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ÖNSÖZ 
11. Sayımızı Sunarken  

 

Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının 30. yılını andığımız bugünlerde Türk dünyasının birlik ve 

beraberliğe erişmesi için atılan adımların mutluluğunu yaşıyoruz. 30 yıllık süre zarfında Türk 

dünyasının geleceği için çok uzun yol katettik. Bunların en önemlisi ise Türk devletleri arasında 

kapsamlı bir iş birliğini teşvik etmek amacı ile kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 

Konseyi’dir. Konseyin, İstanbul’da gerçekleştirilen 8. Zirvesinde adı TÜRK DEVLETLERİ 

TEŞKİLATI olarak değiştirilmesi sonucunda ortak geleceğe atılmış bir nişane olarak güçlü bir şekilde 

yol almaktadır. 

 

Türk dünyası ve Türklük biliminin acı kaybı olan Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ hocamızı rahmetle 

yad ediyoruz. Kederi kederimiz, sevinci sevincimiz olan can kardeşimiz olan Azerbaycan’ın Karabağ 

Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyoruz.                              

                                                                                                                                                                                         

Dergimizin Aralık sayısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal’i 

saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.Dergimizin Aralık Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî 

Yazılar’’, “Göçebe Dünyasından Haberler”, “Türk Dünyası Ortak Atasözleri” ve “Kitap Tanıtımı” 

olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır;  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; "Başkomutan Yaversiz Gidemez", "Çocuğunuzu Boşamayın!", "Dijital 

Kültürde Gelenekleri Yaşamak ve Yaşatmak", “Dil İle Konuşulur, Damak İle Tat Alınır” Üzerine", 

"Haftamızın Günlerine “Köklü” Bir Bakış", "Modern Edebiyat ve Halk Bilimi: Kemal Varol", "Türk 

Dünyası Kültür Kodlarının, Salda Köyü’ne Uzantısı: Geçiş Dönemleri", "Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Düşünce Yapısını Etkileyen Düşünürler ve Kitaplar", "Nizâmî Gencevî’nin “Hüsrev ve Şirin” 

Mesnevisi Üzerine Bir Deneme" ve "Allahsız Müslümanlık Felsefesi" başlıklı yazılardan 

oluşmaktadır.   

 

Edebî Yazılar;  "Lermontov ve Zamanımızın Bir Kahramanı Eseri", "Türk İşi Ütopya", "Bir Sevdalık 

Canım Var", "BUNDANDIR KORKUM", "ÇAĞRI", "T U R N A L A R", "TÜRK’ÜN ÜLKÜSÜ", 

"UNUTUŞ ŞİİRİ", "UYGARLIK-UYGURLUK", "YOLCU", "DURUM", "YAĞMUR", "SINIR", 

"İntihâ", "Kısmet", "Annem", "Dünya", "Ana Dilimizi Koruyalım", "Dostlar", "Mutluyum", "Ana 

Dilim" ve "Tanış Olmayan Şehirde Tanış Çehreler" başlıklı bir hikâyeden oluşmaktadır.   

 

Göçebe Dünyasından Haberler;  "Türk Devletleri Teşkilatı nedir, hangi ülkelerden oluşur? Türk 

Devletleri Teşkilatı amaçları nelerdir?" ve "Kazakistan ve Özbekistan Arasında Müttefiklik 

Deklarasyonu İmzalandı."başlıklı haberlerden oluşmaktadır.  

 

Kitap Önerileri’nde ise yeni çıkan çeşitli kitapların tanıtımına yer verilmiştir. 

 

Saffet Alp YILMAZ 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
Başkomutan Yaversiz Gidemez 

Hasan BAKIŞ 

1881 Selanik denildiğinde hepimizin aklına ilk o gelir: 

Mustafa Kemal Atatürk lakin onun en yakını Salih Bey sonradan soyadı kanunuyla bizzat Atatürk’ün 

verdiği soyadıyla birlikte Salih Bozok olarak tanırız. Salih Bey ile Mustafa aynı yıl Selanik’te aynı 

semtte doğmuştular. Hatta aynı okul sıralarını paylaşmış iki yakın arkadaştılar. Çocukluğundan beri 

milliyetçi, demokratik ve vatanperver olan Mustafa, Selanik Askerî Rüştiye’sine gizlice kaydoldu. 

Böylece ideallerinin peşinde koşan, gerçek bir kahraman olma yolunda ilk adımlarını attı. Mustafa’ya 

Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Sabri Bey ‘‘Kemal’’ ismini verdi. 

Salih Bozok ve Mustafa Kemal Harp Okuluna kadar birlikte okudular. Fakat buradan sonra yolları 

ayrıldı. Salih jandarma sınıfına seçildi ve Türk ordusuna katıldı. Mustafa Kemal’se Harp Akademisine 

devam ederek kurmay oldu. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra ise Salih Selanik’e öğretmen subay 

olarak atandı. O sırada Mustafa Kemal’de Selanik’te kolağası (Osmanlı’da yüzbaşı ile binbaşı 

arasındaki rütbe) görevindeydi. Bu durum çocukluk arkadaşlarının yeniden ve bir daha kopmak üzere 

bir araya gelmesine vesile oldu. Mustafa Kemal zaten en başından Salih’i yoldaş seçmişti kendisine.  

Bir gün Selanik’te o meşhur Olimpos Gazinosu’nda otururlarken arkadaşlarına gelecekte nasıl iktidara 

geleceklerini anlatıyordu, mavi gözlerini kocaman ve hevesle açarak. Ve kimlere ne görevler 

vereceğinden bahsetmişti. Masadaki Fuat Bulca, Fethi Okyar, Nuri Conker’e görevlerini bildirdikten 

sonra sıra Salih Bozok’a gelir, Salih seni yanımdan hiç ayırmayacağım seni yaverim yapacağım der. 

Masadakiler peki sen ne olacaksın diye sorduklarında yanıtı kısa ve nettir; ‘‘Ben size bu görevleri 

verecek adam olacağım.’’ cevabını verir. Zaman geçince Mustafa Kemal bu dediklerinin hepsini 

yapar. Zaman sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Ata’nın Salih Bozok’u başyaverliğe 

çağırmasıyla birlikte bir daha hiç ayrılmadılar. Bu saatten sonra Atatürk’ün sırdaşı, en güvendiği kişi, 

kara kutusu, yol arkadaşı olmuştu. Ata, Kurtuluş Mücadelesini başlatıp, Sivas Kongresine çağrıda 

bulunduğunda, Yaver Salih’in de dediği gibi Mustafa Kemal millet hâkimiyetini esas alarak hareket 

etmeye başlamıştı. Kütahya-Eskişehir savaşında düzenli ordu büyük yenilgi alıyorken Ata Maarif 

Kongresini topluyordu. 

-Böyle kritik savaşın eşiğinde bu kongreyi toplamak doğru mu Paşam? Benim endişem, ordu 

büyük zayiat aldı. Mecliste size karşı muhalefetler artacak, size bir şey olmasından 

korkuyorum. 

Mustafa Kemal Paşa Yaveri Salih’e; 
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- Savaş sadece cephede değil, her alanda yapılmalı özellikle cehalete karşı yapılmalıdır. Yeni 

kurulan devletin çağdaşlaşma yolunda ilerlemesi için yapılan inkılapların halk tarafından 

benimsenmesinde eğitim alanındaki yenilikler büyük rol oynayacaktır. 

Mustafa Kemal bu kongre de eğitim, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerini yapılacak inkılapların 

esaslarını, öğretmenler için neler düşündüğünü ve onlardan neler beklediğini anlatan bir konuşma 

yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde ordunun başına geçerek düşman ilerleyişine karşı ‘‘Hattı 

müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır… Vatanın her karış toprağı kanla 

sulanmadıkça terk olunamaz.’’ diyerek düşman karşısında kararlılığını ve vatanperverliğini 

vurgulamıştı. Öyle ki bu savaşta göğsünden yaralandı, bu durumu gören can yoldaşı Salih, hemen 

Gazi’nin üstüne kendini kapattı. Bunun üzerini Gazi, Salih’i eliyle itti, asker fark edecek diyerek 

kendinin iyi olduğunu can yoldaşının endişe etmemesini söyledi.  

Yıllar sonra Salih bu anı anlatırken aslında Gazi benim endişe etmemden ziyade askerin durumu fark 

edip savaş şevkinin düşmesini engellemek istemişti.     

Gazi Mustafa Kemal’e çevresindekilerin güveni sevgisi ve saygısı tamdı.  Büyük Taarruz Savaşı 

sırasında Gazi, bir tepeden orduyu komuta ediyordu. Savaşın en kızıştığı sırada, Albay Reşat Bey’e 

Çiğiltepe’yi geri alma görevi gelmişti, fakat Albay Reşat Bey’in birlikleri tepeyi almada gecikiyordu 

bunu gören Gazi telefonla Reşat Bey’e ulaşıp tepenin önemini söyleyip neden hâlâ alamadıklarını ne 

zaman tepeyi alacaklarını söyledi. Bu durum üzerine Albay Reşat Bey tepeyi yarım saat içinde ele 

geçireceklerini söyler. Yarım saat dolduğunda Gazi tekrar telefonla iletişime geçer. Fakat karşı tarafta 

Reşat Bey’in Emir Subayı Üsteğmen Bozkurt Kalpağı çıkmıştı. 

- Reşat Bey ile görüşeceğim. 

- Kumandanım, Reşat Bey az önce hayatına son verdi Paşam… Paşam size bir açıklama 

bırakmış. Okuyorum; 

- Yarım saat içinde o mevziyi almak için söz verdiğim hâlde sözümde duramadığımdan dolayı 

yaşayamam. 

Bu vehim durumdan birkaç dakika sonra Çiğiltepe kontrol altına alındı bu sırada Salih, Gazi’nin yaşlı 

gözlerine bakıyordu. Gazi silah arkadaşı Albay Reşat Bey’i unutmadı yılar sonra çıkaracağı soyadı 

kanununda Gazi bu onurlu kişiye ‘‘Çiğiltepe’’ soyadını verirken unutmadığını ve böylece artık Albay 

Reşat Çiğiltepe ismini tarihe kazımıştı. Gazi bunu birçok kişiye yapmıştır. Kimine kazandığı zaferden 

ötürü kimine şehit düştüğü yerden dolayı soyadı vererek silah arkadaşlarını unutmadığını gösteriyordu.   

Ata; annesi Zübeyde Hanım’ın vefatını da çok sevdiği ancak kavuşamadığı Fikriye’sinin de mezarını 

Salih’ten öğrenmiştir. Yıllar geçmiş cumhuriyetin onuruna İstanbul’da bir yemek veriliyordu. Tüm 
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Dünya ülkelerinin temsilcileri davetliydi. Fakat davet sırasında İngiliz Ataşesi olan Binbaşının 

bakışları Ata’nın gözünden kaçmaz... 

Bütün davet boyunca kendisine kaşlarını çatmış bakmıştır ve bakmaya devam etmektedir.  

Ata merak edip Yaver Salih’i ne olduğunu öğrenmek için gönderir, 

birkaç dakika sonra Yaver Salih gelir ve şöyle der: 

- Paşam kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana 

Mustafa Kemal Çanakkale’de babamı öldürdü dedi.  

Bunun üzerine Mustafa Kemal’in cevabı tokat gibi olur:  

- Git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış? 

Yıllar geçer birbirini takip eden inkılaplar, devrimler, yenilikler derken artık tam düşman bir daha 

gelmez dediğimiz yıllarda İtalya’da Mussolini önderliğinde Antalya kıyılarını bizden istiyorlardı. Öyle 

ki İtalyan Büyükelçisi, Atatürk ile görüşmek üzere randevu istedi. Belli ki İtalyan hükümetinin bir 

ültimatomunu Ata’ya vermek niyetindeydi. Atatürk, elçiyi günlük kostümü ile kabul etti. İtalyan elçisi, 

Atatürk’e Mussolini’nin Antalya kıyılarını falan açık açık istediğini söylemesi üzerine Atatürk zarif 

bir şekilde susmasını işaret edip; 

- Bana on dakika müsaade etmenizi rica ederim. 

Diyerek yandaki odaya geçti. O sırada Salih ve elçi oda da birbirlerine bakakaldı. Ata’nın nereye 

gittiğini ve ne yaptığını Salih kadar büyükelçide merak ediyordu. Salih Ata’nın bu tavrına mana 

verememişti yıllardır yanında olan dostundan hiç beklenmedik bir tavır görmüştü.  Atatürk çok 

geçmeden askerî üniformasıyla odaya geldi. 

Mareşal üniformasını ve çizmelerini giymiş olarak elçinin yanına dönmüştü. Bu durumu gören İtalyan 

büyükelçisinin rengi attı. Atatürk koltuğuna oturarak;  

- Nerede kalmıştık sayın büyükelçi?  

- Devam edelim: Buyurun, şimdi sizi dinliyorum. 

Dedi. 

İtalyan Büyükelçisi, afallamış gözlerle Ata’ya baktıktan sonra, titrek bir ses tonuyla ve konuşmayı 

yeni öğrenen çocuklar gibi şunları söyleyebildi: 

- Ekselansları kendimizi ve isteklerimizi size doğru aktaramadım lütfen özürlerimi kabul edin, 

siz Ekselanslarına, Duce’nin selamlarını ve iyi dileklerini takdim etmek için rahatsız etmiştim. 

Dedi ve başka tek bir laf etmeden çıktı, gitti. Yaver Salih bu durumu şu şekilde açıkladı: 
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- Atatürk burada Türk’ten toprak isteyenin öncelikle savaşmayı ve ölmeyi göze alması gerekir 

mesajını konuşmadan vurgulamış oldu. 

Dedi. Yıllar geçti… 

Atatürk amansız bir hastalığa yakalandı, hastalığı günden güne ilerliyordu, Avrupa’dan getirilen 

doktorlar da hastalığın ilerlemesine çare bulamıyorlardı. Bu olayın üzerine son kez 1937 yılında 

Ankara Stadyumunda ulusun önüne çıktı. Bu Atatürk’ün ulusun karşısına son kez çıkmasıydı, burada 

şu sözleri söyledi: 

- Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir, benim fikirlerimi, benim 

duygularımı, anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. 

O kara 10 Kasım günü yaklaşırken Salih Bozok’ da bunun üzerine düşünmeye başlar. 

Tüm hayatını adadığı adamın yokluğunda kendisinin de yaşayamayacağını anlar. Mustafa Kemal 

Atatürk sayesinde yaşadım ve her şeye kavuştum. Şimdi samimiyetle söylemeliyim ki Mustafa 

Kemal’in olmadığı bir dünyadan hiç ama hiç haz alamam diyecek kadar ona bağlıydı.  Salih, ebediyete 

yolculuğunda bile yalnız bırakmayacak kadar sadıktı çocukluk arkadaşına. Atatürk’ ün durumu hasta 

yatağında her gecen gün kötüye giderken bir yandan hasta yatağı başında her şeyi not ediyor. Bir 

yandan da kendisi için planlar yapmaya başlar. Doktorlara çaktırmadan sorular sormaya başlar, kesin 

ölümün kalpten mi? Yoksa beyinden mi? Vurularak olacağını öğrenmeyen çalışır, kalpten olduğunu 

öğrenir, o günden sonra her gün kalbinin üstüne işaret koyar.    

Ata’nın durumu ağırlaşmıştı artık Salih Bozok durumun farkındaydı, sevgili eşi Pakize’ye bir mektup 

yazmıştır: 

- İşte o gün gelmiştir ben artık aranızdan çekiliyorum. Ben hayatımı Ata’nın hayatına 

bağladım ve ondan sonra yaşamamaya karar verdim. Sonsuza kadar arzı veda ederim biricik 

karıcım Pakize’m… 

Hastalığı Atatürk’ü şu hâle getirdi: Yatağın ortasında, iki eli yanına dayanmış oturuyor ve durmadan 

öksürüyordu… Yaveri Salih Bozok Atanın bu anlarında hep yanındaydı. Çocukluk arkadaşı, can 

yoldaşı onun en büyük sırdaşı olan Salih, bu duruma bir çare bulamıyordu. Atatürk bitkin düşmüştü, 

masanın üzerindeki saate baktı, gözleri iyi seçemediğinden Yaveri Salih’e sordu: 

- Saat kaç Salih? 

- 07.00 efendim. 

Dedi. Bu suali Ata birkaç defa tekrarladıktan sonra uzandı, sağ tarafına döndü: 

- Aleykümselam. 
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Dedi. Bu Ata’nın son sözleriydi. 

Gözlerini yumarken vatanperverlik ve millet sevgisi olan o mavi gözlerindeki ışık hiç sönmemişti. 

Saat 09.05’te o mavi gözlerini ebediyen yumdu. Salih yatağa doğru eğildi elini öptü, Ata’sına vedasını 

etti ve hızlıca odasından çıktı.  

- Nereye?, diye soranlar oldu.  

- Gidiyorum işim bitti artık benim, dedi.  

Daha sonra hatıra defterine şunu yazacaktı: 

- Kalbim iki değirmen taşı arasına düşmüş bir buğday tanesi olsa anca bu kadar ezilirdi. 

Ne ağlaya biliyor ne konuşulanları duyabiliyordu. Ata’nın ölümüyle ortamda derin bir sessizlik vardı, 

kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bu derin sessizliği bir silah sesi bozdu. Salih, Ata’yı sonsuzluğa 

uğurlarken onu yalnız bırakmak istemediğinden başyavere yakışır bir şekilde sarayın 

merdivenlerinden hızlıca inerek önceden hazırladığı silahıyla önceden işaretlediği kalbinin üzerine hiç 

tereddüt etmeden ateş etti. Yanına vardıklarında kanlar içinde ve baygındı ama anlaşılan bu sefer Ata 

onu yanında götürmeye razı değildi. Hemen hastaneye kaldırıldı bir dizi ameliyat geçirdi, mermi 

kalbini milim sıyırmış sırtına saplanmıştı. 

- Bana ölenle ölünmez diyorlar ben ölenle ölmüyorum ki yaşayamadığım için ölüyorum.  

Demişti. Ayağa kalktı milletvekilliği görevine devam etti ve önceden de dediği gibi hiçbir şeyden haz 

almıyordu artık. Sağlık durumundan şikâyet ederek Yalova’ya yerleşti. Kalp hastalığı sebebiyle 

durumu günden güne ağırlaşıyordu zaten kendisi de bir an önce Ata’sına kavuşma isteğindeydi. 

Vasiyeti daha önce ölen Nuri Conker’in yanına defnedilmekti. Salih Bozok olmasaydı bizler Atatürk’ü 

sadece tarihe altın harflerle yazdığı zaferleriyle tanıyacaktık. Hangi savaşa gitti, ne tür stratejiler 

kullandı, kimlerle anlaşmalar yaptı. Ancak onun sayesinde hangi türküleri sever, hangi kadını sevdi, 

kime güveni tamdı, kimden vazgeçti? Hepsini öğrendik çünkü Salih Bozok bizlerin Atatürk hafızası 

oldu. Bugün Atatürk’ü tanımamızda Ata’yı bu kadar sevmemizde en önemli kişiydi. Çocukluğundan 

başlayıp verdiği son nefesine kadar attığı her adımda verdiği her kararda Ata’nın yanındaydı. Bu öyle 

bir dostluk, sadakatti ki şimdilerde çevremize baktığımızda görmemiz mümkün değildir. Birlikteyken 

canım cicim diyenler ayrılınca zaten ben ondan hiç hazzetmezdim derler.  Fakat bir de böyle 

dostluklar vardı. Salih ve Ata’nın arasında çocukluktan başlayan çıkarların olmadığı, anlık değil koca 

bir ömürde hiç bozulmadan devam eden dostluklar vardır. Birbirine bu kadar yakın dostu ayrı anmak 

ayıp olur. Salih Bozok, Atatürk’ün kara kutusu. Yanında götürdüğü sırları ve bizlere bıraktığı 

anılarıyla sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. 
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Çocuğunuzu Boşamayın! 

Ülkü OLCAY 

Ebeveynlik çocuğun ihtiyaç duyduğu her anında yanında olabilmektir. Çocuklar her zaman anne 

babanın desteğine, sevgisine, ilgisine muhtaçtır. Yeterli sevgi ve ilgi ile büyütülen her çocuk sağlıklı 

bir birey olarak toplumu ayakta tutar. Bu anlamda ebeveynlerin iyi veya kötü tutum ve davranışları 

çocuğun kişisel ve ruhsal gelişimde büyük rol oynar.  

Anne veya baba kimliklerini unutur yahut çocuklarından vazgeçerse ne olur? 

Sevgiye ve ilgiye muhtaç çocuklar pısırık, cesaretsiz, bencil, sorumsuz hatta narsist bir kişi hâline 

gelir. Sorunlarla yahut eksik duygularla büyümüş bir çocuk yetişkin bir birey olduğunda sağlıklı 

bireyleri, dolayısıyla toplumu en olumsuz yönde etkiler. 

Toplum neden yavaş yavaş çöküyor sorumuzun cevabı işte tam olarak burada başlıyor. 

Çünkü anne bir çocuğun şefkat sığınağı, baba ise yıkılmaz kalesidir. 

Baba bir çocuğun özgüvenini geliştiren gücün sembolüdür. Babanın çocuğunu kucaklamasıyla başlar 

çocuğun özüne sonra da hayata güvenebilmesi. Kız çocukları için ise ileride seçeceği erkeğin 

modelidir baba. Yeterliliğin, başarının, mutluluğun kaynağıdır babanın kol kanat olması. 

Ancak karşılıksız ve beklentisiz sevilirse çocuklar gerçek sevgi ile büyütüldükleri için her zorluğa 

rağmen ayakta kalabilirler. 

Peki ya boşanma durumunda? 

Öfkeli anne, bıkmış baba ve ortada kalmış çocuklar… 

İstisnai durumlar hariç boşanmaların çoğunda maddi özgürlüğü olmamasına rağmen velayet babada 

kalır fakat çocuk anneye verilir. Anne yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen çocuğa yansıtmadan 

hayatına devam etmeye çalışır. Bu bir anlamda rol yapmadır. Önce kendisine sonra çocuğuna daha 

sonra da çevresine karşı oynadığı bir mutluluk oyunudur. Oysa çocuk her şeyin farkındadır. Bu çocuğu 

daha çok incitir. Bununla da kalmaz. Baba sadece kâğıt üzerinde görünen bu resmî sorumlulukla 

yeniden hayat kurar kendine. 

Çocuğunu sadece pazar günü gören ‘‘hafta sonu babaları’’, maddi manevi eksikliğini tek hamle ile 

tamamlayacağını sanan ‘‘eğlence babaları’’, yeni bir evlilik ile yeniden düzen kurmuş, hiç ortada 

olmayan ‘‘tükenmiş babalar’’… 

Sınıf defterini imzalarken oturduğum sandalyenin yanına iliştiğinde fark ettim kıvrık kirpiklerinin 

altında çakmak çakmak yanan gözlerini. Sesi sakin, tutarlı, izah eder bir tonda olmasına rağmen 

yüreğindeki öfkeyle yanıyordu gözbebekleri. Üzerime doğru biraz daha eğilerek Rehberlik ve 
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Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne gitmek üzere izin istedi. Aciliyetin sebebini anlamak için soran 

gözlerle baktığımda bir form doldurması gerektiğin söyledi. 

Aklı erdiğinden bu yana ezber ettiği bir durumu anlatır bir eda ile devam etti. O, benim çok da uzak 

olmadığım bir durumu ben ilk defa duyuyormuşum gibi, bana çok tuhaf geliyormuş gibi, bu durum 

sadece onun kaderiymiş gibi formun içeriğini arkasından içinde bulunduğu durumu yaşından büyük 

bir olgunlukla bir o kadar da umursamaz bir alışmışlıkla anlatmaya başladı. O anlattıkça ben onun 

büyüdükçe derinleşen kara gözlerindeki harelerde eridim, bittim, kayboldum. 

On yedi yaşında bir genç kız. Sadece adını bildiği babasına dair bir formu dolduracak kadar bile 

bilgiye sahip değil.  Mesleğini bilmiyor, yaşadığı şehri bilmiyor, forma ne yazacağını bilmiyor. 

Neden? 

Çünkü onu hiç görmemiş! 

Onun sevgisini, şefkatini, gölgesini hiç bilmemiş. 

Bir baba çocuğunun ilk ateşlenmesine, ilk aşısına, ilk adımına, ilk dişine, ilk konuşmasına şahit 

olmamışsa o baba mı? 

Baba; arada bir kızan, çoğunlukla sarılan, hep koruyan, özlenen, anlamı yokluğunda daha iyi anlaşılan, 

yeri doldurulamayan koca yürekli adam, kökleri derin, gölgesi serin çınar değil mi? 

Boğazım düğüm düğüm yutkundum, sesimin titremesine engel olma çabasıyla: 

- Hadi git, çabuk gel, diyebildim. 

Nefeslerle sürüp giden yaşantımız 

Bir su kenarına gelir, durur 

Yürünmez öyle hep, bazen susulur….  

Demiş ya Can Yücel. 

Sessizce gözlerime baktı. Çünkü sessizlik en büyük yastı. O an ikimiz de sessizdik. Anladı… 
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Dijital Kültürde Gelenekleri Yaşamak ve Yaşatmak 

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR1 

Bir milletin kültürünün niteliği, onu meydana getiren geleneklerin özelliklerine göre belirlenmektedir. 

Kadim Türk kültürü de ata yurdundan bugüne kadar önemli gelenekler üzerinde yükselmiştir. 

Gelenekler ortaya çıktıkları ve içinde bulundukları devrin özelliklerini yansıtma karakteriyle kültürel 

yenilenmeye de ön ayak oluşturmaktadır. Türk kültürü de geleneksel karakteri itibariyle bu 

dinamizmden beslenmektedir. Bu değişimler, her devirde süregelen bir bütünlük arz etmekte, 

gelenekleri taze tutmakta, çeşitlendirmekte, yeni formlarda özgünleştirmekte ve özgürleştirmektedir. 

Bu bağlamda geleneklerin kuşaklararası bir niteliğe sahip olduğu da söylenebilir. 

Kültürün ortaya çıktığı köken dikkate alındığında, büyük oranda söz ve eyleme dönük bir yapı olduğu 

görülmektedir. Genellikle sözlü kültür evresi olarak tanımlanan bu süreçte gelenekler halk anlatıları, 

danslar, el sanatları, giyim kuşam, mutfak, şenlikler ve ritüeller gibi çeşitli kalıplarda yaşatılmıştır. 

Geleneğin aktarım ortamlarının değişmesi, kültür değişmelerini de kaçınılmaz kılmaktadır. Burada 

dikkat çekilmesi gereken asıl konu, gelenekler özelinde meydana gelen kültür değişmelerinin insan 

yaşantısının doğal süreçlerinin bir sonucu olduğudur.  İçinde bulunduğumuz zaman diliminde 

meydana gelen dijital dönüşümler de büyük oranda geleneklerimize ve kültürel belleğimize 

dayanmaktadır. Bu açıdan gelenek, millet hayatında geçmişle kurulan köprü ve geleceğe uzanan bir 

yol şeklinde de tanımlanabilir. Geleneğin geçmişle olan bağı kadar, geleceğe dönük olması da kendi 

içinde ve yaşamsal süreçlerinde mevcuttur. Aslında kültürün bir unsurunun gelenek olarak 

tanımlanmasındaki ölçütlerden birisi de onun her devirde kendine yer bulabilecek bir karaktere 

dönüşmesidir. 

Günümüzde geleneklerin canlı bir şekilde temsil edildiği ortamlarının başında elektronik ve dijital 

kültür araçları gelmektedir. Dijital kültür, her şeyden ziyade aktarım yöntemindeki bir değişimi işaret 

etmektedir. Kültürel belleğin sözel, yazılı veya elektronik/dijital imkânlardan hangisi tercih edilerek 

yaşatılacağı esasında içinde bulunulan devrin koşulları ve eldeki imkânlarla doğrudan ilişkilidir. İçinde 

bulunduğumuz teknoloji ortamında sık sık geleneklerin bozulduğu dile getirilmekte ve dijitalleşme 

sorumlu olarak görülmektedir. Ancak gözden kaçırılan bir nokta, geleneklerin kişisel eylemlerden 

ziyade topluluk bilincini yansıtması durumudur. Yani gelenekler kişisel yaratmalardan kaynak alabilir 

veya yorumlanabilir ancak her kişisel yaratmayı gelenek olarak tanımlamak mümkün değildir. Kültürü 

yaratan ve yaşayan insanlar olduğu için onu değiştiren, geliştiren veya yok sayan da topluluk 

bilincidir. Dolayısıyla geleneklerin dijital kültürde yer alması durumu da bireysellikten uzak bir 

 

1 Artvin Çoruh Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, mozdemir@artvin.edu.tr  
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anlayışla karşılanmalıdır. Sonuçta geleneğin dijital ortama aktarılması için bireysel bir çabadan daha 

fazlasına ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüzde sözel anlatım geleneklerinin sahadaki durumu göz önüne alındığında kulaktan kulağa 

şeklinde gerçekleşen aktarımların yetersiz olduğu ortadadır. Medyanın bu denli etkin olduğu 

toplumlarda, insanlar geleneksel olarak yaptıkları buluşmalara da (akşam oturmaları, sohbetler, 

toplantılar, görüşmeler, dernekler, geziler vb.) yeterince zaman ayıramamaktadır. Bunda köyden kente 

göçün ve şehirleşmenin getirisi olan iş yoğunluğunun da etkisi yadsınamaz. Bu açıdan pek çok 

gelenek köydeki bağlamlarında, son temsilcileri olan nine ve dedelerin belleklerine terk edilmiş 

durumdadır. Mevcut koşullar altında derlenen verilerden, alışılageldiği gibi kaydedildikten sonra 

kitaba dönüştürme eylemleri dışında, yaşama uyum sağlayacak içerikler yaratılmalıdır. Bu açıdan 

kültürü yok ettiği söylenen medya yapımları en önemli imkân durumundadır. Atasözleri ve deyimler, 

bilmeceler, tekerlemeler, mâniler ve ninniler bugünün tüketim kültüründe reklamların dilini 

oluşturmaktadır. Masallar ve halk hikâyeleri için geliştirilen mobil uygulamalar yanında medyada yer 

alan çocuk saati ve kanalları (çizgi film ve animasyonlar) hangi açıdan bakılırsa bakılsın geleneksel 

belleğin aktarıldığı, yaşatıldığı ve yeniden yaratıldığı ortamlardır.  

Bugün hediyelik eşya sektörünün dijital olarak dönüştürülmesinde ve 

yeniden kullanıma sunulmasında gelenek etkisi yadsınamaz. Giyim-

kuşamdan, kişisel aksesuarlara, ses ve video araçlarından gündelik ev 

eşyalarına kadar çok çeşitli alanda, nostalji adı altında kullanıma sunulan 

eşyaların bir yönüyle geleneklerden dönüştürüldüğü ortadadır. Bugün el 

sanatları alanında doğal ve sağlıklı oyuncak adı altında, yerli kültürümüz 

de dâhil olmak üzere, ithal sanatları (örn. Amigurumi, matruşka vb.) 

yaşatmamızın temelinde gelenek yoksulluğundan ziyade kültürel 

bellekten uzak olmamız yatmaktadır. Türk kültürünün zirve tiplerinden 

olan Keloğlan, Karagöz, Hacivat, İbiş ve Nasreddin Hoca figürlerinin çocuklara oyuncak olarak 

hazırlanmasında Türklere özgü motif, dokuma, dikim, kesim, örgü ve düğüm tekniklerinin 

kullanılması iki koldan gelenek aktarımı yapmanın yanında asimilasyonu ve küreselleşmeyi de 

önleyecektir. Oymacılık, sepetçilik, çinicilik, yorgancılık, kilimcilik, bakırcılık, iğne oyası, kanaviçe, 

dokumacılık, dericilik, keçecilik vb. çok zengin el sanatlarına sahip olan kültürümüzün bir dönem 

Barbie ve Sindy bebeklere günümüzde ise daha ziyade amugurumi sanatına teslim olması kültürel 

bellek bilgisinin kuşaklararasında aktarılamamasının bir sonucudur.  Bugün sosyal medya başta olmak 

üzere internette pazarlanan el yapımı oyuncakların pek çoğunda millî kahramanlar yerine artık 

herkesçe ülkü kabul edilen yabancı kültürlere ait tiplerin olması kültürel değişmelere karşı çıkmanın 

ve sözde korumacı yaklaşımların bir sonucu olarak görülmelidir. Geleneği yaşamak ve yaşatmak onu 
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ortaya çıkaran geleneksel ortamı yaratmakla mümkün değildir. İnsan yaşantısının değiştiği 

düşünüldüğüne göre geleneğin yaşamsal süreçlere eşlik etmesi bekleniyorsa yeni kalıplaşmalara 

gitmesi de doğal karşılanmalıdır. Bu açıdan unutulmaması gereken temel konu geleneği kaybetmek 

geleceği kaybetmektir. 
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“Dil İle Konuşulur, Damak İle Tat Alınır” Üzerine 

Latife ARTUÇ2 

İnsan hayatında iletişimin yeri ve önemi yadsınamaz ölçüde büyüktür. İletişimini dil ile kurabilen bir 

canlı olarak insan, bir bakıma dil aracılığıyla yaşamdaki varoluşunu destekler. Bir taraftan da konuşma 

eylemini gerçekleştirebilmek için başta dil olmak üzere birçok ses üretim organının desteğine ihtiyaç 

duyar. Çalışmamızda öncelikle; fizyolojik fonetik sınırları içerisinde ses üretiminde etkili olan 

hareketli organ dilin rolü ve fonetik işlevine, “tat alma” noktasında dil ve damak, damak ve tat üzerine 

kurulmuş deyim ve sözler, tanım incelemeleri, gastronomi bilim dalında kullanılan, damak-tat 

ilişkisini destekleyen başlık ve örneklere yer verilecektir. 

Giriş 

 “Ses, anlamlı sesler topluluğunun en küçük birimidir.” (Coşkun, 2015, s. 25). İletişim kurmak için 

kullandığımız cümleler kelimelerden, kelimeler ise ses dediğimiz en küçük anlamlı birimlerden 

oluşur. Seslerin çıkarılmasında ve ortaya konulmasında birtakım organların yardımına ihtiyaç 

duyulur. Bu hususta “Konuşmayı ve işitmeyi gerçekleştiren organların yapısını ve işleyişini 

fizyolojik fonetik inceler.” (Coşkun, 2015, s. 27). İnsan anatomisi sesi ortaya çıkarırken olağanüstü 

bir çaba sergiler. Diyafram, akciğerler, nefes borusu, gırtlak, titreşen ses telleri, dil, küçük ve büyük 

dil, yutak, burun boşluğu, dişler, diş eti, diş eti ardı, damak, sert damak, ön, orta, art damak, nice 

hareketli ve hareketsiz organ, havanın içe çekilmesiyle başlayan bu süreci büyük bir iş birliği 

içerisinde yürütür ve sesi ortaya koymakla süreci sonlandırır (Coşkun, 2015, s. 29). 

1. Ses Üretiminde Hareketli Organ Dilin Rolü 

Ses aygıtımız (appareil vocal) gırtlak, boğaz, ağız, geniz ve burun boşluklarından meydana gelen içi 

çok girintili bir çatal boru şeklindedir. Buna ses yolu (canal vocal) da deriz. 

Ses yolunun içinde bir sıra hareketli organlar vardır: ses dudakları, gırtlak kapağı, küçük 

dil, dil ve dudaklar. Bu ses organları (organe vocal) hareket hâlindeyken yukarıda 

saydığımız ses yolu boşluklarını açarlar, kaparlar, daraltıp genişletirler ve türlü biçimlere 

sokabilirler. Bu işlerin şampiyonu dildir. (langue) (Banguoğlu, 2015, s. 29-30). 

