arzu
etmiştir. Kendisini zorlayan aruz veznine rağmen önceliği Türkçe kelimeler olmuştur ki SN’de
yer alan Arapça ve Farsça kelime sayısı, dönemin eserlerine göre gayet azdır. Tosunoğlu ve
Melanlıoğlu’nun çalışmalarında yer alan verilere göre SN’de 3321 farklı kelime vardır.
Bunların 139 tanesi Arapça, 128 tanesi Farsça, 7 tanesi Yunanca, 1 tanesi Soğdca, 1 tanesi
Sakaca, 1 tanesi Moğolca ve geriye kalan 3044 tanesi Türkçedir (Tosunoğlu-Melanlıoğlu 2008:
198). Bununla birlikte mütercim, bir diğer mütercemesi olan Ferhengnâme-i Sadi
Tercümesi’nin (>FST) “Sebeb-i Tercüme Sahten ü Ta’yin-i Tāriḫ” bölümünde eseri tercüme
ettiği sırada yabancı kelimelere yer vermediğini ve bunun için çabaladığını ifade etmiştir. Bahsi
geçen beyitler şunlardır:
51
54

Anuŋ degme bir beytine terceme / Düzüp sürmedüm yād sözi ḫarcama
Göresin ki eyle midür dėdigüm / Belüre ne deŋlü emek yėdigüm

Kartal ve Şentürk, kitaplarında Hoca Mes’ûd’dan bahsettikleri sırada “Türkçeye tercümeler
yaparken sadece sözcük ve kavramlar aktarmamış, kendi yaratıcı gücünden birçok ilavede
bulunmuş” (Kartal-Şentürk, 2012: 168) olduğuna dikkat çekmişlerdir. Özellikle tercümelerine
Türkçenin söz varlığını yansıtmayı seven Hoca Mes’ûd, şiirde atasözü kullanımına dair bir
heves taşımaktadır. SN’nin “Sebeb-i Nazm-ı Tercemān-ı în-Kitāb” adlı bölümünde yer alan
358 – 361 beyitleri arasında, kendisinden önceki dönemlerde yaşayıp eser veren sanatçılara
gıpta etmiştir. Çünkü onların çeşitli ilimleri öğrenip hüner sahibi olduklarını ve sözleri inci gibi
dizip hikâyeleştirdiklerini anlatmıştır. Bununla birlikte maksatlarının yalnızca hikâye yazmak
veya şikâyet etmekle alakası olmadığını, aksine kitabın onlar için bir bahane olduğunu
belirtmiştir. Aslında amaçlarının hünerlerini göstermek olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda
kitaplarının hikmet dolu atasözleriyle, uyarılarla (öğütlerle) dolu olduğuna değinmiştir. Söz
konusu beyitlerdeki tavrıyla Hoca Mes’ûd’un bahiste bulunduğu isimleri takdir etmesinde,
onlara gıpta etmesi yatıyor. Bahsi geçen beyitler şunlardır:
358
359
360

Üküş ulular ‘āleme geldiler / Delim dürlü ‘ilm ü hüner bildiler
Sözüŋ incüsin düzdiler ḳodılar / Ḥikāyetleri düzdiler ḳodılar
Ġaraż andan ancaḳ ḥikāyet degül / Veḳāyic elinden şikāyet degül

361

Hüner gösterürler bahāne ḳitāb / İçi ṭolu ḥikmet mesel hem ‘itāb

SN’de yer alan sözler, Hoca Mes’ûd’un kendi sözleriyse bunlar, özdeyiş olarak kabul edilebilir.
Buna karşın atasözlerine hayranlık duyup onları mütercem şiirlerde kullanmak isteyen
mütercim, bu sözleri işitip tercüme olan SN’deki beyitlerin arasına serpiştirdiyse bunların birer
atasözü olma olasılığı vardır. Güvâhi’nin Pend-nâme’sini inceleyip eserdeki atasözleri üzerinde
çalışan Hengirmen, SN’de yaşanılan durumu, kendi çalışmasında yaşamış ve durumu şöyle
değerlendirmiştir: “... Artık kullanılmayan atasözlerini tanımakta önemli güçlüklerle
karşılaşılır. Örneğin Güvâhi gibi yüzlerce atasözünü nazma aktarmış bir şair kendisi de
atasözlerine benzeyen bilgece sözler söyleyebilmiştir. Bizim bu sözlerin atasözü olup
olmadığını, diğer kaynaklarda da bulunup bulunmadığını araştırmamız gerekir. Çünkü halk
tarafından benimsenerek kuşaktan kuşağa aktarılmayan sözleri atasözü sayamayız.”
(Hengirmen, 1990: 28). Atasözleri Farsçada pend, Arapçada mesel kelimeleriyle karşılanmıştır.
Hoca Mes’ûd, bazı kısımlarda bir atasözü söylemeden önce kelimenin Arapça karşılığını
kullanmıştır. Bu kullanım, atasözlerinin tespitinde kolaylık sağlamıştır. Eserdeki sözlerin
atasözü olup olmadığı ile ilgili tespitlerde birçok sözlük taranmıştır. Bazı atasözlerinin
sözlüklerde bulunmayıp diğer edebî metinlerde, çalışmalarda kullanımlarına rastlanılmıştır.
Söz konusu duruma SN’nin 3670. beytindeki özlü sözü örnek gösterilebilir:
3670 Dilinden düşer gişi müşkil işe / Eger dek dura dil ne ḳorḫu başa
“İnsanı zora düşüren dilidir.”
Kesik, “dek duranın devece assısı var” atasözünün “Çevresi ile uyumlu olan ve iyi niyetle
çalışanın kısmeti çok olur.” anlamına geldiğini söylemiş (Kesik 2018: 832) fakat SN’de bu
anlamın birebir yansıtıldığı söylenemez. SN’de dek, daha çok “uslu / sessiz” anlamındadır.
Dolayısıyla beyitte “İnsan dilinden dolayı zor duruma düşer hâlbuki uslu dursa başı belaya
girmez.” gibi bir anlam bulunmaktadır. Bu atasözü Güvâhi’de de şöyledir:
1512 Devece assısı var dek ṭuranuŋ [Atasözüyle “Kişinin uslu durmasında birçok (deve
kadar) faydanın bulunduğu” ifade edilmiştir].
Bu beyit, Dehri Dilçin’in Edebiyatımızda Atasözleri (>DD) adlı çalışmasında da yer almaktadır
(Dilçin, 168) fakat araştırıcı, beyitte geçen hangi ifadenin atasözü olduğunu belirtmemiş ve
bununla birlikte beytin Türkiye Türkçesine aktarılmış hâlini vermemiştir. Atasözlerini toplayıp
bir araya getiren ilk eser olarak bilinen Kitab-ı Atalarsözi’nin Süleymaniye (Fatih) nüshasında
söz konusu ifade, “dek duranun devece assısı vardur.”, Paris nüshasında “dek duranun devece
assısı var.” şeklinde geçmektedir.
SN’de yer alan özlü sözlere şunlar örnek gösterilebilir:
186 Erüŋ gevherine taḥammül gerek / Evüŋ düzenine tecemmül gerek
“Yiğidin cevherine sabır gerek, evin düzenine süs gerek.”
323 Aru toḫmdan aru biter taḫıl / Ögüt vėrmege kimseye olmaŋ baḫîl
“Saf tohumdan saf tahıl meydana gelir.”
“Öğüt vermede cimri olma”
1197 Baŋa şol dėgir kim dėyem bildügüm / Anıllıġ-ıla tîz şeşilür dügüm

“Sakinlik ile düğüm çabuk çözülür.”
1338 Gerek gişi ḳonşı bula andan ev / Gerek kimse yoldaş düze andan av
“Önce komşu sonra ev, önce yoldaş sonra av.”
2567 Bahādur su yėrine ḳana ḳana / Gelin yaraşur kim yaḳına ḳına
“Savaşçıya su yerine kana doymak, geline ise kına yakmak yakışır.”
3003 Ata ögüdi öŋdin acı gelür / Anuŋ ṭatlulıġın ṣoŋ ucı bilür
“Baba sözü baştan acı gelir ama sonu tatlıdır.”
3045 Dilüŋ dizgüni çünki elden çıḳar / Belā gişi boynına çılbur daḳar
“Dilin dizgini elden çıkınca bela kişinin boynuna yular takar.”
3404 Çetük kim ura pençesin aṣlana / Eger diri ḳalur-ısa uṣlana
“Pençesini aslana vuran kedi, diri kalınca akıllanır.”
5399 Eli açuġuŋ baġlu ḳalmaz işi / Güleç yüzlünüŋ çatlu ḳalmaz ḳaşı
“Cömert olanın işi bağlı kalmaz, güler yüzlünün kaşı çatılı kalmaz.”
5473 Giderür olur kengel anda ki var / Kiçiden ḥayā vü uludan vaḳār
“Şaka küçükten edebi, büyükten ağırbaşlılığı giderir.”
Hoca Mes’ûd’un bir diğer mütercemesi olan FST’de yer alan atasözlerine (DD’den
hareketle) şunlar örnek gösterilebilir:
(DD, XXI)
(DD, XXIII)
(DD, 158)
(DD, 182)

Gişi gişidür olmasa bir pulı / Eşekdür eşek aṭlas olsa çulı
Şeri ḳoparan başın anda vėrür / Ki aḳrep inine diri az varur
Muradında ümîdin üzme aġa / Gėce yüklüdür kim bile ne doġa
Derer ektigin götürüp her gişi / İyi adı ḳalur ü yavuz işi

