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İki Aylık Fikir, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

ÖN SÖZ
15. Sayımızı Sunarken
Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde, ideallerine sıkı sıkıya bağlanan
bir grup gencin on beşinci haykırışı;
Atalarımızın ‘’Buġday nèniŋ bolmisa, buġday sözüŋ yoķmidi?’’ (Buğday ekmeğin yoksa
buğday sözün yok mu?) sözünden hareketle, fikirlerimiz, kar altında kalan bir buğday tanesi
değil, dik durdukça boy veren bir başak olarak yazıya dökülecektir. Başaklarımızın hedefi
gökyüzüne erişmek ve güçlü kasırgalardan yılmamaktır. Türklerin dünyasına yeni bir soluk
getireceğine inandığımız Göçebe Dergisi, sizlerin desteği ile her geçen sayıda daha da
güçlenmekte, derinlere kök salmaktadır. Karınca kararınca çıktığımız bu yolda, gözlerimizi
ufuk çizgisinden ayırmadan ilerlemeye devam edeceğiz.
Macar Turan Vakfı tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Hun-Türk Kurultayı Turan’a ne kadar
yaklaştığımızı bize hissettirmiştir. Macar Turan Vakfı Başkanı András Bíró, “Turan halkları
için Hun-Türk kurultayı birleşme ve kavuşma günüdür” ifadelerini kullandı. Ayrıca bütün baskı
ve yıldırmalara karşı KKTC ve Doğu Türkistan bayraklarının hem geçiş töreninde hem de
alanda yer alması meselenin ciddiyetini ortaya koymaktadır.
Uluslararası Türk Akademisi başkanı Prof. Dr. Darhan KIDIRALI bey tarafından 23.08.2022
tarihinde muştusunu verdiği bugün ise ayrıntılılarını öğrendiğimiz İlteriş Kutluk Kağan’ın
Külliyesi ve Yazıtı geçmişimize ve ortak tarihimize ışık tutan bir keşif olmuştur. Keşfe katılan
bilim insanlarının verdiği ilk bilgiye göre “Tanrı”, “Türk”, “Kutluk” ve “Tümen” gibi bir dizi
kelime tespit etmiştir.
Dergimizin Ağustos Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk Dünyası Ortak
Atasözleri’’, “Göçebe Dünyasından Haberler” ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere beş
bölümden oluşmaktadır:
Düşünce/Fikir Yazıları; Fuat Kösearif ve Yazmış Olduğu “Gagavuzlara Açık Mektup”,
“Gönül”lerin Kitabı: Kutadgu Bilig ve Korkut Toponimi Hakkında Üç Fikir başlıklı yazılardan
oluşmaktadır.
Edebî Yazılar; Kimseye Konulmayan Ad, Tramvayda, Bir İçim Su, Kafkasya, Sebebi Sensin,
Sevdayı Daim, Türk’üm ve Yollar başlıklı çeviri ve şiirlerden oluşmaktadır.
Saffet Alp YILMAZ
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI
FUAT KÖSEARİF VE YAZMIŞ OLDUĞU “GAGAVUZLARA AÇIK MEKTUP”
Şule BERBER1
Fuat Kösearif, 1872 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası II. Abdülhamit’in vezirlerinden
Köse Raif Paşa’dır. Fuat Kösearif’in Türklük bilimine olan ilgisi Almanya’ya eğitim için
gitmesiyle başlamıştır. Orada Arminius Vambery eserlerini okumuş ve özellikle Türk dili
üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Fuat Kösearif önce teğmen olarak Prusya ordusunda sonra
da yüzbaşı olarak Osmanlı ordusunda görev yapmıştır. İstanbul’a geldiğinde de Necip Asım,
Velet Çelebi ve Mehmet Emin Yurdakul ile tanışması Türkçecilik alanında daha etkin bir
faaliyet göstermesinde etkili olmuştur. 1908 yılında açılan Türk Derneği’ne üye olan Fuat
Kösearif derneğin dergisinde de dille ilgili yazılar yazmıştır. Onun dil görüşü daha çok “dilde
tasfiyecilik”tir yani kullanımda olan Arapça ve Farsça bütün kelimeleri atıp yerine ya eski
Türkçe kelimeler ya da Türkçe köklerden türetilmiş yeni kelimeler bulmak görüşündedir. Ziya
Gökalp ise Fuat Kösearif’in bu görüşünün yanlış olduğunu savunmuştur.2
Hayatı boyunca dilde tasfiyeciliği savunmuş olan Fuat Kösearif, her ne kadar dilde yanlış bir
görüşün savunucusu olsa da bu alana gönlünü vermiş bir araştırmacıdır. Türk Derneği
Dergisi’nde “Türkçe Aruz”, Belleten ve Yeni Türk dergilerinde “Oğuzname” ve Kutadgu Bilig”
yazıları dikkate değerdir. Ayrıca Fuat Kösearif, Hoço harabelerinde bulunan ve ilk olarak Von
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M. Şakir Ülkütaşır, “Fuat Kösearif ve Dilde Tasfiyecilik” https://core.ac.uk/download/pdf/38329738.pdf

Le Coq tarafından tanıtılan Mani dinine ait metinleri Türkçe Mani El Yazıları (Manichaika) adı
altında Türkçeye çevirmiştir.1
Tüm bunların yanında Fuat Kösearif, gerçekleştirememiş olsa da Türklük bilimine dair ileri
görüşlü öneriler sunmuştur. 1929 yılında Vakit gazetesinde Gagavuzlara yazmış olduğu açık
mektup bunun bir göstergesidir.2 O Türk dünyasıyla ilgili derleme çalışmalarının yapılmasına
dikkat çekmiş, sözlü kültürün ve dilin yok olmadan kayıt altına geçirilmesini istemiştir. Aşağıda
Fuat Kösearif’in yazmış olduğu mektup hem orijinal hem de günümüz Türkçesine uyarlanmış
hâli yer almaktadır.