Bu kısımda öncelikle dilin, ünlülerin çıkarımındaki rolüne yer vereceğiz.  

Dil; ön, orta ve arka kısımlarında kabararak, ünlünün alacağı niteliğe göre ağız boşluğunun önünü, 

ortasını veya arkasını daraltır. Dilin bölümleri bakımından ünlüler ön, orta ve arka olmak üzere üç ana 

bölüme ayrılır. Türkçede ön ünlüler, i(:)(örnek:[i’yi], [i:’ne]<iğne), ü(:) 

(örnek:[ü’züm],[dü:’me]<düğme), yarı kapalı e (Anadolu ağızları), yarı açık e(:) (örnek: 

[et],[e:’er]<eğer), ö(:)[ör’tü], [ö:’üt]<öğüt), orta ünlü, ı(:) (örnek:[sı’kı],[sı:]<sığ), arka ünlüler, 

u(:)(örnek:[u:zun],[u:’ur]<uğur), o(:) (örnek: [ot],[o:’ul]<oğul), a(:) (örnek: [at], [a:’ıt]<ağıt), arka ön 

ünlüler  u (örnek: [mah’luk] ve o  (örnek: [rol]) ünlüleridir (Coşkun, 2015, s. 34). 

 
2 Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Bölümü, Yüksek 

Lisans Öğrencisi. İleti: artuclatife@gmail.com  
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Ağız içinde bulunan dil, ünlülerde olduğu gibi ünsüzlerin çıkarımında da önemli bir yere sahiptir.  

“N ünsüzünün oluşumu esnasında, küçük dil, ağız yolunu kapatırken aynı anda da burun yolunu 

açar ve dil ucu, üst diş etine temas eder. N ünsüzü, üst diş eti-dil ucu yani bir diş eti-dil ucu 

ünsüzüdür.” 

“L ünsüzünün ünlülerle birlikte kullanımında, dilin ucu diş etine temas eder ve sonra, ünlünün 

niteliğine göre, dilin önü, ortası veya arkası kabarır.” 

“R ünsüzünün oluşumu esnasında, dil ucu, üst diş üst diş etine değer ve bu esnada akciğerlerden 

gelen toplu hava akımı dilin ucunu titreştirir; bu sebeple, bu ünsüze titrek ünsüz de denir. Bu   

ünsüz üst diş eti-dil ucu, yani bir diş eti-dil ucu ünsüzüdür.” 

“D ve t ünsüzlerinin oluşumu esnasında, dilin ucu hem diş etine hem de dişe değer; fakat bu 

ünsüzlerin asıl boğumlanmaları diş etinde olur. Ünsüzler isimlendirilirken asıl boğumlanma 

yerleri, yani hava akımının ilk kesildiği yer dikkate alınır. Bu sebeple; d ve t ünsüzleri, üst diş eti-

dil ucu, yani diş eti-dil ucu ünsüzleridir.”  

“S ve z ünsüzlerinin oluşumlarında, dilin ucu diş eti ve dişe yaklaşır. Bu ünsüzler; üs diş eti-dil 

ucu, yani diş eti-dil ucu ünsüzleridir.”  

“Ş ve j ünsüzlerinin oluşumunda, dilin önü, diş eti ardı bölgesine yaklaşır. Ş ve j ünsüzleri, diş eti 

ardı-dil önü ünsüzleridir.” (Coşkun, 2015, s. 52-54). 

Çoğu ünsüzün oluşumu, dilin ağız içinde diş etine, diş ardına teması ya da bizzat dilin titreşimi ile 

meydana gelmektedir. Dilin gerçekleştirdiği hareketler ile ünlü ve ünsüzlerin üretiminde aktif bir 

şekilde rol aldığını görmekteyiz. 

2. Bir Konuşma Aracı Olarak ‘’Dil’’  

“Dil sözcüğü birçok dilde çokanlamlıdır.” (Aksan, 2015, s. 50). Düşünür Karl Jaspers’ın “Dil her 

şeyden önce her zamanki konuşmadır.” tanımı, dilin konuşma yeteneği anlamını öne sürmektedir 

(Aksan, 2015). 

Konuşma eylemini gerçekleştirmede bir araç gözüyle baktığımız organ dilin, konuşma eyleminin 

adının yerini tutması bir bakıma onun araç olmaktan daha fazlasını yüklendiğini göstermektedir. Çoğu 

zaman dilin, kullanıldığı cümle içerisinde bizzat konuşma eyleminin kendisini karşılayan bir kelime 

olarak yer aldığını görmekteyiz.   

   - Ağız, dil vermemek veya dil ağız vermemek: Konuşamamak, susmak.  

  - Ağzı dili bağlanmak: Herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.  

  - Dile getirmek: Belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek. 
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 - Dile vermek: Gizli tutulması gereken bir şeyi açığa vurmak, duyurmak, yaymak.  

 - Dil (diller) dökmek: Kandırmak, inandırmak veya yararlanmak için tatlı sözler söylemek. 

 - Dil ebesi: Çok konuşan, konuşma yeteneği olan. 

- Dili ağırlaşmak: Hastalık sebebiyle güçlükle söz söyleyebilmek, güçlükle konuşmak. 

- Dili pabuç kadar olmak: Saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşmak. 

- Dili sürçmek: Konuşma sırasında kelimeleri yanlış söylemek (Yılmaz, 2016, s. 72-73). 

Öyle ki “dilsiz” tabirini bile dil organına sahip olmayanlar için değil konuşma yetisi olmayan insanlar 

için kullanmaktayız. “Türkçede dilsiz sıfatıyla nitelediğimiz kişiler, konuşma yeteneğine sahip 

olmayan (ya da bir benzetmeyle yerine göre öyle davranan) kimselerdir. Dili açılmak, dili tutulmak 

gibi deyimlerimiz de konuşma yeteneğiyle ilgilidir.” (Aksan, 2015, s. 50).  

3. Tat Alma Noktasında “Dil ve Damak” Üzerine 

İnsanoğluna bahşedilen duyulardan biri de tat alma duyusudur. “Tat tomurcukları, dilin ön kısmı, arka 

kısmı, damak ve epiglotta bulunan orofarengeal tat alanlarında bulunur. Acı, tuzlu, tatlı, ekşi ve 

umami tadını almak amacıyla tat tomurcukları içerdikleri tada duyarlı hücreler vasıtasıyla algılama 

işlemini başlatmaktadır.” (Başaran & Bacanlı, 2020, s. 154). 

Herhangi bir tadın algılanıp acı, ekşi, tuzlu, tatlı ya da umami şeklinde ayırt edilmesi dilin görevidir. 

Dil tat alma noktasından ziyade tadı ayırt etme hususunda bize yardımcı olmaktadır.  

“Yeme davranışı ile birlikte ağızda bir süreç başlar. Yiyecekler ağzın içine sokulduğunda dil 

yiyecekleri konumlandırır ve damaktan bastırır.” (Boyacı, 2019, s. 34). Damak, dil tarafından ayırt 

edilenden hareketle lezzet dediğimiz olguya ulaşmaya çalışır ve doyumu sağlamaya gayret eder. Bir 

bakıma dil tarafından algılanan tadın, taçlandırıldığı yerdir. 

4. Damak-Tat Birlikteliği Üzerine Kurulmuş Bir Deyim: “Tadı Damağında Kalmak” 

Türkçenin sözvarlığı içerisinde yaygın bir kullanım alanına sahip olan atasözleri ve deyimlerimiz; 

yaşam tarzımız, yüzyıllardır süregelen gelenek, kültürel anlayış ve değerlerimiz hakkında şüphesiz 

ipucu verir. “Bilindiği gibi bir dilin söz varlığı içinde sadece dilde kullanılan kelimeler değil; 

atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler gibi unsurlar da yer alır. Çünkü bu unsurlar o dili kullanan 

insanların maddi ve manevi kültürlerinin, yaşam biçimlerinin yansıtıcısı olan unsurlardır.”  (Şahin, 

2004, s. 1). 

“Temel sözvarlığı deyince de akla ilk gelen unsurlar, organ isimleri başta olmak üzere insanların 

temel ihtiyaçlarını karşılayan hareketleri, akrabalık ilişkilerini, sayıları ve bunlarla doğrudan ilgili 

olan diğer kavramları yansıtan kelimelerdir.” (Aksan, 1995, s. 26).  Atasözü ve deyimlerin 
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teşekkülünde sıklıkla başvurulan “organ isimleri” üzerinde akademik çalışma yapabilecek düzeyde ve 

nitelik, nicelik bakımından oldukça zengin örneklere sahiptir. Başlığımız çerçevesinde, bu örneklerden 

sadece damak-tat ikilisi üzerine kurulmuş olan tadı damağında kalmak deyimine yer vereceğiz. 

Tadı damağında kalmak 1) yenen bir şeyin tadını unutamamak; 2) hoşa giden, zevk alınan bir şeyi 

unutmamak: “Eski seyahat hürriyeti, yine tadı damağımızda kalan tatlı bir hatıra olmuş.” -R. H. 

Karay (Türk Dil Kurumu, 2005, s. 1917). 

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bu deyim, ilk anlamı çerçevesinde tadına doyamadığımız 

yiyecekler için kullanılmaktadır. Algılanan tadın dilden ziyade damakta iz bırakması, tadın damakta 

bıraktığı his, deyimin bu şekilde oluşmasında etkili olabilir. 

5. Gurme Tanımında Yer Alan “Damak” Kelimesi Üzerine 

Bu kısımda dikkat çekmek istediğimiz nokta; tat ve tatbilirlik üzerine şekillenen bu kavramın 

tanımında, dil yerine damak kelimesinin tercih edilmesi ve buna ağırlık verilmesidir.    

“gurme is. Fr. Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse.” 

(Türk Dil Kurumu, 2005, s. 800). Aynı şekilde gastronomi ile ilgili başlıklarda lezzet ve doyum 

sağlama hususunda başvurulan kelime çoğunlukla damak kelimesidir. Damak zevkine sahip olmak, 

belli bir tat algısına sahip olmak ile eş değerdir. Tat algısı dil ile gerçekleşiyorsa bu tanımda; damak 

zevki yerine dil zevki ifadesinin rahatlıkla kullanılıyor olmaması düşündürücü olacaktır. Gastronomi 

ve mutfak sanatları ile ilgili yazıların, başlık ve içeriklerinde söz konusu kelimenin özellikle kullanımı 

ve tat alma duyu organı olan dile karşın daha çok tercih edilmesi tat-damak birlikteliğini güçlendiren 

düşüncelerimizdendir. “İnsanların "Damak Tadı" Gelişiyor, Nüfus ve Tüketim Artıyor. Yakın 

Gelecekte Daha Çok Şefe İhtiyaç Var.” (https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-

ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-

ihtiyac-var).  

Başlıcalarını sayabileceğim, taze portakal suyu ile yaptığımız tahinliler, hellim yanında, 

benim kişisel olarak çok önemli bulduğum talar peyniri, pekmezlerimiz, sucuklarımız ve tabi ki 

`Herse`miz, sunumlarımızın doruk noktasına ulaştığı anlardı, sonuç olarak yabancılık 

çekmediğimiz bir coğrafyada hem yaşam lezzeti yaşayıp hem damak lezzetimizi sunduk.  

(https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-

ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var).  

Sonuç  

Çalışmamızda öncelikle dilin, seslerin üretimindeki rolü üzerine durulmuştur. Dil organının, konuşma 

eyleminin yerini tuttuğu deyimlere yer verilmiştir. Tat ve tatbilirlik üzerine yazılan yazılarda ve 

https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var
https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var
https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var
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yapılan tanımlarda tercihen damak kelimesinin kullanılması, sözvarlığımız içerisinde yer alan “tadı 

damağında kalmak” deyimi üzerine durulmuş, gastronomide yer alan başlık ve örneklerle düşüncemiz 

desteklenmeye çalışılmıştır. Dil ve damağın tat alma noktasında karşılaştırması yapılmış, dilin tadı 

almaktan ziyade tadı ayırt etmesi, damağın ise tadı almada ve onu anlamlandırmada daha etkili bir 

organ olduğu üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Kaynakça 

Aksan, D. (1995). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi. 

Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Başaran, M. M., & Bacanlı, M. (2020). İlaçların Neden Olduğu Tat ve Koku Alma Bozuklukları. 

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(1), 156. 

Boyacı, D. (2019). Duyuların Lezzet Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 

Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Coşkun, M. (2015). Türkçenin Ses Bilgisi. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları. 

Şahin, H. (2004). Türkçede Organ İsimleriyle Kurulan Deyimler. Bursa: Uludağ Üniversitesi 

Yayınları.  

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Yılmaz, H. (2016). Almancada ve Türkçede Bir Organ İsmi Olarak “Dil” İle Oluşturulan Deyimler -

Karşılaştırmalı Bir Analiz-. The Journal of Academic Social Science Studies, 72-73. 

https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-

tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var 

 

 

 

 

 

 

https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var
https://www.gau.edu.tr/haber/4361/insanlarin-ampquotdamak-tadiampquot-gelisiyor-nufus-ve-tuketim-artiyor-yakin-gelecekte-daha-cok-sefe-ihtiyac-var


 
 

 
 

20  

Haftamızın Günlerine “Köklü” Bir Bakış 

Selami ÇAM3 

Hafta: Farsça “heft” (yedi -7-) sayısından gelir. ( هفته ) şeklinde yazılır, ayın yedi günlük demetlerini 

ifade eder. Türkçemizde hefte değil de hafta şeklinde telaffuz edilmiştir. Öz-Türkçeciler ise bu 

kelimeye karşılık olarak “yedice, yedilik” sözcüklerini önermişlerdir. 

Pazar: Farsça ( بازار ) “bâzâr” kelimesinden gelir. Dilimizde pazar şeklinde telaffuz edilmiştir. Sebze, 

meyve ve diğer başka şeylerin alınıp satıldığı yer anlamındadır. Buna nispetle alışveriş yapılan güne; 

atalarımız çarşı/pazar günü anlamına gelecek şekilde kullanmışlardır. Arap ve Fars kaynaklarında 

haftanın ilk günü olarak geçmektedir. Aynı zamanda Yahudi anlayışına göre “Tanrı âlemi-dünyayı 

pazar gününden başlayarak altı günde yaratıp yedinci gün (şabbat’ta) ise dinlenmiştir. İşte bu günde 

Yahudiler hiç çalışmazlar Tanrı’ya ibadet edip dua ederler ve aynı zamanda Tanrı’ya ittibaen 

dinlenmiş olurlar. 

Pazartesi: Kelimenin aslı “pazar+erte-si” şeklindedir. Ses düşmesi ve değişmesi sonucu pazartesi 

şeklinde söylenegelmiştir. “erte” kelimesi de eski Türkçede “sonra” anlamına gelir. Bu sebeple 

pazardan sonraki gün anlamındadır. 

Salı: Arapça yemü’s-sâlis yani üçüncü gün anlamındadır. Tamlamanın daha kolayca söylenmesi için 

yevm (gün) kelimesi düşürülmüş ve sadece “salis” kelimesi kullanılmıştır. Daha sonraları sâlî denmiş 

ve günümüzde ise salı şeklinde söylenmiştir. Kısaca tarihi gelişimi “sâlis > sâlî > salı” şeklindedir. 

Çarşamba: Farsçadaki günlerden biri olan “çahâr+şenbe”den gelmiştir. Çahâr: dört ve Şabbat > 

şabba > şanba > şenbe ise gün anlamı gelir. Farsça dördüncü gün demektir. Ses düşmesi ve değişmesi 

sonucu çarşamba olarak telaffuz edilmiştir. 

Perşembe: Farsçadaki günlerden biri olan “penç+şenbe” den gelmiştir. Penç: beş ve şenbe: gün 

manasında olup beşinci gün anlamına gelir. Ses düşmesi ve değişmesi sonucu perşembe olarak 

söylenegelmiştir. 

Cuma: Arapça cem’ toplama, bir araya getirme kelimesinden (جمعه ) cum’a kelimesi türetilmiştir. 

Toplanılıp bir araya gelinen gün anlamındadır. Müslümanların kutsal günü olup İslam âleminin tatil 

günüdür. 

Cumartesi: Kelimenin asıl şekli “Cuma+erte-si” şeklindedir. Erte: sonra demektir. Cumadan sonraki 

gün anlamına gelir. Ses düşmesi ve değişimi sonucu cumartesi şeklinde kullanılagelmiştir.       

                                                                                                             

 
3 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. 
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Modern Edebiyat ve Halk Bilimi: Kemal Varol 

Tuğba BORA 

Özellikle son yıllarda yapılan akademik çalışmalar edebiyat-folklor ilişkisinin irdelenmesi konusunda 

büyük önem arz etmektedir. Birçok yazarın eserlerini oluştururken halk bilimi unsurlarından 

faydalandıkları görülmektedir. Kemal Varol da bu isimlerden biri. 1977 yılında Diyarbakır'da dünyaya 

gelen Varol, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre öğretmenlik yapar. 

Ardından yayın hayatına şiirlerle adım atar ve bunları öyküleri ile romanları takip eder. Kısa sürede 

birçok ödül alan Varol’un eserlerinde içinde bulunduğu toplumun gelenek ve görenekleri, inançları 

gibi birçok unsur dikkat çekmektedir. 

2016 yılında yayınladığı Ucunda Ölüm Var adlı romanında temelde yarım kalmış bir aşk hikâyesi yer 

alır. Ağıtçılık geleneğini yaşatan son kişiyi, Ağıtçı Kadın’ı anlatır. Yıllar önce büyük bir aşk yaşadığı 

Heves Ali'yi bulmak için diyar diyar gezer, Ağıtçı Kadın. Bu yolculuklar esnasında birçok cenazeye, 

dolayısıyla yas törenleri ile ilgili bilgilere rastlarız. Zengin aileler ölülerinin ruhunu refaha kavuşması 

için ağıtçılar tutar ve cenazede ağıt yakılmasını sağlar. Kitabın kapağı da oldukça dikkat çekicidir. 

Anadolu'da birisi öldükten sonra ayakkabıları kapının önüne koyulmaktadır. Bu kitabın kapağındaki 

bir çift ayakkabı da söz konusu geleneğe gönderme olarak düşünülebilir. Romandaki Heves Ali 

karakteri de 2018'de yayınlanan Âşıklar Bayramı'nın ana karakterlerindendir. 2018 yılında yayınladığı 

Âşıklar Bayramı adlı roman bir âşığın yıllardır görmediği oğluyla yaptığı üç günlük bir yolculuğu 

anlatır. Amacı Kars’taki Âşıklar Bayramı'na yetişmek, burada eski arkadaşları olan âşıkları görmektir. 

Kahramanlar kahvehaneye girdiğinde burada atışmak için pratik yapan âşıklar karşımıza çıkar. 

Lebdeğmez olarak bilinen gelenekten oldukça kısa olarak bahsedilir. Kahvehaneyi tasvir ederken 

bağlamalar, tarlar, eski saz ustalarının fotoğrafları aktarılır okuyucuya. Ayrıca kitabın her bölümünde 

bir türküden dizeler karşımıza çıkar. 

Özcan Alper, Âşıklar Bayramı eserini beyaz perdeye uyarlamaktadır. Vizyon tarihi şu an belli olmasa 

da başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen yer almaktadır. Eserin daha geniş kitlelere ulaşması 

bakımından oldukça önemli bir gelişme bu elbette. 

Kültürel kodların günümüze taşınması, yeni kuşaklara aktarılması çok önemlidir. Kemal Varol 

eserlerine bu kodları ustalıkla yerleştirmiş ve geleneğin modern edebiyatla iç içe geçerek 

yaşatılmasına katkı sağlamıştır. Kemal Varol gibi isimlerin çalışmaları millî kimlik bilincimizin 

modern dönemlerde korunması adına son derece değerlidir. 
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Türk Dünyası Kültür Kodlarının, Salda Köyü’ne Uzantısı: Geçiş Dönemleri 
 
 

Esengül ARGUN* 

Hayatları boyunca insanlar, geçiş dönemlerini yaşamak durumunda kalmaktadır. Bu dönemler hemen 

hemen bütün çağlarda ve bütün milletlerde farklılık göstermektedir. Türkistan, yüz yıllarca Türklere 

kucak açmış, onları bağrına basmış kadim ata topraklarıdır. Öyle zamanlar gelmiştir ki toprak ana 

elleriyle Türkleri dünyanın dört bir tarafına bırakmış, onlara kendi bağrında yeni ocaklar açmıştır. 

Coğrafyalarını değiştiren Türkler, karşılaştıkları yeni kültürler, yeni dinler, yeni inanışlara rağmen, 

doğdukları topraklardaki özgünlüklerini yitirmemiş, tüm bu yeniliklerle birleştirerek 

zenginleşmişlerdir. Bu çalışmada da Türkistan’dan batı Anadolu’ya taşınan geçiş dönemlerine yer 

verilmiştir. Geçiş dönemlerindeki ritüellerin, günümüz Türk dünyası ile bazı benzerlikleri mercek 

altına alınarak, paralelliğin sürdürüldüğü ifade etmeye çalışılmıştır. Dil, din, kültür, örf, adet, 

inanışların aynı kökten gelmesine rağmen, dış etkenlerle farklı versiyonlara ulaşıp nasıl hâlâ canlı 

kalabildiği, gözler önüne serilmek istenmiştir. Konuyla ilgili önceden hazırlanan sorular, Burdur ili, 

Yeşilova İlçesine bağlı Salda Köyünde yaşayan ve yerleşim yeri insanları tarafından bilgelikleriyle 

ünlü olan kişilerle röportajlar gerçekleştirilmeye ve elde edilen bulguları hem tarihsel süreç hem de 

halk bilimi açısından tahlil edilmeye çalışılmıştır. 

Giriş 

Söze başlamadan önce henüz on yedi yaşında iken, 21.06.2020 tarihinde uçup giden, kardeşim Semih 

Bekir Argun’un, dolaylı yoldan üçüncü geçiş dönemine ait katkılarından dolayı, ruhuna bir teşekkürü 

borç bildiğimizi söylemek lazım gelir diye düşündük… Özlemle… 

Halk bilimi; bir ülkede veya bölgede yaşayan, halkın kültürünün, gelenek, görenek, sözlü edebiyatının, 

törelerin, inançların, mutfağının incelendiği bilim dalıdır. Halk kelimesi Arapça kökenli olup, yaratılış 

anlamında kullanılmaktadır. İngilizceden Türkçeye geçen folklor sözcüğü ise dilimizde topluluk 

anlamında kullanılmaktadır. Folklor kavramı, 19. yüz yılın sözlü gelenekleri, amaçları doğrultusunda 

birleştirilmeyi amaçlayan romantik, biyolojik, ideal romantik, ulusalcı ideolojinin bir parçası olarak 

gelişmiştir. Ülkemizde halk bilimi ve folklor kavramları yanlış anlamlarla kullanılmaktadır. Kısaca 

folklor bir bütün, halk bilimi ise folklorun bir parçasıdır. Jön Türklerin ilgisiyle Osmanlı Devleti’nde 

başlayan folklor araştırmaları, Atatürk’ün başını çektiği Halk Evleri döneminde de devam etmiştir. İlk 

defa ise Ziya Gökalp “halkiyat” terimini kullanmıştır.4 Türkçe bir kavram olan töre; belirli bir 

topluluğun kendine ait olan sözlü, yazılı olmayan kurallarıdır. Türemek kelimesinden türemiş olup 

Arapçası ise örftür. Kutadgu Bilig’te “törü” şeklinde yer almakta olup, nizam, kanun gibi anlamlara 

gelmektedir.5 Zamanla değişikliklerin görüldüğü töre, evrilerek geleneğe dönüşür. Gelenekler, 

 
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, yüksek lisans öğrencisi, e:posta:  

esengulargun552@gmail.com  ORCİD: 0000-0002-2034-8739 
4 İsmail, Görkem,  “Türk Folklor Araştırma Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey’in Yeri”, 

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi (IJHE),  Cilt 5, Sayı 10, ss. 39 – 56.  
5 Mehmet, Eröz, Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Yayınları, İstanbul, 1983, s.13. 
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değişikliklere uğrayınca da görenek forumuna bürünürler. Tüm bunlar, halkn üretim ve diğer 

kültürlerle etkileşimleri sonucu yani, üretim biçimlerine göre değişmektedir. Atlı, konar-göçer bozkır 

toplumlardaki töreler yerleşik dönemlerdeki törelere göre daha farklı formatlara girmiştir. Ancak töre, 

tarım toplumunda, köylülükte geleneğe dönmüştür. Şehir hayatına gelindiğinde görenek olur ve sonra 

burada kaybolur. Örneğin sofra düzmek, çok eski zamanlarda bir töre iken zamanla önce gelenek 

sonra da görenek formatına bürünmüştür. Bulunduğu halk içerisinde yaptırım gücü en yüksek olan 

töredir. Bunu gelenekler ve sonrasında da görenekler izlemektedir. 

Halk biliminin kaynakları; sözlü kaynak (insan, masallar, menkıbeler, töreler, derlenen metinler vs.), 

yazılı kaynaklar (bilinen tüm kitaplar, abideler, kocanlar (koşma), yazmalar, en önemlilerinden 

(Divan-ı Lügad’it- Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Atabet’ül Hakayık gibi eserler) görsel 

kaynaklar (görebildiğimiz hemen hemen hemen her şey) ve maddi kaynaklardır. Halk biliminin ilgi 

alanları; halk müziği, halk oyunları, halk veterinerliği, halk zoolojisi, halk astronomisi gibi unsurlardır. 

Tüm bu kavramlar araştırma yapılacak olan bölgede göz önünde tutulmalı ve yaklaşımlar, kavramların 

analizi anlamlarına uygun olarak verilmelidir. Kavramların, yörede bir bütün olarak ele alınması 

mümkün olmadığı için halk inanışları “Geçiş Dönemleri” adı verilen başlık altında incelenmiştir. 

Arnold Van Gennep tarafından ortaya konulduğu yüzyıl öncesinden bu güne 

antropologların ve halkbilimcilerin temel çalışma sahalarından biri olarak tebarüz 

eden “geçiş törenleri”, bireye; tanımlanmış belirgin bir durumdan bir başkasına 

geçişte yardımcı olmak onu kutlamak, bu yeni durumu belirtmek ve eşikteki kişiyi yalnız 

bırakmamak amacıyla tatbik edilen ritüelleri ele almaktadır.6  

Her geçiş döneminin kendine ait ritüelleri bulunmaktadır. Bu ritüeller, halkın kültürel birikimi 

sürdürür ve halk bilimi aracılığı ile de kayıt altına alınır. Çalışma konusu olan Salda Köyü; Burdur ili, 

Yeşilova ilçesine bağlı, 2000 nüfusu olan ve Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerleşkedir. Köklü bir 

tarihe sahip olan köyde, geçiş dönemlerinin Türk kültürü açısından tespiti için, soru cevap şeklinde 

çalışma yapmaya ve bu sonuçların bilimsel verilere dayandırılarak temellendirilmesi yapılmaya 

çalışılmıştır. Bilimsel verilere dayalı Türk inanışlarından hareketle, köy halkı içerisindeki bu hayalet 

inanışların varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Hayalet diyoruz çünkü tüm bu anlatılanlar, Sunni-

Müslümanlık ile bir ilgisi olmayıp, Tanrı dini ve kam kültürü unsurları olmasına rağmen, farkında 

olmadan yaşamaya ve yaşatılmaya devam etmektedir. 

1. Salda Köyü’nde İlk Geçiş Dönemi: Doğum 

1.1. Doğum İle ilgili İnanışlar 

 
6 Mehmet, Karaaslan, “Türk Halk Bilimi Açısından Geçmişi ve Geleceği İle Geçiş Dönemleri”, Türk Halk Bilimi Çalışmaları 

Kurultayı,  Motif Halk Bilim Sempozyumları: 12, İstanbul, 2011,  s.2. 
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Geçiş dönemlerinin ilki olan doğum; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak iç 

başlıklara; kısırlığı giderme, gebe kalma, aş erme, gebelik, çocuğun cinsiyeti gibi ara başlıklara 

ayrılabilir. Doğum; ailenin, akrabaların, soyun ve sopun (annenin soyu?)7 sayısının artması demektir. 

Bu sebeple de herkesi sevindirir. “Çocuk ailede ocağı tüttürür” gibi deyişlerle önemi 

vurgulanmaktadır. Doğum yapan kadına herkes saygı duyar. Kısır kadını ise doğuramadığı için 

yakınları tarafından ne kadar küçümsenirse, erkek de aynı şekilde “erkek yerine konmamanın” 

toplumsal ve ruhsal baskısını hisseder. 

1.1.1.  Doğum Öncesi Kısırlığı Giderme 

Kısır kadın özellikle geleneksel kesimlerde horlanır, ezilir ve aşağılanır. Kısırlığa karşı bulunan 

çareler, işlemler ana hatları bakımından aynı olmakla beraber yörelere göre bazı farklılıklar da 

taşımaktadır. Kısırlığın erkekte de olabilme ihtimaline rağmen, kusur kabul edilen bu durum çoğu 

zaman kadında aranmaktadır.  Dinsel büyüsel nitelikte ya da halk hekimliği ve geleneksel sağaltma 

gibi farklı yöntemler uygulanmaktadır. Yatır türbe ziyaretleri, adak adamalar, kurban kesmeler,  

hocalar, büyücülerden alınan muskalar, efsunlanan, üfürüklenen yemişler dinsel büyüsel yöntemlerden 

bazılarıdır. Yörelere göre farlılıkların en çok görüldüğü yöntemler ise gelenekselliklerin daha yoğun 

yaşandığı yöntemlerdir. Bunlar; kadının farklı ritüeller sonucu hazırlanan buğuların üzerine 

oturtulması, bel çektirilmesi, bele yakı vurulması, kasıkların sarılması, kaplıcalara gidilmesi ya da 

rahime çeşitli ilaçların sürülmesi gibi yapılan inanışlardır. Salda Köyü’nde de benzer uygulamalar söz 

konusudur. Köyde ve civarda bulunan; Doğan Baba Tekkesi, Sultan Pınarı, Devid Dede (Davud 

Dede), Avşar’da bulunan yatırlar ziyaret edilmektedir.8 Örneğin, Doğan Baba Tekkesi’ne gidilirken, 

iki adet yeşil renkli yazma götürülür. Yazmalardan biri tekkede kalırken diğeri dua sahibine geri 

verilir. O yazma bele bağlanır. Eğer hamile kalınırsa bele bağlanmış yazma çözülür ve doğan bebeğin 

başına bağlanır. Çocuk olduktan sonra hangi tekkeye gidildiyse oraya tekrar gidilir ve maddi gücü 

doğrultusunda ister tavuk, ister horoz, ister büyük baş hayvan istenirse de küçükbaş hayvan kurban 

kesilir ve tekke sahibine hediye edilir. Çoğu zaman doğan bebeğe, tekke sahibinin ismi verilir. Sultan, 

Doğan, Davud isimlerinin bir dönem köyde yaygın olarak kullanılmış olma nedeni de bu olarak 

açıklanmaktadır.9 Röportajı gerçekleştirdiğimiz köy sakinlerinin verdiği örneklerden birisi şu 

şekildedir:  

“Yengem, gelin olup atla giderken yolda bir cenaze görmüş. Bu yüzden de tam yedi sene 

çocukları olmamış. Çocukları olması için en sonunda Doğan Baba Türbesi’ne gitmişler. 

 
7 Saadettin Yağmur, Gömeç, “Türk Kültürünün Ana Hatları”,  Berikan Yayınevi, Ankara, 2014,  s.45. 
8 Zahide Cengiz, (75), Salda Köyü, Yukarı Mahalle, Görüşme Tarihi: 25.01.2020. 
9 Zahide Cengiz. 
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Nihayetinde çocukları olunca dayımın adını Doğan koymuşlar. Teyzem de gitmişti. 

Onun da çocuğu ancak gittikten sonra oldu. Onun da adı Doğan’dır.”10 

Ayrıca Salda Köyü’nde kutsal olduğuna inanılan çıtlık ağacına da çaputlar bağlanarak, çocuk sahibi 

olabilmek gibi dilekler dilenmektedir. Ayrıca bu ağacın kızılcığa benzeyen meyvesi de yenir ve dua 

edilmektedir.11 Köyde bulunan ve köy halkı tarafından büyük saygı duyulan Dede adlı mevkideki çam 

ağaçlarına gidilerek, dua edilmektedir.12 Yine aynı yerde bulunan armut ağacına da aynı uygulama 

yapılmaktadır. Söz konusu işlem gerçekleştirilirken, yazmanın yeşil renkli olması ve bele bağlanması 

hususları önemlidir. Her ne kadar köy halkı bunu farkına olmadan sürdürmekteyse de yeşil renk, Türk 

mitolojisinde yeniden doğuşu, üremeyi, çoğalmayı, yeni günlerin habercisi olarak kabul edilmektedir. 

Sözcük, Köktürk harfleriyle yazılmış Irk Bitig fal kitabında da üç kez, Bilge Kağan ve Kül Tigin 

yazıtlarında aynı cümle içinde geçmektedir. Divānü Luġāti’t-Türk’te de yeşil ile ilgili pek çok bilgi 

bulunmaktadır.13 

Ayrıca yazmanın bele bağlanma adeti, bazı farklılıklarla Doğu Türkistan’da karşımıza çıkmaktadır. 

Doğu Türkistan’da erkekler düğünlerde bellerine ya da boyunlarına kuşak ya da yazma 

bağlamaktadırlar. Bu, düğünün uğurlu sayılıp, kendilerinin de evli değilse evlenebilmeleri için 

evlilerse de çocuk sahibi olabilmeleri için yapılan bir uygulamadır.  

Ziya Gökalp’in aktarımına göre; Doğu Türkistan’da güvey, dostları ile birlikte 

gelecekteki kayınbabasının evine gider. “Hay, hay evlenin! Hay evlenin!” şeklindeki ve 

bugün manası bilinmeyen milli bir nakaratı terennüm ederler. Genç kızın babası bunları 

kapıda karşılar ve merasim ile eve alır. Burada delikanlının boynuna bir yazma sarar 

ve daha sonra teşrifatla kızını delikanlıya teslim eder. (Bu bir tür koltuklamadır.)14  

Salda’da bazı durumlarda ise bel bağlanmadan bebek sahibi olunamayacağı inancı, yer almaktadır15 

Söz konusu inanç, ilk kez 1939 yılında derlenen ve bir Özbek destanı olmasının yanı sıra, Başkurt, 

Altay, Tatar, Kırgız, Kazak ve Başkurtlar tarafından da bilinmekte olan Alpamış Destanı’nda 

bulunmaktadır. Destana göre kahramanın çocuk sahibi olabilmesi için, belini bağlaması 

gerekmektedir. 