SN’deki Beyitlerin Sayılarıyla İlgili Bir Yorum
SN’nin hikâye kısmına kadar olan ilk 371 beyti tercümeden sonra yazıp eserin başına koyan
Hoca Mes’ûd, 351. beyitte yeğeni Ahmed’in, hikâyenin başından itibaren bin beyit yazdığını
ifade etmiştir. 352. beyitte net bilgi vererek Nakkaş’ın sarayı inşa etme sırrını Süheyl’e
açıkladığı kısma kadar Ahmed’in yazdığını belirtmiştir. Bununla birlikte 353. beyitte,
Ahmed’in yazdığı kısımdan sonra nelerin olacağını kendisinin orijinal metinden okuyup
Türkçeye aktarmasıyla öğrenileceğini anlatmak istemiştir. Bahsi geçen beyitler şunlardır:
351
352
353

Ḥikāyet başından hemîn biŋ beyit / Düzetdi dėdi ḳalanın sen eyit
Gėtürdi aŋa dek ki düzdi Naḳāş / Süheyl’e sarāy ėdiser sırrı fāş
Görüp Nev-bahār’uŋ ṣuda gölgesin / Oḳıyıcaġaz nėtdügin bilesin

•
İncelenen eserden (elde edilen bilgilerden) hareketle şunlar söyleyenebilir:
A. 372. beyit, Farsça nüshanın tercümesine başlanılan ilk beyittir. Yani Ahmed’in Türkçe
olarak yazıya geçirdiği ilk beyittir.
B. 1358 – 1363 beyitleri arasında Nakkaş, inşa ettiği sarayda Süheyl’in Nev-bahâr’ı görmek
için ve onu gördüğü sırada neler yapması gerektiğini tembihler. Bir nevi sarayın bu yoldaki
katkısı ve yapılma sırrını açıklar. Dolayısıyla Hoca Mes’ûd’un 352. beyitte verdiği bilgiye göre
bu beyitler, Ahmed’in yazdığı son beyitlerdir. Bahsi geçen beyitler şunlardır:

358
1359
1360
1361
1362
1363

Naḳāş dėr ki ben ṭaşra gėdiserem / Saŋa dėyeyin bil ki nėdiserem
Ḳomazvan ki kimse ḳatuŋa gele / Ki aŋsuzda bu işimüzi bile
Çü ben gėdeven taḫta gėç ḫoş otur / Ḳopuzı çal ünüŋ yuḳaru götür
Ola kim ünüŋ işide Nev-bahâr / Ṭama aġa uġurlayın ol nigār
Çü bildüresin aŋa gendüzüŋi / İlerü gele göre ay yüzüŋi
Görürseŋ ṣuda gölgesin baḳmaġıl / Yüzin görmege ṣu bigi aḳmaġıl

C. 1363. beyitte Nakkaş, Süheyl’e Nev-bahâr’ın gölgesini suda gördüğünde bakmaması
gerektiğini söyler. 353. beyitten (Süheyl’in suda Nev-bahâr’ın yansımasını gördüğünde ne
yapacağı ifadesinden) de anladığımız kadarıyla 1363. beyit, Ahmed’in yazdığı son beyittir ve
bu beyitten sonra nelerin olacağı Hoca Mes’ûd tarafından okunup yazılacaktır.
Üç maddede (A, B, C) değinilen noktalar toparlanacak olursa Ahmed, 372. beyitle yazmaya
başlayıp 1363. beyitle yazma işini sonlandırmıştır. Dolayısıyla 992 beyit yazmıştır. Kısacası
Hoca Mes’ûd’un 351. beyitte ifade ettiği bin beyit, yuvarlak bir hesap olmalıdır.
Yapılan hesabın sonunda Ahmed’in yazdığı beyitlerde (hikâyenin ilk 992 beytinde) tespit
edilmiş atasözlerinin sayısı NA’da 12, HZ ve SA’da 11’dir.
1364. beyitten itibaren hikâyenin bittiği 5585. beyte kadar (Hoca Mes’ûd’un tercüme ettiği
4.222 beyitte) toplam olarak HZ’de 61, NA’da 64, SA’da 66 atasözü tespit edilmiştir.
Hoca Mes’ûd’un eklediği giriş (371 beyit) ve kitabı bitiriş (118 beyit) kısımlarında HZ ve
NA’da 12, SA’da 9 atasözü tespit edilmiştir.
Tercüme eserin bütününde (5.703 beyitte) tespit edilmiş atasözlerinin sayısı, HZ’de 84, NA’da
88, SA’da 86’dır.
Değerlendirme ve Sonuç
Orijinal metnin başına ve sonuna Hoca Mes’ûd tarafından eklenmiş olan beyitlerde
atasözlerinin varlığına rastlamak, muhtemel bir durumdur. Öte yandan eserin asıl kısmının
tercümesinde (5.214 beyitte) altmıştan fazla atasözünün kullanılması, mütercimin meziyetini
gösterir. Kısacası Hoca Mes’ûd’un mesnevide atasözlerine yer verme hayranlığı,
mütercemesinde kendini göstermektedir. Bununla beraber yeğeninin yazdığı kısımlarda da
atasözlerinin yer alması, eserin tercüme ediliş sırasında Hoca Mes’ûd’un asıl metinden
Türkçeye aktardığı ve bu sırada yeğeninin yazıya geçirdiği ihtimalini peyda etmektedir.
Genel olarak SN, tercüme bir eser olarak bilinse de müterciminin usta kalemiyle, Türkçeye
sadık kalışıyla, Türk atasözlerini ve birçok söz varlığını katmasıyla bir nevi uyarlamadır ve
hatta neredeyse söz konusu mesnevi, telif bir esere dönüşmüştür.
Hoca Mes’ûd’un SN’de verdiği bilgilerden hareketle orijinal metnin 5.214 beyit olduğu ve
bunların 992 tanesini Ahmed’in tercüme ettiği (veya sadece yazdığı) ile 4.222 tanesini Hoca
Mes’ûd’un tercüme ettiği sonucuna varılmıştır.
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Saha Kutsal Bayramı: Ihıah
Uliana STEPANOVA
Bayramlar her milletin, her halkın hayatında büyük roller alır. İnsan toplumu yüzyıllar boyunca
kültürünü, geleneklerini ve folklorunu bayramlarda nesilden nesile aktarmakta ve
yaşatmaktadır. Bu yazıda en kuzeyde yaşayan Türk halklarından Saha Türklerinin, ulusal
bayramı olan Isıah hakkında bilgi vermek istiyorum. Isıah, Saha Türklerinin en büyük
geleneksel bayramıdır ve yılın en uzun günleri olan 21-22 Haziran’da kutlanır. Bu bayram yeni
yıl, doğa uyanışı, yaz başlangıcı, halkın birlik ve bereket sembolüdür. Bu bayram tüm
Yakutistan’da ve sınırlarının çok ötesinde - Uzak Doğu, Sibirya, Moskova, St. Petersburg ve
Rusya’nın diğer şehirlerinde de kutlanır. Hatta Avusturya’dan Kanada’ya kadar tüm dünyadaki
Saha halkı da bu kutlamalarda yer alır.
Isıah Bayramı beyaz şamanın kutsal
Algıs duası etmesi ile başlar. Algıs
duası bir geleneksel Yakut ritüelidir.
Bu
ritüel;
misafirlerin
karşılanmasının yanında ateş ve
bölgenin ruhuna şükür ederken
kullanılır. Gün boyunca büyük
ikramlar ve çeşitli gösteriler yapılır,
geleneksel halk dansları edilir,
Toyuk şarkıları söylenir ve Olonkho
destanları anlatılır. Ohuokhai dansı
bu dansların başında gelir. Ohuokhai
eşzamanlı bir yuvarlak dans ve şarkıdır. Dansçılar bir daire oluştururlar ve dans ederler, kol
kola, el ele, sol ayak öne çıkarılırken vücutları, bacakları, ayakları ve kolları ile ritmik, zarif
hareketler yaparlar. Bir şarkıcı sözleri doğaçlama söyler ve diğer dansçılar bunları tekrarlar. Bu
dans durmadan sabaha kadar devam eder. Toyuk şarkıları Saha Türklerinin gırtlak ile söylenen
geleneksel şarkılarıdır. Bu şarkılar içeriğinde Saha Türklerinin kültür ve hayat tarzını anlatır.

Saha Türkleri’nin halk edebiyatında geniş yer tutan kahramanlık destanına ‘’Olonkho’’ denir.
Isıah Bayramında Olonkho destanları önemli bir yer alır. Günlerce eski yiğitlerin hayatları,
mücadeleleri, çarpışmaları ve başarıları heyecanlı bir şekilde anlatılır. Bayram yerlerine büyük
soylar tarafından Balagan denilen geleneksel yurtlar kurulur. Yöresel yemekler pişirilir ve
misafirler ağırlanır. Geleneksel yemekler genellikle et ve süt ürünlerinde yapılır. Bu
yemeklerden en popüleri Subai yemeğidir. Subai yemeği bağırsaktan oluşan kan sucuğudur. Ek
olarak, Küörçekh yemeği tercih edilir, bu yemek çırpılmış inek sütü kreması ve yaban mersini
ile servis edilir. Kutlamada Saha Türklerinin en önemli ve kutsal sayılan içecekleri kımız dilek
tutularak içilir. Daha sonra kımızı mal ve kıymetli eşyalarının üzerine çoğalsın ve bereketlensin
diyerek saçarlar. Bayrama hazırlıklar yıl boyunca yapılır. Genç kızlar ve hatunlar bayrama özel
ulusal kıyafetler diker ve en gösterişli takılarını takarlar.
Bayram gününe sadece bayanlar değil, erkekler de hazırlık
yapar. Erkeklerin güç yarışmasına Dıgın oyunları denir.
Dıgın oyunları iki gün sürer ve yedi farklı çeşit oyun içerir.
Bu oyunlar güreş, koşu gibi birçok türde spor dalı içerir.
Bunların başında Hapsagay gelir. Hapsagay Yakut
geleneksel güreş oyunudur. Bunun yanında okçuluk
müsabakaları yapılır. Bayramın en heyecanlı anlarından
bir tanesi de at yarışıdır. Bu yarışmalar tüm seyircilere ve
yarışçılara büyük bir heyecan verir.
Bayramın bitiş kutlamalarında halk,
toplanıp güneş duası ve karşılama
töreni yapar. Yüzlerini güneşe
dönerek ve ellerini uzatarak beklenen
uzun ve zor yıl için güneşten enerji ve
güç alırlar. Günümüzde ve gelecekte
de Isıah Bayramı Saha halkı için
büyük
önem
taşıyacak
ve
kutlanacaktır. Isıah Bayramı Saha
halkının
eşsiz
bir
manevi
zenginliğidir.
Nesilden
nesile
folklorumuzu ve geleneklerimizi
devam ettiren kültürümüzün büyük
bir parçası olmaya devam edecektir.