Gagavuzlara Açık Mektup
Güç oldu hem geç oldu. Gene Tanrı’ya çok şükür ki oldu. Türkiye ile Bulgaristan en sonunda
anlaştılar, birbirleriyle artık boğuşmamaya söz verdiler, imza attılar. Ne mutlu!
Tarihin eşiğindeki periler yurduna kavuşan karanlığında Turan’ın tılsımlı bir pınarından
Türk’ün coşkun ırmağı fışkırmış; dünyanın dört bucağına akıp çağlamış ve hâlâ da çağlıyor.
Kol kol sökün eden bu uluslardan başlangıçta bir fakat gitgide din ve dil ile ayrı düşenler
arasından böyle iki ulusun konduğu yeni yurtlarda buluşarak birbirine dost eli uzatmasını, Türk
tarihi sevinçle kaydedecektir. Ne yazık ki bu uzlaşmada iş gören amil soy bilgisi, kan
birliğinden değil, ancak ve ancak harp yorgunluğundan ve ezginliğinden doğan dirlik düzenliğe
susamış siyasetin zorlu gereği olmuştur.
Kavimler bilgisinin çehresine şaşkın bir gururun asmış bulunduğu yaşmağı, doğruluğun ışık
salan eli acaba ne vakit sıyıracak? Kanca, yurtça Bulgar Türklerinden bize çok daha uzak
Macarlar –hatta Finlandiyalılar- acaba neden kendilerini duyguca bize daha yakın buluyorlar?
Onlar da Hristiyan değil mi? Hele Macarlar bir zaman ay ile haçı birbirine karşı yükselten kanlı
düşmanlığın en gönüllü dilaverleri değiller miydi?
Ey Karaoğulların torunlarının torunları, siz Gagavuzlar, Slavlık içinde benliğini eritmiş asılca
Türk olan Bulgarlardan nasıl oldu da bize, Oğuz Türklerine çok daha benzer kaldınız? Daha

Hüseyin Salman, “Hoço Harabelerinde Bulunan Bir Mani Metni ve Türk Tarihi Bakımından Önemi,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1890601
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Fuat Kösearif, “Dil Yolunda: Gagavuzlara Açık Mektup”, Vakit Gazetesi, 9 Haziran 1929, s. 4.
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geç mi geldiniz de Türk dilinizi, Türk törenizi esirgeyip saklayabildiniz? Alkış diriliğinize, alkış
kıskançlığınıza!
“Azcalıkların hakkı”. Ne güzel söz! Gündüz görülmüş yıldızlı bir rüya. Siz ki hükümetinizin
sadık tebaasısınız, öyle de kalmak hem yasanızın hem boynunuzun borcudur. Bulunduğunuz
ortam gereği yavaş yavaş dilinizi, törenizi yitirmek baskısı altındasınız. Bir baskı ki manivelalı
tutacağı o ülkenin yaşadığı içtimai medeniyetin avucunda bulunuyor. Siz ki yurttaşlarınız,
gönül verdiğiniz aynı dinin sağlam ıssı ve alımlı bağlarıyla bağlısınız. Sarmaş dolaş olduğunuz
ortalıkta er geç kaynaşıp gideceksiniz. Yoksa din urganından daha sağlam ve sıkı bir sargı mı,
gücü ruhun ihtiyacından da baskın başka bir yönetici mi var? Bilmem… Bu sorunun cevabını
tan doğuşlarını ile gün batışlarını, başsız öteden sonsuz erteye sayan görgülü zamana
ısmarlıyorum.
O neler sınayıp geçirmedi ki! Onun durmadan akan selinde nice girdaplar döner, anaforlar
geriye gider. Ağabeyiniz Bulgarlar ile kan kardeşliğiniz/miz, ihtimal bir gün anlaşılır. Bundan
doğabilecek içli bir birleşmeye şayet istikbal sağdıçlık edecek olsa da acaba o vakte kadar
dilinizden, törenizden ne kalmış bulunacak?
Kara Oğuzlar! Siz ki aranızdan Radoslav gibi bir siyasi çıkardınız, ilmî adamlar da yetiştiremez
misiniz? Slavlıkta kaynaşıp kaybolmadan önce biz Oğuz Türk kardeşlerinize bir yadigâr
bırakmaz mısınız? Sizden önce ve sonra Türk Balkanlarından nice Türk ulusları geçip göçtü.
Ne ses ne de iz bıraktılar. Yazıklar, Ongurlar, Peçenekler, Kumanlar, Avarlar, Hunlar,
Bogomiller ve Türkopol denilen adları bilinmedik nice Türk boyları hepsi de bulanık mazinin
dipsiz kuyusunda kaybolmadı mı?
Kara Oğuzlar! Dilinizi, törenizi, şarkılarınızı, masallarınızı, savlarınızı, dualarınızı,
yakarışlarınızı yazıya geçirip biz Oğuzlara, Türklük gayretini güden öz kardeşlerinize, ölümsüz
bir armağan olarak sunmaz mısınız, ey Turan ellerinden göçen yolcular?
Köse Raif Paşa oğlu Mehmet Fuat