Yine ağaçlara çaput bağlama Türkistan’da da süregelen bir inanıştır. Bunun nedeni ise ağaçların ruhlar 

ile bağlantısının olduğuna inanılmış olmasıdır. Kişi ile ağaç arasındaki bu bağ, kişinin ölümünden 

 
10 Fadime İlhan, (56), Salda Köyü, Yukarı Mahalle, Görüşme Tarihi: 28.01.2020. 
11 Fadime İlhan. 
12 Fatma Argun, (79), Salda Köyü, Aşağı Mahalle, Görüşme Tarihi: 30.01.2020. 
13 Nesrin, Bayraktar, “Türkçe Yeşil Renk Adının Biçim, Anlam ve Kavram Alanına Tarihsel Bir Bakış”, Journal of 

Language and Linguistic Studies, ISSN: 1305-578X, 10(1),S. 179-193; 2014.  
14 Sibel Turhan, Tuna, “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği”, “Bilig” , Yaz / 

2006,  Sayı: 38, ss.149-160.  
15 Fatma Argun. 
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sonra da kopmayacağına ve ağacın öteki tarafta kişiyi desteklemeye devam edeceğine inanılmış 

olmasından kaynaklıdır.16 

  1.1.2. Aş Erme  

Aş eren kadın genellikle acı, ekşi, baharatlı şeyleri yemekten kaçınır ya da çevresindekiler tarafından 

yememeye zorlanır.17 “Ye ekşiyi doğu Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur Hakkı’yı” gibi deyişler bunun altında 

yatan anlayışın temel sebeplerinden birisidir. Kız, erkek çocuğunun ayrımı yapılan yerlerde, erkek 

çocuğu doğurması istenen kadınlar tatlı yemeye zorlanırken, Salda’da bu durum farklılık 

göstermektedir. Röportaj yaptığımız köy sakini; “Hamileyken canım o kadar çok ekşi istiyordu ki, 

kayınpederim, daha çabuk meyve vermesi için bahçedeki ekşi erik ağacını her gün benim için 

suluyordu. Köy pazarından gereğinden fazla limon alıyordu” şeklinde demeç vermiştir.18 Bu davranış 

biçimi, köyde kız çocuklarının değerli olduğunu göstermektedir. Davranışın altında yatan bir başka 

neden ise gebe kadının eğer canının istediğini yiyemezse, zararını doğacak olan çocuğun göreceğine 

inanılmasıdır.19 Doğacak olan çocuğun; şaşı, eğri kulaklı, bükük boyunlu gibi bir takım fiziksel 

bozukluklar olabileceğine inanılmaktadır.20 Bu durum da aş ermenin göz ardı edilemeyecek bir husus 

olduğunu ifade etmektedir. Aş erme ile ilgili, ülkemizin farklı yörelerinde yüze yakın adlandırma 

yapılmaktadır. “Aş eriyor”, “Aş yeriyor”, “Aş eren”, “Aş veren”,  “Aş yeren”, “Aş çalıyor”, 

“Yerikliyor”, “Yerüklü”, “Yerik yeriyor”, “Yerikli”, “Yergin”, “Yerikleme”, “Başı kel”, “Başı 

döngün”, “Başıbozuk”, “Başı bulanık”, “Göğnü kötü” gibi adlandırmalar bunlardan bazılarıdır. Salda 

köyünde bu adlandırma “ Aş yeriyor” şeklinde yapılmaktadır.  

1.1.3. Gebelik 

Gebe kadınlar, toplumumuzda en eski dönemlerden bu yana ayrı bir kategoriye konulmuş, büyük bir 

hassasiyet ve özenle yaklaşılmıştır. Türk toplumunda her zaman kadının öneminin bilincinde olunmuş, 

erkeklerle eş değer haklara ve saygıya nail olması sağlanmıştır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden 

beri yüz yıllardır süre gelen bu saygı durumunun derecesi gebe kadınlara karşı ayrı bir statü 

oluşmasını sağlamıştır. Üreten ve çoğalan her şey Türkler tarafından kutsal kabul edilmiştir. Toprak 

ana, kam ana, Anadolu vb. gibi adlandırmaların altında yatan temel sebeplerden birisi budur. 

Geleneksel kültürümüzde, asker yetiştirmek, asker olmak, köy yerlerinde ağır işlerde yardımcı 

olabilmesi gibi nedenlerle erkeğin ağırlığının olduğu da düşünülmektedir.   

 
16 Jean  Paul,  Roux, “Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar”,  Çevirenler, Aykut Kazancıgil, Lale Arslan, Kabalcı 

Yayınları, İstanbul, 2005,  s. 361. 
17 Fadime İlhan. 
18 Gülsüm Argun, (51), Salda Köyü, Aşağı Mahalle, Görüşme Tarihi: 23.01.2020. 
19 Ayşe Akbay, (65), Salda Köyü, Yukarı Mahalle, Görüşme Tarihi: 27.01.2020. 
20 Gülsüm Argun. 
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Salda köyünde her ne kadar kız erkek çocuk ayrımının yapılmamasına rağmen, yine de bazı durumlara 

bu negatif ayrımcılık göze çarpmaktadır. Örneğin; erkek çocuk doğduğu zaman köyün gençleri 

toplanır ve göğe doğru tüfek atılır. Bölmeler (odun parçaları), doğan bebeğin evinin damından aşağı 

(çatısından, balkonundan) atılır ve bu esnada “Heeyy! Ev sahibi, oğlunuz odundan geldi, gözünüz 

aydın!” diye bağırılır. Bu açıklamaları yapan köy sakininin “sanki oğlan göğden alma indiriba” (sanki 

oğlan gökten elma indiriyor) diye küçük bir eleştirisi olmuştur.21 Bu ve benzeri sebeplerle her ne kadar 

dile getirilmiyor olsa dahi en azından ilk doğacak çocuğun erkek olması beklenmektedir.22 Bu sebeple 

çocuğun cinsiyetiyle ile ilgili yöresel farklılıklarla birlikte bazı geleneksel uygulamalar söz konusudur. 

Bunlardan bazıları;  yatır ya da türbe ziyaretleri, hocalara muska yazdırması ya da büyü yaptırması,  

kadının cinsel birleşme esnasında sağına yatıp sağından kalkması, gelinin yatağına oğlan çocuğunun 

yuvarlanması, evlendiği gün gelinin kucağına oğlan çocuğunun verilmesi, ağaca taş atılması 

şeklindedir. Bazı yörelerde ise oğlan çocuk doğana kadar, kadından doğum yapması beklenir. Son 

doğan kızın adı “Yeter”, “Döndü”, “Döne”, “Durdu” vb. olarak konulmaktadır. 

Gebe kadınının gebeliği süresince uyması beklenen bazı töreler de mevcuttur. Salda Köyü’nde bu 

töreler şu şekildedir. Gebe kadın, yemek için ciğer doğruyorsa, ellerini hiçbir şekilde vücudunun her 

hangi bir yerine sürmemelidir. Çünkü eldeki kan lekesinin, sürdüğü yerde bebeğinde iz yapacağına 

inanılır. Bunu denediğini söyleyen bir köy sakini;   

“Başta inanmamıştım sadece denemek istediğim için ciğerden kan bulaşmış ellerimi 

bacağımın arkasına sürdüm. Doğduğunda kızımın bacağının arkasında bir leke vardı ve 

hala o leke orada durmaktadır”  

demiştir.23Yine köyde, özenerek bir şeye bakılırsa doğacak çocuğun o bakılan kişiye benzeyeceğine 

inanılmaktadır. Bununla ilgili: “Kız olacağından emin olduktan sonra hep Hale Soygazi’nin 

fotoğraflarına baktım” örneği verilmiştir.24 Bu inanış hala devam etmektedir. Ayrıca bebeğinin güzel 

olması için aya ve gökyüzüne baktığını, gamzeleri olsun diye ayva yediğini, ifade edenler de 

olmuştur.25 Kadının gebeliği esnasında görülen rüyalar, bebeğin cinsiyetini belirlemek için köy 

halkınca önem arz etmektedir. Köydeki inanca göre eğer rüyada armut görülürse bebek erkek; zerdali 

görülürse de bebeğin kız olacağına inanılmaktadır.26 Zerdalinin sarı renginin kızı andırdığı 

düşünülmektedir. Yine rüyada yazma vs. gibi kadınlara özgü kıyafetler verilir ya da alınırsa bebeğin 

kız olacağına inanılmaktadır.27 Rüyaların dışında köyde farklı uygulamalar da söz konusudur. 

Örneğin; 33’lük bir tesbih, gebe kadının karnının üzerinde sağa ve sola doğru gidip gelecek şekilde 

 
21 Gülsüm Argun. 
22 Ayşe Akbay. 
23 Ayşe Akbay. 
24 Fatma Argun. 
25 Fadime İlhan. 
26 Ayşe Akbay. 
27 Gülsüm Cengiz. 



 
 

 
 

29  

sallanır. Sağ ya da sol tarafta durması ise cinsiyeti belirlemektedir.28 Gebe kadının gelip oturabileceği 

düşünülen minderlerden bir kaçının altına makas ya da bıçak saklanır ve gebe kadının hangisine 

oturacağı merakla beklenir. Eğer gebe kadın altında makas ya da bıçak bulunan mindere oturursa 

bebek kız olacak anlamına gelmektedir.29 Cinsiyeti belirleyen bir başka yöntem ise kurban 

bayramlarında kurbanın kellesinden bakılan faldır. Kelle, falı bakan kadın tarafından ikiye ayrılmadan 

önce gebe kadına dönerek: “Bu taraf senin bu taraf benim” denir. Kellenin, etli ve kıllarının 

bulunduğu çene tarafı kız, sadece etli olan tarafı ise erkek çocuğa işaret ettiği inanılır. İnanca göre, 

gebe kadına adanan tarafta hangisi varsa, doğacak çocuğun cinsiyeti de ona göre belirlenmiş 

olmaktadır.30 Hayvanların iç organlarından ya da kemiklerinden fal bakma Hunlarda yapılmıştır.31 

Türkistan bozkırların binlerce yıl sonra Batı Anadolu’ya taşınan ritüellerden yalnızca birisidir. Türk 

konar-göçerleri arasında aşık kemiğinden fal bakma; Nogay, Sagay, Kazak ve Kırgız Türkleri arasında 

da hayvanların kürek kemiklerinden fal bakma geleneği görülmektedir.32 

1.1.4. Doğum Sırası 

Kadınların doğum esnasındaki güçlüklerinden kurutulabilmesi için birtakım uygulamalar 

geliştirilmiştir. Görünmeyene olan inanç, saygı ve beraberinde getirdiği korku ile birlikte tıbbın ve 

teknolojinin yeterince gelişmediği dönemler için doğum esnasında ölüm oranının fazla olması göz 

önünde bulundurulursa, tüm bu yapılanların daha iyi anlaşılabileceğini düşünmekteyiz. Kimi yörelerde 

doğum esnasında, doğum yapan kadının saç bağı çözülür, kilitli kapılar, kilitli sandıklar açılır, kapalı 

pencereler açılır, kolay doğum yapmış kadınlar, gebe kadının sırtını sıvazlar, kuşlara yem saçılır, 

“Tanrı düğümlediği düğümü çözer”, “Biz göçtük sen de göç” dileklerinde bulunulur. Üstü farklı 

yazılarla bezenmiş tuğla parçaları ya da tuğladan yapılmış saksılar gebe kadının ayağı altına konup, 

kırdırılır. Salda köyünde doğum sırasında ise eğer kadın doğumda zorluk çekerse, her zaman camide 

bulunan ördek ayağına benzetilen, birleşik 

vaziyette bulunan ottan yapılmış bir elden yardım 

alınmaktadır.33 Bu ele de “Fadime anamızın eli” 

adı verilmiştir.34 Doğum esnasında kadın zorluk 

çekiyorsa eğer, alelacele eve getirilen bu el, bir 

kap suda ıslatılır, su doğum yapan kadına 

 
28 Ayşe Akbay. 
29 Ayşe Akbay. 
30 Zahide Cengiz. 
31 Roux, a.g.e., s.153. 
32 Abdülkadir, İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, 

s.149. 
33 Fadime İlhan. 
34 Zahide Cengiz. 
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yardımcı olması için içirilir. Ayrıca suda ıslanan bu el açılır hale gelir ve bu da köy halkının inancına 

göre rahmin açılıp doğumun kolaylaşacağı anlamına gelmektedir.35 Doğum yapan kadının, yaptığı 

duaların kabul olacağına da inanıldığı için “Allah olmayanlara da versin” şeklinde kadına dualar 

ettirilmektedir.36Doğum sırasında kadını kötü cinlerin, şeytanların ya da başka gözle görünmeyenler 

varlıkların zarar vermemesi için de bir takım uygulamalar da yapılmaktadır. Karabasan adı verilen 

olay, hamileyken de gerçekleşebileceği gibi doğum esnasında da yaşanabileceğine inanılmaktadır.37 

Karabasandan korunmak için ise hamile kadının ya da doğum yapan kadının, yastıklarının altında 

demir bir alet (bıçak, makas, iğne vb.) bulundurması ve yalnız kalmaması gerekmektedir.38 

1.1.5. Doğum Sonrası 

Yeni doğan bebeğin,  göbek bağı ile ilgili soruların bulunduğu bölüme geçildiği zaman, röportajı 

gerçekleştirdiğimiz köy sakinlerinin gözlerini büyük bir heyecan ve sevinç kaplamıştır. Görülmektedir 

ki göbek bağına, yörede ayrı bir önem verilmektedir. Köyde göbek bağları bebeğin büyüyünce; cami 

imamı olması için cami duvarına, okuyup adam olması için okul bahçesine, hayvan sever (malcı) 

olması için ahıra, gözü dışarıda olmasın istendiği için evin içine, huyu su gibi temiz olsun diye 

akarsuya, terzi olması istenirse de dikiş makinesinin gözüne bırakılmaktadır.39 Türk ülkelerinde ve 

Anadolu’da yaygın olarak uygulanan bir gelenek, çocukla plasenta arasında bir bağ olduğu inancına 

dayalıdır. Salda Köyü’nde de bu ritüel bugün hâlâ uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca sözü edilen 

köyde doğacak olan bebeğin melekler tarafından korunduğuna inanılmaktadır.40 Yeni doğan bebeğe ilk 

okunan dua “El benim değil, Fadime anamızın eli” şeklindedir.41  

Doğum sonrası bebeğe kötü cinlerin ve şeytanların bulaşmaması için ya da çok korkulan nazardan 

korumak için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Kapı önlerine, lavabolara sıcak su dökülmemektedir. 

Buralarda şeytanın yavrularının yaşadığına ve eğer onlar bu sıcak sudan zarar görürse, yeni doğan 

bebeğe zarar verileceğine, şeytanın bebeği çarpacağına inanılmaktadır.42 Bebekleri, cinlerden ve 

şeytanlardan korumak için üzerlik otu, çörek otu, çıtlık ağacından yapılan küçük süsler, gök boncuğu 

(nazarlık) kullanılır.43 Köyde yaygın olarak nazar boncuğu ismiyle bilinen taş, göz boncuğu olarak da 

adlandırılmaktadır. Gözden çıkan kötü enerjinin çocuğu rahatsız ya da huzursuz edeceğine hatta kimi 

zaman çocuğun ölümle sonuçlanacak hadiselere yol açmasını engellemek için kullanılmaktadır. 

Bebeği görecek olan kişinin, ilk olarak bebeğin değil, göz boncuğunun ilgisini çektiğini ve kişinin 

 
35 Fatma Argun. 
36 Fatma Argun. 
37 Ayşe Akbay. 
38 Gülsüm Argun. 
39 Zahide Cengiz. 
40 Zahide Cengiz. 
41 Fatma Argun. 
42 Ayşe Akbay. 
43 Ayşe Akbay. 



 
 

 
 

31  

varsa kötü enerjisinin de taşın içine çekildiğine inanılmaktadır.44 Bu nesneler bebeğin üzerinde 

görünecek bir yerine takılmaktadır. Göz boncuğunun dışında nazardan korumak/korunmak için çıtlık 

ağacından yararlanılmaktadır. Bu ağaçtan küçük süsler yapılmakta, işlenmekte ve dualar edilmektedir. 

Bu ağaçtan elde edilen süsler, bebeklerde olduğu gibi, nazardan korunmak isteyen herkes tarafından da 

kullanılabilmektedir. Köyde, göz boncuğu ile hemen hemen aynı işleve sahip olduğuna inanılmaktadır. 

 Çıtlık ağacından yapılan süslerden bazıları, Kırgızistan’ın VII-VIII. 

yüzyıl Kök Türk devri kurganlarından çıkartılan ve şu an Burana 

Ören Yeri Müzesi’nde sergilenen küçük takılarla aynı işlemeciliğe 

ve görüntüye sahiptir.45 Salda’da çıtlık ağacından yapılan süslerden 

bazıları ise ballal taşlarının ellerinde bulunan kadehler şeklinde olup 

bazıları sürahi şeklinde hazırlanmaktadır. Bu süsler, küçük bir 

çengelli iğne ile bebeğin kundağına ya da beşiğine 

tutturulmaktadır.46 Türkistan’dan taşınan bu inanışların yanı sıra 

İslami unsurlarla da nazara karşı önlemler alınmaktadır. 21 kere 

Bismillahirrahmanirrahim yazılmış olan kağıt, bebeğin yastığının altına bırakılır.47 Bunu yaparken 

bebekte nazar boncuğu ya da çörek otu kullanılmaya da devam edilmektedir. Yine bebeği kötü 

cinlerden ve şeytanlardan korumak için bebeğin yastığının altına makas, bıçak gibi demir bir eşya 

koyulur. Yanı sıra kurşun dökme işlemleri de nazardan ve kötü varlıkların olası etkilerinden 

koruduğuna inanılan bir başka ritüeldir. Bebeklerin tırnakları da benzer sebepler yüzünden uzatılmaz. 

Çünkü, tırnakların içerisinde şeytanların yaşadığına inanılmaktadır.48 Bebeği kırkı çıkmadan 

kötülüklerden koruma yöntemlerinden bir diğeri ise regl bir kadının bebeği öpmemesi ve bebeğin kırkı 

çıkana kadar kundaktan çıkmamasını sağlamaktır.49 Köyde, bebek doğduktan sonra, iştahlı olduğu 

düşünülen aile bireylerinden herhangi biri tarafından, bebeğin ağzına pekmez, bal gibi tatlı yiyecekler 

“Çok yesin, bana çeksin” diyerek sürülmektedir. Böylece bebeğin, işlemi yapan kişi gibi iştahlı biri 

olacağına inanılmaktadır.50 Yine doğumdan sonra bebeğin kekeme olmaması için dillerinin çözülmesi 

adına da bazı uygulamalar mevcuttur. Hocalara gidip çocuğun okutturulmasının dışında, dilin hemen 

altında bulunan ince gergin zar, jilet yardımıyla kesilir. Böylece çocuğun kekemeliğinin geçeceği 

düşünülmektedir.51 Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin vücuduna karınca yumurtası sürülür. 

 
44 Fatma Argun. 
45 Yaşar Çoruhlu Arşivi, (https://www.facebook.com/Ycoruhlu/posts/1065576143803725), erişim tarihi, 02.05.2020, erişim 

saati, 14:29. 
46 Zahide Cengiz. 
47 Zahide Cengiz.  
48 Fadime İlhan. 
49 Gülsüm Argun. 
50 Gülsüm Argun. 
51 Fatma Argun. 
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Böylece bebeğin istenmeyen tüylerinin çıkmayacağına inanılmaktadır.52Bu gelenek, Gerdizî’nin 11. 

yüzyılda kaleme aldığı Zeyn el-ahbār adlı eserinde de karşımıza çıkmaktadır. Esere göre, söz konusu 

coğrafyada yaşayan Türkler de aynı inanç doğrultusunda karınca yumurtalarını kullanmışlardır. 

Gerdizî söz konusu olayı şu şekilde anlatmıştır:  

“Türklerin az kıllı ve haşin olmalarının sebebi şudur: Aralarından bir çocuk hastalandı. 

Bu çocuğun hastalığı hiçbir tedavi kabul etmedi. Nihayet yaşlı bir adam Yafes’in 

anasına ‘Buna karınca yumurtası ve kurt sütü ver. Bu hastalık ondan gitsin.’ dedi. 

Bunun üzerine, anası bir ay boyunca devamlı olarak ona bu iki şeyden yedirdi. Nihayet 

çocuk bu hastalıktan iyileşti. Kılları çıkınca köse oldu”.53 

Doğum sonrası bebekte olduğu gibi annenin de kötü cinlerden korunması için bazı uygulamalar 

mevcuttur. Bunların başında annenin ve bebeğin kırk gün boyunca evden çıkmaması kuralı yer 

almaktadır.54 Annenin, kırkbastı denilen kötü olayı yaşamaması için bazı kurallara uyması 

gerekmektedir. Öncelikle, inanca göre loğusa kadının mezarı kırk boyunca açık olur diye 

düşünülmektedir.55 Bu yüzden asla yalnız kalmaması gereklidir. Loğusa kadının, herhangi bir 

cenazeye gidemediği gibi herhangi bir cenazenin arkasından bile bakmasına izin verilmemektedir.56 

Loğusa kadın, gelin görmeye57 de gidememektedir.58 Doğumdan sonra kadına al bağlanmaktadır.59 Bu 

al rengi ile kadının, kötü cinlerden, şeytanlardan vs. korunacağına inanılmaktadır  

İki farklı kadın, aynı günde doğum yapmışsa, köyde bu duruma kırk basması adı verilmektedir.60 

Böyle durumlarda bu kadınların kırk gün boyunca görüşmemesi ve konuşmaması gerekmektedir. Eğer 

görüşüp konuşmak zorunda kalmışlarsa ikisinden birine kırk basacak inancı vardır ve bundan 

kurtulmak için ancak iğne değiş tokuş etmeleri gerekmektedir. 61 Kırkı içindeki kadının evinden ateş62 

(çakmak, kibrit vs.) ya da ekşi (limon, elma, erik, turşu vb.) yiyecekler çıkmamaktadır. Eğer bu iki 

loğusa kadından biri,  ateşi vermek zorunda kaldıysa iğne değiştirilmektedir.63 Demirin pek çok yerde 

kullanılıyor olması gibi burada da kullanılıyor olması dikkatlerden kaçmamalıdır. Demir, dünyanın 

hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın, bütün Türkler için en önemli madendir. Bugün, Saha/Yakut 

 
52 Fatma Argun. 
53 Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 

Ankara 1998, s.72. 
54 Fatma Argun. 
55 Ayşe Akbay. 
56 Fatma Argun. 
57 Gelin görme, düğün bitiminden hemen sonra köy kadınları ve genç kızlarının hâlâ gelinlik içerisinde olan kişiyi gidip 

görmesidir. Bu esnada geline övgüler düzülür, damat ve ailesine tebrikler iletilir, hayır duaları edilir. 
58 Gülsüm Argun. 
59 Gülsüm Argun. 
60 Zahide Cengiz. 
61 Fatma Argun. 
62 Ateşe yüklenen anlam, Salda ile ilgili bir başka çalışmamızda yer almaktadır. Burada bir örnek vermek gerekirse, dökülen 

saç tellerinin ateşe atılmaması olabilir. Eğer bu durum bir şekilde gerçekleşirse, inanca göre saçın sahibi olan kişiye çok 

şiddetli bir baş ağrısı musallat olacaktır. Şiddetli ağrı gibi böylesi insanı rahatsız eden durumlarda ise sahipsiz bir köpeğe 

yemek vermek gereklidir. 
63 Fatma Argun. 
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Türkleri için de böyledir. Onlar, kamlarla eşit derecede önem verdikleri demirciler için; tedavi 

yapabileceklerini, akıl verebileceklerini ve gelecekten haber verebileceklerine inanırlar. Tıpkı Salda’da 

olduğu gibi, Kötü ruhların demirin sesinden ve kendisinden korktuklarına inanmaktadırlar.64 Onların 

ürettikleri her bir demir parçası da inançları gereği kutsaldır. Röportajı gerçekleştirdiğimiz köy 

sakininin anlattığına göre, kötü niyetli bir kadın tarafından, kırkı karışmış bir başka kadının çocuğuna 

bir büyü yapılmak istenmiştir. Anlatıldığına göre olay şu şekilde vuku bulmuştur:65  

“Camgözün karısı66, eline bir torba darı almış yanıma geldi. Ben o zamanlar 10 

yaşlarındaydım. “Hadi, dam başına çık ben çıkamam yaşlıyım, bu torbadaki darıyı 

damın her yerine saç sonra oradaki ocaklığın kabuğundan67 al, bana getir ” dedi. 

Darıyı aldım, şeytan merdiveninden68 çıktım. Söylendiği gibi darıyı her tarafa saçtım ve 

istediği kabuktan bir parça alıp kadına verdim. Beni, orada tüm bunları yaparken gören 

başka bir kadın gidip anama beni şikayet etmiş. Anam eve bi geldi, “acını görem!”, 

“hayalına gelem69!” diye hem ilendi70 hem dövdü. Ben nereden bileyim, meğer o kadın, 

kırkı karışan kadının bebeği ölsün diye yaptırmış bunları bana. Kendisi dama çıkarsa 

bir gören olur diye de korkmuş. Ama o Zeynep’in kalbi kötüydü Allah da biliyor ya, 

kendisinin kırkı çıkmamış bebeği bu olaydan hemen sonra öldü. Ben de yediğim dayakla 

kaldım. Büyü yapılmak istenen taraf Tokmaklar71 da gelip anamla kavga etti,onlar da 

darıldılar.”  

Kötü cinler, şeytanlar vb. varlıklardan yardım alarak yapılacağı düşünülen bu ritüelleri 

gerçekleştirerek, henüz kırkı çıkmamış bir bebeğe zarar verilebileceği inancı bugün de varlığını 

sürdürmektedir. Dolayısıyla kırkı çıkana kadar hem anne hem de bebek titizlikle takip edilmektedir. 

Kırkbaskını adı verilen bir olay daha vardır ki bu da köydeki inanca göre kırkı çıkmamış çocuğa 

musallat olmaktadır.72 Kırk basan çocuk zayıflar. Bundan korumak için yine anne gibi bebek de kırk 

gün boyunca evden dışarı çıkartılmamaktadır. Çok yaygın olmamakla birlikte bazı hanelerde kurban 

kesilir ve kanı bebeğin alnına sürülmektedir. Şeytanlar ilişmesin diye bebeğin yastığının altına da 

demir bir alet (makas, bıçak, iğne vs.) konulmaktadır. Bebeğin, kırk bastığına inanıldığı süreçte, yöre 

halkının ırsıva adını verdiği bazı uygulamalar yapılmaktadır.73 Bebeğin eli ayağı değiştirilmektedir. 

Bu işlem, bebeğin, düz bir zemine yatırılması ve evin nineleri tarafından ellerinin ve ayaklarının çeşitli 

şekillerde oynatılmasıdır. Bebek kendi kollarının içinde ters döndürülmektedir. Bu ırsıva adı verilen 

ritüel herkes tarafından değil, ancak bilge ve yaşlı kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.74 Bir başka 

ırsıva yöntemi de anlatılanlara göre şu şekilde yapılmaktadır; Önceden evlerin içlerinde üç ağaç kiriş 

 
64 V.L. Seroşevsky, “Saha Yakutlar”, Çeviri, Arif Acaloğlu, Selenge Yayınları,  İstanbul, 2007, s.218. 
65 Fatma Argun. 
66 Lakap. 
67 Eskiden toprak evlerin bacalarının etrafı, ağaç kabukları ile sarılır, tellerle tutturulurmuş. 
68 Evin penceresinden ya da kapısından görünmeyen, evin yan tarafında ya da arka tarafında yapılan, dama çıkılan merdiven. 
69 “Sen öl, Hayalini göreyim!” 
70 Beddua etmek. 
71 Lakap. 
72 Zahide Cengiz. 
73 Zahide Cengiz. 
74 Fadime İlhan. 
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bulunurmuş. Ortadaki kirişin altında bebek terazinin bir kefesine konularak çekildikten (tartıldıktan) 

sonra yine aynı yerde kutsal kabul edilen akarsulardan getirilen su ile yıkanırmış. Ardından, bebeğin 

üzerinden çıkan kıyafetleri bu sefer ters olacak şekilde tekrar bebeğe giydirilirmiş. Tabi tüm bu 

işlemler sırasında, ırsıvayı gerçekleştiren kadın tarafından uygulamanın özel duaları okunurmuş. 

Çocuğun bu şekilde kırk basmasından kurtulduğuna inanılırmış.75 Ayrıca eğer bebeğin çığrığı olursa76 

bebek,  inek tersinin atıldığı yerlerden geçirilirmiş. Röportajı yaptığımız köy sakini, bu uygulamaların 

eskiden daha sık yapıldığını şimdilerde ise az da olsa yapılmaya devam ettiğini ifade etmektedir.77 

Irsıvayı gerçekleştiren kişilerin kadın ve bilge olma zorunluluğu bizce önemlidir. Çünkü bu ikili Türk 

kültüründe büyük öneme sahiptir. Bilgelik; Oğuz Kağan Destanı’ndan78, Dede Korkut’a79 kendini 

gösteren ve Türklerin önemli şahsiyetlerde aradığı en belirgin sıfatlardandır. Hun Liu Yüan 

Destanı’nda da, Türkçe adının henüz bilinemediği bir hükümdar, üstün yetenekleri, bilgeliği ve zekice 

hamleleri ile anlatılmaktadır. Hükümdarların, bu destanda gördüğümüz üzere, bilge ve yetenekli 

kişiler olması gerekiyordu. Bu durum, ilerleyen yüzyıllarda boy beylerinden, aksakallılara, yurtlardan,  

obalara kadar kendini gösteren ve aranan bir özelliktir.80 Yine kırkı çıkma konusu ile ilgili köyde 

ilginç bir ritüel daha gerçekleşmektedir. Kırk gün içinde doğmuş olan iki farklı ailenin bebeklerinden 

biri kız diğeri erkek ise bebeklerin babalarının uçkurları (kemer, ip) aralarında değiştirilmektedir. 

Böylece oğlu olmayanın oğlu, kızı olmayanın da kızı olacağına inanılmaktadır.81 Yine aynı istek 

doğrultusunda armut ağacı taşlanarak “kızı boşladım, oğlana başladım!” denmektedir.82 Bu, rüyada 

görülen armut ağacı motifi ile de ilişkilidir. 83 

 
75 Gülsüm Argun. 
76 Kırk basmasından dolayı çok ağlaması, ağlamasının hiç kesilmemesi. 
77 Fadime İlhan. 
78 Tufan, Gündüz, Oğuz Kağan Destanı -Reşideddin Oğuznamesi-, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2017,s.30. 
79 Muharrem, Ergin, Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2017, s.130. 
80 Saadettin Yağmur, Gömeç, Türk Destanlarına Giriş,  Berikan Yayınevi,  Ankara, 2015, s.229. 
81 Zahide Cengiz. 
82 Gülsüm Argun. 
83 Salda Köyü’nde ağaç kültü ile ilgili inanışlar ve uygulamalar, “ Salda Köyü’nde Yaşayan Bazı Kültler Üzerine Kısa Bir 

Değerlendirme” isimli çalışmamızda ele alınmıştır. 
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Tüm bu inançlar bebeğin kırkı çıktıktan sonra da başka şekillerde sürdürülmeye devam edilmektedir. 

Kırkı çıkan bebek için; yöredeki kutsal kabul edilen akarsulardan getirilen su ve akraba olmayan 

herhangi bir çocuğa toplatılan kırk bir ayrı taş ile yapılmaktadır. Pınardan getirilen su, içi boşaltılmış 

yumurta kabuğu ile kırk ölçek ayrılır, bir leğene doldurulur. Bu leğene toplatılan kırk bir taş da eklenir 

ve bu su ile bebek yıkanır, abdest aldırılır. “Uçtu uçtu kırkımız uçtu!” diye tekrar edilirken, toplanan 

kırk taşın toplanma sebebi olarak, taş gibi sağlam bir geleceğinin olması istenmektedir.84 Suyun içine 

gül yaprağı atanlar da bulunmaktadır. Bebeğin ömrünün güller gibi kokması istenmektedir. İstenirse 

suya anahtar da koyulmaktadır. Anahtar, bebeğin karşılaşacağı tüm zorlukları kolayca açabilmesi 

içindir. Yine tercihen suya koyulan altın, bebeğin ömrünün altın gibi parlak olması ve suya koyulan 

para da kazancının bol olması içindir. Tuz bebeğin cildinin ileride kokmaması gibi sebeple koyuluyor 

olsa da bir başka anlamı da tadının tuzunun yerinde olması, dert tasa çekip ağzının tadı bozulmaması 

içindir. Suya un koyanlar da mevcuttur. Bu ise bebeğin bereketli olması için yapılmaktadır. Kur’an-ı 

Kerim, bu ritüel boyunca ortamda bulundurulmakta, Felak, Nas süreleri ve Ayet’el Kürsi 

okunmaktadır. Bu okunanların da bebeği, şeytanlardan, cinlerden koruyacağı inancı hakimdir. Bebek 

tuzlaması, bebeğin kırkı çıktığı gün yapılan işlemlerden birisidir.85 Bu uygulama Türkmenler arasında 

da uygulanmaktadır.86 Bebeğin, büyüdüğü zaman derisinin kokmaması, ellerinin ayaklarının, koltuk 

altlarının yarılıp biçilmemesi için yapılan bu işlem, yöre halkı için oldukça önemsenmektedir. Önce 

bebek yıkanır ve ıslak haliyle bir bezin üzerine yatırılır. Büyüyünce kokmaması için ağzının içine, 

kızıl olmaması için gözlerinin içine, kulaklarının ardına, kısaca her tarafına tuz sürülmektedir. Biraz 

bu şekilde bekletildikten sonra bebek tekrar yıkanır. Tüm bu işlemlerden sonra bayılmayan bebeklerin 

ise ileride güçlü, dirayetli olacağı inancı bulunmaktadır.87  Bebek tuzlama işlemini de bilgili ve 
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cesaretli olan kadınların yapması tercih edilmektedir. Bebeğin doğumu için ziyarete gelen tüm 

konuklara göğlek adı verilen (lokum, bisküvi, gofret, çerez vs.) ikramlarda bulunur. Bebeğin, ilk 

ziyaret ettiği evden kendisine hediye verilir. Bu hediye ile sayesinde ev sahibinin evinden farelerin 

kaçacağına inanılır. Bebek, 5-6 alık olunca bozuk paralar avuçlatılır ve eline ne kadar alabildiyse 

bununla çikolata, gofret vs. alınıp köydeki diğer çocuklara dağıtılmaktadır.88 İlk dişi çıkınca diş 

buğdayı verilen bir uygulama yapılır. Pişirilmiş buğdaylar bebeğin başından aşağı saçılır. Sonra bu 

buğdaylar toplanıp kuşların yemesi için bir yere bırakılır. Bu esnada bebeğin önüne; kalem, makas, 

kitap, Kur’an-ı Kerim, gözlük vs. gibi eşyalar bırakılır. Bunlardan birini seçmesi sağlanır. Bebek, 

hangisini seçmişse, gelecekte sahip olacağı meslek tahmin edilmektedir. Örneğin, makası tercih 

etmişse bebek büyüdüğü zaman terzi olacaktır şeklinde yorumlanmaktadır.89 

.2. Salda Köyünde İkinci Geçiş Dönemi: Evlilik 

2.1. Evlilik Türleri 

Hayatın, doğumdan sonra yaşanan ikinci geçiş dönemi evliliktir. Tören, töre, adet, gelenek, görenekler 

yönünden oldukça zengindir. Şehirlerde kız ve erkeğin doğrudan tanışıp evlenebilmeleri söz 

konusuyken; gelenekselciliğin ağır bastığı yerlerde görücü usulü evlilikler daha yoğun yaşanmaktadır. 

Türkiye’de bunların yanı sıra kız kaçırma yolu da önemli bir yer tutmaktadır. Dede Korkut 

Hikayelerinde de karşımıza çıkan beşik kertmesi yoluyla da evlilikler gerçekleşmektedir. Ülkemizin 

daha çok Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise berder evlilikleri görülmektedir. 