EDEBÎ YAZILAR
TÜRK’ÜN TÜRKÜSÜ!

BANA BİR ŞİİR OKU

Ata Türkümüz,
Sefaleti söküp ata Türk’ümüz...
Yol gösteren bilge Türk milletine
Ata şiirimiz, Ata türkümüz...
Ruhu diri tutan mukaddes sanat

Bana bir şiir oku
Sesine gömülsün korkularım
Bir yangının ortasında
Öyle yorgun omuzlarım

Ata Türkümüz,
Mazereti söküp ata Türk’ümüz...
“Öğün, çalış, güven!” dedi Atatürk
Gamı, kasaveti ata türkümüz
Çalışan kazanır, budur hakikat!
Ata Türkümüz,
Cehaleti söküp ata Türk’ümüz...
Uygarlık yolunda, irfan yolunda
Benzer şahlanan bir ata Türk’ümüz!
Yükselir zirveye açınca kanat...
Ata Türkümüz,
Rehaveti söküp ata Türk’ümüz...
Ozantürk Ata’mız yaşar kalplerde
Unutulmaz önder Atatürk’ümüz...
Bu sevgi dillerden düşmez nakarat
(OZANTÜRK/ Bayram DURBİLMEZ)

Suya bıraktım
Yeni yetme sevdaları
Eski fotoğraflarda
Boynu bükük anıları
Boğazımda düğüm düğüm
Yaşanmamış baharları
Bir temmuz akşamı
Yeniden sev beni
Denizde yakamoz
Saçlarımda yıldız
Geç kalmış bir hayatın
Ortasındayız
Bana bir şiir oku
Dinsin dizlerinde
Ağrılarım
Yeşile bürünsün
Sonbaharlarım
Senin gökyüzüne
Kanatlansın martılarım
Yıllar yılı öyle küskün
Öyle yarım yıllarım
Bilmez misin
Ey sevgili
Sende
Bana rastladım
Ülkü OLCAY

TÜRK OLMAK
Türk olmak
şehâdet sâhibi olmak
şehîd oğlu şehîd adayı şuûruyla yaşamaktır
Türk olmak
selâmet sâhibi olmak
fikrini zikrini bikrini sâlim
aklını kalbini zevkini selîm tutmaktır
Türk olmak
emânet sâhibi olmak
sırrını cânı bahâsına saklamaktır
Türk olmak
adâlet sâhibi olmak
hakkı sabrı i'tidâli tavsiye etmek
bâtılı heyecânı galeyânı men' etmektir
Türk olmak
hikmet sâhibi olmak
cehâlet gaflet zulmetini boğmak
ilim irfân nûrunun doğması için çalışıp çabalamaktır
Türk olmak
belâgat sâhibi olmak
ma'rûfu emr münkeri nehy etmektir
Türk olmak
cesâret sâhibi olmak
zulmü fitneyi fesâdı şerri
eliyle diliyle kalbiyle def' etmektir
Türk olmak
ismet sâhibi olmak
elini dilini belini şeytânın sirâyetinden sakınmaktır
Türk olmak
fazîlet sâhibi olmak
Allâh için sevmek Allâh için buğz etmektir
Türk olmak
mehâbet sâhibi olmak
-Yûnus Emre'nin söyleyişiyleyaratılanı yaratandan ötürü hoş görmektir
Türk olmak
hürmet sâhibi olmak
Allâh'ı Resûlullâh'ı Kur'ân'ı Töre'yi
ataları dedeleri yaşlıları büyükleri saymaktır
Türk olmak
muhabbet sâhibi olmak
evlâd u ıyâli akrabâyı zürriyyeti
çocukları balaları küçükleri sevmektir
Türk olmak
hamiyyet sâhibi olmak
garîbi yoksulu yolcuyu mazlûmu korumaktır
Türk olmak
ma'rifet sâhibi olmak
kendini bilmeyi Rabb'ini bilme saymaktır

Türk olmak
letâfet sâhibi olmak
Hakk'ın rızâsını mutlak bâkî kâr bilmektir
Türk olmak
fütüvvet sâhibi olmak
İslâm'ı küfre
bir müslümânı bin kâfire satmamaktır
Türk olmak
sıyânet sâhibi olmak
-Mehmed Âkif'in söyleyişiylegelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmemektir
Türk olmak
metânet sâhibi olmak
vatanın zindânını gurbetin sarâyına yeğlemektir
Türk olmak
hürriyet sâhibi olmak
milletini devletini bırakıp küffâra sığınmamaktır
Türk olmak
ferâset sâhibi olmak
yüzüne tutulan her kameraya
ağzına
uzatılan
her
mikrofona
sızlanıp
yakınmamaktır
Türk olmak
haysiyet sâhibi olmak
açlığını aç gözlülüğünü sokakta çığırmamaktır
Türk olmak
mürüvvet sâhibi olmak
komşusu aç iken tok yatmamaktır
Türk olmak
kanâat sâhibi olmak
aza tamahın çok ziyan getireceğine inanmaktır
Türk olmak
fıtrat sâhibi olmak
yaratılışın tabîatına uygun olan şeylere yönelmektir
Türk olmak
basîret sâhibi olmak
yılanın zehrini arının sütünden seçip ayırmak
bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamaktır
Türk olmak
hakîkat sâhibi olmak
evin yalın gerçeğini elin süslü yalanlarına
değişmemektir
Türk olmak
fetânet sâhibi olmak
târîhin tekerrüründen ibret dersini çıkarmaktır
hulâsa
Türk olmak
moda paçavralarını yakıp yırtmak
TÖRE bayrağını göklerde dalgalandırmaktır...
Abdülkadir DAĞLAR

GÖÇ AĞITLARI
Sen gittin...
Adaçal yüzündeki bademler boyun büktü.
Belen’den bir toz bulutu kalktı Emirdağ
üstüne.
Ağıtlarla çağıldadı Çayderesi.
Kacerli’nin sokaklarında söylenmez oldu
bozlaklar.
Edelerin klarnetleri hüzün döktü yollara.
Cümbüşleri hüzzamdan öteye geçemedi.
Düğünler yaslı
Gönüller paslı kaldı.
Sen gittin...
Yaban gülleri ıtır vermedi tomurcuklarına.
Karayel değdi filizine kuzukulağının.
Baharda meşeler göğermedi.
Sitareler gökyüzüne ağdı özleminden.
Ve geceleri göz kırpıyorlar sana farkında
mısın?
Ayvadan usanıp nara mı gittin?
Gönül yangınına kara mı gittin?
Sen gittin...
Uzun bekleyişlerde kaldı yaşlı gözler.
Oğullar niçin uzak diyarlara gider bu
topraktan?
Niçin bir giz iner dallarına ağaçların.
Bayramlar geçer,günler yıllara ulanır.
Ve her gönül kendine bir ayrılık bulur,
Sebebini kendi
söyler,anlayamazsın,yorumlayamazsın.
Yine gelir ayrılığın zamanı
Şu gurbet ellerin yoktur amanı.
Sen gittin...
Kanadı kırık güvercinler gibi kaldın gurbet
akşamlarının yorgunluğunda.

Yeniden ezgilendi gurbet türküleri.
El senin,memleket senin,
gün aydınlığında gel Uzun Çarşı’ya.
Ve kök-değerlerinin göçgüncü sevdası ile Hun
atlılarının hızını,
Osmanlı akıncılarının saltanatını üzerinde
taşıyarak yürü yabanın bulvarında.
Fethin ihya edici güzelliğini beze,
Yorulmuş bir medeniyetin ışıltısız gözlerine.
Sen gittin...
Yoksa Yaradan’ın ödüllü bir görevi mi,
Göğsünü bin hevesle dolduran bu gurbet
arzusu?
Göç mü muradın Türkistan zamanlarından
beri?
Çarığının değmediği diyar,
Terinin damlamadığı toprak,
Ve ay-yıldızınla aydınlatmadığın karanlık
kalmayıncaya kadar sürecek mi göçerliğin?
Sen gittin...
İnsanlar kendine ve değerlerine
yabancılaşırken,
Sen her dem tazelenen iyiliğin,
doğruluğun ve güzelliğinle
Geçmişin zenginiğini, geleceğin görkemli
zamanlarına katarak,
Ebed-müddet sürecek olan yeni bir çağın
iklimine yürüyorsun.
Yürüdüğün yerde senin,varacağın yerde.
Sen gittin...
Unutmadın tozlu olsa da yolların,
Bozkır olsa da yurdun.
Bilirsin bin zenginliği sakladığını içinde.
Unutursan,unutulacağını bilirsin.
Izdırabı ile sınandığın bu göç,hasretlerini
büyütedursun bin vuslatın ümidine.
Ahmet URFALI