“GÖNÜL”LERİN KİTABI: KUTADGU BİLİG
Kübra ŞAHİNBAŞ1
Giriş
Türkçenin en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Balasagunlu Yusuf Has
Hacib tarafından yazılmıştır. Eser, isim olarak "devlet yönetme bilgisi", "saadet veren bilgi"
anlamlarına gelir. Adalet, saadet, akıl ve akıbet kavramları etrafında alegorikleşmiş olan
Kutadgu Bilig hem bir siyasetname olarak hem de insanların bu dünyada ve ahirette saadete
erişebilmesi için onlara yol gösteren bir başucu kitabı olarak Türkçenin en önemli yapı taşları
arasındadır.
Bu çalışmada eserde sıklıkla kullanılmış olan gönül kavramı; gerek bilgi, akıl, dil, saadet ve
nefis kavramları ile ilişkisi açısından gerek insanlara yol gösterici olması açısından gerekse
devlet yönetme sürecindeki önemi açısından ayrı başlıklar hâlinde incelenmeye çalışılacaktır.
Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te gönül kelimesi “Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır
vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı” olarak geçer. Dolayısıyla gönül, insanın manevi yönüdür,
manevi kaynağıdır. Kelimenin edebiyat tarihimizdeki âşıklarından biri de Kutadgu Bilig yazarı
Yusuf Has Hacib'dir. Yazarın gönülle ilgili mısraları Türkçenin İslam çağındaki ilk gönül
şiirleridir. (Banarlı, 2015:87)
Kutadgu Bilig’de gönül kelimesiyle kurulan deyimlerin anlam dünyasını inceleyen Mustafa
Argunşah, kelimenin eserde en çok kullanılan kelimelerden biri olduğunu söyler ve 6645
beyitlik metinde gönül kelimesinin 490 kez geçtiğini ifade eder. “Eserde gönül kelimesinin
geçtiği beyitler bir araya getirildiğinde 11.yüzyıl algısına göre ideal/mükemmel insan
tiplemesinin ortaya konulduğu görülür. Yusuf Has Hacib, KB’de gönülle ilgili
vasıflandırmalarıyla ideal bir insan tablosu çizer.” (Argunşah, 2016: 259)
Gönül kavramını farklı başlıklar altında şu şekilde inceledik:

Gaziantep/Şahinbey Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. Erciyes
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu.
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1. Gönül Sahibi Olmak
Eserde, gönül kelimesi “bey”e benzetilmiştir. Bey yol gösterince halk onu nasıl takip ederse,
gönül yol gösterince de vücut onu öyle takip eder. Gönül dolayısıyla bütün vücudun merkezidir
ve tüm işlerimize yön verir:
2795. köngül beg turur yiti endam öze
begi başlasa budnı yügrir tüze
“Gönül yedi endam üzerine beydir; bey yol gösterince, halk tereddütsüz onu takip eder.”
2797. et öz yiti endam köngülke udar
kögül birle yalnguk agır yük yüder
"Vücut, yedi endam gönle uyar; insan gönlü ile ağır yük yüklenir."
Gönülsüz insan sadece bir şekilden ibarettir. Ancak gönül sahibi olan insan böyle midir? İşte
gönül, Kutadgu Bilig'de bu şekle ruh veren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır:
2472. köngülsüz kişiler kurug kep olur
köngül birle yalnguk kamug iş kılur
“Gönülsüz insanlar kuru bir kalıp olur; insan her işi gönül ile yapar.”
Gönül sahibi olan insan ve olmayan insan arasındaki fark ise şu beyitte belirtilmiştir:
2470. köngüllük kişi söz unıtmaz bolur
köngülsüz sözüg ked tutumaz bolur
"Gönül sahibi olan insan verdiği sözü unutmaz; gönül sahibi olmayan insan ise sözünü
tutmaz."
2. İnsana Yol Gösterici Bir Kavram Olarak Gönül
Kutadgu Bilig'de insanın her işinde gönlünü kılavuz etmesi gerektiği sıklıkla dile getirilmiştir.
Buna göre insan bir işi yapmadan önce mutlaka gönlü ile istişare kılmalıdır. Gönlün beğendiği
işler insana hayır, gönlün beğenmediği işler ise insana şer getirecektir:
3689. kişike kingeşgil ayıt barça söz
köngül taplamasa yırak tutgıl öz