“Kepir” ya da “Yaban Değişi” adı verilen bir başka evlilik yolu Hakkari’de görülmektedir. Evlenmek 

isteyen fakat başlık parası ve düğün masraflarını karşılayamayan iki erkek, kız kardeşlerini birbirleri 

ile değiştirirler. Kız kardeşlerini yanlarına alarak ıssız bir yere götürürler. Karşılıklı birbirlerine teslim 

ettikleri kızlara zorla sahip olurlar. Böylece bir değiş tokuş evliliği gerçekleşmiş olur. Sonrasında ise 

evlilik gerçekleşmek zorunda kalmaktadır. Bir başka evlilik türü de “Toy geldi evliliği”dir, dul bir 

kadının çocuklarını alarak dul bir adamla evlenmesidir. Söz konusu çocuklara toy geldi adı verildiği 

için, evlilik de adını buradan almıştır. Bu evliliğin temelinde psikolojik etmenlerin yanı sıra sosyo-

ekonomik sebepler de ağır basmaktadır.90 Ülkemizde 30’un üzerinde evlilik türü görülmektedir. Her 

biri ayrı bir çalışma konusu teşkil etmekte olup, bu verdiğimiz örnekler ise çalışmamızın daha net 

anlaşılabilmesi, Salda’daki evlilik durumunun mercek altında daha iyi incelenebilmesi içindir. Salda 

Köyü’nde de evlilikler farklı zaman dilimlerinde çeşitlilik göstermiştir. Altmış sene öncesinde köyde, 

akraba evliliklerinin yaşandığı görülmüştür. Bunun gerekçesi olarak da aileye dışarıdan birilerinin 

 
88 Fatma Argun. 
89 Fatma Argun. 
90 https://dunyalilar.org/turkiyenin-hastalikli-evlilik-yapisi.html/, erişim tarihi, 02.05.2020,erişim saati, 22:53. 
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katılmasını istememiş olmalarıdır.91 Yine beşik kertmesi yoluyla yapılan evliliklerin yaşandığı da 

görülmüştür.92 Tahtadan olan kız bebeğin beşiği, erkek bebeğin aile büyüğü tarafından bir bıçak 

yardımıyla kertilmiştir (kazınır, oyulur vb.) ve böylece bebekler büyüdükleri zaman birbirleriyle 

evlenmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu, röportajı gerçekleştirdiğimiz köy sakinlerinin söylediğine 

göre, söz konusu yörede yalnızca bir kişide yaşanmıştır.93 Daha sonra bunların yerini görücü usulü 

evlilikler almıştır. Bir kızın 15 yaşını geçmeden evlenmesinin gerekli görüldüğü bu dönemlerde, 15’ini 

geçen çocukların, evde kaldığı düşünülmüştür.94 Erkeğin de yaşı küçük olması nedeniyle, evlendikten 

kısa bir süre sonra askere gittiği için, gelin evdeki tüm işleri yapacak biri olarak görülmüş, evdeki tüm 

işlerde çalıştırılmıştır.95 Bunların dışında severek evlenmeler de yaşanmıştır. 30 sene evvel köyde, 

evlenmek isteyen sevgililer kutsal kabul edilen Dede mevkiinde96 gizlice buluşur, birbirlerine sakız 

hediye eder ve evlerine geri dönerlermiş. Yine aynı sevgililer, bayramlarda aynı mevkide salıncaklar 

kurup birbirlerini eğlendirirlermiş.97Son zamanlarda ise hâlâ görücü usulü evlilikler görünmekteyse de 

daha yoğun bir şekilde kız ve erkeğin yavuklusunun98 olup olmadığı sorulmakta yani çiftlerin 

birbirlerini seviyor olması önemsenmektedir.99 

2.1.1. Evlilik Öncesi İlk Adım, Kız İsteme 

Salda Köyü’nde kız istemeye gidilirken içilecek olan kahve, baklava ve çiçek götürülmektedir. Başka 

bir hediye götürülmesi uygun görülmemektedir.100 İlk intibaya göre eğer kızı istedikten sonra 

vereceklerine inanmışlarsa, ikinci gidişlerinde hediyelerle gidilmektedir. Kızı isteme vazifesi, ailenin 

en büyüğü, en yaşlısı tarafından gerçekleştirilir. Mutlaka, erkek tarafında bu kişi olmalıdır. Erkek 

tarafının pek hoşuna gitmese de damadın kahvesine tuz ya da karabiber konulmaktadır. Bu, erkeğin 

zorluklar karşısındaki tepkisini, kıza ve ailesine karşı saygısızlık gösterip göstermeyeceğini anlamak 

amacıyla yapılmaktadır.101 Götürülen tatlılar orada bulunan tüm misafirlere ikram edilmektedir.  Eğer, 

kız tarafı kızlarını vermişlerse kız isteme merasimin ardından kız ve erkek oradaki tüm büyüklerin 

ellerini öpmektedir. Bu töreni yaşayamayan, kısmetinin kapalı olduğunu düşünen kimseler yukarıda 

adını zikrettiğimiz tekke ya da türbeleri ziyaret edip adak adar ya da hocalara muska 

yazdırmaktadırlar.102 Yine çıtlık ağacına ya da Dede denilen mevkideki çam ağaçlarına çaput bağlayıp 
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kısmetinin açılması için dilek dilemektedirler.103 Kutsal kabul edilen Davud Dede Pınarı’na dileği 

diledikten sonra bozuk para atılmaktadır. (20 sene evvelinde yaygın olan inanışlardır.) Evlenen 

gelinlerin ayakkabılarının altına isimlerini yazdırırlar ya da gelinin beline bağlanan al kuşaktan bir 

parça almaktadırlar.104  

Kına gecesi, nişan ve düğün tarihi netleştirildikten sonra hemen hemen köydeki bütün hanelere oku 

dağıtılmaktadır. Bu oku, düğüne davet edilen kişilerin yakınlık derecesine göre belirlenir. En yakın ve 

en sevilen kişilere, iki-üç metrelik basmalar ya da erkek gömleği olurken, daha sonra seccade ve 

genellikle de havlu olmaktadır.105 Oku gönderme, Türk kağanları ve sultanları arasında da oldukça 

yaygın bir eylem olmuştur. Kağanlar, düzenlenen kurultaylara ya da seferlere, vassalı durumunda olan 

beylere ok göndererek davet etmişlerdir.106Ayrıca okun davet edici rolü Moğollar arasında da varlığını 

sürdürmüştür.107 Onların inancına göre hastalıklardan kurtulmak için göğe doğru ok atılarak, Azrail’i 

korkuttuklarını düşünmüşlerdir.108Günümüzde ok(u) göndermek, anlam değişikliğine uğramış olsa da 

varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

2.1.2. Evlilik Öncesi İkinci Adım, Kına 

Kınanın peygamberlerden, Fatıma (Fadime) Ana’ya, ondan da tüm sahabelere ve Müslümanlığa 

kaldığına inanan köy halkı, bir sünnet vazifesi olarak kınanın yakılması gerektiğini düşünmektedir.109 

Sadece gelin ve damada değil, askere gidecek olanlara şehit düşerse şehadet kınası olması için ve 

kurban edilecek hayvanlara da Allah’a kurban oldukları için yakılması gerektiğini 

düşünmektedirler.110 Geline kına yakılma nedeni olarak ise sünnetin dışında kocasına kurban olması 

anlayışı yer almaktadır.111 Çok eskiden evlilik yaşlarının çok küçük olduğu ve gelinin yaşadığı evdeki 

yaşam zorluklarından dolayı (ev ve tarla işleri, kalabalık ailelere yemek yapma, evdeki diğer çocuklara 

bakma vs.) gelinlerin tam bir kurban olduğu yorumu yapılmaktadır.112 Kına geceleri ise bu inanışlar 

çerçevesinde oldukça büyük şenlikler eşliğinde kutlanmaktadır. Önceleri Perşembe günleri düzenlenen 

kına geceleri için şimdilerde özel bir gün kalmadığını belirten Salda halkı, yakılacak olan kınanın 

oğlan evi tarafından kız evine gönderildiğini söylemektedir.113 Gelinin başına kına, oğlan evinden 

gelen yengeler tarafından yakılmaktadır. Gelin, kına yakılmazdan önce saklanır, kendisinin 
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bulunmasını beklemektedir. Eğer kına yakma töreni, evin içinde yapılacaksa, kız tarafı da damadın 

ayakkabılarını saklamaktadır. Oğlan evinden gelen herkes al bağlar. İşlem tamamlandıktan sonra 

ortaya sandalyeye oturmuş olan gelinin etrafında ellerinde mumları yakan arkadaşları “Yüksek yüksek 

tepelere ev kurmasınlar” türküsünü söyleyerek dönmeye başlar. Gelinin ağlaması istenir. Eğer gelin 

ağlamazsa, bu ayıp karşılanır.114 Türkünün bitmesiyle bu seremoni sona erer ve kalan kına orada 

bulunan herkese dağıtılır. O ortamda bulunan kızın ninelerinden birisi de isterse şu geleneksel türküyü 

söylemektedir:115 

“Elimin kınasını çamur ettiler,  

12 yaşımda gelin ettiler,  

Gelin olması mehel (mühim) değil,  

Beni ellere kurban ettiler” 

Gelinler, Salda halkı tarafından uğurlu kabul 

edilmektedir.116Kınasından, küçük parçalar halinde 

misafirlere dağıtmak ve onların bu kınayı 

yakmalarını (sürmelerini) sağlamak da bu 

sebepledir.117 Kına gecesinde, kız evi, onlarca 

kutunun iç içe geçmesiyle ve olabildiğince fazla 

kağıt ve bant kullanarak hazırladığı, açılması 

neredeyse imkansız hediye paketini, damada 

hediye etmektedir. Damat hiçbir yardım almadan bunu kendi açmalıdır. En son kutunun içindeki 

hediye, emzik, bebek, bebek patiği, biberon ve benzeridir. Bu, evliliğin uzun sürmesi, bebek sahibi 

olmak istemeleri gibi mesajlar içeren küçük ama anlamlı bir iletişim türüdür. Paketin zor açılması, 

hayatın zorluğuna benzetilir, pes etmeden tekrar tekrar denenmesi ise yeni evleneceklere hayata dair 

bir mesajdır. Zorluklar elbette olacaktır ancak sonuçları (bebek sahibi olmak gibi) çok güzel olabilir 

denmek istenmektedir.118  

Gecenin ilerleyen saatlerinde, oğlan evinden iki, üç kişi kadın kılığına girer. Yüzünü bir yazma ile 

örter ya da makyajla kendini tanınmayacak hale sokar. Bunlara efe adı verilir.119 Görüntüleri itibariyle 

kamlara benzemektedirler. Ellerindeki sopaları ve tuhaf giysiler içindeki efeler, kına gecelerinin 

olmazsa olmazlarıdır. Efeler, garip danslarla insanları eğlendirir. Davulcular, onlar ne isterse onu 
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çalar, söyler. Sağa sola sataşıp şakalar yaparak insanları eğlendiren efelerin asıl hedefi kızın annesi ve 

babasıdır. Gecenin bir yarısı, onlardan her şeyi isteyebilir. Bu, kimi zaman gözleri önünde pişmiş bir 

horoz bile olabilir. Gecedeki konuklar, efeleri destekler ve ev sahibinin istekleri yerine getirmesini 

sağlar. Gerçekten de ev sahibinin bu istekleri yapmaması, yöre halkınca ayıp karşılanmaktadır. 

Aslında efeler aracılığıyla kız evinin, oğlan evine saygı ve sevgisi test edilir. İstenilenlerin 

yapılmaması, kendilerini önemsemediği şeklinde yorumlanmaktadır.  

Yarım asır öncesi bu şenlikler farklı bir boyutta, birlik ve beraberliğin bir arada en güçlü olduğu 

şekliyle kutlanmıştır.120 Yeşilova pazarı günü (Perşembe), kına gecesine hazırlık yapmak için 

davulcular eşliğine dövme (keşkek) hazırlanıp gelinirmiş.121 Cuma sabahı olunca da evlerin damları 

bir baştan bir başa bayrak yapmak için, değneklere (sopalara) gırap (yazmalarla) ve kara örtüler sarılır, 

bunların uçlarına da sarı, kahverengi, yeşil, kırmızı kumaş parçaları bağlanırmış. Böylece düğün 

evinin damı rengarenk bir hale bürünürmüş. Hem davulcular için hem kız evi hem de oğlan evi için ise 

ayrıca bayraklar; ceviz, yumurta, ağaç dalları ve çiçeklerle süslenip asılırmış.122 Düğünlerde yer alan 

bayrak, mukaddes aile müessesinin, küçük devletimiz olarak görme anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Kültürel kodlarımıza yerleşmiş olan bu anlayış, aileden devlete uzanan binlerce yıllık davranıştır. 

Kına günü, davulcuların hemen arkasında oğlan tarafından gelen yengeler, yakalarına kırmızı al 

takarak kız evine gelirlermiş. Bu esnada kız evinin önceden hazırladığı börek tepsisi yine kırmızı bir 

örtü ile örtüldükten sonra gelin bunu davulcuların önüne getirir ve köyde ev ev dolaşarak kırmızı örtü 

ile örtülmüş tüm börek tepsileri ile dolaşılırmış. Her ev, ister baklava ister börek yaparak, 

düzenlenecek olan şenliğe katkıda bulunurmuş. Bu toplananlar oğlan evine bırakılır ve orada hep 

birlikte ziyafet çekilirmiş. Çekilen ziyafetten sonra eşeği olan herkes oğlan evinde yeniden bir araya 

gelir ve oğlan evinin gençleri dağa, odun toplamaya çıkarmış. Bu oduncular gelmeden kız tarafı 

çeyizini göstermezmiş. Davulcular oduncuların gelmesini bekler ve onlar gelirken yöresel oyun 

havaları çalmaya başlarlarmış. Gelen oduncular önce yemeklenir (yemek ikram edilir) ve sonra da 

topladıkları odunları, düğün günü yemek ve ekmek pişirebilmesi için oğlan evine bırakırlarmış. Oğlan 

evinden buğday ya da un yine davulcular eşliği ile sırtlanır, cami önüne getirilir burada unun ve 

buğdayın duası yapılır ve tekrar yine davulcular eşliğinde oğlan evine bırakılırmış. Kına gündüzünde 

kız evinde çeyiz serme merasimi düzenlenirmiş. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir ip, kız evine 

asılır ve gelinin yaptığı tüm çeyiz eşyaları (havlu kenarları, danteller, yazma oyaları, patikler vs.) bu 

ipe asılır, gelinin maarifetleri tüm köye sergilenirmiş. Akşam olunca, tekrar davulcular önde, arkasında 

yengeler ve onların arkasında da oğlan evi sakinleri, güle oynaya kız evine giderlermiş. Tabii bu arada 

gelin, evin bir yerine saklanır ve gelen yengelerin kına yakması için kendisini bulmasını beklermiş. 

 
120 Fatma Argun. 
121 Keşkeğin dövüldüğü dibek taşı bugün hâlâ aynı yerinde durmaktadır. 
122 Zahide Cengiz. 
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Bulunan gelinin başına kınayı, boşanmamış ya da kaçarak evlenmemiş olan yenge yakarmış. (Bu 

gelenek bugün hala devam etmektedir). Kına akşam yakıldıktan sonra avluda maşıla123 yakılır ve tüm 

gece boyunca asla sönmesine izin verilmezmiş. Köy halkı çok kalabalık bir şekilde ateşin etrafında 

davullar ve yöresel oyunlarla coşup, eğlenirmiş. Ayak gaası124 ellerinde zillerle bu eğlenceye renk 

katarmış. İnsanlar eğlence amaçlı deve kılığına girerler, sağa sola sataşırlarmış. Gelinin en yakın 

arkadaşları oğlan evinin geline hediye ettiği urbaları (kıyafetleri) giyerek,  eşe dosta alınan hediyelerin 

gösterilmesini sağlarlarmış. Eğlence sona erdikten sonra, gelinin en yakın arkadaşları o gece evinde 

misafir edilir “yat geber ekmeği” denilen gece yemeği yenir, kız arkadaşları da ellerine kına yakarmış. 

Ardından gelinin arkadaşları, annesi, kardeşi, teyzeleri vs. sabaha kadar karşılıklı atışmalar halinde 

doğaçlama yas şarkıları söylerlermiş. Ertesi gün gelin almaya gelineceği vakit, damadın sadıcı gelinin 

bineceği atı alır kaçarmış. Bir taraftan davullar eğlenceli müziklerini çalarken bir taraftan oynanır ve 

sadıcın heyecanla geri gelmesi beklenirmiş. Atı kaçıran sadıcın geldiği anlaşılınca millet şak şaka 

durur,  (alkışlamak) davullar da goyak goyak125 çalmaya başlarmış. O dönemde at arabası olmasına 

rağmen, yalnızca ata binmek tercih edilirmiş. Gelin, söz kesildikten sonra yeni evine gidene kadar 

damadın yüzünü asla görmez ve kendisini de asla göstermezmiş. Kız verildikten sonra iki üç dönüm 

mesafeden bile damat adayını görse, ona görünmemek için koşarak kaçmaya başlarlarmış. Ancak 

gerdek gecesi domak126 açılırken birbirlerini görürlermiş. Gelin bakmaya gelenler dahi gelinin yüzünü 

göremezlermiş. Domak, yani gelinin başındaki süs bir fesin üstüne; kırmızı, yeşil, beyaz kumaş 

parçalarının ulanmasından127 yapılırmış. Onun üstüne de çeşit çeşit gıraplar128, takılır, aralara çiçekler 

sokularak hazırlanırmış. O zamanlarda düğünler üç gece dört gün sürermiş. Perşembe sabah başlar, 

Pazar gecesi sona erermiş. 

2.1.2. Evlilik Öncesi Üçüncü Adım, Düğün 

Salda’da düğünlerin iki bayram arası yapılmayacağı gibi bir inanç eskiden bulunmaktaysa da son 

dönemlerde buna pek uyulduğu söylenmemektedir.129 Ancak, Ramazan Ayı’nda düğünler 

yapılmamaktadır.130 Düğün hazırlığı olarak, kız ve erkek tarafı urba görmeye131 çıkmaktadır. Ev 

eşyaları ortak alınır eğer taraflardan birinin maddi durumu yeterli değilse, tüm eşyaları diğer taraf 

gönüllü olarak alabilmektedir. Düğün gününe birkaç gün kala kız evinde “keten” adı verilen bir 

kutlama yapılmaktadır. Gelinin yaptığı el işleri ve urbada kendisine alınanlar, gelen misafirlere 

 
123 Meşale ile yakılan büyük ateş kastedilmiştir. 
124 “Ayak kadını”nın  günümüz karşılığı, dansözdür. 
125 “Acı acı”, yas müzikleri kastedilmiştir. 
126 Bir nev’î duvak türü. 
127 Ulayarak yani birleştirerek. 
128 Yazma, baş örtüsü. 
129 Fatma Argun. 
130 Fatma Argun. 
131 Gelin ve damat ailelerinin birbirlerine, belirlenen bir günde kıyafet vb. hediyeler alması. 
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sergilenmektedir. Gelen konuklara sakız, çerez, lokum vb. dağıtılır. Küçük bir eğlence olarak 

kutlanmaktadır. Düğün evlerine, çiçekler, yumurta, ağaç dalları ve renkli kumaş parçalarıyla süslenmiş 

bayraklar asılmaktadır. Sabahın çok erken saatlerinde davulcular ve aşçılar hazırlıklarını yapmaktadır. 

Gün boyu, yöresel yemeklerin yapıldığı yemekler yenilmekte,  davullar çalmaktadır. Gelen konuklar, 

çifte ev hediyeleri getirmektedir. Akşam, kız evi kendi, oğlan evi kendi eğlencesini yapmaktadır. Hem 

gelinin hem de damadın sadıcı olabilmektedir. Bu kişiler, köy halkınca; “yoldaş, arkadaş” olarak 

bilinen en yakın arkadaş ya da akrabalardır.132 Düğünlerde bugün, popüler kültürün etkisinde kalınarak 

çalınan ve dans edilen müzikler varsa da kendilerini “biz eski topraklar”133 olarak adlandıranlar, düğün 

evlerinde tepsileri ya da ilyenleri134 davul gibi çalarak genç kızları oynatmaktadır.135 Bu esnada; Erik 

Dalı, Cemilem, Karamanlı, Dirmil, Çevittirme, Yaz Oyunu, Meşeli, Kaba Ardıç, Develi, Ovalar gibi 

yöresel türküler söylenmektedir. Bu şekilde dans etmenin, ashabılarımızdan136 kaldığına inanmaktalar 

ve sahabelerin, peygamberin “kendi aranızda tef çalın, oynayın” şeklindeki buyruğuna uyduklarını, 

kendilerinin de bu yoldan gittiklerini söylemektedirler.137 Gecenin sonuna yaklaşırken oğlan evi küçük 

bir grup halinde kız evine gelir ve burada biraz oynadıktan sonra tekrar geri dönmektedir. 

2.2. Gelinin Baba Ocağı’ndan Uğurlanması  

Oğlan evi gelini almaya, dikiz aynalarına havlu ya da yazma bağlanmış arabalardan oluşan büyük bir 

konvoy eşliğinde almaya gitmektedir.138 Bu esnada kız evinde büyük bir hüzün yaşanmaktadır. 

Davulcular, uzun havalar ya da ağıtlar çalarken, gelin evinde herkes ağlayarak oğlan evini 

beklemektedir. Oğlan evinin gelmesiyle gelin ve en yakın arkadaşları kendilerini çeyizlerin bulunduğu 

odaya kilitler. Çeyiz hediyesi adı altına oğlan evinden para ya da başka şeyler ister eğer bu 

karşılanmazsa kızı çıkartmayacaklarını söylemektedirler. Gerçekten de bu istekler gerçekleşmediği 

için bozulan düğünler yaşanmıştır. Oğlan evi kızın arkadaşlarını ikna ettikten sonra odanın kapısı 

açılır. Gelin, baba ocağından uğurlanırken, beline varsa babası yoksa erkek kardeşi tarafından al kuşak 

bağlanmaktadır. Kuşağın anlamı gelinin bakire olarak gitmesidir.139 Babanın ya da erkek kardeşin 

bunu bağlaması ise aile reislerinin olmaları, evin namusundan kendilerinin sorumlu olduğunu 

düşünmeleridir.140 Gelin evden çıkarken üzerinden şeker saçılır. Bunu, gittiği yerde de şeker gibi tatlı 

olmasını diledikleri için yapmaktadırlar. Daha önceleri, gelin evden çıkarken testi kırdırılır ve içindeki 

 
132 Zahide Cengiz. 
133 Fadime İlhan. 
134 Leğen. 
135 Fadime İlhan. 
136 Ashap= sahabe. 
137 Zahide Cengiz. 
138 Aslına bakılacak olursa, bu gelenek İslâm öncesi Türklerin bir düğün edasıyla atlarıyla gerçekleştirdikleri göç olayına 

benzemektedir. Peş peşe sıralanmış atlar, günümüzde araba formatına bürünmüş olmalıdır. 
139 Al kuşağa yüklenen bu anlam, zannederiz ki zaman içerisinde anlam kaymasına uğramıştır. Al rengi İslâm öncesi 

Türklerin inancına göre kötü ruhlardan, şeytanlardan ve cinlerden korumaktadır. 
140 Ayşe Akbay. 
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suyun etrafa saçılması ritüeli yapılmıştır. “Gelinler gelince kaynana kanser, babalık ülser, gelin eve 

baş komiser olur” şeklinde esprili deyişleri söyleseler de Salda halkı tarafından gelinlerin uğurlu 

olduğuna bugün de inanılmaktadır.141 Bu sebeple, oğlan evine getirildiği zaman arabadan inerken 

başından, bozuk para, şeker, saçılır. Gelin, eve girmeden önce eline yağ sürülür ve gelin yağ olan elini 

kapının üstüne sürer. Bu, gelin bereketli olsun diye yapılmaktadır.142 Gelin içeri girince kucağına 

cinsiyeti fark etmeksizin bebek ya da küçük çocuk verilir. Böylece geline bebek kokusu bulaşır ve 

kendisinin de böylece bir bebeği olacağına inanılmaktadır.143 Daha sonra damatla birbirlerine tatlı 

yedirip, şerbet içirmeleri sağlanmaktadır. Düğüncüler (düğüne gelen konuklar) yavaş yavaş dağılırken, 

gelin ve damat, evin ninesi tarafından bir odaya alınmakta ve burada onlara, gerdek gecesi ile ilgili 

dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.144 Buradaki konuşma sona erdikten sonra tekrar 

kendi aralarında eğlenir, yemek yenir ve düğün sona erer. Ancak, gelinin uğurundan yararlanma isteği 

devam etmekte olduğu için yapılan uygulamalar da sürmektedir. Gerdek gününün ertesinde, eve gelin 

görmeye gelen konuklar hâlâ vardır. Gelin, gelen konuklarla birlikte oynar. Bu esnada kollarının 

arasına buğday koyulur. Gelin oynadıkça bu buğdaylar etrafa saçılır. Böylece, bereket eve serpilmiş 

olur inancı bulunmaktadır.145 Bugün bu gelenek hala devam etmekteyse de neden yapıldığı konusunda 

bir bilgileri bulunmamaktadır. Bize kalırsa bu gelenek ve diğer tüm saçı yapılan anlardaki gelenekler, 

Türkistan’da yapılan kansız kurban ritüelleri ile ilişkilidir. Buğday serpme geleneği Lamaizm 

inancında da yer almaktadır. Günümüz Tuvalılar arasında benzer bir ritüel ölmek üzere olan birisi için 

yapılmaktadır. Bir taraftan dualar okunurken diğer taraftan ölünün bulunduğu odaya buğday taneleri 

saçılmaktadır.146Evliliklerin bozulacağı durumlarda tercihe bağlı olarak hocaya sıcaklık büyüsü 

yaptırılabilmektedir.147 

3. Salda Köyü’nde Üçüncü ve Son Geçiş Dönemi: Ölüm 

3.1. Ölüm 

Ölüm, Türklerin en eski dönemlerinden beri yok olmayı kabul edemediği bir olgudur. Doğum ve 

düğünler büyük bir coşkuyla ve sevinçle kutlanılıyorsa, ölümler için de aynı büyüklükte hüzün ve 

üzüntü ile törenler düzenlenmektedir. Yörelere göre bu törenlerin yapılış biçimi farklılık 

göstermekteyse de tüm yapılan adetler başlıca üç grupta toplanabilir. Bunlar; ölenin öte dünyaya 

gidişini kolaylaştırmak, ölenin geri dönüşünü engelleyip yakınlarına zarar vermesini engellemek ve 

 
141 Fatma Argun. 
142 Eski zamanlarda evlerde yağ bulunması lükse girmekteydi. Bu sebeple de köylünün birbirine yaptığı en güzel dualardan 

biri “ekmeğin yağlı olsun” idi ve bugün hâlâ bu dua yapılmaktadır. 
143 Gülsüm Argun. 
144 Gülsüm Argun. 
145 Fatma Argun. 
146 Tryjarski, a.g.e.,  s.180.. 
147 Ayşe Akbay. 



 
 

 
 

44  

ölenin yakınlarının bozulan ruhsal durumlarını iyileştirmektir. Tüm bu işlemler; ölüm öncesi, ölüm 

sırası ve ölüm sonrası başlıkları altında ele alınması konuyu daha anlaşılır kılacaktır. 

3.1.1. Ölüm Öncesi 

Ölümü düşündüren ön belirtiler; tavan, kapı, duvar, direğin çatlaması, çatırdaması, kırılması; gece 

ansızın kapının çalınması, evdeki her hangi bir eşyanın kendi kendine yere düşmesi, yıldız kayması, 

rüyalarda görülen bazı motifler (diş çıkması gibi), ölüm olayının habercisi olduğuna inanılmaktadır.148 

Bunlara ilave olarak kişinin hasta olması, ölüm öncesi kendi kendine konuşması, gaipten sesler 

duyması gibi faktörler de eklenince olasılık, inanca göre daha da güçlenmektedir. Salda Köyü’nde de 

benzer inanışlar hakimdir. Röportajı gerçekleştirdiğimiz köy sakinlerinin anlattığına göre, bir gün 

ansızın duvarda asılı olan bakır kabın yere yuvarlanmasıyla, kendi içine de büyük bir acı düşmüştür. 

Bu olaydan birkaç gün sonra da babası vefat etmiştir. Bakır kabın yere düşmesini, ölüm olayının 

habercisi olarak yorumlamaktadır.149 Bir başka köy sakininin anlattıkları ise: “Benim ninemin 

ninesinin duvarı ayrıktı. Oraya bakar bakar ağlardı. Fadimem, bu duvar ayrılınca öldü. Azrail bu 

duvarı yardı da eve girdi”150 şeklindedir. Duvarın çatlamış olması da ölüm olayını haber veren bir 

başka haberci olarak söz konusu köyde kabul edilmektedir. 

3.1.2. Ölüm Sırası 

Köyde, sekarette151 ya da sekaret mevsimi’nde olarak adlandırılan, ölmek üzere olduğu düşünülen 

kişinin başında toplanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim, Yasin-i Şerif okunur. Sekaretteki kişiye usületen 

abdest aldırılır, tekbir getirmesi sağlanmaktadır. Ölmek üzere olan kişinin ağzına bir pamuk 

yardımıyla su damlatılmaktadır. Böyle bir durumda olan kişinin içinin yandığı ve bol bol su içmek 

istediği düşünülmektedir.152Çünkü, bu durumu fırsat bilen şeytan, sekarette olan kişiye bir bardak su 

uzatır ve kendisinden imanını satmasını ister. Orada bulunan kişiler, işte bu durumun yaşanmasını 

engellemeye çalışmaktadır. Aynı inanış ve uygulama bugün Kırgız Türkleri arasında da 

sürmektedir.153 Aynı inanış Tatarlar arasında da yaygındır. Onlar böyle bir durum karşısında dikkatli 

olmaları gerektiğini ve suyu kendi elleriyle vermeleri gerektiğini düşünmektedirler.154Bu esnada 

ölmek üzere olan kişi bazen, aslında olmayan şeyleri görür ve onlarla konuşur bazen ise sessizliğini 

 
148 Ayşe Akbay. 
149 Ayşe Akbay. 
150 Zahide Cengiz. 
151 Hayat ile ölüm arasında bir yerde, ölmek üzere. 
152 Zahide Cengiz. 
153 Yılmaz, Yeşil, “Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler”, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim 

Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi”, Cilt:3, Sayı:9, 2014, s.127. 
154 Edward, Tryjarski, Türkler ve Ölüm, Çeviren, Hafize, Er, Pinhan Yayınları, İstanbul, 2012, s.101. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum
https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum
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koruyabilmektedir.155Salda’da da bu durumda olan bir kişinin, cennetteki yerini ve orada kendisini 

bekleyenleri bir bir anlattığı iddia edilmektedir.156 

3.1.3. Ölüm Sonrası 

Defin işlemlerinin gerçekleştirildiği ve sonrasında yapılan uygulamalar, bu kategoride yer almaktadır. 

Ölü yakınları tarafından uygulanan tüm işlemler, ölünün bu dünya ile bir bağlantısının kalmaması ve 

öte tarafa rahatça gidebilmesi adına uygulanmaktadır.157 Bir tarafta, öldüğü için üzüntü duyulan bu 

kişiye karşı duygusal bağların bir anda kopamaması gerçeği yer alırken diğer taraftan da öte dünyaya 

gidilen süreçteki yaşanılası kötü olayların engellenmeye çalışılması, ölünün ruhunun huzura erdirme 

çabaları yer almaktadır.158 Bu ikili sürecin tüm aşamaları dini inanışlara göre şekillenmektedir. Salda 

Köyü’nde cenaze, defnedilmeden önce eve çıkarılmaktadır. Bu esnada ölü, kefene sarılmıştır. Kefen, 

Türklerde çok eski bir uygulamadır. L.Bazın, Orhun yazıtlarındaki bir fragmanın şu şekilde tercüme 

edileceğini düşünmektedir: “Kefeni getirdi ve onu dikti”. Minusinsk bölgesindeki bir yazıtta ise şu 

cümle yer almaktadır: “Beni kefenle gömdünüz”.159 Çok daha önceleri kefen geleneği Karaimler 

arasında da bulunmaktaydı ancak daha sonra, ölen kişiye hiç giyilmemiş kıyafet giydirmeye 

başlamışlardır. Evlenmeden ölen genç kızlar ise gelinlikleri ile gömülmektedir.160 Salda Köyü’nde 

ölen kişinin şişmemesi için, üzerine demir bir bıçak bırakılmaktadır. Bu uygulamanın temelinde her ne 

kadar demirin Türkler için önemli bir yere sahip olduğu bilinmekteyse de neden yapıldığı konusunda 

net cevaplar alınamamıştır. Ölünün bedeninin şişmemesi gibi cevaplar verilmiştir.161 Anlam 

kaymasına uğrayan bu uygulama, kaybolmamıştır ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ölünün 

etrafında, yakınları ağıtlar yakıp, yas tutmaktadırlar. Ağlamayanlar ayıplanarak, dedikodusu 

yapılmaktadır. En çok ağlayan kişinin, ölen kişiyi en çok sevdiği kişi olduğu düşünülmektedir.162 

Taziyeye gelen her kadın, ölü yakınının yanına gelir ve yüksek sesle ağlayarak ağıtlar yakar ve her 

gelen; lokum, gofret, çay, bisküvi, vb. getirmektedir. Ölen kişi kötü biri olarak tanınıyorsa dahi 

arkasından kimsenin kötü konuşmasına izin verilmez. Ölenlerin arkasından özelikle konuşmama 

geleneğini neden sürdürüldüğü bilinmemekteyse de bilinçaltında yer alan kültürel birikimlerle 

alâkadar olmalıdır. Çünkü, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk inanışlarına göre (her ne kadar 

İslâmiyet’le birlikte farklı formatlara girilmişse de) ölüleri kızdırmamak gerekir. Salda’da ölünün, 

defnedilene kadar tüm konuşulanları duyabileceğine inanılmış onun geri dönmesini ya da zarar 

 
155 Zahide Cengiz. 
156 Zahide Cengiz. 
157 Fadime İlhan. 
158 Ayşe Akbay. 
159 Tryjarski, a.g.e., s.184. 
160 Tryjarski, a.g.e., s187. 
161 Ayşe Akbay. 
162 Gülsüm Argun. 
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vermesini istememişlerdir.163 Ölen kişiye tekrar kendi kıyafetleri giydirilmez, çünkü bunun haram 

olduğuna inanılmaktadır ve yalnızca kefenle gömülmektedir. Allah’ın buna razı gelmeyeceğine 

inanılmaktadır.164 Ölen kişinin kıyafetleri fakirlere, ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmaktadır. “Hacıdan 

gelen elbiselerin165bile düğmeleri ya da cepleri bile sökülerek defnedilir, orada böyle şeylere gerek 

yoktur” denmektedir.166 Ölen kişinin ev eşyaları ise çocukları arasında eşit bir şekilde 

paylaştırılmaktadır. Ölünün bulunduğu eve asla kedi girmesine izin verilmemektedir.167 Dalgınlıkla 

girmişse bile derhal dışarı çıkartılır ve ölünün üzerinden geçmesi engellenir çünkü bunun kötüye işaret 

olduğuna inanılmaktadır. Ölünün bulunduğu odanın penceresi açılır, kapı ise kapatılmamaktadır. Bu, 

ölünün ruhunun kolayca çıkması için yapılmaktadır.168 Işıklar da üç gün boyunca kapatılmamaktadır. 