Sigortadan Emekli
Hilal Çağlar
Süleyman cuma namazından çıktı ve evinin yolu üzerinde bulunan marketleri dolaştı. Biraz da
açlığının etkisiyle bir sürü erzak almıştı. O kadar çok şey almıştı ki zar zor taşıyordu, naylon
poşetin tutamaçları parmaklarını bembeyaz etmişti.
Elleri alışveriş torbalarıyla dolu olduğundan zile basamadı ve ayağıyla kapıyı birkaç kez
tekmelemek zorunda kaldı. Eşi telaşla kapıyı açtı. Elinden hızlıca torbaları aldı ve mutfağa
götürdü. Ayakkabılarını çıkarıp onları tahtadan kendi yaptığı ayakkabılığa koydu. Rengi
solmuş yeşil renkte olan ayakkabılık beş raftan oluşuyordu, tıpkı kitaplığa benziyordu ama bu
kadar çok raf olması çok ayakkabısı olduğundan değildi, ortadaki 2 rafı ayakkabılarını koymak
için eşiyle paylaşmışlardı zaten bir yazlık bir de kışlıkları vardı, diğer rafları da hırdavat eşyaları
ve kışlık kavanozlar doldurmuştu. Evin ikinci kapısını ittirip içeri adımını atmıştı nihayet. Evin
kapısı doğrudan oturma odasına açılıyordu. Evini eski olmasına rağmen çok seviyordu
şimdilerde böyle büyük evler yapılmıyordu. Nihayet televizyonuna kavuşmuştu. Kumandayı
televizyonun üstünden aldı ve rastgele bir kanal açtı. O sırada eşi ince ve tiz sesiyle seslendi
mutfaktan:
-yemek istiyoñnu?
Kısa ve kesin bir cevap olarak.
-yok! Diye cevap verdi ve ekledi.
-eme bi sayde gayfenü içerüñ.
Uzun boylu, zayıf, beyaz tenliydi. Yüzü uzun ve çenesi sivriydi, burnu küçük, dudakları ise az
konuşmaktan içeri çekile çekile ipince kalmıştı sanki. Gözleri yuvarlak, göz torbaları ise her
anıyı arşivlemişçesine kocamandı ve hayat yükünün ağırlığından aşağı sarkmış gibiydi.
O da geçinme davasına köyden kente göçmüş gurbetçilerden birisiydi. Diğerlerine göre
şanslıydı çünkü çoğu akrabası, köylüsü kendine yakın oturuyordu bu sayede yöre ağzını
koruyabilmişti. Devlet dairesine girdiğinde televizyondaki insanlar gibi konuşmaya çalışsa da
utangaç çocuklar gibi ses seviyesi azalır, ses tonu titrerdi. Kendini iyi ifade edemediğini
düşünerek devlet memurlarının söylediklerine başını sallardı ve mecbur kalmadıkça da
konuşmazdı. Yaklaşık yirmi dakika sonra uykuya dalmak üzereyken eşi kahvesini getirdi.
Kahvesine uzanırken elinin üstündeki yol gibi uzanan damarlara ilişti gözü ve belediyelerin
yollarda açık unuttuğu çukurlar gibi benlerle dolmuştu cildi. Tam yaşını bilmiyordu kendisine
söylenenlere göre şimdilerde 68 yaşlarında olmalıydı. Kahveden bir yudum aldı ve başını
duvara yasladı.
Gençliği geldi birden aklına... Her zaman gözünün önünde bulunan ancak lâzım olunca arayıp
da bir türlü bulamadığımız eşyalara benzetiyordu gençliği. Şimdilerde evden çıkmak istemeyen
bacakları o zamanlar hiç durmadan koşmak istiyordu. Hele o köyde olduğu zamanlar ne güzel
günlerdi ne özgür günlerdi. Her yaz köye giderlerdi, yaz mevsimini sırf bunun için seviyordu.
Ah! o çam kokuları, yemyeşil orman ve dere yolunun iki yanında bekleyen böğürtlen,
ahududular adeta karşılama komitesi gibiydi ve de tabii ki dağlardan inen buz gibi ve lezzetli
su…

Kıraathanede arkadaşlarına anlattığında;
- hadi be sen de abartma suyun hiç tadı olur muymuş? Seninki memleket hasreti, en iyisi sen
git kavuş memleketine, derlerdi.
Kıraathanenin sahibi İsmail ise "sizin şu tatlı sudan getir de şekere para vermekten kurtulalım
" derdi. Adamcağız da haklıydı, maaşlar hariç her gün bir şeye zam yapılıyordu, maaşlara zam
yapılmayınca haliyle evde karılarının dırdırından kaçanlar onun veresiye defterinin sayfalarını
tüketiyordu.
Kahve fincanının dibinde kahve kurumaya yüz tutmuşken akşam haberlerinin başlama sesiyle
şekerlemesinden irkilerek uyandı. Haberleri duyup da kim huzurla uyuyabilirdi ki zaten...
***
Süleyman ertesi gün sabah namazından sonra uyumadı. Erkenden emekli maaşını çekmeyi adet
edinmişti. Hanımına sofrayı kurması için seslendi. Zavallı kadın her maaş günü o da sonradan
uyuyacağı ümidiyle kocasına kahvaltı hazırlamak için erkenden uyanırdı. Her seferinde
bezginlikle bu işin sebebini sorgulasa da bir şey diyemezdi. Ne de olsa kocasının dediği emir
yerine geçiyordu. Büyükleri öyle tembih etmişti önce Tanrı sözü sonra koca sözü geçerliydi.
Yarı uykulu kalktı sofrayı hazırlamaya koyuldu. Süleyman ise o sırada bankaya gideceği için
tıraş oluyordu. Sakallarının çoğu ağarmıştı tek tük siyah kıllar vardı artık. Ağaran sakalları ona
babasını hatırlatıyordu. Felçli babasına 2 sene bakmış her şeyiyle ilgilenmişti. Onun ak
sakallarını tıraş ettiği sırada babası üzülür ama dile getiremez ağlardı. Ne günlerdi küçükken
hep babası gibi güçlü olmak ister oturuşuna kadar her şeyine özenir taklit ederdi. Ak sakallarına
özendiğini hiç hatırlamasa da işte şimdi onları tıraş ediyordu. Bunları düşünürken karısı sofrayı
hazırladığını çayını da bardağa doldurduğunu söyledi.
-geliyoñ geliyoñ dedi yüksek sesle ve yüzündeki köpükleri hızlıca omzundaki havluyla silip
yüzünü yıkayarak içeri geçti.
-kaçta geleceñ
-bilmiyoñ sıra azusa öğlene gelürüñ
- ben mevlide gideceñ Şeeri garunun bebeenün mevlüdü varumuş orıya gideceñ
- yaluñuz mu gidiyoñ
- yok Neçfiyeynen
-eyi varıveñ, akşam ezanına evde ol.
Eşi onaylar şekilde başını aşağı yukarı salladı ve kocasının çayını tazeledi. Kahvaltıdan sonra
Süleyman önceki akşam boyadığı en yeni ayakkabılarını da giyerek bankaya doğru yola
koyuldu. Yeni boyanmış ayakkabıları adım attıkça mıknatıs gibi tüm tozları kendine çekmişti.
Siyasilerin anlamsız çekişmelerinden dolayı sokaklar da toz içindeydi. Kaçışın, uzak durmanın
mümkün olmadığı siyaset ülkede toz tanesine kadar işlemiş, her adımda ağırlık yaparak
insanların ileri gitmesini engelliyordu.
Hava oldukça sıcaktı ama ceketini çıkaramazdı, yol ortasından üst çıkarmayı ayıp sayıyordu.
Onun için müteahhitlerin kara mezar taşları gibi inşa ettikleri apartmanların gölgelerden
gitmeye çalışıyordu.