“Hangi işi yapmak istersen, önce bunu gönlüne danış. Sonra başkaları ile meşveret et,
her sözünü danış; fakat içine sinmezse, o işten kendini uzak tut.”
3691. köngül taplamasa kayu işlerig
asıg bolmaz anda ay köngli tirig
“Ey gönlü diri, hangi işi gönül beğenmezse o işten bir fayda gelmez.”
Allah, insanlara doğru ve hayırlı olanı göstermesi için gönlü bahşetmiştir. İnsan doğru ve hayırlı
olana ancak temiz bir gönül ile ulaşabilir. Temiz ve doğru bir gönle sahip olan insan hem
ahirette hem de bu dünyada zengin olacaktır. Bu yönüyle gönül kavramı Kutadgu Bilig'de insan
için hem öteki dünyada hem de bu dünyada saadete erebilmesi için bir anahtar niteliğinde yer
almıştır:
1748. takı bir ajunug tutayın tise
könilik bile tut köngül til özüng
“Ahireti kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü dilini temiz tut.”
2759. köngül til köni tut kılınçıng bütün
sanga kelge devlet bu dünya bütün
“Düşüncen ve sözlerin doğru, hareketin güvenilir olsun, saadet ve bütün bu dünya
nimetleri sana gelir.”
3. Gönül Kırgınlığı
Gönül, biz insanlara Allah tarafından bahşedilmiştir. Kalpler Allah'ın elindedir. Bu yönüyle
gönül kıran insanlar hem bu dünyada hem de öteki dünyada cezalandırılacaktır. Gönül kırmak
ne kadar kolaysa, gönül kazanmak bir hayli zordur. Dolayısıyla Kutadgu Bilig'de gönül, çabuk
kırılır olması yönüyle ele alınmış ve gönlü kırık olan insanlardan hayır umulmaması yönünde
tavsiyelerde bulunulmuştur:
3351. budun köngli yuvka küdezmeki sarp
köngül sınsa hasmı bayat adli tap
“Halkın gönlü yufkadır, onu muhafaza etmek çok güçtür; burada gönül kırılırsa, ilahi
adaletle karşılaşılır; bu ise, kâfidir.”

4611. serilse kişi köngli kitti tatıg
yakınlık yıradı kesildi asıg
“İnsanın gönlü kırılırsa; işin tadı kaçar, yakınlık uzaklaşır ve ondan faydalanmanın
arkası kesilir.”

4. Gönül, Bilgi ve Akıl İlişkisi
Kutadgu Bilig'de gönül ve akıl kavramları birbirinden ayrı tutulmamıştır. İnsan gönlünü akıl ve
mantığından önce tutmalıdır. Ancak insana her işinde kılavuzluk eden gönül, akıl olmadan tam
olarak işlevini yerine getiremeyecektir. Çünkü hayat yolunda gönlü ile samimiyet ve ihsanla
ilerleyen insanın, karşısına çıkan engeller karşısında aklını ve bilgisini kullanması gerekecektir.
Aklını ve gönlünü yerinde kullanan insan ise doğru bilgiye ulaşacak ve saadete erecektir:
1991. köngül bolmasa er közi asgı yok
ögi bolmasa er köngül osgı yok
“Gönül olmazsa, insan gözünün faydası yoktur; akıl olmazsa, insan gönlünden layığı ile
istifade edemez.”
1818. törütürde birse bayat ög köngül
tükel maye buldı biligke ogul
“Tanrı yaratırken, akıl ve gönül ihsan ederse, çocuk bilgi için tam bir sermaye elde etmiş
olur.”
5. Gönül ve Dil İlişkisi
“Eserde gönül kelimesine en çok ‘dil’ kelimesi eşlik etmektedir. Bu ikisi sık sık birlikte
kullanılmakta, dil gönülden geçenleri dışarı vuran bir organ olarak görülmektedir.” (Argunşah,
2016: 260) Bu sebeple KB’de gönül ve dil birliğine çok önem verilmiştir. Özü ve sözü bir olan
insan hem diğer insanlar tarafından sevilir ve sayılır hem de Allah'ın rızasını kazanır. Eserde
bu iki kavram arasındaki bağlantı öyle sıkı kurulmuştur ki bir insanın gönlünün doğruluğunu
tespit etmek için diline ve sözüne bakmamız gerektiği dile getirilmiştir. Çünkü insan
gönlündekileri diline yansıtır, özü neyse sözü de odur:

6579. kişi köngli bilgü tanuk erdi til söz
köngül til ala boldı kimke büteyi
“İnsanın gönlünü anlamak için, onun dili ve sözü bana şahit idi; şimdi gönül ve dil alaca
oldu; kime itimat edeyim.”
4287. kişi aslı bilmek tilese açuk
köngül til kılınçı bu işke tanuk
"İnsanın aslını açık olarak bilmek istersen, dikkat et, onun düşüncesi, sözü ve hareketi
buna şahittir.”
6089. bagırsak bolun barça tınlıg öze
tapug kıl bayatka köngül til tüze
“Her mahlûka karşı merhametli ol, gönlün ile dilini bir ederek, Tanrı’ya ihlasla ibadet
kıl.”
6. Gönül ve Nefis İlişkisi
İnsan gönlü ve nefsi bir çatışma içindedir. İnsan ancak gönlü doğru olursa hayırlı bir kul
olabilir. Ancak gönlünü doğru ve dürüst tutmayıp, gönlünü nefsinin hâkimiyetine verirse işte o
zaman bu, insan için zararlıdır. İnsan bu dünyadaki imtihanı doğrultusunda gönül gözünü açık
tutmalı, arzularının ve nefsinin gönlünü kirletmesine izin vermemelidir. Gönül, bütün vücudun
merkezidir. İnsan gönlünü diri tutup nefsini öldürürse saadete erecektir, ancak gönlünü nefsinin
hâkimiyetine verip onun esiri olursa, bu insan için tehlike teşkil edecektir:
4912. hava nefs tirilse ölür bu köngül
köngül ölse ta'at kalur ay ogul
“Hava ve nefis canlanırsa, gönül ölür; gönül ölürse; ibadet ihmal edilmiş olur, ey oğul."
4913. bizing könglümiz öldi bolga bu kün
hava nefs me kıldı boyun ked yogun
“Hava ve nefis boynunun bu kadar kalınlaşmış olduğuna bakılırsa bizim gönlümüz
bugün ölmüş olmalıdır.”