Bu, ölen kişinin ruhunun ışığı görüp tekrar eve girmemesi için yapılmaktadır. Bir başka inanç ise uzak 

yerden gelerek ölü evininin yerini bilmeyenlerin kolayca bulabilmesi için ışıkların açık kaldığı 

söylenmektedir.169 Daha sonra ölü yıkanmak üzere cenaze aracına taşınmaktadır. Burada önce, 

mezardayken böceklerin girmemesi için ağzı kapatılır, düz durması için ayak parmakları bağlanır ve 

yine düz durması için elleri yanlarına düzgünce yerleştirilir. Batı Türkistan’da bulunan metinlerde de 

ölenlerin çenelerinin ve ayak başparmaklarının birbirleri ile düz duracak şekilde bağlandığı 

yazmaktadır.170 

 Gözler, ıslandıktan sonra kolayca kapanabilirken bazı durumlarda hiçbir şekilde kapanmayabilir. Bu 

durum köy halkı arasında; “Makamını (cenneti) yukarıda görüyor, o güzelliğe hayran kaldığı için arş-ı 

alâ’dan gözlerini ayıramıyor” şeklinde ya da “birine hasret çekerek ölüp gitti” şeklinde 

yorumlanmaktadır.171 Tüm bu işlemler tekbirlerle yapılmaktadır. Daha sonra ölü, mehid taşına 

götürülür. Burada namazı kılınır. Çok daha önceleri ölen kişilerin ağızlarının içine hurma koyulur, 

bağırlarına ayet bırakılır ve ellerine kına yakılmaktaymış.172 Hurma ve kınanın cennetten çıktığına 

inanılmış olması, kutsal kabul edilmesi ve böylece onlar sayesinde ölünün şefaate ereceğine 

inanılmıştır. Ancak bu gelenekler köyde hocaların (imam, müftü vb.) verdiği cenaze derslerinden 

sonra asla yapılmamış.173  
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Ölü defnedildikten sonra gerçekleştirilen ritüeller devam etmektedir. Örneğin evde, şeytanın 

yaklaşmaması için buhur yakılmaktadır.174 Bu işlem; bir tür ot olan buhurun bir tavanın içinde 

yakılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Tava, işlemi yapan kişi tarafından evin tüm odalarına dolaştırılır 

ve kokusunun her yeri sarması sağlanmaktadır. Bu işlemi yapmanın çok sevap olduğunu ve ölen kişiye 

yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Çok daha önceleri her Cuma yakılan buhurun, cennetten 

çıktığına inanılmakta ve hoş bir kokusunun olduğu söylenmektedir.175  

Tek sayıların özel olduğuna inanılan köyde, 3., 7., 40., 52. gibi günlerde ölü tekrar tekrar yad 

edilmektedir. Her bir sayının, ayrı bir önemi bulunmakta olduğuna inanılmaktadır.176 3 gün boyunca 

ölenin evinde ekmek, aş pişirilmemektedir. 3 gün boyunca komşular yemek getirir ve bunlar gelenlerle 

birlikte yenilmektedir. 3.günün sonunda ise ev sahibi yemek yapmaktadır ve buna da acı aşı 

denmektedir.177 Kırgız ve Kazak Türkleri de ölümden sonraki üç gün boyunca evde yemek 

hazırlamamaktadırlar.178 7 gün boyunca ölen kişinin evinde Kur’an-ı Kerim okunur,  lokma dökülür. 7 

rakamının Arapça’ da sonsuzluk anlamına geldiği bilgisi hakimdir ve Arapça, (inançtan ötürü) kutsal 

dil kabul edildiği için bu rakama da ayrı bir önem verilmektedir.179 40. gün ile ilgili anlatılanlar ise 

şöyledir:  

“Atalarımız şöyle derdi. “O bir kırk eysidir.180  Bu acı veren eye, günde birer birer 

azalır. Geriye yalnızca bir tane kalır. Ömür boyu o bir tane kalan eye hep yanar. 

Yandıkça kişiye acı vermeye devam eder. Buna 40 eysi, ataş eysi,181 köz, kor da denirdi. 

40 gün boyunca ölü için çörek üleştirilir. 40 gün boyunca eş dost gelir bu acıyı paylaşır. 

Ama geriye kalan o bir eye asla gitmez.”182 

 İnanca göre, 40 gün boyunca gelen eş dost bu kırk eyenin verdiği acıyı gün be gün azaltmaktadırlar. 

Bu üleştiren çöreklerin de ölünün ruhuna gideceğine, onun aç kalmayacağına ya da bu sayede çörek 

dağıtanların sevap kazanacağına inanılmaktadır.183 Yine aynı inançla lokma dökülmekte ve 

dağıtılmaktadır. 52. gün ise ölü için en zor günlerden birisi olduğuna inanılmaktadır. Çünkü ölen 

kişinin etinin kemiğinden bu günde ayrılacağına hatta bu esnada en son burnun düşeceğine ve bu 

yüzden çok acı çekebileceğine inanılmaktadır.184 Ölünün acısının hafiflemesi ya da hiç acı çekmemesi 

için bu günde yemekler dağıtılmakta, dualar edilmekte ve tüm bunlar ölünün ruhuna bağışlanmaktadır. 

Aslında bu uygulama, ölenin yakınları tarafından her an uygulanmaya devam edilmektedir. Komşuya 
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götürülen bir tabak yemeğin de kahvehanede arkadaşa ısmarlanan bir bardak çayın da yoksul bir 

çocuğa alınan kıyafetlerin de ya da sokakta bir kediyi beslemenin de ölen kişinin ruhuna değeceği, 

onun da bu nimetleri yiyip içeceği düşünülmektedir.185 

 Yoğ kavramı, günümüz Kırgız ve Kazak Türkleri arasında “aş” ve “matem” anlamlarına gelmektedir. 

Bu törenlere ise agıt’a coktav yani yoglama demektedirler.186 Günümüzde ölünün ardından yemek 

verme geleneği onlar arasında da sürmektedir. Daha öncesinde ise yog kavramı ilk kez Orhun 

Abidelerinde karşımıza çıkmaktadır. Radloff, abidelerin olduğu yerleri ise yog törenlerinin 

gerçekleştiği yer olarak düşünmektedir.187 Kutadgu Bilig’te de “yog aşı” yer almaktadır. 

4. Salda Köyü’nde Mezarlık İnancı 

Atalar kültüne olan inanç ve saygı tüm gerçekçiliği ile yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Salda 

Köyü’nde de yaşamaya devam etmektedir. Kült gereği, mezarlıklara ayrı bir önem verilmektedir. 

Duyulan saygı büyük ve sonsuzdur. Ölenlerin arkasından asla kötü söz konuşulmaz, konuşturulmaz. 

“Bir kürek toprağın nasip olmasın” deyişine rağmen, düşmanın dahi olsa mezarlığa gelmesi, defin 

işlemlerine katılması beklenmektedir. Mezarlıklara verilen önem, Türk tarihinde barizdir. Buna 

binaen, Salda’da da öncelikle ziyaret sebebinin temelinde, ölen kişilerin kendilerini ziyarete 

bekledikleri, ölüler aleminde kimsesiz gibi görünmemeleri, onların gurbette oldukları vb. nedenler yer 

almaktadır.188 Mezarlık ziyaretleri sırasında üzerlerine basılmaz, sessizlik hakimdir. Mezarlığa 

girilirken “Selamûn aleykûm ya ehli kubur ve aleykûm esselâm ya ehl-i dünya” denilir ve ardından 

Tekasûr Süresi okunur.189 Bu duanın sevabının hem ölülere hem de duayı eden kişiye gideceğine 

inanılmaktadır. Araba ile mezarlık yanından geçerken eğer açıksa müzik kapatılır ve ölenin ruhuna 

gideceği inancı ile dua edilmektedir.190  

Önceleri, yağmur duası gibi önem taşıyan uygulamalar mezarlık yanlarında yapılırken bu gelenek daha 

sonra müftülük tarafından “ölülere saygısızlık” gerekçesiyle kaldırılmıştır.191 Mezarlıklara yapılan 

ziyaretler, arefe günleri, Cuma günleri ve bayramların 2. günleri yapılmaktadır. Bu gelenek çok 

eskilerden beri süre gelmektedir. Bu bayramların ikinci gününde ziyaret yapılmasının sebebi ise köyün 

kendi kendine yerleştirdiği bir gelenektir. Köy önceleri aşağı köy ve yukarı köy olarak ikiye 

ayrılmıştır. Bayramın birinci günü tüm aşağı köy yukarı köyü bayram ziyaretinde bulunurmuş. Ertesi 
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gün de tüm yukarı köy aşağı köye bayram ziyaretinde bulunur ve sonra hep birlikte mezarlık ziyareti 

gerçekleştirilirmiş.192 Bugün hâlâ bu gelenek devam etmektedir.  

Mezar taşları, ölen kişinin yerinin belli olması için yapılmakta olduğu düşünülmektedir.193 Bu sayede 

ziyarete gelenlerin, ölülerini kolayca bulmaları sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda “Bir dikili taştan 

gayrı nem kaldı” sözünün, yaşayanlara bir mesajı olduğu düşünülmektedir.194 Mezarın başına 

mermerden bir baş ağacı yapılması için ve mezarın etrafına mermer ya da demir korkuluk yapılması 

için bir yılın geçmesi gerektiğine inanırlar. Mezar kazılırken, toprağın içinden her hangi bir haşeratın 

çıkmaması ise ölü için hayra yorulmaktadır.195 Bu ölen kişinin toprağa gömüldükten sonra diğer 

canlılar tarafından zarar görmeyeceği anlamına gelmektedir. Toprağının kokulu ve bol olması da aynı 

şekilde ölü için iyiye işaret olduğuna inanılır.196 Bazı ölenlerin topraklarının kuru ve az olması ise 

kötüye yorulmaktadır. Mezar içine yerleştirilen tahtalar, herhangi bir ağaca ait olabilmektedir ancak 

mümkünse çam ağacı ya da ardıç ağaçları tercih edilmektedir.197 Eğer şans eseri gömülen kişinin 

başucunda bir çam ağacı bulunmaktaysa da “Allah’ın sevgili kuluymuş, ağacı da hazırmış” yorumu 

yapılır ve tekrar yeni bir ağaç dikmeye gerek görülmemektedir.198 Yine mezarın kazılması esnasında, 

herhangi bir kemik parçasıyla karşılaşılırsa kazılan mezara bozuk para atılmaktadır. Böylece, mezarın 

ilk sahibi olan ölü, yeni gömülecek olan kişiden bir hak talep edemeyeceğine ve kendi aralarında 

tartışma yapılmayacağına inanılmaktadır. Yeni ölen kişi mezarın eski sahibine “Yakınlarım buranın 

bedelini ödedi” diyeceğine inanılmaktadır.199 Mezarların tümsek şeklinde olmasının özel bir anlamının 

olmadığını, mezar kazılırken çıkan toprakların kendiliğinden o şekli aldığını ve zamanla tekrar düz 

hale geleceği söylenmektedir.200 Bazen mezarın içerisine mersin yaprağı da konulabilmektedir. Bu 

yaprak sayesinde mezara şeytanların yaklaşmaması ve sırtlan gibi vahşi hayvanların ölüye zarar 

vermemesi için yapıldığı söylenmektedir.201 Ancak, bölgede bu ve benzeri yırtıcı hayvanlar 

görülmediği için buna pek görülmemektedir. Ağaç kültünün mezarlıklarda da karşımıza çıktığını 

görebilmekteyiz. Her ölenin başucuna çam ağacı ya da ardıç ağacı dikilmektedir. Bunlar özenle 

sulanmaktadır.  

Su dökme ritüeli mezarlar için de oldukça önemlidir. Mezara su dökülmesini ırsıva olarak 

adlandırmaktalar ve bunun yapılmasının nedenlerinden birisinin de ölünün eğer varsa kabir azabını 
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söndürmek, ölüyü serinletmek olduğunu düşünmektedirler.202 “Kabrimi derin kazın serin olsun, sular 

serpin serin olsun” beyitini söyleyen köy sakini, bu sözlerin, inanışla bağlı olduğunu 

düşünmektedir.203 Çok daha önceleri, her evden toprak ıbrık istenir ve bu ıbrık, mezarın başına içi su 

dolu olarak bırakılmıştır. Bu sayede ölünün ıbrıktan su içebileceğine inanmışlardır.204 Ayrıca, 

düğünlerde gelinleri mezarlıktan geçirirler ve böylece onların ölümü unutmayıp, hayırlı bir eş olması 

gerektiğini de hatırlatmaktadırlar.205  

Ölümle birlikte, yer yüzündeki yaşam insan bedeninde son 

bulmuşsa da köyde, ölen kişilerin ruhlarının bir şekilde 

kendi aralarında dolaştığı, evleri ya da hayattan sevdikleri 

yerleri ziyaret ettikleri düşünülmektedir. Bu genellikle 

perşembeyi cumaya bağlayan gecedir ve bu gecelerde 

pencere pervazlarına ya da kapı önlerine bir parça ekmek 

yahut bir tabak o gün evde pişirilen yemek, su vb. bırakılır.  

Böylece gelen ruh bunlardan yer içer ve açlığı gider 

denmektedir.206 Ruhların evleri ziyareti ise asıl olarak 

reenkarnasyona bağlı olarak gerçekleştiği düşünülen köyde, 

bu düşüncenin hakim olduğunun bilincinde değillerdir. 

Yani, ölen kişi köyde ruh böceği olarak adlandırılan bir böcek türü şeklinde evine gelmektedir. Bu ruh 

böceği ile ev sakini sanki karşısındaki gerçek bir insanmış gibi onunla konuşur, sorular sorar hatta 

yiyip içmesi için bulunduğu yere ekmek kırıntıları bırakmaktadırlar. Ruh böceği kendi isteyince o 

evden ayrılır, bunun dışında evden kimse onu dışarı çıkartmak için uğraşmaz. Böceğin öldürülmesi ise 

söz konusu dahi edilemez. Ev halkına göre, böceğin evden birinin üzerlerine konması ise ölen kişinin 

duyduğu özlemini ifade etmektedir ve bu durum o kişi için çok önemli bir andır, sonlanmasını 

istemez, böcek kendisi uçup gidene kadar kişi böceği rahatsız etmemek için yerinden kalkmaz.207 

Sonuç 

Hayatın, insanlar için belirlediği önemli üç geçiş dönemi bulunmaktadır. Bunlar; ilk geçiş dönemi olan 

doğum, ikinci geçiş dönemi olan evlilik, üçüncü ve son geçiş dönemi olan ölümdür. Bu dönemler 

kendi arasında alt başlıklara ayrılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak da Salda Köyü’nde yaşamaya devam 

eden pek çok inanç, töre, anane, tören, bir takım efsunlar yer almaktadır. Tüm bunlar, Salda halkının 
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karakteristik özellikleriyle birleşmiştir. Bu inançların araştırılmasının amacı ise Salda Köyü’ndeki 

geçiş dönemlerini ve Türk Dünyası ile olan benzerliğini ortaya koyabilmektir. Çünkü bu geçiş 

dönemlerinin İslamiyet öncesi Türk kültürüne kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. İslamiyet’in 

devreye girmesinden sonra ise inançlar tamamıyla silinmemiş yalnızca bir takım değişikliğe 

uğramıştır. Bu açıdan ele alınan konuda, Salda halkının inanç yapısı da göz ardı edilmemiştir. Salda 

halkının değer yargıları, yüzyıllardır süregelen kültürel birikimi ve birikimin hayata yansıması da 

çalışmada değerlendirilmiştir. Türk dünyası, Türk tarihi ve Türk halk bilimi için kaynaklık edebileceği 

düşünülmüş ve bu araştırma konusu ele alınarak, incelenmeye çalışılmıştır. 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Düşünürler ve Kitaplar 

Abdullah ALAGÖZ 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl gerek dünya siyaseti gerek de Türk siyaseti için oldukça önemli 

olayları ihtiva eden bir dönemdir. Öyle ki 1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali ile ortaya çıkan 

ve “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” sözleri ile sloganlaşan yeni durum, 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa 

koalisyon güçleri (Birleşik Krallık, Avusturya, Prusya ve Rusya) tarafından belirli bir süreliğine 

durdurulmuş ve statüko korunmuş olsa da artık yeni dünya düzeninde imparatorluklardan ulus devlete 

doğru gidişin fitili ateşlenmişti. 1848 yılında ise ayaklanmalar tekrar başladı. Avrupa’yı yangın yerine 

çeviren 1848 olayları, Osmanlı Devleti’ni ve Çarlık Rusya’yı fazla etkilememiştir. Hatta Osmanlı 

Devleti, Avusturya’ya karşı ayaklanan Macar halkının ve ricalinin sığınacağı ülke olmuştur. O 

dönemde Osmanlı Devleti’ne sığınan şair, sanatkâr ve askerler devlete önemli hizmetlerde bulundular. 

Yine o dönemde Osmanlı diplomatları Avrupa’da halk tarafından sevgi gösterileri eşliğinde 

karşılandılar. Londra’da gençler, Osmanlı diplomatının arabasının atlarını çıkararak kendileri 

çekmişlerdir. 

1848 yılında tekrar baş gösteren hürriyet fikrini artık kabullenmeye başlayan ve çok kısa sürede yeni 

duruma entegre olan Avrupa devletleri, bu durumu Osmanlı Devleti’ni parçalamak için bir araç olarak 

kullandılar. Süreç artık başlamıştı ve Osmanlı Devleti ayrılıkçı isyanları bastırmak ve Avrupalı 

devletlerin iç işlerine karışmasını engellemek için sürekli reform hareketlerine, bölgesel ıslahatlara 

başlamıştı. Ama yapılan reformlar bir türlü ayrılıkçı isyanları durdurmamıştı. Öyle ki önceleri payitaht 

ve dersaadet diye bilinen Türk şehri İstanbul’da, ayaklanma ve nümayişi sadece Türkler yaparken, 

artık gayrimüslim tebaada ayaklanma ve nümayiş yapma cüretini göstermiştir. Önce Osmanlıcılık, 

sonra Ümmetçilik ile alınmaya çalışılan önlemler İmparatorluğun gidişatını değiştirememiştir. Böylesi 

bir dönemde yaşayan ve tahsil hayatına başlayan Mustafa Kemal Atatürk; ilkokulda Şemsi Efendi, 

Askerî Rüştiye’de matematik hocası Yüzbaşı Mustafa Bey ve Fransızca hocası Nakiyüddin Bey, 

Askerî İdadide edebiyat hocası Mehmet Asım Efendi ve tarih hocası Mehmet Tevfik Bey, Harp 

Okulunda ise Esat Paşa başta olmak üzere, askerî talim hocası Rahmi Paşa, Binbaşı Fazıl Bey ve 

Yüzbaşı Naci Beylerden oldukça iyi bir eğitim almıştır. Kişiliğin ve kimliğin oluşmasında en önemli 

etkenin iyi bir öğretmenin varlığı olduğunu kavrayan Atatürk, ileride temellerini atacağı cumhuriyet 

rejiminde maarif meselesine özellikle önem verecektir.  

Mustafa Kemal Atatürk; iyi bir asker, iyi bir kurmay, iyi bir siyaset ve devlet adamı olduğu gibi son 

derece iyi bir de kitap okuru idi. İçinde yetiştiği ve Türkçülük akımından beslendiği ortamda 

memleket meselelerinden edebiyata, sanattan coğrafyaya, tarihten dinî kaynaklara kadar oldukça geniş 

bir alanla ciddi okumalar yapmış ve bu okumalardan da etkilenmiştir. Askerî öğrenciyken İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin üyesi olan Atatürk, her ittihatçı gibi Fransız İhtilali’nin düşünürleri olan Jean 
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Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire’i ciddi bir şekilde okumuş ve önemli yerlerini not almış, 

katılmadığı yerlerini de soru işaretleri bırakmıştır. Yine öğrencilik yıllarında Türk edebiyatında 

“vatan” şairi olarak bilinen Namık Kemal’den, vatanseverlik, modern Türkiye’nin ilk sosyoloğu olan 

Ziya Gökalp’ten millet ve Türk milliyetçiliği sosyolojisinin temellerini, Mehmet Emin Yurdakul’dan 

millî ruhu ve Tevfik Fikret’ten inkılapçılığı benimsemiş ve modern Türkiye’nin kuruluşunda bu 

aydınların düşüncelerinden ve eserlerinden faydalanmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk, Batı dünyasını, Fethi Bey ile birlikte katıldığı Fransa’daki Picardie 

Manevraları sonrasında Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre’yi kapsayan on günlük seyahatiyle, yine 

Bulgaristan’da yaptığı ataşemiliterlik görevi sürecinde yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Batı 

dünyasının görünüşte, yaşantıda ve kalkınmada oldukça ileri ama milletlerin varlıklarına 

saygısızlıkları ve sömürgecilik hırsından dolayı da emperyalizmin mahiyetini de yerinde müşahede 

etmiştir. 

Yeryüzünde hiçbir millet yoktur ki Türkler kadar zulme uğramış olsun. 20. yüzyılın başlarında Türk 

devletinin Rumeli ve Balkanlarda başlarına gelen felaketi, ızdırabı ve zulmü, gündüz göğüslese gece 

olurdu. Mustafa Kemal Atatürk de o felaketin, zulmün ve ızdırabın yaşandığı zamanlarda Balkan 

Dağlarında Bulgar çetecileriyle, Trablusgarp’ta İtalyan emperyalizmiyle, Anadolu’da İtilaf Devletleri 

ile askerî anlamda mücadele ederken bir gün olsun yeise düşmemiş, Türk milletinin bağımsızlığı ve 

kalkınması için de cephelerde bile kitap okuyarak sürekli fikir damıtmıştır.   

Mustafa Kemal Atatürk’ün etkilendiği düşünürler ve kitapları ana hatlarıyla incelediğimizde; 

fikirlerinin oluşumunun ilk noktası olarak, askerî öğrenci olduğu yılları işaret etmektedir. O 

dönemlerde ilk defa modern anlamda vatan kavramını işleyen Namık Kemal’in eserlerini, dönemin 

siyasi havası gereği (II. Abdülhamid Han devri) gizlice okumuş ve arkadaşları ile mütalaa etmiştir. 

Harbiye’den arkadaşı ve harp meydanlarında birlikle omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşı Ali 

Fuat Cebesoy hatıralarında, Atatürk’ün, Namık Kemal için; “Türk milletinin yüzyıllardan beridir 

beklediği ses” olarak nitelendirdiğini söylemektedir.  

Genç Osmanlılar hareketinin mensuplarından olan Namık Kemal, “İntibah” adlı romanı ve kitleleri 

harekete geçiren “Vatan yahut Silistre” adlı tiyatro oyunu ile tanınmış bir Türk münevveridir. Türk 

edebiyatında ise, eserlerinde vatan ve millet temalarını işlemesinden dolayı “vatan şairi” olarak 

anılmaktadır. O dönemde yaşayan her Türk genci gibi Mustafa Kemal Atatürk de Namık Kemal’in 

şiirlerini harp meydanlarında ve Millet Meclisi’nde dilinden hiç düşürmemiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü millet benliği duygusu ile etkileyen bir diğer münevver ise; Türkçülük 

akımının öncülerinden, Türk Ocakları Başkanı, Türk Yurdu dergisinin genel yayın yönetmeni ve Türk 

edebiyatının önemli siması olan Mehmet Emin Yurdakul’dur. Eserlerinde Milliyetçilik ve millî birlik 
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temalarını işleyen Mehmet Emin Yurdakul, 1987 yılında Türk-Yunan Harbi’nin hemen öncesinde 

kaleme aldığı “Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” adlı şiiriyle Türk toplumunun hislerine 

tercüman olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Yurdakul’un yüreklere dokunan bu şiiri için; “ilk kez 

Manastır Askerî İdadisinde öğrenciyken okuduğu “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” 

dizeleriyle başlayan manzumesinde, “Bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı 

bulmuştum.” demiştir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce dünyasını inkılapçı ve çağdaşlaşma 

yönünden etkileyen bir diğer aydın ise Tevfik Fikret’tir. Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim 

Naci’nin öğrencisi olan, Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır ve Peyami Safa’nın babası İsmail 

Safa’nın arkadaşı olan Tevfik Fikret, Batıcı ve inkılapçı tarzda eserler vermiştir. II. Abdülhamid Han 

ile olduğu kadar Cihan Harbi sırasında da İttihat ve Terakki Fırkası’na da muhalif olmaya başladı. 

Dönemindeki edebiyatçılara nazaran yazın dünyasında aykırı bir çıkışla şiirlerini devam ettirmiştir. 

Çağdaşları eserlerinde vatan, millet ve eski günlere özlem içeren eserler verirken Fikret ise laiklik ve 

çağdaşlık üzere eser vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret’in “Ferda, Rücu ve Sis” şiirini 

sevdiğini ve gençlerle sohbetinde;  

“Ferda senin; senin bu teceddüt, bu inkılab… 

 Her şey senin değil mi ki zaten? Sen, ey şebap”  

Mısralarını okuduğu bilinmektedir. Yine Atatürk’ün özel kütüphanesinde Tevfik Fikret ve Namık 

Kemal’e ait el yazması kitapların bulunduğu Afet İnan tarafından dile getirilmektedir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ve o dönemin gençlerinin etkilendiği en önemli mütefekkir ise hiç şüphesiz Ziya 

Gökalp’tir. Büyük Türk milliyetçisi, Türk milletinin büyük hocası, Türkçülük fikrinin modern 

anlamda sistemleştiren mütefekkir ve Ömer Naci’nin ifadesi ile “Kitabü’l Mecanin” Ziya Gökalp, 

devlet memuru ailenin evladı olarak Diyarbakır’da doğmuştur. Diyarbakır’da askerî rüştiye ve askerî 

idadi eğitimlerini aldıktan sonra İstanbul’da veterinerlik Fakültesine kayıt yaptırmıştır. Henüz rüştiye 

öğrencisiyken, büyük devlet adamı Ahmet Vefik Paşa’nın ve Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa’nın 

eserlerini okumuştur. Milliyetçilik fikrinin ilk oluşumunun temellerini bu önemli devlet adamlarının 

eserleri atmıştır. II. Meşrutiyetin ilanı ile Selanik’te bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezine 

gitmiştir. Selanik’te, ünlü Fransız sosyolog E. Durkheim’i araştırma ve inceleme imkânına erişmiştir. 

Kendi düşünce tasavvurunda var olan millet kavramını sistemleştirme imkânını elde etmiştir. Ziya 

Gökalp’e göre millet kavramı bir bilme durumunun oluşması durumunda ortaya çıkan modern bir 

kavramdır. E. Durkheim’i ve sosyoloji ilmini Türk düşünce hayatına diğer ülkelere nazaran yirmi yıl 

önceden sokan ve ilk sosyoloji kürsüsünü kuran Ziya Gökalp, âdeta Türkiye’de sosyoloji alanında 

Gogol’ün paltosu durumundadır ve hâlâ günümüzde bile sosyoloji ilmi, Ziya Gökalp ile gelişme 

göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk; “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık 
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Kemal ve fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir.” demiştir. Gerçekten de modern Türkiye’nin 

inşasında ve Cumhuriyet rejiminin bir zemine oturtulmasında Ziya Gökalp etkisini bariz görmekteyiz. 

Mesela; Türkçülüğün Esasları adlı eserinde, dilde Türkçülük tezinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk, 

Türk Dil Kurumu’nu kurdurmuştur. Ahlakta Türkçülük konusunu işlerken, kadın erkek eşitliğini, tek 

eşlilik, kadının sosyal ve siyasal hayata katılması, miras ve mal edinme, çocuklar üzerinde velayet 

hakkı gibi konularına değinmesi Atatürk’ü etkilemiş ve 1934’te Medeni Kanun’un kabul edilmesini, 

kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağlamıştır. Yine Atatürk, Ziya Bey’in din ve devlet 

işlerinin birbirinden ayrılmasından etkilenerek laiklik ilkesini benimsemiştir. Yine ekonomi 

konusunda özel mülkiyetin yanında, devlet mülkiyetinin de olması tezi ile karma ekonomi modelini 

savunmuştur. Atatürk, karma ekonomi modelini de yeni kurulan cumhuriyet rejiminde tatbik etmiştir. 

Yeni kurulan rejimin temel dinamiklerinin oluşumunda Ziya Gökalp’ten oldukça etkilendiği bir 

geçektir. Ziya Gökalp, Türk kimliğinin korunarak çağdaşlaşmanın mümkün olduğunu savunmuştur. 

Yine bazı tarihçilerde Cumhuriyet rejiminde yapılan inkılapların Ziya Gökalp etkisinin ilk dönemi 

kapsadığını, özellikle 1937 yılı sonrası ve millî şef dönemlerinde Ahmet Ağaoğlu görüşlerinin 

benimsendiğini, pozitivist bir merhaleye doğru evrildiğini yaygın bir kanaat olarak söylemektedir. Her 

ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti inşasında yapılan inkılaplarda, Ziya 

Gökalp’in görüşlerinden etkilendiği açıktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün etkilendiği diğer bir önemli 

düşünür ise Filibeli Ahmet Hilmi’dir. Modern Türk mutasavvıftır. Trablusgarp’ın Fizan şehrine 

sürüldüğünde orada Senüsi tarikatıyla tanıştı ve tasavvufa ilgi duydu. Siyonizmin ve masonluğun ciddi 

bir tehdit olduğunu en erken dönemde kaleme alan düşünürlerdendir. Şaibeli bir şekilde bakır 

zehirlenmesiyle vefat etmiştir. Bazı tarihçiler Ahmet Hilmi Bey’in vefatını masonları ve Siyonizm’i 

hedef aldığı için bir suikasta kurban gittiği görüşündelerdir. Hilmi Ziya Ülken, Filibeli Ahmet Hilmi 

beyi, felsefe ile uzlaşmak istemesinden dolayı “Modernist İslamcı” olarak nitelemektedir. Filibeli; 

maddecilik ile dini toplumdan soyutlamak, ahlak fikrinin kaybolmasını, toplum ve özgürlük fikrinin 

kaybolmasını ve mutluluğun kaybolmasını doğurur demiştir. O yüzden devletin vatandaşlarına kendi 

dinlerini doğru bir şekilde yaşamalarına fırsat tanımasını, hem de çağın ihtiyaçlarına göre din adamı 

yetişmesi için hazırlıkların yapılması gereğini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa’yı dinî konularda 

etkilemiş ve İslam tasavvufu ile Batı felsefesini uzlaştırmaya çalışmıştır. Modernleşen Türkiye’nin 

nasıl Türk-İslam kültürüyle bütünleşmesi konusunda yeni kurulan rejime katkıları olmuştur. Diyanet 

İşleri Başkanlığının Hanefi fıkhına göre tasarlanması ve laiklik ilkesinin tatbikinde Mustafa Kemal 

Atatürk, Filibeli Ahmet Hilmi’den etkilenmiştir. Ahmet Hilmi Bey’in; “Allah’ı İnkâr Mümkün 

Müdür?” adlı eserini okuyup, “Hayatımı değiştiren kitaptır.” nitelemesinde bulunmuştur. Mustafa 

Kemal Atatürk; birçok yabancı yazarı bizzat kaynağından okumuştur. Son derece iyi bir Fransızca 

eğitimi almıştır. Müsavat, hürriyet, uhuvvet, adalet sloganları ile yola çıkan İttihat ve Terakki 

mensupları gibi Mustafa Kemal Atatürk’te Fransız İhtilali düşünürleri olan J. J. Rousseau’nun 
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“Toplum Sözleşmesi”ni okuyarak yurttaşlık kavramını benimsemiştir. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde yapmış olduğu birçok konuşmada Toplum Sözleşmesi eserine atıfta bulunmuştur. 

Fransızca okuduğu ve etkilendiği bir diğer eser ise, Montesquieu’nun “Kanunların Ruhu Üzerine” adlı 

eseridir. Bu eser, monarşi, despotizm ve cumhuriyet olmak üzere üç farklı yönetim tarzına vurgu 

yapmıştır.  

Mustafa Kemal Atatürk ise halk tarafından seçilen hükümet anlamına gelen Cumhuriyet yönetim 

tarzını Montesquieu’dan almıştır. Voltaire’in “Felsefe Sözlüğü” eserinde ise rasyonalizmden 

etkilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk sadece yabancı kaynaklardan fikir kitapları okumamıştır. 

Özellikle Fransızca basılmış olan Belçika, Hollanda, Mısır, Paraguay, Uruguay, Şili, Portekiz, Norveç, 

İtalya gibi ülkeleri anlatan coğrafya kitapları okumuştur. Max Beer’in “Sosyalizm ve Sosyal 

Mücadelelerin Tarihi” adlı eserini de okumuştur. Yine Leon Ceatani’nin İslam Tarihi ve Poole Stanley 

Lane’nin İslam Dünyası eserlerini de Fransızca olarak okumuştur. Grigory Petrov’un meşhur eseri 

“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı eseri hem okumuş hem de Türkçeye çevirterek gençlere önemle 

tavsiye etmiştir. 
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Nizâmî Gencevî’nin “Hüsrev ve Şirin” Mesnevisi Üzerine Bir Deneme 

Merve BALCI 

Nizâmî Gencevî’nin Hayatı: 

Nizâmî Gencevî, Selçuklu dönemi şairlerinden olup İran edebiyatının dünya çapında şöhret yapmış 

büyük ve seçkin bir simasıdır. Tezkire yazarları ve edebiyat tarihçileri, Nizâmî’nin eserlerine 

dayanarak doğum tarihi hakkında çeşitli rivayetlerde bulunmuşlardır. Fakat bu rivayetlerin hiçbirisi 

kesin değildir. Ancak Azerbaycan’da yapılan araştırmalarda 1141 tarihinin şairin doğum yılı olarak 

ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Nizâmî, bir kültür başkenti olarak bilinen Gence’de doğmuş, yaşamış ve orada defnedilmiştir. Bu 

sebeple Genceli Nizâmî manasında Nizâmî Gencevî olarak tanınmıştır. Nizâmî ismi ise “sözü nizama 

dizen” anlamında aldığı bir mahlastır. Asıl adı İlyas’tır. Babasının adı Yusuf, annesinin ise Reise’dir. 

Genç yaşta anne ve babasını kaybedince dayısının himayesine girmiştir. Nizâmî, babasından sonra 

dayısından bir kâmil için lazım olan bütün temel eğitimleri mükemmel bir şekilde almıştır. 

Nizâmî’nin babasının Türk olduğu konusunda bütün kaynaklar hemfikir olmasına rağmen şairin Türk 

mü yoksa Fars mı olduğu uzun zaman tartışılmıştır. Nizâmî, sırf Farsça yazdığı için onu İranlı bir şair 

olarak nitelendirmek doğru değildir. Türklük, Nizâmî’de âdeta idealleştirilmiştir. 

Nizâmî, tahsilini Gence’de yapar. Onun yüksek bir tahsil gördüğü, eserlerinden ve çağdaşlarının onu 

“hakim” olarak anmasından anlaşılmaktadır. Gençliğini edebiyat, tıp, felsefe, müzik ve astronomi gibi 

ilimleri öğrenmekle geçirir. Arap ve Fars dillerini öğrenir. Döneminin bütün Doğu edebiyatına has 

olan önde gelen eserlerini öğrenir. Ayrıca döneminin sosyal ve kültürel ortamını da çok iyi 

kavramıştır. Birçok ilimde kendisini yetiştirmesine rağmen edebiyatla daha çok meşgul olur. 

Gence’de yazdığı şiirleri ve mesnevilerini çeşitli vesilelerle civardaki hükümdarlara gönderen Nizâmî, 

metheden kişiler tarafından davet edilse de Gence’den ayrılmaz. 

Eski kaynaklarda Nizâmî’nin Ehî Ferec-i Zencânî ve Şeyh Cemâlüddîn Mevsilî gibi çağının büyük 

sufilerinden tasavvufi terbiye aldığı bilgisi yer alsa da bu konunun dayanakları üzerinde tartışmalı 

görüşler vardır. 

Nizâmî’nin ölüm tarihinde de tıpkı doğum tarihinde olduğu gibi görüş ayrılıkları vardır. Çeşitli 

rivayetlere göre şairin ölüm tarihi 1108-1200 yılları arasında farklılık göstermektedir. Şairin mezarı 

Gence’de bulunmaktadır.  