Apartman dışına mozaik taşlarla “Bismillahirrahmanirrahim” diye işledikleri yazıları, mezar
taşı yapan ustalar “Ruhuna Fatiha” yazısı ile sonlandırıyordu. Kaldırımlarda, çocukların önceki
günden kalan çamurdan yaptıkları şekiller, seksek oyunu için okuldan aldıkları tebeşirlerle
çizdikleri belli belirsiz izi kalmış çizgiler, kadınların; kocaları işten gelene kadar kapıda
dedikodu yaparken yediği çekirdeklerden kalanları ayıklayan kuşlar vardı.
Nihayet halk ekmek büfesine ulaşmıştı iki yüz metre ileride de banka vardı. Sokakların bu saatte
boş ve sessiz olmasının aksine burası oldukça hareketliydi. Ekmek kuyruğu neredeyse bankaya
kadar uzanıyordu. Her gün o da aynı kuyrukta bekliyordu aslında ama bugün öncelikle maaşını
almalıydı. Sıradaki tanıdıklarına uzaktan el sallayarak selam verdi. Köşeyi döndüğünde
bankadan önce sırayı gördü. Yine de erken geldiği için şanslıydı tahminine göre iki saat sonra
kendisine sıra gelebilirdi.
Sıranın en sonuna dâhil oldu, önündekiler çoktan tanışıp sohbete başlamışlardı. Cebinden
köstek saatini çıkarıp saate baktı, tam 08.12 idi. Sonra mendilini cebinden çıkardı ve şapkasını
hafif yukarı kaldırarak kel başını, yüzünü ve ensesini sırasıyla sildi. Çok sıcaktı terlemişti.
Önünde bir adam onun önünde de üç kadın vardı diğerlerini ise güneş gözüne vurduğundan tam
sayamadı. Ne de olsa bu ülkede devlet daireleri ve bankalar gibi devlete yakın özel kurumlar
dışındaki yerlere güneş vurmazdı. Haliyle halk bu kurumlara saygısından değil, alışık olmadığı
aydınlığa bakamadığından dolayı yere bakmayı tercih ederdi. Konuşulanlara biraz kulak
kabarttı, gündem her zamanki gibi ekonomiydi. Çoğunluktaki sesler maaş azlığından,
borçlarından şikâyet ediyordu. Kendisine yakın olan üç yaşlı kadın ise gelinlerini
çekiştiriyordu. Ah bu kadınlar kendileri gelin oldukları zamanları unutup gelinlerini neden bu
kadar zorlarlar ki... Arkasına gelen adam torunuyla gelerek akıllılık etmişti çünkü torunu ekmek
sırasında ekmek alırken kendisi burada maaş sırasını bekliyordu. Bazı yaşlı kadınlar sıcaktan o
kadar bunalmıştı ki başörtülerinin önünü açmış, başörtü uçlarını da yelpaze gibi kullanıyorlardı.
Erkekler kafalarına su döküyor, yorgunluktan banka kenarındaki kaldırıma oturmuşlardı
sıralarını kimse kapmazdı çünkü önündeki ve arkasındakine haber vererek kenara çekilirlerdi,
bu işin yazısız kuralı böyleydi. Sırada boş boş durmaktansa o da ödeme planlarını düşünmeye
karar verdi.
Yaklaşık bir saat sonra bankanın dış kapısının önüne gelmişti. Neyse ki burası gölgeydi. Banka
kapısındaki görevlinin sürekli bağırmasından dolayı düşünmenin mümkün olmadığına karar
vererek insanlara dikkat kesildi. Gözü kapıdan çıkanlara takıldı. Mutlu olmaları gerekiyordu
ama herkes bıkkın şekilde çıkıyordu. Ayın yarısına zor yeten para için onca sene çalış sonra bir
de bu kadar saat kuyruk bekle. Ülkeden onca memur işsiz geziyor ama burada tek vezne
çalışıyor. Zamanında herkes gibi Almanya'ya gitmediğine pişmandı.
Sonunda emekli maaşını aldı. Şimdi sıra ekmek kuyruğuna girmekteydi. Hemen oraya doğru
yöneldi saat 10.00’da gelecek ekmek için insanlar 08.00’de sırayı oluşturmaya başlardı. Sıra o
kadar uzardı ki bazen araba yolunu bile kapatırdı kaç kere bu yüzden trafik sorunu oluşmuştu.
Bazen de dükkanların yanına uzayan sıra dükkanların dışarıdaki ürünlerin çalınmasına sebep
olurdu. Geç olsa da çoğu satıcı anlamıştı bu durumu ve dışarıya ürün koymama kararı almıştı.
Öğle vakti nihayet eve dönebilmişti. Karısı etrafta yoktu. Mutfağa girdi dolapta tarhana
çorbasını gördü, ısıtıp yeni aldığı ekmekle onu yedi. O kadar çok yorulmuştu ki televizyon
izlerken uyuyakaldığını ezan sesiyle uyandığında anladı. Namaz kılıp üstünü değiştirerek
yatağına geçti.

Akşam olduğunda eşi gelmişti. Televizyondaki siyasiler gibi sürekli konuşuyordu bir şeylerden
şikâyet ediyordu ama ne söylediklerini yapıyordu ne de biraz olsun susmayı biliyordu. Daha
fazla dayanamayıp erken geleceğini söyleyerek kıraathaneye gitti.
Kıraathane, dışarıda geniş uzun camlarla kaplı dış cephesi olmasına rağmen boydan boya koyu
renk perdeyle kapalıydı. Bunun sebebini hep merak ermişti Süleyman kapatılacaksa neden bu
kadar büyük camla kaplı olurdu bu mekânlar?
İçeriye doğru kapıyı açtığı anda sigara dumanı misafirliğe gidilen evin sahibi gibi karşılama
maksadıyla sarılırdı adeta tabi bu duman da seçim zamanı dağıtılan ucuz kömürün dumanı
kadar zehirliydi. Dumanla birlikte uğutunun, okey, tavla taşlarının ve yüksek sesli televizyonun
koro halinde oluşturdukları gürültü de hoş geldin derdi. Adımını içeri attığında çay tezgahı evin
hep aynı yerinde oturan ihtiyarı gibi içeri gireni karşılardı. Kıraathanenin karbonatlı çayı da
ihtiyarların öğüdü gibi sabahtan akşama kadar su katılarak yinelense de aynı şekilde huzur
vericiydi.
Her zamanki gibi duvar kenarında ortadaki masaya arkadaşlarının yanına oturdu. Cüneyt:
-Ooo Süleyman abi hoş geldin. Emekli mayışı aldın da bize çay ısmarlamaya mı geldin ya gel
karşıma otur da bi tavla atalım, dedi.
Süleyman hafif gülümsedi ve
-bedayveye çay istiyosan seçimi bekle, dedi.
-doğru diyosun Süleyman abi seçim olsa da devletin malını biraz da biz bedavaya yesek.
-tobe de lağn, günah günah.
Sohbet sohbeti açtı uzunca muhabbet ettiler evde eşlerinin konuşmasından konuşma sırası
bulamayan erkekler burada birbirleriyle yarışırcasına dertleşirlerdi.
Cüneyt anlatıyordu:
-Dün çok ilginç bi şey geldi başıma bizim köyde benlen aynı ismisi aynı soy isimisi olan biri
daha var. O da Cüneyt Demir ben de. Neyse abi ben işteyim depoya indim. Bizim şef var Emine
Hanım nefes nefese yanıma geldi. Ona benim hastanede yattığımı durumumun da çok ağır ve
acil olduğunu sonra sigortdan yararlanarak müdahale etmeleri için işyeri onayı gerektiğini
söylemişler. Ondan sonra abi işte karı şaşmış kalmış demiş nasıl olur az önce yanımdaydı aşağı
depoya gönderdik sonra telaşla yanıma bakmaya gelmiş işte durumu anlattı bana başta
çözemedik biliyon mu, sonra Emine Hanım yine arayınca kimlik bilgilerinden anladık meğer
bizim 2 yıldır görüşmediğimiz köyde 2 ev ötedeki Cüneyt Demirmiş o. Ulan dedim Allah gene
seni benim elime düşürdü onay verin dedim Emine Hanım’a tanıyorum ben. Neyse ameliyata
aldılar verilmiş sadakası varmış gene ne diyem. Bu ara bu sigorta işleri hepten karıştı çalışanlar
nasıl çalışıyor anlamış değilim. Domuz herifin de daha yaşayacak günü varmış daha. Dedi
dinleyenler önce şaşırdı son sözünden sonra gülmeye başladılar.
Salih lafa katıldı
-ulan bu nasıl iş ya haklısın gardaşım memlekete bak her şey arapsaçı Süleyman ağa da sigorta
talihlilerinden biri anlatsana Süleyman ağa.
-ne anlatayıñ, garuşduma orayı şindi
-anlat işte emekli oldun ya sigortadan
- şans deyül o Allah'un hikmetü, anlatayuñ da siz de hak verüsüñüz. Eksik doğru tam
hatırlamıyoñ Ungapanuna gidiyoduk ha sigorta günü sormıya öğrenmeye ha işte güttümüdü.
Dedim memura, “kaç günüm kaldı emekli olmaya”. Sonra baktu önüñe kağutlara şaşudu, baktı
bana dedüküne “ sen emekli olmuşun neyi soruyorsun daha?” yok dedim “nahal olur daha 5
sene var en az benim çalışmam gereken” dedim ha.

O dedi “yok, işte belgeler bize yalancı mı diyorsun" deyi kızdı bana, “kurcalama işte al paranı,
devletten iyi mi bileceksin sanki “ dedi devlet dediyse doğru demiştir dedim ben de. İmzalaru
attuh öylecene emekli oldum. Yaaa Allah’un hikmetü Allah büyük. Emekli olmuşum halbuküse
benim habarım yok.
Masadakiler gülmeye başladılar, Cüneyt:
-Olur mu hiç öyle şey Süleyman abi ya karışıklık olmuş işte aynı benim hesap başkasıyla
karışmışsın belki de karışan diğer kişi hala çalışıyor emekliliği dolmasına rağmen.
-Yok yok sen bilmiyoñ benim bubam varudu rahmetlük o felçlüyüdü ona ben baktumudu onun
duası bu baña. Allah büyük, çok şükür maaşumu da alıyoñ çok şükür az eme olsun hiç olmıyan
da var.
Söylenenlere sinirlendiyse de belli etmedi, “saat geç oldu haydiñ baña yol görünüyo" diyerek
kalktı masadan ve evine giderek her günkü gibi başka bir güne uyanmak için uyudu.
***
Bu ve buna benzer olaylar o kadar çok yaşanıyordu ki insanlar cevap bulamadığı birçok şey
gibi bunu da ilâhî sebeplere bağlar olmuştu. Bir iyilik yaparsanız devlet tarafından daha doğrusu
sigorta tarafından ödüllendiriliyorsunuz ters durumda ise cezalandırılıyorsunuz.
Ne demeli ilâhî adalet devletin ucuz malzemeyle yaptırdığı çürük ve tozlu yollardan değil
halkın binlerce adım adatarak oluşturduğu toprak yoldan giderse bir gün doğru yolu bulacaktır
elbet...