7. Gönül Zevki ve Göz Zevki Arasındaki İlişki
Eserde göz zevkinin insan gönlünü nefse yönlendirebileceği de dile getirilmiştir. Çünkü göz
görmezse gönül de görülen şeyi arzu etmeyecektir. Atalarımızın da dediği gibi gözden ırak olan
gönülden de ırak olur:
4516. közüngni küdezgil köngül kolmagay
köngül kolmasa öz bulun bolmagay
“Gözünü gözetirsen, gönlün bir şeye akmaz arzu etmeyince de insan hiçbir şeye
kapılmaz.”
Gönül, bütün duygularımızın merkezidir. Sevgi, aşk, nefret, heyecan, korku gibi tüm duygular
gönülde kaynağını bulur. Bu bağlamda gönüldeki dilek, sevgi ve arzu görüşümüzü de etkiler:
3480. köngül kimni sevse körür közde ol
közün kança baksa uçar yüzde ol
“Gönül kimi severse, göz daima onu görür; göz nereye bakarsa, orada o uçar.”
8. İnsanı Dileğe Ulaştırmada “Gönül” ün Önemi
Gönüldeki zevk ve arzu insanı amaçlarına ulaştırmada büyük bir rol üstlenmektedir. Çünkü
insan bir işi gönülden isteyerek yaparsa bu işten hayırlı sonuçlar alacaktır. Bu yönüyle eserde
gönüldeki zevk ve arzu, insanın dileğine kavuşmasında kuvvetli bir aracı olarak da işlenmiştir:
3701. komıtsa köngül kör yorıtsa kişig
yakın boldı sakın tilemiş işig
"Gönül heyecanlanır ve insanı harekete getirirse, bil ki, istenilen iş çabuk olacaktır."
5044. köngül arzulasa yırak yir yaguk
bolur terk tilekin bulur ol anuk
“Gönülden arzulanırsa uzak yer yakın olur ve insan dileğini kendisi için hazırlanmış
gibi derhal elde eder.”
9. Gönül Sırrı
Kutadgu Bilig'de gönül sırrının muhafaza edilmemesinin sonucunun pişmanlık olacağı dile
getirilmiştir. Çünkü gönül, insanın özüdür. İnsan, özünün sırrını saklamalıdır:

1301. sözüg barça tıngla yime bütme terk
köngül sırrı açma katıg kizle berk
"Her sözü dinle, fakat hemen inanma; gönül sırrını açma, onu sımsıkı sakla."
2691. köngül sırrı berk tut sen ayma tilin
kalı aydıng erse ökünçi yılın
“Gönül sırrını iyi muhafaza et, sen onu söyleme; eğer söylersen, pişmanlığı yıllarca
sürer.”
10. Alçak Gönüllülük
Kutadgu Bilig'de alçak gönüllülüğün insanı her zaman yüksek mertebelere ulaştıracağı dile
getirilmiştir. Alçak gönüllü olan insanlar hem çevresi tarafından sevgi ve saygı görecek hem de
Allah'ın rızasını kazanacaktır. Bu yönüyle eserde insanı saadete ulaştıracak ve onu itibarda
tutacak en önemli kavramlardan biri olarak karşımıza yine gönül kavramı ile ilgili olan alçak
gönüllülük çıkmaktadır:
2120. küvezlik asıgsız köngül tumlıtur
köngül kodkı bolsa kişig yoklatur
“Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur; alçak gönüllülük insanı yükseltir.”
2232. budunda sevüg boldı kodkı kişi
sevügsüz bolur küngli katkı kişi
“Alçak gönüllü insan halk arasında sevimli olur; haşin ve kibirli adam ise, sevimsiz
olur.”
10.1. Saadet ve Alçak Gönüllülük Arasındaki İlişki
Kutadgu Bilig'de saadete erişmek isteyen insan için en önemli özelliğin alçak gönüllülük
olduğu vurgulanmıştır. Alçak gönüllülük gösterip saadete erişen insan amacına ulaşınca gurura
ve kibre kapılıp kendini nefsinin kollarına bırakabilir. Ancak saadet onu bulunca mütevazı
olmaya devam ederse gönlüne hâkim olursa devleti ve başarısı uzun süreli olacaktır:
1704. köçüt teg bolur kut tüpi hem tözi
köngül kodkısı ol anıng yıldızı