Nizâmî Gencevî’nin Edebî Şahsiyeti: 

Nizâmî, destansı şiiri zirveye taşıyan bir şairdir. Aşk ve kahramanlık hikâyelerinde bir üstattır. Kelime 

seçiminde ve konuya uygun ibare bulmada oldukça yeteneklidir. Şiirlerinde yaptığı tasvirlerle başarılı 
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bir üslup ortaya koymuştur. Nizâmî, zamanına nazaran roman tekniğinde de büyük bir başarı 

göstermiştir. Üslubunun akıcılık ve sürükleyiciliği, vakaların birbirine sıkı bağlanışı ve şahısların 

zaman ve mekâna uygun bir biçimde konuşturulması mükemmel bir biçimde kaleme alınmıştır. Onun 

dile hâkimiyeti, geniş hassasiyeti, zengin hayallere ve derin bir bilgi birikimine sahip olması kendisine 

bu edebiyatın birinci derecede gelen şairleri arasında haklı bir yer vermiştir. Nizâmî’ye göre sözün ve 

şiirin düşünceye ve hisse etkisi büyüktür. Şairleri arşın bülbülleri olarak nitelendirir.  

Nizâmî, bazı kaynaklarda tasavvufi meslek ve meşrep sahibi olarak nitelendirilir. Tasavvufun hikmet 

ve sır dolu âlemine dalmış bir şahsiyettir. Dünyanın geçici hevesleri onu aldatmamış, hırs ve menfaat 

gibi hasis emeller onun gölüne yerleşmemiştir. Nizâmî’ye göre ebedî olmayan bir aşk, gençlik 

şehvetinin bir oyuncağıdır. Aşk eksilmeyen ve ölüme kadar aynı şiddetle devam eden bir şeydir. 

Ancak ebediyette zeval bulan aşk manasız bir hayal değildir. 

Yazdığı mesnevileri dönemin çeşitli hükümdarlarına atfetmiştir. Ancak hiçbir zaman bir padişahın 

meddahlığına ve dalkavukluğuna tenezzül etmemiştir. Kaynaklar, onun görüştüğü devlet adamlarının 

kendisine saygıda kusur etmediklerini zikreder. Görüştüğü hükümdarların Nizâmî’ye saygıda kusur 

etmediklerini gören bazı şairler, şaire karşı kıskanç bir tavır takınarak onu eleştirmişlerdir. Nizâmî de 

her fırsatta bu kişilere cevap vererek kendisini savunmuştur. 

Nizâmî, Enverî ve Hakanî’den sonra Selçuklu döneminin üçüncü büyük şairidir. Firdevsî’den sonra 

mesnevi tarzında çok büyük yenilikler yapmış ve ilk hamseyi yazmıştır. Azerbaycan ve İran’ın 

yanında Türkiye’de de sevilen edebî bir şahsiyettir. Doğunun üstadı olarak her zaman saygıyla 

anılmıştır. Ondan sonra gelen birçok şair onun manzumelerini taklit etmiştir. Hatta bazı şairler 

nazireler yazmıştır fakat hiçbir nazire aslın mertebesine yükselememiştir.  

Nizâmî Gencevî’nin Eserleri: 

Nizâmî, eserleriyle devrine ışık tutmuş önemli bir düşünürdür. Eserleri daha sağ iken tüm Doğu 

âlemine yayılmıştır. Tarihçilerin, yazarların ve dilcilerin dikkat odağına dönüşmüştür. Şairin 

yaratıcılığına yüksek merak uyanmıştır. 

A. Hamse 

“Tasarladım ben evvelce MAHZEN'i, 

Tutmadı gevşeklik bu işte beni. 

Bu suretle yağlı, tatlı topladım, 

HÜSREV-ŞİRİN destanına başladım. 

Bundan sonra, bir başka perde açtım, 
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LEYLA-MECNUN sevdasına ulaştım. 

Bu kıssayı bitirmiş oldum; hemen, 

YEDİ GÜZEL sarayına çektim yügen. 

Şimdi şiirin ben girdim meydanına, 

Davul vurdum İSKENDER'İN NAMINA.” (Resulzade, 1991, s. 115) 

Nizâmî’nin bir Divanı ve yaklaşık 30.000 beyitlik beş mesneviden oluşan bir Hamsesi vardır. Penç-

Genc (Beş Hazine) adıyla da bilinen bu Hamse pek çok kez basılır. Hamse’den pek çok kez seçmeler 

yapılır, manzumelerden her birine ayrı ayrı şerhler yazılır ve tercüme edilir. Hamse’nin el yazmaları 

rütbeli şahıslara takdim edilmiş, kütüphanelerin ziyneti olmuş, adına müzeler oluşturulmuş, içerisinde 

bulunan mesnevilerin bazıları tiyatro ve sinema eserlerine konu olmuştur. Beşlik anlamına gelen 

Hamse içerisindeki mesneviler, yazılış sırasına göre şu şekildedir:  

1. Mahzenü'l-Esrâr 

2. Hüsrev ve Şirin 

3. Leyla ile Mecnun 

4. Heft Peyker  

5. İskendernâme (Şerefnâme+İkbalnâme) 

B. Divan 

Nizâmî’nin kaside, gazel, terkib-i bend, terci-i bend, rubai ve kıtalarını içeren bir divanının olduğu her 

zaman iddia edilmiş fakat bu divan eksiksiz olarak günümüze kadar ulaşamamıştır. Bugün elde 

bulunan Nizâmî’ye ait çok az miktardaki kaside, gazel ve rubailer, çeşitli cönklerden ve tezkirelerden 

derlenerek bir araya getirilmiştir ve bu şiirler 800 beyit kadardır. 

Hüsrev ve Şirin: 

Hamse’nin ikinci mesnevisi olan Hüsrev ve Şirin’in tamamlanış tarihi konusunda kaynaklarda ihtilaf 

vardır. Çeşitli rivayetlere göre eserin tamamlanış tarihi 1175-1191 yılları arasında farklılık 

göstermektedir. Eski nüshalarda eserin Sultan Tuğrul bin Arslan'a ithaf olunduğu zikredilmiştir. 

Nizâmî, eserini hezec bahrinde mefâîlün / mefâîlün / feûlün kalıbıyla kaleme almıştır. 

Hüsrev ve Şirin konu itibariyle, Sasani hükümdarı Hüsrev-i Perviz’in Ermeni prensesi Şirin ile olan 

aşk hikâyesini anlatır. Kaynağını bu yaşanmış olaydan alan hikâye, Nizâmî’nin usta kaleminde edebî 

bir nitelik kazanır. 

Nizâmî’den sonra yazılmış olan bütün Hüsrev ve Şirin mesnevileri aruzun aynı kalıbı ile 6500 beyit 

şeklinde kaleme alınmıştır. Bu eser Doğu edebiyatlarında bir geleneğin öncüsü olmuştur. Nizâmî’den 
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sonra birçok şair bu hikâyeyi nazmetse de hiçbiri akıcılıkta ve sözü ustaca kullanmada Nizâmî’nin 

nazmına ulaşamamıştır. 

İran edebiyatında Hüsrev ve Şirin yazan şairler şu şekildedir (Üst, 2014, s. 48): 

XII. Yüzyıl: Nizâmî (Hüsrev ü Şîrîn). 

XIII. Yüzyıl: Emir Hüsrev Dihlevî (Şîrîn ü Hüsrev). 

XIV: Yüzyıl: Ârifî (Ferhâd-nâme), İmamüddin Fakih (Hüsrev ü Şîrîn ve Ferhâd), Âsâf Han (Hüsrev ü 

Şîrîn). 

XV. Yüzyıl: Âsafî (Ferhâd-nâme), Selîmî (Şîrîn ü Ferhâd), Kemâlüddin Hüseyin Gâzûrgâhî (Ferhâd u 

Şîrîn). 

XVI. Yüzyıl: Hâtifî (Şîrîn ü Hüsrev), Âhî (Hüsrev ü Şîrîn), Kasımî (Hüsrev ü Şîrîn), Vahşî/Visâlî 

(Ferhâd u Şîrîn), Urfî (Ferhâd u Şîrîn), Kevserî (Hüsrev ü Şîrîn), Şapur (Hüsrev ü Şîrîn), Mîr Muhsin 

(Şîrîn ü Hüsrev), Şerif Kâşî (Hüsrev ü Şîrîn), Şeref-i İsfahânî (Hüsrev ü Şîrîn), Bezmî (Ferhâd u Şîrîn). 

XVII. Yüzyıl: Mîr Muhsin (Şîrîn ü Hüsrev), Rûhu’l-Emîn (Hüsrev ü Şîrîn), Maşrıkî (Hüsrev ü Şîrîn), 

Hindû (Hüsrev ü Şîrîn), İbrahim Edhem (Hüsrev ü Şîrîn), Hızrî (Hüsrev ü Şîrîn), Fevkî (Ferhâd u 

Şîrîn). 

XVIII. Yüzyıl: Nâmî (Hüsrev ü Şîrîn), Şihâb-ı Turşizî (Hüsrev ü Şîrîn), Ayânî (Hüsrev ü Şîrîn). 

XIX. Yüzyıl: Şu’le (Hüsrev ü Şîrîn). 

Türk edebiyatında Hüsrev ve Şirin yazan şairler ise şu şekildedir (Üst, 2014, s. 49): 

XIV: Yüzyıl: Kutb (Hüsrev ü Şîrîn) Türk Edebiyatının ilk tercüme Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi, Fahrî 

Hüsrev ü Şîrîn Anadolu’da yazılan ilk bu adlı mesnevidir. 

XV. Yüzyıl: Şeyhî (Hüsrev ü Şîrîn), Ali Şîr Nevâyî (Ferhâd u Şîrîn), Ahmed-i Rıdvan (Hüsrev ü 

Şîrîn), Hayatî (Hüsrev ü Şîrîn), Mu’îdî (Hüsrev ü Şîrîn), Sadrî (Hüsrev ü Şîrîn), Harîmî (Ferhâd u 

Şîrîn), Cemâlî (Hüsrev ü Şîrîn). 

XVI. Yüzyıl: Âhî (Hikâyet-i Şîrîn ü Pervîz ve Rivâyet-i Gülgûn u Şebdîz), Celîlî (Hüsrev ü Şîrîn), 

Lâmi’î (Ferhâd-nâme), Ârif Çelebi (Ferhâd u Şîrîn), Şânî (Ferhâd-nâme), İmam-zâde Ahmed (Hüsrev 

ü Şîrîn), Halîfe (Hüsrev ü Şîrîn), Mahvî (İdris Beg) (Hüsrev ü Şîrîn), Hatîfî (Hüsrev ü Şîrîn), 

Emrî/Emrullah Çelebi (Hüsrev ü Şîrîn). 

XVII. Yüzyıl: Fasih Ahmed Dede (Hüsrev ü Şîrîn). XVIII. Yüzyıl: Sâlim (Hüsrev ü Şîrîn), Ömer Bâkî 

(Ferhâd-nâme). 



 
 

 
 

62  

XIX. Yüzyıl: Mustafa Ağa Nasır (Hüsrev ü Şîrîn), İsmâil Nâkâm (Ferhâd u Şîrîn), Nazım Hikmet 

(Ferhad ile Şirin). 

Hüsrev ve Şirin'in taş basmaları, 1883'de Bombay'da, 1871'de Lahor ve Lucknow'da, 1881'de 

Cawnpore'da yapılır. Eserin ilmî neşirleri ise 1938 yılında Vahîd Destgirdî tarafından, 1960 yılında L. 

A. Hetakurov tarafından, 1964 yılında Hüseyin Pejmân Bahtiyârî tarafından, 1974 yılında da 

Abdülmuhammed Ayetî tarafından gerçekleştirilir. 1957 yılında Astalin Âbâd isimli bir müellif 

tarafından Tacikistan'da da seçilmiş bir metni neşredilir. Hüsrev ve Şirin, 1935'de Rusça'ya, 1947 

yılında da Azerbaycan Türkçesine manzum olarak çevrilir. 1981 ve 1982 yıllarında da eserin filoloji 

ve bedii tercümeleri Bakü’de yayınlanır. Nizâmî'nin bu ölümsüz eseri, Sabri Sevsevil tarafından 1943 

yılında dilimize çevrilir ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın Şark-İslam Klasikleri serisi içerisinde 

yayınlanır. Bir yıl sonra da Ali Nihat Tarlan tarafından ayrı bir tercümesi İstanbul'da neşredilir. 

(Akalın, 1998, s. 82) 

Hüsrev ve Şirin’in Özeti: 

Sasani hükümdarı Hürmüz, soyunun baki kalması için kurbanlar keserek Allah’tan bir oğul niyaz eder. 

Sayısız adaklardan sonra Allah ona bir erkek evlat ihsan eder. Hürmüz, oğluna Hüsrev-i Perviz adını 

verir. O şehzadeye Perviz adının verilmesi, onun daima kucaklarda gezdirilmesinden ötürüdür. Dadısı 

onu bir misk gibi ipekler içinde tutar, kıymetli bir inci gibi pamuklar içinde saklar. Hüsrev beş yaşına 

gelince acayip şeylere bakar, onlardan ibret alır. Yaşı altı olunca bir fidan gibi boy atar ve etrafında 

gördüklerinin sebebini ve hikmetini sormaya başlar. Hürmüz, oğluna Büzürkümmit adında bir hoca 

tutar. Hüsrev hocasının hikmet deryasından birçok şey öğrenir. Hüsrev, bir sevinçli gününde 

sabahleyin erkenden sahraya çıkar. Etrafı dolaşıp birçok av vurduktan sonra uzakta bir köy görür ve 

çadırını oraya kurarak şarap içmeye başlar. Bunu gören hasis birkaç köylü durumu padişaha iletir. 

Hürmüz, nizama aykırı hareket etmesi sebebiyle oğlunu cezalandırmak ister fakat Hüsrev birkaç 

ihtiyarı araya şefaatçi koyar. Bunun üzerine Hürmüz oğlunu affeder ve onu kendine veliaht yapar. 

Babasının huzurundan çıkan Hüsrev ibadethaneye gider ve kemer bağlar. Burada Allah’a dua edip 

niyazda bulunduktan sonra tatlı bir uykuya dalar. Rüyasında dedesi Nuşirevan’ı görür. Dedesi ona dört 

şey için müjde verir. Birincisi dünya güzeli bir dilber, ikincisi Şepdiz adında bir at, üçüncüsü şahane 

bir taht, dördüncüsü ise Barbüd adında bir sazendedir. Hüsrev’in Şapur adında bir nedimi vardır. 

Uyandıktan sonra derdini ona anlatır. Şapur ona Şirin’den ve Şepdiz’den bahseder. Hüsrev, kendisine 

anlatılan Şirin’e âşık olur ve Şirin’i kendisine istemesi için Şapur’u Ermenistan’a gönderir. Şapur, 

Hüsrev’in resmini Şirin’e üç defa gösterir ve bunun üzerine Şirin Hüsrev’e âşık olur. Şirin, Hüsrev’i 

görmek için Mehinbanu’nun yanından ayrılarak Medayin’e kaçar. Aynı zamanda Hüsrev de iki 

haftalık bir ava çıkar. Şirin, çeşme başında yıkanırken Hüsrev onu görür. Birbirlerini görürler fakat 

birbirlerinin farkına varamazlar. Şirin, Medayin’de Hüsrev’in köşküne varır. Hüsrev de Ermenistan’da 
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Mehinbanu’nun yanına gider ve köşke yerleşir. Burada Şirin’in dönüşünü beklemeye başlar. Şapur’u 

Şirin’i araması için gönderir. Bir haberci Hüsrev’e memleketinden bir haber getirir. Hüsrev’in babası 

tahttan düşmüş ve gözlerine mil çekilerek öldürülmüştür. Hüsrev babasının yerine tahta oturur. Şapur 

da Şirin’i Mehinbanu’nun yanına getirir. Hüsrev’in cihana ferman yürüttüğünü haber alan Behram-ı 

Çubin saltanatı elde etmek için Hüsrev’in aleyhine gizlice mektup yazar. Milleti Hüsrev’den yüz 

çevirir. Behram-ı Çubin’in ordusu da Hüsrev’i tahttan indirir. Bunu üzerine Hüsrev atına atlayarak 

kaçar. Hüsrev ile Şirin yolda bir av yerinde karşılaşırlar. Daha sonra birlikte şarap içerler, efsaneler 

söylerler. Meclistekiler artık zevkten mest olmuşlardır. Hüsrev, sevgilisinin kıvırcık saçlarını eline 

geçirir, onu dudağından öper ve ona bugün kendisiyle olmasını söyler. Hüsrev dileğinde ısrar edince 

Şirin onu azarlar. Bunun üzerine Hüsrev atına atlayarak Rum diyarına gider. Rum Kayseri, Hüsrev’in 

gelişine çok memnun olur. Tacını ve tahtını ona telim eder. Ortaya pek çok şartlar koyarak İsa dininde 

bulunduğu hâlde kızı Meryem’i Hüsrev’e verir. Bu arada Hüsrev, Behram-ı Çubin ile savaşır. Behram-

ı Çubin kaçınca Hüsrev Medayin’de ikinci kez tahta oturur. Hüsrev’in ayrılışından sonra Şirin aşkının 

acısıyla memleketine döner. Mehinbanu’nun ölümü üzerine tahta çıkar. Hüsrev’i görmek arzusu ile 

Medayin’e gelir fakat Hüsrev’in Meryem ile evlendiğini görür. Bunun üzerine ülkesine geri döner. 

Şirin bir gün sarayına bir süt havuzu yaptırmak ister. Bu işi genç mühendis Ferhat üstlenir. Havuzun 

yapım aşamasında sıkça karılaşırlar. Şirin, Ferhat’ı seyretmeye gelir. Şirin sanatkârlık ücreti olarak 

ona inci küpelerini vermek ister fakat Ferhat bunu kabul etmez. Hüsrev, Ferhat’ın Şirin’e olan aşkını 

duyunca çok kıskanır. Daha sonra Ferhat’ı çağırtır. Ona Bistun diye bir dağ olduğunu fakat oradan 

zorlukla geçebildiklerini, bunun için de dağın arasından bir yol açmak gerektiğini söyler. Ferhat, 

Hüsrev’e onun Şirin’i terk edeceğine söz vermesi karşılığında bunu yapabileceğini söyler. Ferhat dağı 

kazmaya başlar. Şirin, Ferhat’ı görmek için Bistun dağına gider fakat atı sakatlanır. Şirin’in Ferhat’ın 

yanına gittiğini Hüsrev haber alır. Ferhat’a bir adam göndererek Şirin’in öldüğü haberini verir. Bunun 

üzerine Ferhat dağın üzerinden atlayarak can verir. Bu arada Hüsrev’in karısı Meryem de ölür. Şirin, 

Meryem’in ölümü üzerine Hüsrev’e bir taziye mektubu gönderir. Hüsrev, bir gün av bahanesi ile 

Şirin’in köşküne gider. Hüsrev, Şirin’i görür ve onunla konuşur. Hüsrev, Şirin’in köşkünden geri 

döner. Hüsrev’in ayrılışından Şirin pişmanlık duyar. Daha sonra Hüsrev, Şirin’i köşkten alıp 

Medayin’e getirir ve onunla evlenir. Hüsrev’in Meryem ile olan evliliğinden Şiruye adında bir oğlu 

olmuştur. Hüsrev ile Şirin evlendiklerinde Şiruye dokuz yaşlarında bir çocuktur. Şiruye, Şirin’e karşı 

ilgi duyuyordur. Bir gece Hüsrev ile Şirin uyurken Şiruye odalarına gelir ve hançeri babasının ciğerine 

saplayarak pencereden dışarı atlar. Yüreği susuzluktan yanan Hüsrev, Şirin’i uyandırıp ondan su 

şerbeti istemek ister fakat sevgilisini uyandırmaya kıyamaz. Vefalı âşık acı içinde can verir. Şirin 

uykusundan uyanıp Hüsrev’i o şekilde görünce ağlaya ağlaya geceyi mateme boğar. Bir gün Şiruye, 

onu istemesi için Şirin’e birini gönderir fakat Şirin bu sözleri işitince bir sirke gibi keskinleşerek 

köpürür. Ancak beklemesini söyleyerek baba katilini oyalamak ister. Daha sonra Şirin, Hüsrev'e ait ne 
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varsa elbisesinin eskisinden yenisine kadar hepsini onun ruhu için muhtaçlara ve yoksullara dağıtır. 

Padişahın tabutu kümbete konulurken Şirin eteğini beline bağlayarak kümbetin içine girer ve kapısını 

kapatır. Elindeki hançerle tabutun yanına gider. Padişahın göğsünü açar ve yarasını bulur. Ciğerinin 

üzerine açılan o yarayı bulur ve öper. Hüsrev, o yarayı nereden yedi ise Şirin de hançeri kendi 

ciğerinin o noktasına saplayıverir (Nizami, 1988, s. 40-385). 

Hüsrev ve Şirin’in Şahıs Kadrosu: 

1. Hüsrev: Hürmüz’ün oğludur. Şirin’e âşıktır. Güneşten daha parlak bir yüzü, sabahtan daha 

tatlı bir gülüşü vardır. 

Hüsrev’de katarsis olayı gerçekleşmiştir. Hayata zevk ve haz açısından yaklaşan egoist 

birisidir. Ancak ölçülü, iç güzelliğe değer veren, iyiliği kendisine ideal edinen bir kadının 

sevgisi yardımıyla bu düşünce ve davranışlarından uzaklaşmaktadır. Bu bağlamda şair, gerçek 

ve karşılıksız sevginin insanı kötülüklerden arındırdığı mesajını vermek ister. 

2. Şirin: Hüsrev’in âşık olduğu kızdır. Aynı zamanda Mehinbanu’nun yeğenidir. Peri gibi bir 

kızdır. Gençliği bir mehtap gibi, parlak gözleri ise abıhayat gibi siyahtır. Endamı gümüşten bir 

hurma ağacıdır. İki kaşı da o ağaçtan hurma toplayan iki zenci gibidir. Nur gibi inci dişlere 

sahiptir. Şeker dudakları hakik kadar renklidir. Mis kokulu saçları, nergis gibi gözleri ve elma 

gibi bir çenesi vardır. 

Sevgisine son derece bağlı, fedakâr, mert ve asil bir kadın tipidir. Nizâmî, Şirin ile Doğu 

edebiyatında ilk defa müspet kadın karakteri yaratmıştır. 

3. Hürmüz: Hüsrev’in babasıdır. Sasani hükümdarıdır. Cihana şeref veren ve adaletle iş gören 

birisidir. 

4. Büzürkümmit: Hüsrev’in hocasıdır. Yeryüzünü adım adım gezmiş, fikri ile gökleri karış 

karış ölçmüştür. Gizli sırları öğrenmiş, gök hazinelerinin anahtarını elde etmiştir. 

5. Nuşirevan: Hüsrev’in dedesidir. Hüsrev’in rüyasında ona dünya güzeli bir dilber, Şepdiz 

adında bir at, şahane bir taht ve Barbüd adında bir sazende olmak üzere dört müjde verir. 

6. Şapur: Hüsrev’in çok sevdiği bir nedimidir. Mağrip’ten Lahur’a kadar cihanı dolaşmıştır. 

Nakkaşlıkta ikinci bir Mâni, ressamlıkta ikinci bir Öklidis olmuştur.  

7. Şepdiz: Mehinbunu’nun ahırda bağlı tuttuğu atıdır. Koştuğu zaman rüzgâr tozunu göremez. 

Hâkimlerin fikrinden daha süratlidir, bir ördek gibi tufan suyundan pervası yoktur. Güneşe 

doğru bir hızlanırsa feleği yedi meydan geride bırakır. Dağa çıkarken demir tırnaklı, deniz 

aşarken Hayzeran kuyrukludur. Zaman gibi hızlı, fikir gibi hızlıdır. Gece gibi iş bilici, sabah 

gibi uyanıktır. 

8. Mehinbanu: Şirin’in halasıdır. Padişahlar soyundan gelmiş hükümdar bir kadındır. Askeri 

Isfahan’a kadar ün salmıştır. O dağlık havaliden Ermenistan’a kadar olan bütün ülke 
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Mehinbanu’nun fermanı altındadır ve haraç almadığı şehir yoktur. Bin kaleye sahiptir. 

Sayılamayacak kadar hazinesi vardır. Atı, sığırı, davarı, kuşu ve balığı bol mu boldur. Bekâr 

yaşar ve sefa sürmeye bakar. Hayatını zevk içinde geçirir. Erkeklerden daha kuvvetli, daha 

heybetlidir. Büyüklüğünden ötürü ona “Mehinbanu” derler. Asıl adı Şemira’dır. Arzu ettiği 

yerde oturur, her mevsime göre kendine bir şehir hazırlatır. Her nefesini sevinç içinde alır ve 

hayatını gülüp eğlenmekle geçirir. Bu dünyada biraderinin çocuğundan başka kimsesi yoktur. 

9. Behram-ı Çubin: Zekâsı ve siyaseti güçlü birisidir. Aynı zamanda hilebazdır. Oynadığı 

oyunlar neticesinde Hüsrev’i tahttan indirmiştir.  

10. Kayser: Meryem’in babasıdır. Rum Kayseridir. İsa dinindedir.  

11. Meryem: Kayser’in kızıdır. Hüsrev ile evlenir.  

12. Ferhat: Şirin’e âşık olur. Üstat bir mühendistir. Yaptığı işlerde harikalar gösterir. Micestit’yi 

bilir, Öklides’in hendese muammalarını çözer. Mahareti ile kırmızı gülü canlandırır, demir ile 

taşa Çin nakşı işler. Sanat hususunda bütün Rum onun elini öper. Kalemtıraşı ile mermeri 

mum gibi işler. 

Aşkı uğruna canını feda eden yiğit ve iradeli bir insandır. Ferhat, Nizâmî tarafından edebiyata 

getirilen ilk emekçi insan suretidir. Şair Ferhat’ı samimiyet, vefa, yiğit, yaratıcı, fedakâr, 

mağrur bir âşık gibi kaleme almıştır. Ferhat, eserde yardımcı karakter gibi görünse de Nizâmî, 

ilmî ve cismani gücü, sanatkârlık ve iradeyi bu gençte birleşmiş, hakim sayılan insanların 

mevkiine yükseltmiştir. 

13. Şiruye: Hüsrev’in Meryem’den doğan tecrübesiz bir çocuğudur. Ağzı aslanlar gibi kokar. 

Şirin’e âşık olur. Babası Hüsrev’in ciğerine hançer saplayarak onun ölümüne neden olan katil 

bir evlattır. 

Nizâmî, mesnevisinde aşkı ve sadakati ön planda tutmuştur. Bu eserle Doğuda muhabbet ve 

kahramanlık eposu yaratmıştır. Nizâmî’nin mesnevisindeki kahramanlar ideal kahramanlardır. 

Kahramanlar aracılığıyla ahlaki ders vermeyi ve öğretici telkinlerde bulunmayı amaçlamıştır. Ayrıca 

eserde birçok hikmetli söz ve nasihat yer almaktadır.  

Nizâmî, eserde ele aldığı konuları kapsamlı bir biçimde, tutarlı ve akıcı bir üslupla ifade etmiştir. 

Bunun yanı sıra zengin hayal ve ifade gücü ile orijinal mazmunlar yaratmada hüner göstermiştir.  

Nizâmî’nin Hüsrev ve Şirin’de Türk Kültürüne Bakış Açısı: 

Nizâmî’nin eserinde Türk kültürüne ve felsefesine yönelik eğilimler hissedilmektedir. Eserini Farsça 

yazmış olmasına rağmen Türk düşüncesini, Türk geleneklerini, Türk ahlakını, Türk mitolojisini, millî 

ve manevi dünya görüşünü eserine yansıtmıştır. Onun mecazlarla dolu üslubunda Türkçülük bir güç ve 

kahramanlık sembolü şeklindedir. 
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Nizâmî, eserinde Türk kültürüne ait olan pek çok unsura yer vermiştir: 

Adak ve kurban, Türklerin Şamanizm inancından beri var olan kutsal bir değerdir. Örneğin, Hürmüz, 

soyunun baki kalması için adaklar adayarak kurbanlar keser ve Allah’tan bir oğul niyaz eder. 

Felsefe ve ilim, Türk-İslam dünyasında yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Eğitim, ilim ve fikir hayatında 

önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, Hüsrev de hocası Büzürkümmit’in hikmet deryasından istifade 

etmiştir. Onun zaten parlak olan zekâsı hocasının öğrettiği bilgiler sayesinde daha çok parlamıştır. 

Hükümdar ve saray, Türk kültüründe devlet teşkilatı açısından önemlidir. Eserde adalete dayalı bir 

devleti idealize eden Nizâmî, bu ideali Türk devlet tipinde bulur. Örneğin, Sasani hükümdarı Hürmüz, 

cihana şeref veren ve adaletle iş gören bir hükümdardır. Ayrıca bir gün babası Hüsrev’i cezalandırmak 

ister. Bunu görenler Hürmüz’ün evladına ve halkına eşit şekilde adaletli bir siyaset yürütmesine 

şaşırırlar.  

Rüya ve rüyaların yorumu, Türklerin düşünce tarihinde önemli bir yer tutar. Örneğin, Hüsrev 

rüyasında dedesi Nuşirevan’ı görür. Dedesi ona dört şey için müjde verir. Hüsrev uyandıktan sonra 

derdini Şapur adındaki nedimine anlatarak rüyasını yorumlatır. 

Kültür ve sanat, Türklerin en zarif mahsullerini verdiği bir alandır. Türkler sanat dünyasına birçok 

yenilik getirmiş ve bunları da nüfuz ettikleri yerlere kadar yaymışlardır. Örneğin, Hüsrev’in nedimi 

olan Şapur nakkaşlıkta ve ressamlıkta çok yetenekli birisidir. Ayrıca Ferhat da sanatta kendisini 

kanıtlamış bir mühendistir. 

Avcılık ve at motifleri, Türklerin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Türkler, at besleyen 

ve av peşinde koşan insanlardı. Örneğin, Hüsrev eserde yer yer avcılık yapar. Ayrıca Şepdiz adlı at 

birçok kez zikredilir ve at ile ulaşım sağlanır. 

Dağ motifi, Türk düşünce ve geleneğinde çok yaygındır. Örneğin, Hüsrev Bistun dağından zorlukla 

geçebildikleri için dağın arasından Ferhat’a bir yol açtırmak ister. 

Nizâmî’nin muhtelif kaynaklarda değinilen ve kahramanlarının daha çok tarihî açıdan ele alındığı 

eseri, ilk olarak onun kalemiyle şekillenerek edebî eser özelliği kazanmış ve Fars olsun Türk olsun 

birçok şair bu hikâyede onun izinden gitmeye çalışmıştır. Bu bağlamda Nizâmî, dünya 

medeniyetlerinin zenginleştirilmesine büyük katkı sağlamış bir sanatçıdır. Edebiyatımızda büyük 

etkiye sahip olan şair, eserleri Türkçeye tercüme edilen ve klasik Türk şairleri tarafından örnek alınan 

eşsiz şahsiyetlerdendir. Sanatı ve edebî şahsiyetiyle işlediği konularda evrensel olabilmeyi ve bütün 

insanlığa seslenebilmeyi başarmıştır.       
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ALLAHSIZ MÜSLÜMANLIK FELSEFESİ 

Ayşe KONAK 

Rabbim diyor ki; benim rızam için namaz kılın. Müslüman namazı görev bilip kılarsa o namazdan ne 

tat alır ne de tuz. Oysa aşkından geçmeden nasıl zevk alınır ki? Bir kere niyet ettin mi kendinden 

geçmelisin. Müslüman, Allah ile konuşurcasına ona ulaşmak için kendinden geçmelidir. Âşık olan 

Mecnun namaz kılan zatı görmez geçiverir önünden. Zat namazdan sonra “Ey Mecnun görmez misin 

namaz kılarım ne diye önümden geçersin?” der. Mecnun “Ben Leyla’nın aşkından senin namaz 

kıldığını görmedim. Ya sen beni nasıl gördün namazının başında?” der. Öyle ki Leyla’ya âşık olan 

Mecnun’dan daha fazla sevmektir Allah’ı sevmek. Ona olan aşkından insanları görmeyen Mecnun 

misali dünyaya gözlerini kör etmelidir. Her şey gönülden yapılmalıdır. Yapılan ibadet aşkla yapılmalı 

ki zevk alınmalıdır. Ey ibadet eden ne için secde edersin? Önce onu düşün. Yaptığın iyiliği ne için 

yaparsın?  

Ne diyor Ömer Lütfi; Aşk gelene kadar Müslüman “tam” Müslüman değildir “ham” Müslümandır. 

Aşk gelince gönle; karanlık bir odada bir fener açılmışçasına aydınlanır her yer. Aşkla yaparsan, Allah 

için, onun rızası için işte o zaman aydınlanan o fener koca bir güneş misali büyür. Büyüdükçe 

aydınlanan yer katmer katmer artar. Allahlı Müslümanlık, yani içinde Allah aşkı olan Müslümanlık 

bambaşkadır. Allah aşkıyla yapılan her bir hareket Müslümanlığın ölçüsü olur. Bakınca “ne güzel 

insan” dedirten insan Allah’ın rızasını da alır şüphesiz. Cemali bir güneş gibi olur. Bakarken bile nur 

alır insanın yüzünü. Zaten aşk da öyle değil midir? Sevdiğinin yüzünde kendini görmek değil de kendi 

yüzünde dahi sevdiğini görmektir. 

Ne güzeldir ki, dinini Allah için yaşayabilene, Allah ile yaşayabilene. Yaradan’ın aşkı; ince bir sızı 

gibidir bazen, bazen koca bir yara. Ne kadar derin olursa o denli sızlar. Sızısından zevk duyana ne 

mutlu. Ne diyor yüce Mevlâna; “Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoluydu. Biz aşk çocuklarıyız; aşk 

bizim anamızdır.” Bir öğüt, bin ah edilmiştir. Duyulan bunca aşk neler yaptırmaz ki insana? Kör 

olmuşçasına ondan başkasını görmemektir. Ona ulaşmaya çalışmaktır yaptığı dualarla. Dualarla 

ulaşırken rüya lokmasından vazgeçmektir. Dünyayı unutarak gerçek lezzetin peşine düşerek ona 

ulaşmaya çalışmaktır Müslümanlık. Allah ile yapılan Müslümanlık bambaşkadır vesselam. 

Gece – gündüz ne fark eder ki Azrail bilir mi gece nedir gündüz nedir? Oysa Allah hep gören bilendir. 

İçindeki o sızı düştü mü bir kere yüreğe durdurur mu sızısından inim inim inletmez mi? Sabaha 

ulaştıran Rabbine şükretmeyi borç bilmez mi? Borcu için uykudan uyanıp namazını kılmaz mı? Her 

abdest suyunda biraz şifa bulmaz mı Müslüman? Her bir damla suyun vücuduna değdiğinde kendine 

gelmez mi biraz da olsa? Yapılan bir iyilik kalbi yumuşatır, alınan bir abdest insanı ferahlatır. Yaptığı 

iyiliği kendinden bilmeyen Müslüman, Allah’ın onu bu iyilik için yolladığını bilir. Allah bazı insanları 

iyilik için dünyaya yollamıştır. Abdülhakîm Arvâsî Hz. “İyilik ticaret değildir. Allah rızası için yapılır 
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ve unutulur” der.  Yaptığı iyiliğe kendini elçi bilen kul bu iyilik için aracı olduğunu bilir. Allah her 

şeyi insan için, insanı kendisi için yarattı. İman etmesi için yarattı. Kendisine verdiklerine şükretmesi 

için yarattı. En büyük şerefin İslamiyet ile şereflenmek olduğunu bilen Müslüman bunun için şükürler 

ederken Rabbine ne yapsa az kalır diye düşünür kaldı ki yaptığı iyiliği kendinden saymak ne haddine.  