ÖĞRETMEN
Rüveyda YERLİ
Uzaktan yankılanarak gelen bir ses tüyleri ürpertmekte. Duyan irkilerek sesin geldiği yöne
bakıyor. Çocuklar top oynamayı bırakmış, evlerin bahçelerine saklanmışlardı. Bahçede iş gören
hanımlar işini bırakıp gözlerini yola dikmişlerdi. Kahvedeki erkekler ise bir hışımla dışarı
çıkmışlardı. Ses, yükselip yaklaşmakla beraber ardından gelen insan sesleri de çoğalmakta.
Köyün meydanındaydı artık ses. Kulakları sağır eden bu ses, sahibi delikanlının boğazını da
patlatacaktı sanki. Dışarıdan duyulan sesin aksine bir de delikanlının kafasının içindeki sesler
vardı. Sürekli koşmasını ve kaçmasını söylüyordu. Bu insanlar onu öldürmek için
toplanmışlardı. Ses böyle söylüyordu. Artık çevresi sarılmıştı, köyün erkekleri üzerine atılmıştı.
Biri bir yandan biri diğer yandan tutuyor yine de güçleri yetmiyordu. Ellerinden kaçmayı
başarmıştı. Daha hızlı koşmaya başladı. Koştukça bağırıyor, bağırdıkça koşuyordu. Köyün
çıkışına yaklaşmıştı. Sağına döndüğünde işte uçsuz bucaksız çayır… onu bekliyordu. Köşeyi
döndüğünde birden sert bir şeye çarptığını hissetti. Amcasının oğulları duvar gibi dikilmişler,
onu sersemlettiklerinde de sıkıca tutmuşlardı. Üç kardeş, yere yatırdıkları amca oğullarını zor
zapt ediyorlardı. Arkadan soluk soluğa kalmış köylü geliyordu. Aralarındaki gençler acele
ederek yardıma koştular. Sesin gittikçe azaldığını fark ettiler. Köyün muhtarı telaşla sordu:
- Öldürdünüz mü çocuğu? Ne diye sesi kesildi?
Hepsi birden geri çekilerek yerde yatan delikanlıya baktılar. Hızlı hızlı nefes alıyordu.
Dudakları gerilmiş, yarısı toz toprak içindeydi. Arada sırada iniltiye benzeyen sesler
çıkarıyordu. Bayıldığını anladılar, kucaklayıp taşımaya başladılar. Hemen en yakın eve
götürmek üzere kararlaştırmışlardı ki kimse tek kelime etmeden o evin önünden geçip gittiler.
O ev olmazdı.
Kahvehaneye kadar taşıyan gençler kan tere bulanmışlardı. Delikanlıyı sandalyeye oturtup
sıkıca bağlamışlardı. Bu sırada köyün imamına ve öğretmenine haber verilmişti. Bağlanırken
gören imam ortamdaki sessizliği bozdu:
- Canını yakmayasınız. Onunki de candır. Ağzına birkaç damla su verin.
-

İmam Efendi, canını yakmak için değil kendine zarar vermesin diye bağladık, evelallah.

-

Elbette, elbette. Ben dikkat edin diye söyledim çocuklar. Allah razı olsun hepinizden.

Öğretmen de gelmiş konuşmalara şahit olmuştu. Yüzünde kederli bir ifade vardı. Genç yaşında
çıkan çizgileri bir kat daha derinleşmiş, etrafına acıyan gözlerle bakmaktaydı. Kahvehanedeki
köylüler, öğretmene yol açmışlardı. O da delikanlının yanına yaklaşarak daha yakından bakma
şansı buldu. İmam ile göz göze geldiler bir ara. Bu sırada da delikanlıya su veriliyordu, eli yüzü
temizleniyordu. Temmuz ayının sıcağıyla köylüler de yanmışlardı. Kahvehanenin çırağı
herkese maşrapa ile su dağıtmaktaydı. Öğretmen de bir yudum su içtikten sonra kısık sesle
konuşmaya başladı:
- Bu böyle gitmez, dedi. Kendi kendine mi demişti, yanındaki imama mı demişti
bilinmez. Biraz bekledikten sonra imam daha yüksek sesle sordu:
-

Ne yapmak lazım?

-

Şehre götürmeliyiz. Burada kendi hâline bırakamayız. Doktor bir tanıdığım var.
Konuşmuştum. Tedaviyle düzelebilir demişti. Tekrar konuşmam gerek. Numarasını
vermişti. Bir hâl çaresi bulunur elbet, el ele verdikten sonra.

-

Doğrusun öğretmen. Analığından hayır yok. Babası desen kendine hayrı yok, oğluna mı
bakacak? Ne gerekiyorsa yaparız. Sen merak etmeyesin, diyen muhtardı.

Bu çocuğun hâline en çok muhtar üzülüyordu. Kimse evine almak istemezdi ama muhtar,
haftada bir banyo yaptırır, gördüğü yerde yemek verirdi. Oturur sohbet eder, delikanlının köylü
için manasız sözlerini boyuna dinler dururdu. Böyle davranmasına sebep birçok hikâye
uydurulmuştu köyde. En çok konuşulanın ise muhtarın, delikanlının babası olduğuydu. Böyle
demelerinin de güçlü bir delili vardı: Delikanlının annesi ile köyün muhtarı eskiden bir birlerine
gönül vermişlerdi. Köylü unutmazdı. Sineye çeker, vakti geldiğinde de kullanırdı. Şimdi olduğu
gibi.
Muhtar ile öğretmen kahvehaneden çıkmışlardı. Muhtarlığa gidip öğretmenin şehirdeki doktor
tanıdığına telefon edeceklerdi. Hızlı adımlarla tozlu yolları adımlıyorlardı. İleride delikanlının
analığı dedikleri, üvey annesini giderken gördüler. Muhtar, laf söz olur demeden kadının
arkasından bağırdı:
- Ne utanmaz bir kadınsın. Allah korkunda mı yok senin? Dağlara düşürdün çocuğu. Öz
babasının evine almadın. Ne etti bu çocuk sana? De hele, ne etti de el kadarken attın
sokağa?
-

Sende Allah korkusu vardıysa, sen alıp bakaydın yavuklunun oğluna. Ben deliyi evime
almam.

Kadının pişkin pişkin söylediği sözler muhtarı hem sinirlendirmiş hem de yerin dibine
sokmuştu. Öğretmen, muhtarın titrediğini fark edince kolundan tutup hızlıca muhtarlığa soktu.
Muhtar sinirinden köpürüyordu. Bir eliyle sinirli sinirli bıyığıyla oynarken diğer eliyle de
oturduğu yerden masayı yumrukluyordu.
- Muhtar bari sen yapma şu günde. Çocuğa merhameti olmayanın lafına mı sinirlendin?
Hadi topla kendini de yavrucağa yardım edelim. Bir de seninle uğraşmayalım. Lazımsın
sen bize.
-

Napıyım öğretmenim. Zıvanadan çıkardı beni.

Muhtar toparlandıktan sonra telefonun başına geçildi. Telefon kıvratıldı ve santrale bağlandı.
Böylece ne kadar süreceği bilinmeyen stresli bekleyiş başlamış oldu. Belki akşama kadar belki
de ikindi sonuna kadar bekleyeceklerdi. Ne muhtarlıktan ayrılabilirlerdi ne de başka bir telefon
bağlatabilirlerdi. Muhtar, acil olmadığı sürece kimsenin telefonu kullanmasına izin vermedi.
Acil olanları da köydeki diğer telefonun bulunduğu bakkala gönderdi. Birkaç saat geçmişti ki
bir genç muhtarlığa gelip imamın sözlerini iletmişti.
Öğretmen ile muhtar kahvehaneden ayrıldıktan sonra imam, delikanlının böyle ellerinin
ayaklarının bağlı kalmasına dayanamadı. Evine götürüp bir yatağa yatırılmasının daha doğru
olacağını düşündü. Hanımına haber vermesi için en hızlı koşan genci evine gönderdi. Yarım
saat sonra gelecekleri bildirilmişti ve öyle de oldu. Hanımı da imam kadar delikanlıya
üzülüyordu. Elinden geleni yapmaya hazırdı. Bu yüzden söylenmeden bir güzel yatak hazırladı,
yemek de hazırlarken gelivermişlerdi. Delikanlı hâlâ kendinde değildi. Günlerdir aç olduğunu
düşünüyorlardı.

İmam, delikanlının bağlanmasını istemedi. Köylüler itiraz etseler de imam izin vermedi. Ama
köylülerin önlem alınması gerektiği fikrine itiraz etmedi. Köyün gençleri evin etrafında kutsal
bir vazifede gibi nöbet tutuyorlardı. Delikanlının yatırıldığı odada imam haricinde amcaoğulları
ile birkaç aza duruyordu. İmamın kayınbiraderleri de evin hizmetini görüyorlardı:
Dışarıdakilere ayran dağıtıyorlar, delikanlıya yemek taşıyorlardı. Delikanlı ise yorgun bitkin
uzanmaktaydı. Zorla yemek yedirildi. Canı üzerine gelmiş gibiydi. Kendine geldikçe
sinirleniyor gibiydi. Amcaoğulları, yemek yedirme bahanesiyle hemen onu aralarına aldılar.
Azalardan biri imama geç olmadan bağlanması gerektiğini söyledi. Ellerinden kaçırma ihtimali
olduğunu herkes biliyordu, imam da. Kalın bir halat getirilene kadar delikanlı, yemek tepsisini
fırlatmış, camları kapıları yumruklamaya başlamıştı. Dışarıdaki gençler de daha temkinli
beklemeye başlamışlardı. Halatın içeridekilere verilmesi için kapı açılmıştı ki delikanlı,
amcaoğullarının elinden kaçarak evin çıkış kapısına geldi. Orada da birkaç kişi bekliyordu.
Hemen üzerine atlayarak ellerinin bağlanmasına yardımcı oldular. Çıkan hengâmede delikanlı
bacağını incitmişti. Canının yanması, sesini gittikçe yükselttiriyordu. Nihayet kontrol altına
alınmıştı ve başka bir odaya kapatılmıştı. Bu sefer yanında amcaoğullarıyla beraber köyün
güçlü kuvvetli adamları da duruyordu. Öğretmen haber yollayana kadar ellerinde tutmaları
şarttı. Aksini düşünmek hiç işten bile değildi.
İmam, göz ucuyla saate baktı. İkindi ezanına az kalmıştı. Ne muhtardan ne de öğretmenden
haber de gelmemişti. En iyisi kendisi haber yollamalıydı. Hem onlardan da bir haber almış
olurdu. Derken kapı çalındı. Kayınbiraderleri kapıyı açmışlardı. Kapı ağzında konuşulanlar tam
anlaşılmasa da gelen kişinin içeri alınmadığı belliydi. İmam:
- Kim gelmiş? İçeri alın misafiri, derken kapıda delikanlının babasını gördü. Ne yapacağını
bilemez bir tavırla birkaç adım daha yaklaştı. Adamın suratında endişe net bir şekilde
okunuyordu. İçeri buyur etti. Kapıyı kapattılar. Adam hemen oğlunu sordu. İmam da olanları
bir bir anlattı. Adamın gözlerinden sakallarına bir iki damla yaş süzüldü, hiç bekletmeden
cebindeki mendil ile sildi. İmam sormamıştı ama haberi alır almaz sürüyü bırakıp gediği
kılığından anlaşılıyordu. Adamın hâline üzülmüşlerdi. Önce oğlunu kapıdan gösterdiler. İçeri
giremedi çünkü oğlu, daha da bir hırçınlaşmıştı. Adam ağlamasını artık gizleyemeyecek kadar
çok ağlıyordu. İmam, evdekilere adama da ayran verilmesini söyleyerek dışarı çıktı. Gözleri,
kahvehanedeyken evine gönderdiği genci arıyordu. Sonunda bulmuştu. Ona doğru yürürken
genç de kendisine geldiğini anlayarak imama doğru yürüdü:
- Buyur hocam.
-