“Saadet aslında göç atı gibidir, göçer-gider; onu bulunduğu yerde tutan kök, alçak
gönüllülüktür.”
5901. at edgü tilegil bayat birdi kut
kutug buldung erse köngül edgü tut
"Sen iyi ad dile, Tanrı sana saadet verdi; saadete erişince, gönlüne hâkim ol."
10.2. Beyliğin Şartı Olarak Alçak Gönüllülük
Beyliğin gerektirdiği en önemli şartlardan biri alçak gönüllülüktür. Çünkü beylik dünya için
yüksek bir mertebedir. Bey, bu yüksek mertebeyi ancak alçak gönüllülükle koruyabilir. Eğer
halkın başındaki beyler devletine güvenip kibre ve gurura kapılırsa saadetleri uzun
sürmeyecektir. Ancak alçak gönüllü olurlarsa halk tarafından itibar görecekler ve saadetleri de
kalıcı olacaktır:
2049. akılık kerek begke kodkı köngül
bu kodkı köngül birle kılkı amul
"Beye cömertlik ve alçak gönüllülük lazımdır; alçak gönüllülük ile birlikte tabiatı da
sakin olmalıdır."
2118. ulugsıg bedük tutsa begler köngül
siziksiz uçuzlug körür ay ogul
“Beyler büyüklük taslar ve kibirli olurlarsa, ey oğul, onlar, şüphesiz, itibar görmezler.”
11. Devlette Hizmet Usulünde "Gönül" ün Önemi
Kutadgu Bilig'de devlet hizmetinde bulunacak olan bey, ordu kumandanı, hacib, kapıcıbaşı,
hazinedar, içkicibaşı ve kâtip gibi kişilerde aranacak en önemli özelliklerden olarak gönül
doğruluğu, gönül temizliği, gönül sahibi olmak ve alçak gönüllülük olmuştur. Devletin kalıcı
olmasında, ülkede saadetin sürmesinde izlenecek yol ve sahip olunacak nitelikler noktasında
ilk aranan şartların gönülle ilişkili olan özellikler olması gönlün önemini bir kez daha
vurgulamaktadır.
Beylik işi gönül ve akıl işidir. Allah kime beylik işini verirse, ona buna uygun akıl ve gönül de
verir. Çünkü beylik işi herkesin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Kim halis bir gönül

sahibi ise, kim aklını doğru ve mantıklı bir biçimde kullanıp halkına yararlı olabilirse o beylik
işini hak edecektir:
1933. bayat kimke birse bu beglik işi
birür ög köngül kör ol işke tuşı
“Tanrı kime bu beylik işini verirse, ona işi ile mütenasip akıl ve gönül de verir.”
Beylerdeki gönül temizliği ve doğruluğu, ülkedeki asayiş, huzur, saadet ve güven açısından da
çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü gönlünü doğru tutmayıp, halkının menfaati yerine
kendi menfaatlerini ön planda tutan, halkını adaletle yönetmeyip işlerine fitne ve fesat karıştıran
beyler ülkedeki saadeti de yerle bir edecektir:
2012. köngül til ongay bolmasa kör kılık
ol ildin kaçar kutka bolmaz yorık
“Beyin gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet o memlekette dolaşamaz, kaçar.”
Alçak gönüllülük, gönül doğruluğu ve temizliği yalnız beylerde aranan şartlardan değildir.
Devletin diğer kademelerinde hizmette bulunacak olan kişilerde de bu şartlar aranmaktadır.
Örneğin ordu kumandanı şu özellikleri taşımalıdır:
2294. kılınçı ongay bolsa kodkı köngül
budunka sevitür özin bu yang ol
“Kumandan iyi tabiatlı ve alçak gönüllü olmalıdır; o böylelikle kendisini halka
sevdirir.”
Hacibde bulunması gereken özellikler ise şu şekildedir:
2469. köngüllük kerek hem ked öglüg kerek
amul bolsa kılkı takı edgürek
“Hacib gönül sahibi ve çok akıllı insan olmalıdır; bir de sakin tabiatlı olursa, daha iyi
olur.”
Kapıcıbaşı olacak olan kişide de alçak gönüllülük, aranan şartlardandır:
2576. tili birle yumşak süçig tutgu söz
köngül tutsa alçak yaruk tutsa yüz

“Kapıcıbaşı yumuşak ve tatlı sözlü olmalı; gönlünü alçak tutmalı ve her vakit güler yüz
göstermelidir.”
Hazinedarın taşıması gereken özellikler ise şu beyitte belirtilmiştir:
2792. köngül til köni tutsa kılkı bütün
angar tegmese ot yalını tütün
“Ateşin alevi ve dumanı dokunmaması için, onun gönlü ve dili doğru, hareketi ve tabiatı
uygun olmalıdır.”
İçkicibaşılıkta aranan şartlar:
2900. idişçi başı ked kuyug er kerek
köni tutsa ötrü köngül ög yürek
“İçkicibaşılık için çok titiz insan lazımdır; o gönlünü, aklını ve yüreğini doğru
tutmalıdır.”
Sonuç
Kutadgu Bilig, gönüllerin kitabıdır. Yusuf Has Hacib'in gönül kelimesini sıklıkla kullanması
da bunu desteklemektedir. İncelememizde de görüleceği gibi insanın hem bu dünyada hem de
öteki dünyada saadete erişebilmesinin en önemli şartları olarak gönül doğruluğu, gönül
temizliği ve alçak gönüllülük özellikleri gösterilmiştir. İnsan bu özellikleri taşımadan önce ilkin
gönül sahibi olmalıdır. Gönül sahibi olmak kolay iş değildir, her insan gönül sahibi olamaz.
Çünkü buna sahip olan insan büyük bir yük yüklenmektedir. Gönül, bundan sonra tüm
vücudumuzun merkezine yerleşecek ve yönetimi eline alacaktır. Bu süreçteki yardımcıları; akıl,
bilgi ve dildir. Düşmanı ise nefistir. Bu zorlu macerada gönül her zaman akıldan destek
alacaktır. Akıl olmazsa gönül işlevini tam olarak yerine getiremeyecektir. Nefis ise ona hep
engeller çıkaracaktır. Ama doğru ve temiz gönle sahip olan ve gönlünün hâkimiyeti elinde olan
insan bu engelleri aşmasını bilecektir. İşte bu yönüyle Kutadgu Bilig, insani açıdan bir gönül
macerasıdır. İnsan yaşadığı süre boyunca bu macerayı yaşamaya devam edecektir. Neticesini
ise hem bu dünyada hem öteki dünyada olumlu ya da olumsuz olarak alacaktır.
Kutadgu Bilig'i gönül kavramı noktasında bir siyasetname olarak incelediğimizde ise yine bu
kavramın doğru devletin temellerinde yer aldığını görüyoruz. Devlet yönetiminin başını teşkil
eden bey, ne kadar başarılı ve zeki olursa olsun gönlü doğru ve temiz değilse, alçak gönüllülük