İçi fenerle aydınlanan Müslüman koca bir güneş gibi etrafını aydınlatırken doğru yolu gösterir 

şüphesiz. Onun Allah aşkı ile yaptığı iyilik, kıldığı her namaz Müslümanlığı daha cazip kılar. Onun 

aşkını görenler onun yolundan giderler. Ashabını yıldızlara benzetir Hz. Muhammed (s.a.v.). Yolunu 

kaybeden yıldızlara bakarak bulmaz mı yolunu? Ondandır ki Müslüman gündüz bir güneşin evreni 

aydınlattığı gibi gece yıldızın geceyi aydınlatıp yolunu buldurduğu gibi Müslüman doğru yolu 

gösterir. Doğru insan olmayı, doğru yaşamayı, doğru düşünmeyi gösteren Müslümanlar şüphesiz 

Allah’ın Müslümanlarıdır. Sevmeden yapılan hiçbir şey güzel olmaz. Önce sana sevmeyi veren 

Rabbini seveceksin sonra sana verdiklerini Rabbin için seveceksin. Ne diyor Mevlâna; “Yaratılanı 

sevdim Yaradan’dan ötürü”. 
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EDEBÎ YAZILAR 
Lermontov ve Zamanımızın Bir Kahramanı Eseri 

Ahmet Muhammet ÇAKAR 

Mihail Yuriyeviç Lermontov tarafından yazılan ve 1840 yılında yayımlanan Zamanımızın Bir 

Kahramanı (Герой нашего времени) adlı eser, yazıldığı dönem itibariyle 19. yüzyıl Rus edebiyatında 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Eserde, Lermontov, 19. yüzyıl döneminin çarpıcı özelliklerini 

ustalıkla bir olay örgüsü çevresinde toplamış ve özellikle yarattığı Peçorin adlı karakter ile gereksiz 

insan tipinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Peçorin, Rus romanında son derece gerçekçi 

tasvir edilen ilk psikolojik figürlerden biridir. Karakterin psikolojisi, onun çevresinde gelişen olaylar 

ve hayatına giren diğer karakterler çarpıcı bir şekilde okuyucuya sunulmuştur. Peçorin karakteri ile 

özellikleri görülen gereksiz insan tipi, son derece yetenekli ancak bu yeteneklerini kullanmayan, 

sorunları ve sorunların kaynaklarını bilen ancak harekete geçmeyen karakter olarak 

açıklanabilmektedir. İdealleri ve fikirleri olan, ideallerine ulaşmak için çaba göstermeyen, fırsatı 

olduğunda her şeyi yapmaya gücü yetecek olan fakat bir eylem içinde bulunmayan tiptir. Gereksiz 

insan tipinin oluşumu 19. yüzyıl Rusya’sında sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler ile ilişkilidir. Yurt 

dışında eğitim alan ve ülkesine döndükten sonra o yaşama alışamayan Rus soylusunu, köylüler ve 

soylu sınıfı arasında oluşan derin uçurumu ve toprak sahiplerinin ekonomik zorlukları kendi çıkarları 

için kullanarak köylüyü ezmesi gibi problemleri göstermek amaçlanmıştır. Gereksiz insan tipinin ilk 

örneği A.S. Puşkin’in oluşturduğu Eygeniy Onegin adlı karakterdir. Sonrasında A.S. Gribayedov’un 

“Akıldan Bela” (Горе от ума) Adlı eserinde görülen Çatskiy karakteri gelmektedir. Tipe 

gösterilebilecek en net örneklerinden biri ise Lermontov’un Zamanımızın Bir Kahramanı adlı 

eserindeki Peçorin karakteridir. 

Lermontov, Rus edebiyatında Puşkin’in ardılı olarak adlandırılmaktadır. Aslında bir şair olan 

Lermontov’un nesir türündeki tek eseri olan Zamanımızın Bir Kahramanı, son derece mükemmel bir 

toplumsal eleştiri ve psikolojik betim olarak görülmektedir. Lermontov’un yazdığı şiirleri Türkiye’de 

“Hançer” adlı derleme ile yayımlanmıştır. Lermontov kısa yaşamında öylesine güçlü bir eser 

oluşturmuş ve öyle güçlü bir karakter yaratmıştır ki sonraki yazarlar için Peçorin son derece kuvvetli 

ve ayakları yere sağlam basan bir öncü olmuştur. 1814 yılında doğup 1841 yılında trajik bir düelloda 

hayatını kaybeden Lermontov için Kafkasya her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Henüz 4 

yaşındayken ailesini kaybeder. Küçüklüğünde geçirdiği hastalığın tedavisi amacıyla ilk kez Kafkasya 

ile yolları kesişmiştir. Moskova’da eğitim görür ve devrimci çevreler ile burada yakınlaşmaya başlar. 

Öğrencilik hayatında şahit olduğu toplumsal ve siyasi olaylar onun fikirlerine son derece fazla etki 

etmiştir. Tıpkı Puşkin gibi bir devrimcidir. Puşkin’e adadığı “Şairin Ölümü” adlı şiirinde Çar’a ağır bir 

eleştiride bulunur. Bunun sonucu olarak Kafkasya’ya sürgün edilir. İkinci kez gittiği Kafkasya, onun 
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eserlerinde ve anılarında her anlamda görülmektedir. Sürgün sırasında yazdığı eserleriyle dönemin 

büyük edebiyat çevreleri ile yakınlaşır ve aralarında kendine bir yer edinir. 1830 yılında sürgünden 

dönmesiyle ünü artmaya başlar. Dönem edebiyatçıları ve eleştirmenleri tarafından “Puşkin’in ardılı” 

olarak adlandırılır. 1840 yılında Fransız büyükelçisinin oğlu ile girdiği düello sonucu tekrar 

Kafkasya’ya sürgün edilir. Burada önemli olan şey, dönem yönetiminin kalemi bu denli kuvvetli ve 

insanlar üzerinde büyük bir etki bırakan bu genç, asi şairi, Petersburg’tan uzaklaştırmak istemesidir. 

Bu komplo onun sadece Petersburg’tan uzaklaştırılması için bir bahane olmuştur. Sürgünde izinli 

olarak Petersburg’a dönen şair, bizzat Çar tarafından geri yollanır. Dönüş yolunda hastalanan 

Lermontov oldukça basit bir sebep yüzünden yolda bir Fransız subayını düelloya davet eder. Tıpkı 

Puşkin gibi düello sonucu hayatını kaybeder. 27 yıllık bir ömür için yaptığı olağanüstü işler, onun 

günümüzde bile adından büyük bir saygıyla söz ettiren bir kişilik olduğunu göstermektedir. 

Lermontov’un “Zamanımızın Bir Kahramanı” adlı eserini yazıldığı dönem, Rus edebiyatında şiir 

biçiminden düzyazıya geçişin başladığı döneme tekabül etmektedir. Öncesinde daha çok romantizm 

akımıyla şiirlerini yazan şairler realizm akımının yayılmasıyla düzyazıya geçiş yapmaya 

başlamışlardır. Lermontov’un eseri Rus edebiyatında realist psikolojik romanın öncülerinden olarak 

görülmektedir. Dekabrist Ayaklanması sonrası devrimci yazarlar halkın her tabakasına hitap 

edebilmek için düzyazı türünü bu amaca hizmet etmek için kullanmışlardır. Lermontov hem şiirleri 

hem de yazdığı tek romanı olan “Zamanımızın Bir Kahramanı” ile dönemde meydana gelen olayların 

toplumsal sonuçlarını ve Rus toplumu üzerindeki etkisini yansıtmayı amaçlamıştır.  

Lermontov devrimci-romantik şair ve realist bir yazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Devrimci 

romantik yanı, yazdığı şiirlerin hemen hemen hepsinde kendini göstermektedir. Son derece realist bir 

eser olan Zamanımızın Bir Kahramanı ise onun realizmi ne denli ustalıkla kullandığını tüm dünyaya 

göstermesi bakımından önemlidir. Puşkin bir devrimci olarak eserlerinde Rus halkına “Artık uyanın!” 

diye seslenirken Lermontov onlara “Uyandınız, şimdi harekete geçin!” der. Toplumun artık gözünü 

açması gerektiğini, olaylara karşı tepkisiz kalmaması gerektiğini savunur. Rus toplumunun yeterince 

acı çektiğini, halkın hareketlenmesiyle mevcut sorunların da aşılıp daha iyi bir yaşam sürülebileceğini 

söyler. Peki, böylesine yetenekli bir şair neden bir nesir eseri yazmıştır? Burada Puşkin’in eseri olan 

“Yüzbaşının Kızı” (Капитанская дочка) akıllara gelmelidir. Yüzbaşının Kızı eseri Puşkin’in yazdığı 

tek realist eserdir. Unutulmamalıdır ki nesir türünde halkın en alt noktasına ulaşmak, şiirden çok daha 

kolaydır. Şiirde kullanılan sanatı halkın her kesimi aynı şekilde algılayamayabilir. Buradan hareketle 

Zamanımızın Bir Kahramanı adlı eserin halkın her noktasında aynı etkiyi bırakmak ve onlara bir hitap 

olduğu söylenebilmektedir.  

Kalemi bu demli kuvvetli ve halk üzerinde aydınlanmadan harekete kadar büyük bir etki yaratabilecek 

olan yazarın eseri tehlikeli bulunurken yazar da bu şekilde kötülenmeye başlamıştır. Bunun 
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nedenlerinden biri de Puşkin’in yolundan gitmesi ve ona yazdığı “Şairin Ölümü” adlı şiiri ile 

siyasilerle karşı karşıya kalmasıdır. “Zamanımızın Bir Kahramanı” eserinin yayımlanması ardından 

edebiyat çevreleri ikiye bölünmüş durumdadır; bir kısım eserin mükemmelliği üzerine konuşurken 

diğer kısım eserin sadece Rus halkını kötülemek için Batı merkezli düşünceler çerçevesinde yazıldığı 

hakkında konuşmaktadır. Dönemin Rus Çarı I. Nikolay bile eserin ahlaki bozulma yolunda tehlikeli 

bir düşman olduğunu şu sözler ile anlatır: “Böyle romanlar ahlakları ve karakterleri bozar. Buna 

benzer şeyler kızgınlıkla okunsa da yine de sonunda dünyanın, tüm iyi davranışların böyle iğrenç 

güdümlerden oluştuğuna ilişkin ağır bir etki yaratır.” 

“İntikam, çar, intikam! 

Kapanıyorum ayaklarına 

Adil ol ve katili cezalandır 

Ki onun idamı gelecek çağlara 

Senin haklı yargını duyursun 

Ve caniler örnek bulsun onda.” 

Şair’in Ölümü adlı şiirden verilen kısa örneğe bakacak olursak, Puşkin’in Çar’ın kurduğu bir komplo 

sonucu öldüğü bilinmektedir. Çar’a böyle bir yakarış ile haykırmak, katilin kim olduğunu bilerek, 

katilden katili cezalandırmasını istemektir. Şiirin tamamı okunduğunda yönetime oldukça büyük bir 

isyan görülmektedir. Bu gibi konular yüzünden Lermontov’un yönetim tarafından sevilmemesi 

kaçınılmazdır.  

Zamanımızın Bir Kahramanı adlı eser kendi içinde ‘Bella’ (Бэла), ‘Maksim Maksimiç’ (Максим 

Максимыч), ‘Taman’ (Тамань), ‘Prenses Meri’ (Княжна Мери) ve ‘Kaderci’ (Фаталист) adlı 5 

bölümden oluşmaktadır. Eserde anlatıcı konumunda bulunan kişi, Kafkasya yolculuğu esnasında 

Maksim Maksimiç ile tanışır ve ondan Peçorin ile Bella’nın hikâyesini dinler. İlerleyen bölümlerde 

anlatıcı, Peçorin’in günlüğüne ulaşır ve eserin geri kalanını okuyucu Peçorin’in kaleminden dinlemeye 

başlar. Tüm bölümlerin bağlandığı ortak nokta Peçorin’dir. Eser okunduğunda olay örgüsü ve 

kronolojisinin karmaşık olduğu görülmektedir. Burada Lermontov’un büyük ustalıkla bize göstermek 

istediği şey, Peçorin’in psikolojisindeki karmaşadır. 19. yüzyıl Rus romanının önemli özelliklerinden 

biri, ana karakterin hep erkek olmasıdır. Ana karakterin alt benliğini ortaya çıkaranlar ise her daim 

kadınlar olmuştur. Bu durum Raskolnikov (Suç ve Ceza, Dostoyevksi) ya da Bazarov (Babalar ve 

Oğullar, Turgenyev) karakterlerinde de görülmektedir. Eserde görülen her bölümde ana kahraman 

Peçorin’in gerçek kişiliği karşısına çıkan kadınlar ile ortaya çıkmaktadır. Peçorin karşımıza 

çelişkilerin insanı olarak çıkmaktadır. Eser okunduğunda hem kötü hem de dünya iyisi bir karakter 

olarak kendinden söz ettirebilecek olan Peçorin, klasik bir gereksiz insan olarak, toplumda meydana 

gelen her türlü olayda rol alabilecek, bir anda harekete geçip büyük işler başaracak ve kendinden söz 
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ettirecek fikirlere sahiptir. İkili ilişkilerde ise oldukça başarısızdır, bu ise onu derin bir mutsuzluğa 

sürükler. Hayatta amacının ne olduğunu bilmediği için herhangi bir eylemin onun için ne ifade ettiğini 

tasavvur edemez. Konuşması ve görünüşüyle her yerde son derece dikkat çeken ve ilgi odağı olan 

karakterimiz, içten içe büyük bir boşluk ve her şeye yabancılık hisseder. Fikirleri o kadar iyidir ki 

karşısında kim olursa olsun onu araya girmeden adeta soluk almadan dinler. Her yerde hayranlık 

uyandırır ama verdiği sözler sadece birer vaat olmaktan öteye geçmez. Gereksiz insan tipinin tüm 

özelliklerini gördüğümüz Peçorin, toplumun yapısını ortaya çıkarmada ya da eserin diğer 

kahramanlarının olumlu taraflarını okuyucuya göstermede kilit rol üstlenmektedir. Zamanımızın Bir 

Kahramanı eseri sonrası yapılarında gereksiz insan tipinden yararlanan yazarlar da aynı doğrultuda bu 

tipi kullanmışlardır.  

V. V. Nabokov, “Çağımızın Kahramanı’na Bir Önsöz” adlı makalesinde eserin bölümlerinin 

kronolojisine ilişkin görüşlerini şu sözlerle anlatır: 

Dikkatli bir okur, benzer bir düzenleyimin tüm sihrinin Peçorin’i her defasında kendimize 

doğru, bizimle konuşturana kadar yaklaştırmaktan oluştuğunu ayırt eder. Bize içini 

döktüğü hatıra defterini okumaya başladığımızda ise kendisi artık hayatta değildir. Birinci 

öyküde, kendisi ile ilgili ayrıntıları Maksim Maksimiç’in sözlerinden, dahası birinci 

anlatıcı konumundaki, yolcu subayın aktarımından öğrendiğimiz için, Peçorin ile 

okuyucu arasında üç anlatıcı vardır. İkinci öyküde ikinci anlatıcı konumundaki Maksim 

Maksimiç adeta bir kenara çekilir ve birinci anlatıcı, Peçorin’i kendi gözleriyle görme 

olanağını elde eder. Maksim Maksimiç nasıl da can alıcı bir sabırsızlıkla kahramanının 

kendisini tanıtmaya acele eder… En sonuda önümüzde son üç öykü bulunmaktadır, 

burada birinci ve ikinci anlatıcılar kenara çekildiklerinde, biz Peçorin’le yüz yüze kalırız. 

Peçorin, iyi bir eğitim almış, felsefe ve edebiyata ilgi duyan, günlük tutan ve oldukça zeki bir kişidir. 

Sonsuz bir cesarete sahip olan Peçorin, iyi yönlerinin yanında kimi zaman acımasız, duyarsız ve soğuk 

bir karakterdir. “Bella” bölümünde Bella’ya âşık olduğunu sanması ancak Bella’yı kendine âşık edip 

“sıkıldığı için” onu umursamaması kötü yönlerine bir örnektir. Arkadaşı Gruşnitski’yi düelloda 

öldürmesi ise acımasız yönüne bir örnek olarak görülmektedir. Her daim kendi merkezli hareket eden 

Peçorin’e egosu dost edinme yolunda engel olmaktadır. Eğer kullanmayı bilse içinde sonsuz güç 

olduğunu düşünür ancak kullanma yolunu bulamaz, bulmak için de çabalamaz. 

Peçorin karakteri, yazarın da ön sözde bahsettiği üzere ne kadar net bir Rus imgesi olursa olsun, 

yayımlandığı dönemde Batı merkezli olumsuz bir figür olduğu yönünde oldukça fazla olumsuz 

eleştiriye maruz kalmıştır.  İlk bakışta ne kadar olumsuz olarak da görülse karakterin geldiği noktaya 

nasıl ulaştığı konusunda bakıldığında durumun anlaşılması mümkündür. Belirtilen şey aslında 

toplumun yozlaşmışlığının tek bir karakter üzerinden farklı zamanlar içerisinde gösterilmesidir.  

Bu kadar mükemmel bir eserin baştan sona defalarca okunmasının normal olarak karşılanması 

gerekmektedir. Her tekrarda okuyucunun ondan daha fazla şey anlayacağı, Peçorin’in psikolojisini 
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daha net göreceği aşikârdır. Lermontov, nesillere büyük bir miras bırakmıştır; o ise her zamanın bir 

kahramanı olan Peçorin’dir. 

Eserin tartışmalara sebep olan ön sözü, kendi çevirimle siz değerli okuyuculara sunmak isterim. 

Zamanımızın Bir Kahramanı, Önsöz 

Her kitapta önsöz hem ilk hem de son şeydir ya yapıtın amacını açıklar, ya da eleştiriler karşısında bir 

cevap ve kendini aklama mahiyeti taşır. Fakat okuyucular için ne bunun ahlaki bir amaç taşımasını ne 

de eleştirilerdeki sataşmaları önemser, bu yüzden önsözleri okumazlar. Ne yazık, özellikle, her yerde 

olduğu gibi, bizim okuyucularımız için durum böyle. Bizim halkımız henüz oldukça toy ve saf, öyle ki 

fablların sonunda ahlak öğüdü veren bir bitiş yoksa onu bile anlamaz. Latifeleri sezemez, ironileri 

hissedemez; sadece budalaca eğitilmiştir. Dürüst bir toplumda ve dürüst bir kitapta açıkça edilen bir 

küfrün yeri yoktur; modern eğitimin oldukça keskin, nerdeyse görünmeyen ve yine de ölümcül, 

dalkavukluk kılığında onu öldürebilecek ve kaçınılmaz olan bir silah olduğunu henüz bilmemektedir. 

Bizim halkımız birbirine düşman taraflardan olan iki diplomatın sohbetine kulak misafiri olup onların 

dostlukları uğruna kendi taraflarını kandırdıklarına inanan saf bir taşralıya benzer.  

Bu kitap bazı okuyucuların ve hatta kimi eleştirmenlerin kelimenin tam anlamıyla şanssız 

düşüncelerinin acısını çekti. Bazıları önlerine Zamanımızın Bir Kahramanı’nı gibi ahlak yoksunu bir 

örnek konulmasından dolayı gücendiler; diğerleri ise inceden yazarın kendisinin ya da çevresindeki 

tanıdıklarının portrelerini çizdiğini fark ettiler. Eski ve sefil bir şaka! Ama görülüyor ki Rusya’nın 

yaratılışı böyledir, kendini hep yeniler, bu tarz saçmalıklar hariç. Bizim büyülü masalların en 

büyülüsü bile kişiliğe yapılan bir hakaret olarak görülür.  

Değerli Beyler, Zamanımızın Bir Kahramanı, kesinlikle bir portredir ama bir kişinin portresi değil, 

gittikçe kötüleşen neslimizin ve onun eğitimini gösteren bir portredir. Bana tekrar diyeceksiniz ki, 

insan bu kadar kötü olabilir mi? Ben ise diyeceğim ki, siz değil misiniz bu kadar trajik ve kötü caninin 

olduğuna inanan, o zaman neden Peçorin’in gerçekliğine inanmıyorsunuz? Madem daha da kötü ve 

korkunç olan hayal ürünü kahramanları sevdiniz de hayal ürünü de olmayan Peçorin’i neden 

beğenmiyorsunuz? Yoksa Peçorin’in içinde sizin tasavvur ettiğinizden daha fazla gerçeklik olduğu için 

mi? 

Bu hikâyeden ahlakın size bir şey kazandırmayacağını mı söyleyeceksiniz? Affedin. İnsanların şekerle 

beslendiği yeter; bu yüzden mideleri bile bulandı artık: artık acı ilaç ve yakıcı gerçekler gerek ona. 

Ama yine de burada yazarın insanların kötülüklerini yok etmek gibi bir amaç düşlediğini düşünmeyin.  

Tanrı onu böyle bir cahillikten korusun! O yalnızca modern insanı kendi gördüğü gibi, anladığı gibi 

sıkça karşılaştığı gibi resmetme amacını eğlenceli buluyor. Bir hastalığın ne olduğunun söylenmesi 

bile yeter, onun nasıl iyileştirileceğini ise yalnızca Tanrı bilir! 
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Türk İşi Ütopya 

Orhan BALDANE 

 

20 Mart 2194, Perşembe 

 

Büyük gün gelip çatmıştı. Yarın, Büyük Türk Kağanlığı'nın kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamaları 

yapılacaktı. Bu özel gün için başkent Kızılelma'da günlerdir hummalı bir çalışma yürütülüyordu. 

Cumhurbaşkanı Oğuz Kağan Baştürk, kutlamaların her ayrıntısıyla bizzat ilgileniyordu. Âşıkların, 

bahşıların, jıravların destanlar anlatacağı; sanatçıların mugamlar, hoyratlar, yırlar okuyacağı; 

dansçıların küşdepdi, kara jorga, zeybek oynayacağı; atlı okçuluk başta olmak üzere birçok yarışmanın 

düzenleneceği ve Türk pilotlarının Mars'ta gerçekleştireceği tarihî gösterinin canlı yayınlanacağı dolu 

dolu bir şölen programı hazırlanmıştı. Oğuz Kağan Bey, neredeyse bütün mesaisini bunlara ayırmıştı. 

O kadar heyecanlıydı ki yarın yapacağı konuşmayı dahi henüz hazırlamamıştı. Makam odasında bir o 

yana bir bu yana yürüyor, sevinci gözlerinden okunuyordu. Bir taraftan yarını düşünürken bir taraftan 

ise geçen 10 yılın bazı anları zihninde canlanıyordu. Gururluydu... Bütün Türkleri tekrar bir bayrak 

altında birleştirmek, bu kutlu düş, kendisine nasip olmuştu. Elbette kolay olmamıştı bu. Sonrası da hiç 

kolay devam etmemişti. Ama o ve ekibi ne geceleri uyumuşlardı ne de gündüzleri oturmuşlardı. Yıllar 

öncesinden başladıkları mücadelede başarıya erişmelerine rağmen devletin devamlılığı noktasında da 

10 yıldır önemli işlere imza atmışlardı. 

Oğuz Kağan Bey aklından bunları geçirirken yardımcılarından Bilge Kağan Tanrıverdi yanına geldi. 

Onun gözlerinde de aynı heyecan, aynı telaş... Bir anlık göz göze gelmeleri, birbirlerinin heyecanlarını 

anlamaya yetti. Zaten onlar gençliklerinden itibaren hep böyleydiler. Oğuz Kağan, Bilge Kağan'dan 3 

yaş büyüktü. Oğuz Kağan, Siyaset Akademisinde 4. sınıf öğrencisiyken Bilge Kağan aynı akademide 

1. sınıfa başlamıştı. Dostlukları da o günlere dayanmaktaydı. Oğuz Kağan, Bilge Kağan'a doğru dostça 

bir gülümsemeyle adımlayıp elini sıktı ve sarıldı: 

- Hoş geldin Bilge. Umarım kötü bir haber getirmemişsindir. 

- Hoş bulduk Oğuz. Hayır, hayır... Her şey yolunda. Seni görmek istedim sadece. 

Kendi aralarında konuşurlarken birbirlerine Oğuz ve Bilge demeyi tercih ederlerdi. Tabii ki Bilge Bey, 

resmî toplantılarda ve basın açıklamalarında Oğuz Kağan Baştürk'ten "Sayın Cumhurbaşkanım" diye 

bahsediyordu.  

Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Denizli/TÜRKİYE, obaldane@pau.edu.tr  
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Kısa süren sessizlik Oğuz Kağan Bey tarafından bozuldu: 

- Ne düşünüyorsun Bilge? Daldın gittin yine uzaklara... 

- Kuruluş günümüzü hatırladım bir anda. O gün de ne kadar heyecanlıydık. Sesin nasıl da 

titremişti kürsüdeyken. 

- Sen konuşabildiğime şükret! Yüzlerce yıllık rüyanın gerçekleştiğini ilan eden bir bildiriyi 

okumayı kolay mı sandın! Dilim damağım kurumuş, sırtımdan terler boşalmıştı. Tanrı'm, ne 

gündü ama! 

- Yarın ne konuşacaksın peki, hazır mı konuşman? 

- Hiç sorma, telaştan konuşma hazırlamayı unuttum. Şimdi yazmaya başlayacaktım. Acelen 

yoksa sen de yardımcı ol yazıya. Fikir ver bana. 

- Elbette... İstersen Umay Hanım'ı da çağır. Yazıya o da yardımcı olsun. 

- Bunu iyi akıl ettin. Umay'ın yazıdan haberi olmazsa bunun hesabını ikimize de sorar. 

Oğuz ve Bilge kendi aralarında gülüşürken bir anda Umay Hanım içeri girdi ve: 

- Bakıyorum da keyfiniz yerinde maşallah. Neden gülüyorsunuz böyle? Anlatın bakalım. 

Dedi ve Oğuz Kağan Bey'in makamına oturdu.  

Umay Baştürk, halk arasındaki yaygın adıyla Umay Ana, Oğuz Kağan Baştürk'ün eşi olmanın yanı 

sıra vekaleti taşıyan cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Aslında doktor olan Umay Hanım, dünya çapında 

meşhur bir kadın doğum uzmanıdır. Eşi Oğuz Kağan Baştürk'ün cumhurbaşkanı olmasıyla Büyük 

Türk Töresi'nin 4. maddesi gereğince o da bir numaralı cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştu. Bu görevi 

sağlıkla ilgili faaliyetlerini aksatmadığı gibi oldukça büyük uluslararası projeleri hayata geçirmesine 

de olanak sağladı. Bunların başında ise merkezi Kızılelma'da bulunan Türk Dünyası Kadın ve Çocuk 

Sağlığı Hastaneleri gelmektedir. Başkentteki görkemli hastane ve araştırma merkezinin yanı sıra 

Büyük Türk Kağanlığı'nın her bir idari bölgesinde de bu merkeze bağlı büyük hastaneler açıldı. 

Böylece Büyük Türk Kağanlığı'nın kadınları ve çocukları dünyada eşi benzeri olmayan hastanelere 

kavuşmuş oldu. Bu hastanelerin ünü kısa sürede o kadar yayıldı ki dünyadaki kadın doğum merkezleri 

hakkında yapılan son anketlerin birinde Paris'deki meşhur hastaneyi de geçerek birinci sıraya oturmayı 

başardı. Hastanelerin bu başarısından dolayı Umay Hanım halk arasında Umay Ana, hastaneler de 

Umay Ana Hastaneleri şeklinde anılır olmuştu. 

Oğuz ve Bilge kendilerine cevap bekleyen gözlerle bakan Umay Hanım'a doğru hareket ederek 

masanın hemen önündeki deri koltuklara karşılıklı oturdular ve Bilge doğrudan asıl meseleye girdi: 
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- Sayın cumhurbaşkanımız yarınki şölenlerin telaşından yapacağı konuşmayı hazırlamayı 

unutmuş. Şimdi o yazıyı hazırlamak için sizden de yardım isteyecektik, ama iyi insan lafının 

üstüne gelirmiş. 

- Hiç şaşırmadım, her zamanki Oğuz Kağan... Kesin doğaçlama yeteneğine güvenmiştir. 

Dünya üzerinde onun gibi etkileyici konuşabilen lider pek azdır. Ayrıca bilirsin, Oğuz'un iki 

dedesi de halk ozanıydı. Herhalde dedelerinden geçmiş olmalı bu özellik. 

Oğuz Kağan şen bir kahkaha savurarak: 

- Bak, bu tespitin doğru olabilir. Doğaçlama konuşabilme yeteneğimi bugüne kadar hiç 

bununla bağdaştırmamıştım. 

Dedi. 

Bilge Kağan'ın gözü bu sırada masadaki dergilere ilişti. Masanın üzerinde birçok dergi vardı. Elini 

uzattı ve kendisine en yakın mesafede olan Türkçe Araştırmaları adlı dergiyi aldı. İçindekiler kısmına 

göz gezdirip dergiyi yerine bıraktı ve Oğuz Kağan'a dönerek: 

- Hatırlıyor musun, Büyük Türk Kağanlığı'nı ilan ettikten sonra aldığın ilk karar Türk 

Lehçeleri Araştırma Merkezi başkanlığı ataması olmuştu. 

- Elbette hatırlıyorum, hatırlamaz mıyım hiç. İlkler hiçbir zaman unutulmaz! 

-İlerleyen süreçte bu kararının ne kadar yerinde olduğunu anlamış olsam da aslında o zaman 

sana içten içe kızmıştım. 

- Neden Bilge? 

- Bizi bekleyen ve önceliği olan onca iş varken cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların 

istişare edildiği I. Kurultay'da ilk gündem maddesi olarak TÜLAM başkanlığına atama 

yapmanı çok mantıklı bulmamıştım. 

- İlahi Bilge, sen de mi öyle düşünenlerdendin demek ki! Bu serzenişi başkalarından da 

işitmiştim o dönemlerde. Ancak ben bu atamayı Büyük Türk Kağanlığı'nı ilan etmeyi 

kararlaştırdığımız gün kafamda belirlemiştim. Bir devletin en önemli unsurlarından biri, belki 

de en önemlisi resmî dilidir. Bütün Türk topluluklarını çatısı altında toplayan devletin dili 

elbette Türkçe olacaktı. Ancak sen de biliyorsun ki Türkçenin birçok lehçesi vardır. Bunlar 

bugün de hayatlarına devam ediyor. Hatta yok olma tehlikesi yaşayan Hakas Türkçesi ve 

Karay Türkçesi gibi lehçeler bile bugün eskiye nazaran daha iyi bir konuma ulaştı. Bununla 

birlikte birçok farklı alfabe de söz konusuydu. Resmî yazışmalarda, eğitimde ve edebiyatta 

kullanılacak ortak bir dile ve alfabeye olan ihtiyacı biliyordum. Yaptığımız siyasi ve askerî 
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faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi için de bunu sağlamak şarttı ve vakit kaybına tahammülüm 

yoktu. Şanslıyız ki neredeyse tüm Türk lehçelerinin uzmanı olan Uygur Türklerinden Prof. Dr. 

Mahmut Kâşgarlı gibi bir âlime sahiptik. 

- Evet, kesinlikle haklısın. Mahmut Bey gerçekten kısa sürede bu işin hakkından geldi ve 

fazlasını da yaptı. Şimdi dergiye baktım da Büyük Türk Kağanlığı'nın dört bir yanından bilim 

adamları ortak Türkçeyle ve ortak alfabeyle makaleler yazıyorlar. Ayrıca bildiğim kadarıyla 

bu dergi bilimsel yönden de epeyce ilerleme sağladı. 

- Mahmut Bey bu işe kendini adadı. Başkanlığını yaptığı komisyonlar kısa sürede önemli 

sözlükler ve dil bilgisi kitapları hazırladılar. Daha da önemlisi oldukça kısa sürede ortak 

alfabeye geçişi sağladılar. 

- Gerçekten takdir edilesi bir durum. Ancak, Mahmut Bey'in başarılı olmasının bir sebebi daha 

var bence. 

- Nedir o? 

- Millî Eğitim bakanımız İsmail Avcıköylü... 

- Doğru, İsmail Bey'in de hakkını vermek lazım. Ortak Türkçe ve buna bağlı olarak yeniden 

düzenlenen müfredatlar tamamen onun eseridir desek yanlış olmaz. İlkokula başlayan 

öğrencilerin ilk dört yıl kendi lehçelerinde eğitim almaları, ardından gelen dört sene hem kendi 

lehçeleriyle hem de ortak Türkçeyle devam etmeleri, lise seviyesinde ise tamamen ortak 

Türkçenin kullanılması gerçekten önemli bir çözüm oldu. Böylece her Türk genci hem kendi 

lehçesini öğrenmiş oldu hem de Büyük Türk Kağanlığı'nın iki ucundaki öğrenciler rahatlıkla 

iletişim kurabilecek duruma geldiler. 

- İsmail Bey'in tüm Türk dünyasında sevilen bir eğitimci ve gazeteci olması da bence bu 

durumu kolaylaştırdı. Ondan başka birisinin ortak Türkçe olarak İstanbul Türkçesine dayalı bir 

dili tüm Türk dünyasına kabul ettirmesi bence biraz zor olurdu. 

- Haklısın Bilge, İsmail Bey gerçekten sevilen bir insan. Millî Eğitim'in başında onun olması 

diğer Türk topluluklarından kardeşlerimizin kararlara uyum sağlamasında etkili oldu. Ama bu 

işin en mantıklı çözümü zaten buydu. Çünkü Türk dünyasının en kalabalık grubu Oğuz 

Türkleridir. Bunların içinde de Türkiye Türkleri ve Azerbaycan Türkleri büyük Türk 

dünyasının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Ve bu iki Türk topluluğu zaten birbirini 

anlamakta hiç zorluk çekmiyordu. İnternet ve televizyon sayesinde de Türkiye Türkçesi diğer 

Türk toplulukları tarafından anlaşılır bir duruma gelmişti. Bu gibi sebeplerden dolayı Türkiye 
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Türkçesini esas alan bir ortak dil, meselenin hızlı bir şekilde çözülmesi için en uygun olan 

fikirdi. 

Umay Hanım, Oğuz ve Bilge arasındaki konuşmaları dikkatlice dinliyordu. Bu sırada makam odasının 

telefonu çaldı. Masada oturan Umay Hanım telefonu açtı. Yusuf Hasbilgi, yarınki büyük şölenle ilgili 

bir şeyler sormak için aramıştı. Umay Hanım, Oğuz'a ve Bilge'ye sorma gereği duymadan onu da 

çağırdı. Telefonu kapattıktan sonra: 

- Yusuf'un da edebî yönü kuvvetlidir.Yazıya onun da yardımı olur.  

Diye ekledi. 

Yusuf Hasbilgi aslen Kırgızistan'ın Balasagun şehrindendir. Büyük Türk Kağanlığı kurulmadan önceki 

yıllarda Kırgızistan'ın önemli devlet kademelerinde bulunmuştu ve son olarak da Kırgızistan 

başbakanıydı. Kırgızistan'ın Türk Kağanlığı'na katılma sürecinde Yusuf Hasbilgi'nin değerli katkıları 

olmuştu. En başından itibaren bu fikrin ateşli taraftarlarından olan Yusuf Hasbilgi, Oğuz Kağan 

Baştürk liderliğindeki harekete hiç tereddüt etmeden destek vermiş ve elinden geleni de yapmıştı. 

Bunun sonucunda I. Kurultay'da bakanlık görevine atanmış, yedi yıl sonraki II. Kurultay'da ise 

cumhurbaşkanlığı genel sekreteri vazifesine tayin edilmişti. 

Yusuf Hasbilgi'nin de odaya gelmesiyle beş kişilik tepe kadro bir kişi eksik olarak toplanmış oldu. 