Evladım, şimdi sen var git muhtarlığa. Olanı biteni anlat. Durum ciddi deyiver. Hiç
böyle olmadığını da söyle. Bir an önce hâl çaresi bulunmalıdır. Şehirden bir haber olup
olmadığını da öğren iyice. Sonra buraya gelesin tekrar. Karnını doyuruver. Yorduk seni
de bugün.

-

Estağfurullah hocam. O nasıl söz. Başımla beraber. Hemen gidiyorum.

- Hadi evladım, ayağına taş değmesin. Çabucak git gel, dedikten sonra imam, camiye geçti.
İmam yoldayken, köyün müezzini olmadığı için köylülerin arasında sesi en gür kişi, muhtarın
halasının oğlu ezanı okuyordu. İmam abdestini tazeledi, cübbesini giyerek cemaatin önüne
geçti.
Genç, muhtarlığa vardığında ikindi ezanı okunmaktaydı. İmamın dediklerini ezberinden
söylüyor gibi anlattı. Muhtar da öğretmen de telaşlanmışlardı. Üç defa telefon çalmıştı ama
hiçbiri doktordan değildi. Muhtar bir haber olmadığını söyleyerek genci tekrar gönderdi.

Genç imamın evine vardığında içeri buyur ettiler. Çocuk yemek yerken imam da gelmişti.
Söylenenleri bir de imam için yine teker teker anlattı.
Akşam kavuşmak üzereydi. Dışarıda bir hareketlilik vardı. Zaten gözü yolda olan delikanlının
babası bir hışımla yerinden kalktı. İmam da arkasından gitti. Öğretmen önde, muhtar arkada
koşarak geliyorlardı. Öğretmenin yüzü gülüyordu. Uzaktan sesini duyurmaya çalıştı:
- Hazırlanın, araba hazırlayın. Sabaha şehre varmış olmamız gerek.
Bu sözler, yeni bir umudun ışığıydı. Herkesin yüzü aydınlanmıştı. Köyde arabası olan sayılı
kişiler vardı. Birisi de köyün nalburu, aralarındaydı. Hemen imamdan müsaade isteyerek
arabayı getirmeye gitti. Muhtar da eve ulaşınca olanı biteni heyecanla dinlediler. Öğretmen de
tek nefeste anlatıverdi: Sabaha doktorun muayenehanesinde olurlarsa muayene edilecekti.
İyileşip iyileşmeyeceği belli değildi. Doktor bunun için söz vermemişti. Şimdi önemli olan onu
muayene saatine yetiştirmekti.
Gece 3 gibi nalbur evinden gelerek imamın evinden delikanlı ile birlikte öğretmen, muhtarın
azalarından iki kişi ve delikanlının amcaoğullarını alarak yola çıkmıştı. Yola çıkmadan hemen
önce de köyün şifacısı, delikanlıya otlardan elde ettiği sakinleştiriciyi vermişti, yolda herkes
rahat etsin diye. Sabah muayene saatinden bir saat önce hastaneye varmışlardı. Sakinleştiricinin
etkisi ile delikanlı rahat bir yolculuk çektirmişti diğerlerine. Ama hastaneye vardıkça etkisi
azaldığı görünüyordu. Hâl böyle olunca şoför koltuğundaki nalbur arabayı acil kapısına
yaklaştırdı. Gittikçe sinirlilik hâli artan delikanlı zapt edilemez oldu. Böyle vakalara alışmış
hastane personeli, öğretmenin yardım sesine koşarak geldi. Güvenlik, delikanlıyı sedyeye
yatırarak boğazını sıktı. Kendini bırakmak zorunda kalan delikanlıya kısa boylu bir hemşire
hemen koluna şırıngayı sapladı. Bu manzara karşısında oldukça şaşıran köylüler delikanlıyı
emanet edip etmemekte endişelendiler. Onların bu çekingen ve sorgulayıcı tavırları iğne yapan
hemşireyi açıklama yapmak zorunda bırakmıştı:
- Eğer güvenlik boğazını sıkmasaydı ben sakinleştirici iğneyi vuramazdım. Kimsenin
niyeti hastaya zarar vermek değil. Önce kendine sonra da çevresine zarar vermesini
engellemeye çalışıyoruz biz. Şu an emin ellerde, merak etmeyin.
Bu konuşma yüreklerine biraz da olsa su serpmişti ama bilmedikleri bu yerde, tanımadıkları
insanlarla muhatap olmak endişelenmelerine zemin hazırlıyordu. Neyse ki doktor, ilk olarak
delikanlının yanına gelmiş ve muayenesini hasta odasında gerçekleştirmişti. Öğretmen ile
görüşmek için ise öğleden sonrayı beklemişti.
Delikanlı içeri girdikten sonra köylüler ne yapacağını bilemez hâlde beklemeye başlamışlardı.
Geceden beri hem uykusuz hem açlardı. Öğretmen buraları tanıdığından rehberliği o
yapmaktaydı. Önce çorbacıya gittiler. Ardından hastaneye dönüp delikanlının durumunu
sordular. Doktorun muayene ettiğini ve öğleden sonra üçte doktorun görüşmek istediğini
söylediler. Onlar da o vakte kadar arabaya geçip dinlenmenin iyi olacağını düşündüler.
Saat üçe kadar oyalandıktan sonra hastane kapısına dizilmişlerdi. İçeriye sadece öğretmen
girecekti. o da diğerleri gibi gergindi. “Korkunun ecele faydası yok.” deyip içeri girdi. Saat üçü
geçmesine rağmen doktor onu bir türlü odasına kabul etmiyordu. Dakikalar yıl gibi gelmeye
başlamıştı. Dayanamayarak önünden geçen hemşireye doktorun içeride olup olmadığını sordu.
Hastanede olduğunu öğrenince beklemeye kaldığı yerden devam etti. Kırk dakika sonra basık
koridorun ucunda doktor beliriverdi. Öğretmen nezaketen doktoru ayakta karşıladı. İçeri
geçtiler ve konuşmaya başladılar.

-

Nedir durumu doktor?

-

Şu an net bir şey söylemek zor. Tanı koyabilmek için birkaç tahlil ve test yapmamız
gerekecek. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki tedaviye telkin yoluyla değil ilaç ile
devam edeceğiz bir süre. Bunun için de yatması gerekecek.

-

Ne kadar yatar peki?

-

Bunu bilemeyiz. Tedaviye ve ilaçlara verdiği tepki belirler bunu.

-

Ücret ödeyecek miyiz peki?

-

Siz akrabası mıydınız?

-

Yok, görev yaptığım köyden bir çocuk.

-

Anladım… Şöyle yapalım o zaman. Siz Allah rızası için getirmişsiniz, biz de size destek
olalım. Şimdilik yatış parası alalım. Test paralarının da bir yolunu buluruz elbet.

-

Sağ olun doktor. Biz köylülerle aramızda toplar gereken neyse yaparız. Peki, yanında
refakatçi kalacak mı?

-

Yok, gerek yok. Hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, güvenliğimiz ellerinden geleni
yaparlar, Siz merak etmeyin.

-

İyi öyleyse. Köye dönmeden bir kere görebilir miyiz?

-

Tabii ki de. Hemşire hanıma sorayım. Eğer test için götürmemişlerse görebilirsiniz.

-

Allah razı olsun doktor.

-

Cümlemizden.

Öğretmen koşarak üç kat aşağı inip kapıda haber bekleyenlere görebileceklerini söyledi. Hep
birlikte delikanlının 6. kattaki odasına çıkarlarken doktorun ne dediğini anlattı öğretmen. 6. kata
geldiklerinde de yüksekçe bir masanın ardında sohbet eden hemşirelere delikanlıyla görüşmek
istediklerini söylediler. Hangi odada yattığını öğrendikten sonra hızlı adımlarla koridorun
sonuna doğru yürümeye başladılar. Her odadan farklı farklı sesler yükselmekteydi. Kiminde
bağrışmalar kiminde ise gülüşmeler…
Delikanlıyı o hâlde beklemiyorlardı. Elleri kolları bağlanmış, üzerine de beyaz uzun bir gömlek
giydirmişlerdi. Delikanlı kendi kendine konuşuyordu. Yanındaki hasta bakıcı, köylülerin bu
şaşkın tavırları üzerine konuşmaya başladı:
- İlaçların etkisiylen konuşuyo. Bişeysi yok.
Kimse karşılık vermeye yeltenmedi. En büyük amcaoğlu yatağın başına gelerek delikanlıyla
konuşmaya çalıştı ama nafile. Delikanlı sade kendi ile konuşuyor ve sürekli “Kaç burdan.
Öldürecekler seni.” diyordu. Hemşire diğer hastayla ilgilenmeyi bitirip delikanlının başına
geldiği zaman herkes geri çekilmişti. Hemşire iğne ve hapların bulunduğu tepsiyi komodinin
üzerine koydu. Delikanlının bileğindeki ipin gevşediğini görerek ipi tekrar bağlamak için
çözmüştü.