gösteremiyorsa saadeti uzun sürmeyecektir. Dolayısıyla ülkedeki asayiş ve huzuru sağlamada
en önemli kavramlardan biri olarak karşımıza yine gönül çıkıyor. Eğer bir beyin ve ona tabi
olan diğer devlet kademelerinde yer alan kişilerin gönlü doğru ve temiz olursa o ülkeyi saadet
kuşatacaktır. Hem devlet görevlileri halk tarafından sevilecek ve sayılacak hem de halk doğru
ve adaletli yönetimden hoşnut olacak ve mutlu olacaktır. Böylelikle o ülkede saadet rüzgârları
esecek ve devlet uzun süreli olacaktır. Bu açıklamalarımızdan hareketle bir siyasetname olarak
değerlendirdiğimiz Kutadgu Bilig'e göre devlet yönetme süreci de bir gönül yolculuğu değil
midir?
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KORKUT TOPONİMİ ÜZERİNE ÜÇ FİKİR
Davronbek ORIPOV

Qorqut, Qorqud, Gorkut, Horhut, Horhit ata gibi Türk halkları arasında çeşitli isimlerle
adlandırılan, bazen tarihi bir figür olarak kabul edilen efsanevi Dede Korkut hakkında çok fazla
şeyler yazılmıştır. Sanki onun hakkında hiç konuşma yok.
Yine de, bu kişi hakkında (makalelerimizden birinde, bu cinsin tarihi bir kişi olabileceği
gerçeğine özel bir vurgu yaptık), Korkutun adı hakkında birkaç geri bildirim yapma arzumuz
da vardır (Orıpov D, 2022).
Efsaneye göre, gençliğinde Korkut, insan hayatının kısacık olduğu ve ölümle savaşmaya kararlı
olduğu sözlerine inanmadı. Hayatı hakkındaki düşünceleri beklerken, kendisini insanların
arasından çeker ve sonsuz yaşamın sırlarını dağlarda ve taşlarda arar. Ama nereye giderse
gitsin, her Banda, sözde ölüm, yudumlanması gereken bir “meyve suyu” ile karşı karşıya gelir.
Ormandaki yaşlı bir ağaç çürüdüğünü söylediğinde, çöldeki bir kukuleta güneş lekesinde
solduğunu da söyler. Gökdelenlerin giderek çürümeye dönüştüğünü bile yazıyor. İtiraflarını
dinleyen Korkut, ağaçtan aşağı yürür ve ona sıkı bir şekilde bağlanır. Bu şarkı söylüyor ve ona
dört keder hepsini aşılıyor, adeta oku inliyor. Efsaneden anlaşılıyor ki, geçici dünyadan
sonsuzluğu arayan Korkut, sanatıyla canlılık kazanıyor.
Bize öyle geliyor ki, toponim korkusu üç seçenekte kullanılabilir.
Dastlabkisi, bilindiği gibi, Azerbaycan, Türkmenistan bölgelerinde, Dede Korkut’un mezarları
olduğu belirtilmektedir. Bu tür mezarların Türkiye, Özbekistan, Kazakistan bölgelerinde de
bulunduğu belirtilmektedir. Bu türbeleri ziyaret eden insanlar, büyük aziz' den acılarında
iyileşmelerini ister ve asil niyetleri yolunda güç isterler.
Kalplerinde korku olanlar, “düşmüş bir kalbi” olanlar, bir şeyden korkan ve aptallaşan ya da
kekeleyenler, Dede Korkut’ un mezarını ziyaret ediyorlar. Bu nedenle, eğer insanlar bir korku
babası olarak azize döndüyse, ne harikadır.
Seçkin bilim adamı Abubakr Divaev, Kazan topraklarındaki Korkutun toponimi ile ilgili, efsane
hakkında, yazdı. Ona göre, Korkutun mezarı, daha sonra Sır Derya tarafından yıkanmış ve 1880
yılına kadar korunmuştur (Dıvaev A, 1896, 193-194 s.). Günümüz Kazakistan topraklarına
tekabül eden bölgelerde daha popüler olan Korkut toponimin olduğu ve bu şekilde uygulandığı
anlaşılmaktadır.