Büyük Türk Kağanlığı'nın oldukça geniş bir yönetici kadrosu olsa da beş kişilik ekip başı 

çekmekteydi. Devletin başında cumhurbaşkanı olarak Oğuz Kağan Baştürk bulunuyordu. Büyük Türk 

Töresine göre cumhurbaşkanının ve ekibinin görevi yedi yılla sınırlanmış ve en fazla iki dönem görev 

yapma şansı verilmişti. Oğuz Kağan Baştürk'ün, ilk 7 yıllık görevinin ardından toplanan II. 

Kurultay'da da cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesi uygun bulunmuştu. Töreye göre 

cumhurbaşkanı olan kişi çalışmak istediği iki yardımcısını ve genel sekreterini seçme konusunda 

serbestti. Ancak diğer tüm bakanlıklar ve kurumlar için büyük kurultayda liste sunması ve isimlerin 

tek tek oylanması gerekiyordu. Herhangi bir bakanlık ya da kurum için ismi önerilen kişi kurultay 

delegelerinin sayısının yarısından bir fazla oy aldığı takdirde göreve atanıyordu. Atanma sayısına 

ulaşılmadığı zaman yedek aday için oylama yapılıyordu. Oğuz Kağan Baştürk, listelerin hazırlanması 

konusunda iki kurultayda da oldukça seçici davranmış ve Büyük Türk Kağanlığı'nın her bölgesinde 

tanınmış, alanında başarılı işler ortaya koymuş ve halk tarafından da sevilen isimleri aday göstermişti. 

Bu sebeple Oğuz Kağan Baştürk'ün listelerindeki kişilerden hiçbiri iki kurultayda da veto yememişti. 

Kurultay'ın büyük desteğini arkasına alan Oğuz Kağan Baştürk, buna bağlı olarak reformları hızlı bir 

şekilde uygulamaya koymayı başarmıştı. 

Töreye göre cumhurbaşkanının eşi bir numaralı yardımcı pozisyonunda bulunuyor ve yönetimin doğal 

üyesi olarak görev yapıyordu. Diğer iki yardımcıyı ise cumhurbaşkanı kendi tayin ediyordu. Oğuz 
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Kağan Baştürk, I. Kurultay'da Bilge Kağan Tanrıverdi ve Metehan Batur'u yardımcıları olarak 

açıklamış ve bu kararı kurultay tarafından büyük takdirle karşılanmıştı. Bunlardan Tanrıverdi sivil 

işler yardımcısı, Batur ise askerî işler yardımcısıydı. Baştürk, bu iki yardımcısını II. Kurultay'da da 

değiştirmemişti. II. Kurultay'da kendi belirlediği kadrodan sadece genel sekreterlik görevinde 

değişikliğine gitmişti. I. Kurultay'da genel sekreter olarak Tunay Veziroğlu'nu göreve getirmişti. 

Göreve başladığında 75 yaşında olan deneyimli devlet adamı Tunay Bey, II. Kurultay'da 82 yaşına 

gelmişti. Yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek II. Kurultay öncesinde artık resmî bir görevde 

bulanamayacağını ve ömrünün geri kalanını Kızılelma'nın güzel havası eşliğinde dinlenerek geçirmek 

istediğini Baştürk'e iletmişti. Baştürk, Tunay Bey'in bu kararına saygı gösterdi ve genel sekreterlik 

görevine ilk dönemin bakanlarından Yusuf Hasbilgi'yi getirdiğini açıkladı. Bu atama da Kurultay 

Divanı'na başkanlık eden Korkut Atadede başta olmak üzere bütün delegelerinin takdirini toplamıştı. 

Hatta Korkut Bey bu atamaya o kadar sevinmişti ki Oğuz Kağan Bey'in açıklamasını ayağa kalkarak 

alkışlamıştı. 

Yusuf Hasbilgi, ikili ilişkileri oldukça kuvvetli ve hatiplik yeteneği yüksek bir siyasetçiydi. Yusuf 

Bey'in de makam odasına gelmesiyle beş kişilik ana yönetim kadrosundan sadece Metehan Batur eksik 

kalmıştı. Ancak bu herkesin alıştığı olağan bir durumdu. Çünkü Metehan Bey, askerî işlerden sorumlu 

cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu için neredeyse bütün mesaisini askerî birliklerin teftişine ve 

eğitimine ayırıyordu. Bugün ise 10. yıl şölenlerinde askerî birliklerin Mars'ta gerçekleştireceği 

gösterilerin son hazırlıklarını tamamlamak üzere çalışmaktaydı. Zaten onun karakteri böyle edebî ve 

kültürel ortamlara da pek müsait değildi. Ne zaman bu tür şeyler konuşulsa sıkıldığı belli olurdu. O, 

tepeden tırnağa asker yaradılışlı bir insandı. Hayatında duygusallığa yer yoktu. Bilge Bey ise Metehan 

Bey'den farklı olarak oldukça sosyal bir insandı. Halkla yakından ilgilenmeyi kendine görev edinmişti. 

Özellikle de Büyük Türk Kağanlığı'nın topraklarında yoksulluk ve açlığın yok denecek kadar 

azalmasında Bilge Bey'in bu özenli çalışmalarının payı oldukça yüksekti. 

Yusuf Hasbilgi odaya gelince Umay Hanım kendisine durumu aktardı. Yusuf Bey: 

- Elbette, ben de bu önemli konuşma metnine elimden gelen yardımı yapmaktan mutluluk 

duyarım. 

Dedi. 

Umay Hanım, Oğuz Kağan Bey'e yapacağı konuşmanın ne kadar uzun olacağını sordu. Oğuz Kağan 

Bey, kutlamaları gölgede bırakmamak ve gelenleri sıkmamak için kısa ve öz bir konuşma yapacağını 

söyledi. Ardından yönetimdeki en yetkili beş isimden dördü kafa kafaya verdiler ve ortaya şöyle bir 

konuşma metni çıktı: 
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"Büyük Türk Kağanlığı'nın birbirinden güzel şehirlerinden gelip başkentimiz Kızılelma'da 

toplanan Büyük Türk Milleti! Kökleri 2500-3000 yıl önceye dayanan Türk devletçiliğinin son 

halkası olan Büyük Türk Kağanlığı'nın kuruluşunu bundan 10 yıl önce bugün yine sizlerin 

huzurunda bu meydanda ilan etmiştik. O günkü heyecanımız, o günkü sevincimiz, bugün de 

aynı şekilde devam etmektedir. Sizlerin güveni ve sevgisi, 10 yıl boyunca en büyük destekçimiz 

olmuştur. Büyük Türk Kağanlığı, 10 yıl gibi kısa sürede birçok reformu başarılı bir şekilde 

hayata geçirmiştir. Eğitimden hukuka, sağlıktan ekonomiye, askeriyeden enerjiye varıncaya 

kadar birçok alanda ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararları uygulamaya 

koyduk. Bunları her zaman Yüce İstişare Divanı'nın bilgisi ve izni dâhilinde gerçekleştirdik. 

Bugün geldiğimiz noktada Büyük Türk Kağanlığı'nın sarsılmaz bir zeminde yükseldiğini ve bu 

yükselmenin durmaksızın devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yaklaşık 10 milyon 

kilometrekarelik toprağında yaşayan 400 milyonluk nüfusuyla Büyük Türk Kağanlığı, bugün 

birçok alanda dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarı hepimizindir. Türklüğün 

geçmişteki en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlayınız: "Türk milleti 

çalışkandır, Türk milleti zekidir!" Büyük Atatürk'ün Türk milletiyle ilgili vardığı yargıda ne 

kadar haklı olduğunu bugün bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Türk milletinin çalışkan ve 

zeki çocukları Türk bayrağını 10 yıldır her alanda büyük bir başarıyla dalgalandırdılar ve 

dalgalandırmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha bütün Türk milletini bağrıma basıyor ve 

hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Türklük, yaşasın Büyük Türk Kağanlığı!" 

, 
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Bir Sevdalık Canım Var 

 

Ömrümün bir sevdalık canı var  

Seni sevmekle geçti bir ömür, 

Bağrında açan bir gonca misali  

Sakla büyüt beni sevgili 

Sakındığın goncan olayım  

Senden başka iklimde yaşamam  

Koparmasınlar beni  

Öyle bir sakın ki beni  

Uzak dağlar kavuşsun bağrında 

Semaya yükselir adın    

Kalpten dile döküldüğünde 

Şükrüm olur yedi kat arşa  

Kirpiklerinde sakla gözyaşını  

Susuz kaldığımda besle beni yârim    

Şimdi söveceğim çok kimseler olsa da  

Boş vermeye meyillidir yüreğim 

Dağlarda kabul görmemişse sevdam  

Bahçende biten bir çalı olam  

Sakla büyüt beni sevgilim 

Toprağında gonca gül de olsam  

Değersiz bir çalı da olsam  

Senin toprağın benim şükrüm olur.  

Bağrındır bana bağımlılık toprağı  

Ey hayallerimin ebedî duası  

Ömrümü tarumar etti vakitsiz baharlar  

Son bir umudu, ne olur köküme ver 

En kuru çalıyı goncaya çevirsin bağrın  

Delirir nasır tutmuş dertlerim 

Ömrümün bir sevdalık canı var 

Hasan BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNDANDIR KORKUM 

 

Usandık yalandan, gerçeğe hasret  

Ölüp gideceğiz, bundandır korkum  

Düzene yenilip, riyaya alet  

Olup gideceğiz, bundandır korkum 

 

Mücadele gerek, son nefese dek  

Fark etmez elbet, kalırsak da tek 

Doldurduk zannedip içi boş elek  

Alıp gideceğiz, bundandır korkum 

 

Yanlışlara, doğru deyip aldanıp  

Düzenbaz hayatla yaşadık sanıp  

Atı bekliyoren, merkebe binip  

Solup gideceğiz, bundandır korkum 

 

Şükre götürmezse dünyanın azı  

Sonumuz hüsrandır, verirsek kozu  

Ön safta dizilip cenazemizi  

Kılıp gideceğiz, bundandır korkum 

 

Fatih TEKİNER 
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ÇAĞRI 

Siyahın beyaza çaldığı demlerde gel! 

Çayın buğusunda, 

Kahvenin kokusunda. 

Neşet’in sazı, 

Karac’oğlan sözü, 

Veysel’in gözü ol. 

Gel! 

 

Günlerin getirdiği – Günlerin götürdüğü = 

Yaşam 

Basit işlemler ötesini bilmiyorum gel! 

 

Bir hasret türküsüyle gel.  

Gözlerinden ayrılık okunmasın.  

Dudakların malum şarkıyı söylemesin. 

Bir kadının yazmasına, 

Bir çocuğun gözlerine 

Tutun, gel! 

 

Bu yürek daha nasıl demlenir? 

Ucundan kızıl çaylar sızlanır. 

Bir âdem daha nasıl özlenir? 

Gel! 

 

2+2=4 ediyorsa 

Ben seni seviyorsam 

Zemheride güneş hâlâ gülüyorsa 

Ve bu sevdaya vuslat yaraşırsa 

Gel! 

 

Gülşah Damla KALKAN 
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T U R N A L A R 

-I- 

-Yedi devlet, bir millete… 

Uçun süzülerek bizim ellere 

Sevgi diyarına varın turnalar 

Yükleyin vuslatı esen yellere 

Dostları sımsıkı sarın turnalar 

  

Uçun odlar yurdu Azerbaycan'a 

Karabağ düşeli köz düştü cana 

Hasret gönülde dağ nazlı canana 

Yârin hatırını sorun turnalar 

  

Bakü’den Taşkent’e aşın ummanı 

Görün esrarengiz Özbekistan'ı 

Semerkant, Buhara... Gezin dört yanı 

Nevâyî bağına girin turnalar 

  

Taşkent'le Türkistan bir ruh, bir beden 

Yesevî birliğe göstermiş özen 

Sizinle bir olur gezinirim ben 

Gönül birliğini kurun turnalar 

 

Korkut küylerinde tılsım Sırderya 

Almatı hayâl kent, Astana rüya 

Kazak ellerine hep hayran dünya 

Kımızdan bir yudum verin turnalar 

  

İnce belli kırk kız sanki kırk melek 

Kırgız ellerinde küheylan yürek 

Üç gece Bişkek'te eğlenmek gerek 

Manas’la siz de at sürün turnalar 

  

Isık Göl'de sanki bir şiir hayat 

Oş'a da uğrayın olursa fırsat 

Kollarını açmış bekler Aşgabat 

Gönül sofrasını serin turnalar 

  

Türk’çe türküler der gönül lisanı 

Beşparmak dağında okur ezanı 

Yiğit mücahidin eşsiz destanı 

Yavru vatanı da görün turnalar 

  

Yükselir Türklüğün ulu çınarı 

Türkiye kalplerde sevgi pınarı… 

Ozantürk'ün yurdu Türkmen diyarı 

Bozok Yaylası'na erin turnalar 

Tekir Yaylası'na erin turnalar 

 

OZANTÜRK / Bayram DURBİLMEZ 
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TÜRK’ÜN ÜLKÜSÜ 

İster doktor ister çoban 

Zihninde olsun hep Turan 

Mefkûresi olanların 

Yardımcısıdır Yaradan 

 

Şehirmiş köymüş demeden 

Yörük çadırı görmeden 

Kımız kopuzu bilmeden 

Olamayız ki Alperen 

 

Türkü söyle Türkü dinle 

Kürşat'ı kılavuz eyle 

İlle de maksat sorana 

Hedef Kızıl Elma de 

 

Mehmet Ali YILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNUTUŞ ŞİİRİ 

Ahmet Muhip DIRANAS’a 

 

Kaybettim yüreğimi olanlarla, 

Amansız haykırışlarla kol kola. 

Zamanki akarken hep heyhatlarla, 

Yüzüme vurur serin imbatlarla. 

 

Ya siz ey sedefli kırmızı güller, 

Dallarda zamansız öten bülbüller, 

Ne dilersiniz yorgun yüreğimden? 

Kırlarda bensiz filizli sümbüller. 

 

Ey unutuş, kat benliğine beni! 

Çıkmaz anlarda gizli evrenimi. 

Sular seller altında kalmış dünyam, 

Ey unutuş, çıkar gamlardan beni! 

 

İlhami KOÇ 
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UYGARLIK-UYGURLUK 

 

Dağların arasında yüreğimdir dağlanan 

Ve yer etmez içimde ne bir tas su ne de nan.  

 

Arzumdur yer edinen soruyorsanız şayet 

Yalnızca hürriyetim, saf, katıksız hürriyet...  

 

Adımın anıldığı ilk toprağın üstünde 

Doğu-Batı diyerek ayrım bulduğu günde 

 

Yaktılar, dağıttılar insanlığın adını, 

Su diye tanıttılar baldıranın tadını. 

Ama böyle mi sürsün, bu zulüm bitmesin mi? 

Birleşmiş kâfirlerin yaptığı yetmesin mi?  

 

Fark eder mi Türk için Erciyes, Tanrı Dağı? 

Mesafeye aldanma, dindir bu karanlığı. 

 

Aynı kandan, candanız, dindeniz sen ben gardaş, 

Gardaşın kan kusuyor, duyuyor musun gardaş?  

 

Güneş doğuran ana kapana kıstırılmış, 

Evladı susturulmuş, çığlığı bastırılmış  

 

Akrebin iğnesinden geçer gibi her saat, 

Çin kızılı bir zulüm, kan kırmızı icraat  

 

Öz yurdunda kahpeler özünü kuşatıyor,  

Gardaşına kafessiz mahpusluk yaşatıyor  

 

Kürşad'ımın izinde ne sis deyip ne buğu,  

Sarayına baskını verdiğimin çocuğu!  

 

Kendimize gelmenin gelmedi mi ki vakti? 

Sabır, sabır diyerek taşlar gökdelen dikti  

 

Türk'ü korku mu sardı, bu hâl ne bet Allah'ım. 

Bizden bize fayda yok, sen nusret et Allah'ım...  

 

Lügatlara konulmuş süs diye, süs uygarlık. 

Zalime serbest kürsü, Uygur'a sus uygarlık... 

Muhammed Emin TÜRKYILMAZ  
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YOLCU 

Rıhtımda bekleyen geminin son yolcusu 

Al götür beni de kendinle gittiğin yere 

Sahildeki kumlara daldın güneş yüzlüm 

Gidiyor karanlığın umudu tut elimden 

Aydınlansın pencerende karanlık nücumun 

Neşeme ortak ol yine bugün 

Gemi kalkıyor gidelim tut elimden 

Bembeyaz bir atiye koşalım yeniden 

Mazi sönmüş yıldızlara saklansın 

Unutalım dünü 

Baharı selamlayan kuşları izleyelim güverteden 

Gemi kalkıyor vakit yakın 

Deniz umudu çağırıyor 

Akıyor zaman 

Koş güneş yüzlüm  

Senin sabahınla kalkacak 

Gönül yorgunu bu gemi yerinden 

Sabahınla güneşi çağıracak  

Güneşi bekleyen ben 

Binip gideceğim seninle tut elimden… 

 

Muhammed ARSLAN 

 

 

 

 



 
 

 
 

89  

Zumrad MEŞERIPOVA 

27 Kasım 1990'da Özbekistan Cumhuriyeti'nin Harezm bölgesi Yanibazar ilçesinde doğdu. Zülfiya 

adına Devlet Ödülü sahibi. Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi. Alişir Nevai adına Taşkent Devlet 

Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi 2 sınıf öğrencisi. 

 

DURUM 

Rengi safran, mecalsiz, hasta, 

Yapraklar — havada titriyen eller. 

Parmakları yere değiyor yavaş, 

Yaprak dökümüne gömülü yollar. 

 

Mizan sularını içiyor kanal, 

Güle güle, diyor bahçelere güz. 

Tepeye döşelir bulut gibi kar, 

Kış bitiyor, ağaçlar giyer tomurcuk. 

 

YAĞMUR 

Yağmur penceremi vuruyor tık-tık, 

Açsam kucağıma atıyor kendini. 

Uzaktan özleyip gelen gibi zor, 

Fısıldar, şitildar, söyler sözünü. 

 

Pencereyi açmadım, dinlemedim hiç, 

Tutmak istiyorken çektim elimi. 

Sel gibi gözyaşa doludur bulak, 

Islatsaydıkı bir fakir gönlümü. 

 

O fırtınalara dayanmak çok zor, 

Şefkatsiz rüzgârlar sert kamçılıyor. 

Yağmur ağlayarak düşüyor yere, 

Penceremden ak damla damla damlıyor. 

 

* * * 

Kuzgun gagalıyor elimi, 

Elimi kaybetti ellerim. 

Ellerin kanatın çırpıyor, 

Kaybettin kaybettim yollarım. 

 

Peki uç, 

Yüksek uç 

Böyle uç, 

Uçuşun amacı nedir? 

Mesafe veriyor sabır, güç, 

Dadanmak alın ve kısmettir. 

 

Bensiz gökler de dar olacak, 

Çift kanatsız uçmak sanki düş. 

Birlikte uçalım talihe, 

Tut elimi, ey aşk, bir çift kuş. 
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SINIR 

Yanıp seviyorum, sadece değil, 

Eğlence diye sanmayın gönlüm. 

Kalbimi kırarım, sessiz yazarım, 

İfadesin açık konuşmaz dilim. 

 

Değerim endamdan yüksektir, canım, 

Aldatmaya çalışmayın — saçım dar. 

Ben ki bir kar gibi beyaz aşkımı, 

Ayak altında yapmıyorum herap. 

 

Sana olan saygımın sınırı var, 

Büyüksün, sen — hayatımın anlamı. 

Aramızda yalnız aşk duvarı var, 

Kutsal bir duygu, hadi, kurtaralım. 

 

(Akt. Rahmet Babacan) 
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Zilale Xocaniyozova 

16 Haziran 1973'te doğdu. Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi. “Kalbimde bir gül büyüyor”, “Dil 

şivesi”, “Gönüle yol” şiir koleksiyonları ve “Gazetecilik ve Gençlik Siyasal İdeali”, “Kitle İletişim ve 

Kamu Denetimi”, “Küreselleşme Bağlamında Gençlik Maneviyatı”, “Aile Tarih ve Gelişim” Bilimsel 

ve gazetecilik kitaplarının yazarı. Uluğbek Ödülü sahibi

. 

* * * 

Yaprak tek boşalır umutlu günler, 

Kararı okuyur iller bişefket. 

Göze saplanıyor yanık geceler, 

Bize hediyedir bu acı kısmet. 

 

Ah, ne kadar zor, fethi kabul etmek, 

Bu kederden yandım, yıkıldım. 

Dert çekmeden dilsizler dünyasına, 

Yahu ben, alıştım, dadandım. 

 

Nereye bakarsan, tek sessizlik var, 

Aşkla ilgilidir, anla, ihanet. 

Biz ki bu dünyanın üvey kızıyız, 

Şefkat ve sevgiye yabancı fakat. 

 

Gönlüm, inan bana, bir gün gelecek, 

Hayret gözlerinde biten bahar da, 

Bizi keşfedecek bakire rüzgâr, 

Tomurcuklar kan kustuğu sabahta. 
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İntihâ 

Yaşlı köpek kimi hırlıyor rüzgâr, 

Bakıyorum yavaşça pencereden. 

Çapanını omzuna atıp mecalsiz, 

Eski yıl bitiyor eğip başını... 

 

Saat on ikide çalar yüksek ses, 

Kapımı tezcanlı çalıyor biri. 

Kahkahaya dolur eşikten evim, 

Yeni yıl geliyor kızgın, neşeli. 

 

Çoktan bu dünyanın masalı dertli, 

Gelmek bir sevinçtir, ayrılmak bir gem. 

Tanrı’m, bana böyle bir kısmet ver ki, 

Kahkaha atayım gitmeyim de hem... 

* * * 

Tersine çevrilir dünya çemberi, 

Bir yanda gözyaşı dökür diyânet. 

Yahu, mal-dünya insan derdidir, 

Allah işine bak, yakın kıyamet. 

 

Bu gün tezgahta da fisk-fesat dalaş, 

Karanlık kalplerden kafas geniş, gen. 

Bugün insanlardan sonuç dilemek, 

Gedâdan sadaka istemeye denk… 

(Akt. Rahmet Babacan) 
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Servinaz Cumeniazova  

 11 Ağustos 2006'da Harezm bölgesi Ürgenç şehrinde doğdu. 

Hive Agahi Yaratıcılık Öğrencisi 

 

 

Kısmet 

 

Herkesi şarkına raksettirir kısmet, 

Herkesi ezgina söylettirir kısmet. 

Bir değirmen kimi çevrilir dünya, 

Onunla kalırsın sen yalnız, tenha. 

 

Gâh gülüb, gâh ağlab, bazen yutarsın, 

Tam bir yaşı zar zor tutabilirsin. 

Kalbinde gürülder türküler, zârlar, 

Elbette geriye döner baharlar. 

 

Kısmet sınavını geçersen meğer, 

Bulutlar kovulur, güneş parlıyor. 

İnsansin daima bengü insan ol, 

Sabırlı ol, her acıyı gülüb karşila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annem 

 

Benimçin dünyada en güzel melek, 

Şefketin düşünsem ağrıyor yürek, 

Sabrın sultanı, cennete bêzek, 

Bu dünyad tekim, melikem annem. 

 

Haydi, her zaman yanında yürüsem, 

Sen — cennetin kokusunu koklasam, 

Geri çekiliyor dert, kederim hem, 

Bir defa "Bebeğim" dediğinde annem. 

 

Kısmet sınavları kapı çaldığı an, 

Bir anne kuş gibi olursan kelkan, 

"Kanatının altında büyülü mêkan, 

Orda hayat başka, başkadır annem. 

 

Dünya 

 

Dünya... Acımasız bir dünya, 

Merhemet ne bilmiyorsun. 

Biliyorsan, meğer bana da göster, 

Bu evrenin ışığı, güneşini. 

 

Sınavların kafa karıştırıcı, sert, 

Beni rahatsız etmiyor hiç. 

Sabır etmek nedir bilemem, 

Bilmiyorum mutlu olmak ne? 

 

(Akt. Rahmet Babacan) 

  



 
 

 
 

94  

Ана тилни сақлайли, достлар 

  

Ақ сүт билән сиңгән тәнгә ана тил, 

Ана тилда сайриғанда яйрар дил. 

Қандақ гөзәл көрүниду қызчаклар, 

Саламлашса, 《Әссалам》 дәп бәк есил. 

  

Амма бәзән езип кетәр дилимни, 

Яшлиримиз саткан ана тилини.  

《Мода》көрүп өзгә тилда сөзләйду, 

Унтуп өз қәлбини сатқанлиғини.  

  

Номус әмәс, ғурур әгәр билсәңлар, 

Бу тил билан Маһмут, Йусуп сөзлигән. 

Ана тилни сөйүп, һөрмәт қилсаңлар,  

Йәтмәк асан мәхсәткиму көзлигән. 

  

Зульфия Абдуллаева  

  

  

  

Ana Dilimizi Koruyalım, Dostlar 

  

Ak süt ile sinmiş tenimize ana dil, 

Ana dilde çarptığında sevinir gönül (dil) 

Ne kadar güzel görünür kızlarımız 

Selamlaşsa "Esselam" diye pek asil.  

  

Ama bazen ezip gider gönlümü 

Gençlerimiz satmış ana dilini 

"Moda" görüp başka dilde konuşur 

Unutup satmışlığını kendi kalbini 

  

Namus değil, gurur eğer bilseniz 

Bu dilde Mahmut, Yusuf söylemiş 

Sevip ana dilimizi hürmet etseniz 

Yeteriz maksadımıza istediğimiz.  

  

Zulfiya Abdullayeva 

(Akt. Gamze Nur NALBANT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бәхитликмән 

  

Өткен күндин әла билип һазирни, 

Өз көңлүмни өзәм хүш қип жүримән. 

Унтуп баштин өткән қишу-язимни, 

Бәк кечиккән баһаримни күтимән. 

  

Хаталиқлар руслап мениң қәддимни, 

Талай қетим һаят мени тавлиди. 

Өкүнмидим, өкүнәй мән немишкә?! 

Шу арқилик билдим һаят қәдрини.  

  

Бәхитликмән, бәхтимгә илһамим яр,  

Бәхитлик қип яратқан Илаһим яр, 

Алла әта қилған ушбу өмрүмдә 

Хошаллиққа толған талай күнүм бар  

  

Альбина Әмәтова 

  

  

Mutluyum 

  

Geçmiş günden çok iyi bilerek şimdiyi, 

Kendi gönlümü kendim sevindirerek yaşarım 

Unutarak başımdan geçen kış ve yazı, 

Pek gecikmiş baharımı beklerim. 

  

Hatalar doğrultarak benim boynumu 

Çok defa hayat beni güçlendirdi 

Pişman değilim, neden pişman olayım ki? 

Böylece bilmiş oldum hayat kadrini. 

  

Mutluyum, mutluluğuma ilhamım yar,  

Mutlu edip yaratan İlah'ım yar 

Allah'ın verdiği işte bu ömrümde 

Sevinçlerle dolu nice günüm var. 

  

Albina Ametova 

(Akt. Gamze Nur NALBANT) 
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Ана тилим  

  

Ана сүти билән сиңгән, ана тилим 

Сәндин алдуқ тәдбир, ибрәт, дана тилим. 

Түнүгүндин артуқ бүгүн ғәм-тәшвишим 

Тәғдириңни ойлисам гәр яра дилим.  

  

Өзгә тилдин айралмидуқ пәрқиң бүгүн, 

Шуңа, әпсус, бәкму төвән нәрқиң бүгүн. 

Қиммитиңни сәзгән болсақ тәғдиримиз 

Раст, өзгичә болар еди бәлким бүгүн... 

  

Шаирәм Баратова  

  

Ana Dilim 

  

Ana sütü ile sinmiş olan ana dilim 

Senden aldık tebdir, ibret, bilge dilim. 

Dünden fazla bugün gamım ve tereddütüm 

Kaderini düşünürsem eğer yara gönlüm. 

  

Başka dilden ayıramadık farkını bugün 

Ne yazık ki pek değersiz kaldın bugün 

Kıymetini sezmiş olsaydık talihimiz 

Doğru ki başkaca olurdu belki bugün. 

  

Şairem Baratova 

(Akt. Gamze Nur NALBANT) 
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Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр 

 

Әсли бу шәһәрдә кәлдим тунжа рәт,  

Бирақта тонуштәк маңа сезиләр. 

Бу қандақ мөжүзә, қандақ қарамәт, 

Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр. 

  

Муң толган көзләрдә гумран үмүтләр, 

Иш-оқәт койида жүргән адәмләр. 

Һәммиси бетонуш болсиму маңа, 

Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр. 

  

Һәжәва?! Нәпәсим йеник елинип, 

Бир мәһәл унтулип қисмәт-қәсирләр. 

Кимләр ят, өзләр ким ениқ билинип, 

Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр. 

  

Кочилар кезимән сезимим ойғақ, 

Һәттаки өзгичә йәрму билинәр. 

Көңлүмдә бирла ой: немишкә шундақ? 

Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр. 

  

Чүшәндим, қан издәп, нәсил қоғлашқа,  

Тосалғу болалмас жиллар-әсирләр. 

Әзәлдин қериндаш, қандаш болғачқа, 

Натонуш шәһәрдә тонуш чеһриләр. 

  

Вильям Молотов 

 

 

 

 

Tanış Olmayan Şehirde Tanış Çehreler 

  

Aslında bu şehre ilk defa geldim, 

Ama tanış gibi sezilir bana. 

Bu nasıl mucize, nasıl keramet, 

Tanış olmayan şehirde tanış çehreler. 

  

Hüzün dolu gözlerde yıkılmış ümitler, 

İşinde gücünde yürüyen insanlar. 

Hepsi yabancı olsa da bana, 

Tanış olmayan şehirde tanış çehreler. 

  

Acaba? Nefesim yenik düşüp 

Bir an unutuldu payımıza düşenler. 

Kimler yabancı, kimler tanıdık belli 

Tanış olmayan şehirde tanış çehreler. 

  

Sokaklar gezerim duygularım uyanık, 

Hatta başka bir yer mi bilinir. 

Gönlümde tek bir düşünce, neden böyle? 

Tanış olmayan şehirde tanış çehreler. 

  

Anladım, kan arayıp, nesil kovalayamaya 

Engel olamaz seneler, asırlar 

Ezelden kardeş, kandaş olana 

Tanış olmayan şehirde tanış çehreler. 

  

Vilyam Molotov 

(Akt. Gamze Nur NALBANT) 
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Türk Dünyası Ortak Atasözleri 
 

 

   Türkiye Türkçesi: 

Atılan ok geri dönmez. 

 

   Altay Türkçesi: Atkan 

ok taştan t’anbas. 

 

   Azerbaycan Türkçesi: 

Atılan oh geri kayıtmaz. 

 

   Başkurt Türkçesi: 

Atkan uk kire kaytmas. 

 

  Çuvaş Türkçesi:  

Perse yana uha kayalla tavranmast. 

  Gagauz Türkçesi: 

Atılan ok geri gelmez. 

 

  Hakas Türkçesi: 

Atılgan oh aylanmas. 

 

  Karaçay-Malkar 

Türkçesi: Atılgan ok kaytmast. 

 

  Kazak Türkçesi:  

Atkan ok kaytmas. 

 

  Kırım-Tatar Türkçesi: 

Atılğan ok keri kaytmaz, aytılğan-söz. 

 

  Kırgız Türkçesi: 

 Atkan ok taştan kaytpayt. 

 

  Nogay Türkçesi: 

Atılgan söz-atılgan ok. 
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  Şor Türkçesi:  

Atkan og nanmas. 

 

  Türkmen Türkçesi: 

Atılan ok daştan gaytmaz. 

 

  Uygur Türkçesi:  

Atkan ok yanmas. 

  Yakut Türkçesi:  

Itıllıbıt oh tönnübet. 
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GÖÇEBE DÜNYASINDAN HABERLER 
        

Türk Devletleri Teşkilatı nedir, hangi ülkelerden oluşur? Türk Devletleri Teşkilatı amaçları nelerdir? 
 

 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Konseyin adının 

‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olarak değiştiğini duyuran Erdoğan "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla 

bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz" dedi. İşte Türk Devletleri 

Konseyi hakkında bilmeniz gerekenler. 

 “TÜRK DEVLETLERİ KONSEYİ NEDİR? ,, 
Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Türk Konseyi olan anılan örgütün adı 2018'de 

Türk Keneşi oldu son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Teşkilat Türk 

devletleri arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacıyla kuruldu. Bunun yanında Teşkilat barış ve güvenliğin 

korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi misyonlarını benimser. Türk Devletleri Teşkilatı kurucu üyeleri 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Ekim 2019'da Bakü'de gerçekleştirilen 7. Zirve sırasında 

Özbekistan, Konsey'e tam üye sıfatıyla katılırken Macaristan ise Eylül 2018'de, Türkmenistan ise Kasım 2021'de 

gözlemci statüsünü aldı. Teşkilatın temel belgeleri 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli 

İstanbul Bildirisi’dir.  

 

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası 

hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimser. Türk Devletleri Teşkilatı bayrağında üye ülkelere ait 

semboller bulunur. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türk 

bayrağından, 8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından alır. 

 

Kaynak: TGRT 
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Kazakistan ve Özbekistan Arasında Müttefiklik Deklarasyonu İmzalandı 
 

 
 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke 

ilişkilerinin statüsünü müttefiklik düzeyine çıkarmayı öngören deklarasyonu imzaladı. Mirziyoyev, Kazakistan'a 

gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında başkent Nur Sultan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazak 

mevkidaşı Tokayev tarafından törenle karşılandı.  

Liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi. Tokayev, burada yaptığı 

konuşmada, söz konusu ziyaretin Kazak-Özbek iş birliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak açısından önemli 

olduğunu vurguladı. Kazakistan ile Özbekistan'ın, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması dahil olmak 

üzere bölgesel ve uluslararası gündemin birçok meselesinde ortak bir vizyona sahip olduklarını aktaran Tokayev, 

"Ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinde benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydedildi. Bu yılın 10 ayında ikili 

ticaret hacmi yüzde 30 artarak 3 milyar doları aştı. Biz kısa zamanda bu rakamı 5 milyar dolara, ardından 10 milyar 

dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.  

Tokayev, görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri müttefiklik düzeyine yükseltme konusunda ortak karar 

aldıklarını belirterek, "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerin statüsünü ittifak düzeyine çıkarma konusunda bir 

anlaşmaya vardık. Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tamamen yeni bir niteliksel düzeye taşıyor. Müttefiklik 

ilişkilerinin özel yükümlülükleri vardır. Bu bağlamda benim tarafımdan devletlerarası konseyin oluşturulması önerisi 

yapıldı." ifadelerini kullandı. Mirziyoyev de Kazakistan ile kurdukları özel kardeşlik ilişkilerini çok değerli 

gördüklerinin altını çizerek, "Biz çok yönlü iş birliğimizin güncel konulardaki çıkarların benzerliğini ve pozisyonların 

ortaklığını bir kere daha teyit ettik." dedi. Tokayev ve Mirziyoyev, görüşmelerin ardından Kazakistan ile Özbekistan 

arasındaki ilişkileri müttefiklik düzeye çıkarmayı öngören devletlerarası deklarasyonu imzaladı. Daha sonra liderlerin 

katılımıyla iki ülkenin ilgili kurumları arasında suçlu iadesi, afet, uzay, elektrik, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliği 

anlaşmalarının yanı sıra Orta Asya Uluslararası Sanayi Merkezi’nin kurulması, Türkistan-Çimkent-Taşkent 

güzergahında hızlı tren hattı ve Kızılorda-Üçkuduk arasında otoban inşası projelerine ilişkin ortak eylem planları 

imzalandı. 

 

Kaynak: SDE 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

101  

KİTAP ÖNERİLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 