O sırada fırsattan istifade delikanlı da tüm gücüyle hemşireyi itti. Hemşire az önce koyduğu,
iğne dolu tepsinin üzerine düştü. Köylüler daha “Aman!” bile diyemeden delikanlı
“Öldürecekler beni.” diye bağırarak açık penceren atladı. Herkes şok içindeydi. Hemşirenin
sırtına ucu açık bir iki iğne batmıştı. Can havliyle bir çığlık kopardı. Köylüler cama dizilmişti.
Aşağıdaki manzara hiç iç açıcı değildi. Delikanlı, kan revan içinde yerde yatıyordu.
Çevredekiler başına toplanmıştı.
Aralarında en çok öğretmen vicdan azabı çekiyordu. Doktora getirmeyi o teklif etmişti. Herkes
ona güvenip getirmişti. Ama şimdi… Delikanlı ölmüştü. Ne azalar ne şoför tek kelime etmişti.
Ama delikanlının amcaoğulları her fırsatta öğretmene “Güvendiydik sana öğretmen.”
diyorlardı. Köye nasıl döneceklerdi şimdi? Herkes onlardan gelecek güzel haberi bekliyorken…
Vicdan azabı… ne elem bir şeydi. Ne geçiyor ne azalıyor. Unutturmuyordu da kendini. Hangi
yüreğe saplansa bu illet, o bedeni çökertiyordu. Çevrenin de etkisi vardı tabi. Tek bir söz veya
göz ucuyla atılan bakış… alevlendiriyordu. Yıllar geçse de ansızın aklına gelip
yalnızlaştırıyordu insanı. Öğretmene de işte bunlar olmuştu. Delikanlıyı o öldürmediyse de
sebep olmuştu, biliyordu bunu. Yıllar yıllar sonra, köyde bile bu olay unutulmaya yüz
tutmuşken öğretmen, son nefesinde delikanlıyı sayıklamıştı.

GÖÇEBE DÜNYASINDAN HABERLER
Macaristan'da Orta Asya Halk Sanatları sergisi açıldı

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi
tarafından Orta Asya halklarına ait el sanatları sergisi düzenledi. Budapeşte YEE binasında
düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Orta Asya halklarının kullandığı kilim ve keçe dokuma,
çömlekçilik, ahşap işleme ve oyma tekniğini yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu.
YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun aradan sonra enstitüde yüz
yüze etkinlik düzenleme fırsatından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Abdikoğlu,
katılımcıların, Orta Asya halklarının kullandığı birçok sanatı hem yakından görme hem de
enstitü bahçesinde Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi ile ortak kurulan tezgahlarda
bunları deneme fırsatı bulduğunu belirtti.
Nadudvar Halk El Sanatları Meslek Lisesi'nin hem Macaristan'da hem de uluslararası
etkinliklerde yer aldığını vurgulayan Abdikoğlu, öğrencilerin sanatlarında özellikle keçe ve
kilim işlemesinde Türk motiflerini kullandığını söyledi. Abdikoğlu ayrıca, enstitü binasındaki
serginin 1 hafta ziyaret edilebileceğini belirtti.
Kaynak: TRT AVAZ

"Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" Sempozyumu Bakü'de
Gerçekleştirildi

Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı sempozyum, TÜRKPA, Azerbaycan Cumhuriyeti
Milli Meclisi ve Azerbaycan Atatürk Merkezi tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de
düzenlenmiştir.
Hibrit bir formatta (hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım) düzenlenen sempozyum, Türk Dili Konuşan
ülkelerin bağımsızlıklarının 30. yıldönümü, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Büyük Zaferi
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümüne adandı. Etkinliğe üye ülkelerin
parlamenterleri, Türk işbirliği kuruluşlarının başkanları, büyükelçiler ve üye ülkelerin önde gelen
üniversitelerinin temsilcileri katıldı.
TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Sayın Mustafa Şentop video mesaj ile
sempozyumda konuşma yaptı. Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı ve Milli Meclis Üyesi Sayın
Nizami Caferov, TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Altınbek Mamayusupov, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Sayın Düsen Kaseinov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Sayın Darhan Kıdırali, Türk Kültür ve
Miras Vakfı Başkanı Sayın Günay Efendiyeva, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler
Komisyonu Başkanı ve TBMM İstanbul Milletvekili Sayın İsmet Uçma açılış oturumunda konuşma
yaptı. Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen panellerde katılımcılar, Türk dili konuşan ülkelerin son
30 yılda elde ettikleri başarıları ve gelişmeleri, parlamentoların bu bağlamdaki rolü, Azerbaycan'ın
İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği büyük tarihi zaferin Türk dünyası için önemi ve ayrıca Türk
işbirliği kuruluşları çerçevesinde gelecekte gerçekleştirilebilecek işbirliği olanakları hakkında görüş
alışverişinde bulundular.
Kaynak: TÜRKPA

Kazakistan'da yöresel kıyafetler yeniden canlandırılıyor

Kazak tasarımcılar, ülkede çok kullanılmayan eski yöresel kıyafetleri yeniden tasarlayarak
modern hayata kazandırıyor. 13 Haziran 2021 13:47 Kazakistan'da halk arasında yöresel
giysilere talep artıyor. Daha önce sadece milli bayramlarda, festivallerde ve sahnelerde kültürün
bir parçası olarak sergilenen geleneksel kıyafetler artık günlük hayatta da yoğun olarak
kullanılıyor.
Özellikle son yıllarda yeni doğan bebeklerin hastaneden geleneksel kıyafetlerle uğurlanması,
okullardaki etkinliklerin milli giysilerle kutlanması, çeşitli ülkelere atanan büyükelçilerin
güven mektubu sunma törenlerine milli desenlerle işlenmiş takım elbiseleri tercih etmeleri
ülkede yöresel kıyafetlerin yaygınlaştırılmasını tetikleyen unsurlardan birkaçı olarak öne
çıkıyor. Toplumdaki yöresel desen ve giysilere artan ilgi üzerine Kazak tasarımcılar, küresel
moda anlayışıyla bugünün dünyasında çok kullanılmayan eski geleneksel kıyafetleri yeniden
tasarlayarak modern hayata kazandırıyor.
Yerel tasarımcıların modern ve rengarenk geleneksel desenlerle işlenmiş koleksiyonlarının
tanıtıldığı defileler de büyük ilgiyle takip ediliyor. "Artık her yaştan müşteri kitlemiz var"
Yaklaşık 5 yıl önce kendi yöresel giyim markasını kuran tasarımcı Sabina Naurızalina, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel motiflerle tasarlanan kıyafetlere ilginin arttığını
söyledi. Naurızalina, daha önce yöresel kıyafetlerin sadece sahnelerde veya müzelerde Kazak
kültürünün bir parçası olarak sergilendiğini belirterek "Ancak son dönemde toplumda eski örf
ve adetlerin yeniden canlanmasıyla geleneksel kıyafetlerimiz de kullanılmaya başlandı." dedi.
Tasarımlarıyla yöresel kıyafetleri sadece yaşlı kişilerin giydiğine ilişkin ön yargıyı kırmayı
başardıklarını vurgulayan Naurızalina, "Artık her yaştan müşteri kitlemiz var.

Özellikle genç kızlarımız geleneksel motiflerle süslenmiş gelinlikleri tercih ediyor." ifadesini kullandı.
Tasarımcı Kayrolla Abişev de son dönemde koleksiyonlarında göçebe kültürü motiflerini ağırlıklı olarak
kullanmaya başladığını aktardı. Abişev, ülkede milli motiflere artan ilginin sadece moda dünyasına değil
ev dekorasyonuna da yansıdığını dile getirdi.
Takı tasarımcısı Müslim Cumagaliyev de tüketiciler tarafından gümüşten yapılan geleneksel takılara da
talebin arttığını kaydetti. Ülkede sadece geleneksel kıyafet üretimi yapan modaevlerinin yanı sıra küçük
atölyelerin de sayı olarak çoğaldığına dikkati çeken tasarımcılar, söz konusu alandaki gelişmelerin
tekstil sektörünü olumlu yönde etkileyebileceğini dile getirdi.
Kaynak: TRT AVAZ

YTB Türkçe Ödülleri, vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle
düzenlenecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl Türkçe Ödülleri'ni, vefatının 700. yılı
dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle düzenleyeceğini açıkladı.
YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışmasının öykü, şiir,
deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenleneceği ve her kategori için ayrı bir
seçici kurul oluşturulacağı belirtildi. Açıklamada, seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterlerinin
arasında, Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan
kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacağı kaydedildi.
Yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyatının üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe
yönelik yeni açılımlar kazandırmasının da değerlendirme açısından önem taşıdığı vurgulanan
açıklamada, öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin
lira, ikincilik ödülü olarak 15 bin lira, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin lira verileceği ifade edildi.
YTB'nin tüm bunların yanında seçilen bir esere 10 bin lira Yunus Emre Özel ödülü verebileceği, kitap
desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin liraya kadar
destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk
Edebiyatı Kitap Seti hediye edileceği ve YTB Yazarlık Akademisi Programı'na ücretsiz olarak katılma
imkanı sunulacağı aktarıldı. Açıklamada, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla "YTB Türkçe
Ödülleri Yunus Emre Özel" ismiyle düzenlenecek yarışmanın başvurularının 30 Haziran 2021’de sona
ereceği bildirildi.
Kaynak: TRT AVAZ

Kitap Önerileri