Baloyu kazo' dan, çeşitli felaketlerden, kalplerinden korkanlardan korkanlar, Azize sığınmak
için gitmiş olabilirler. Her halükarda, Dede Korkut’ un MS 7-8. yüzyıllarda yaşadığı göz önüne
alındığında, o zamanlar bu cinsin, azizle birlikte, bir şaman, tohumların yaşlısı, bir yorumlama
olması muhtemeldir.
Özbek dilinin Açıklayıcı Sözlüğünün beşinci cildinde (Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2008,
415 s.) korku kelimesi şu şekilde tanımlanmıştır: Korku 1 korku hissetmek, korku hissine teslim
olmak. 2 korkaklık, kalpsiz olmak, kalbe bahis yapmadan, martingale vermeden kaçmak.3
Hadik' i alın: yıkanmamak, kalbe Martingale vermemek; yıkanmak.
Bu üç yorumdan ilki, vurguladığımız toponim Korkut’ una karşılık geliyor. Korku hisseden bir
kişi, korku duygusu, kalbini işgal eden insanların korkusunun üstesinden gelmeye yardımcı
oldu, korkulu bir baba olarak yüceltildi.
Yine bu açıklayıcı sözlüğe dönüyoruz. Korkmak fiilinden biraz daha uzakta, El ele kelimesi
gerçekleşti. Bu anlam olarak tanımlanır (Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2008, 416 s.).
Dikkatimizi çeken kelime QUT-Baraka' ydı ve Dede Korkut’ un bir büyüğü, yaptığı bir eylem
olarak söylediği her kelimeyi verdi, Eli toprağı kutsadı. Ülke halkı zenginleşti. Bu nedenle,
Türklerin Büyük Tanrı'ya takva sahibi baba dedikleri görüşünden uzak değiliz.
Altay Türkleri’ nin Cennet Tanrısı’ nı “gor bostan” olarak adlandırdıklarını ve doğal olarak ona
iyi şanslar, nimetler, bolluk, mutluluk dilediklerini belirtmek gerekir. Bu terim, Korkut’ un
anlamının kökünün – nimetin, iyiliğin, mutluluğun taşıyıcısı - nerede izlendiğine dair bir ipucu
verir.
Dede Korkut’ la ilgili birçok anlatıda, ölümden kaçındığı, sonsuz yaşamın şarabını aradığı, sık
sık söylediği atasözlerinde ölümü andığı görülür. Ortaya atacağımız üçüncü bilimsel hipotez
ise Gor, grave kelimeleriyle ilgilidir.
İnsanlar, babanın yaklaşık üç yüz yıl yaşadığı, her zaman ölüme terk edildiği, destandaki tüm
kahramanlardan daha uzun yaşadığı gerçeğinden dolayı onu Dede Korkut olarak adlandırdılar.
Daha sonra bu toponim Korkut, Korkuluk şeklinde geldi. Türkmen kardeşliklerinin baba
Gorkut tarzında telaffuz edildiğini de unutmamalıyız.
Yine üçüncü varsayımımızın devamı olarak, Debuchery makalesinde, Dede Korkut’ un Türk
halklarının yaşadığı farklı bölgelerde mezarları olduğunu hatırladığımız söylenebilir. Sözlüğün
531. sayfasında, Gor kelimesinin ikinci anlamında, mezar, mezar üzerine inşa edilmiş bir mezar
olarak geçmektedir (Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2008, 531 s.).

Azerbaycanlı genç araştırmacılardan Besti Sattorova' ya gore (Səttarova B, 2022, 176-179 s.),
kaydedilen efsanelere göre, “Qorkut kelimesindeki “qor” ifadesinin” gor, mezar ve “qur” ‒
canlılık, yaşam anlamına geldiği gerçeğe yakındır. Korkut, bir aziz olarak ya da bir rahip olarak
yaşayan, bir mezara gömülen ve şu anda hayatta olmasa da, Türklerin kalplerinde yaşayan
geçim dünyasıyla olan bağlantısını tamamen koparmayan kişi olarak kabul edilir.
Böylece Dede Korkut'un mezarı türbe haline getirilmiş ve Türk halkları tarafından ziyaret
edilmiştir. UL ırkının mezarı da insanlara bereket ve güven getirdi. Yov kalbine korku aşıladı.
Aziz, şaman, klan veya aşiret büyüğü olarak yüceltilmiş, şimdiye kadar büyük bir saygıyla
hatırlanan bu figür, Türk halkı arasında farklı isimlerle anılsa da, onlar için eşit derecede değerli
ve önemlidir. Dede Korkut bugün bile Türkleri korkusuzca ülkeyi korumaya, birliği korumaya
çağırıyor, sanki Türklere bereket diliyormuş gibi.
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EDEBÎ YAZILAR
KİMSEYE KONULMAYAN AD
Muratbay NIZANOV
Çev. Janabaev AZİZBEK
Yılbaşının ilk günüydü. Dün gece yeni yılı karşılamak için geç yattığımız için sabah saat on
bire kadar uyumuştuk. Üstümde duran telefonun sesiyle uyandım. Enstitüde okuyan bir
arkadaşım olan Dosbergen arıyordu. Henüz selamlaşmadan "Çabuk eve gel", dedi.
- Evet, ne oldu?
- Haber var.
- Dinliyorum seni, söyle bana.
- Hayır, geldiğinde duyacaksın.
Elimi yüzümü yarım yamalak yıkayıp hemen gittim. Gittiğim zaman onlar daha yeni kahvaltıya
oturuyorlardı.
- Söyle bana bu kadar önemli olan haber neydi?
- Benim torunum oldu, dostum!
- Aa, öyle mi? Çok güzel! Oğlan mı, kız mı?
- İkisi de var. Bebekler ikiz!
- Ohh! Yeni yılda Tahir-Zühre eşiğe gelmiş ya.
- Hey, öyle söyleme dedi karısı sinirli bir şekilde. Tahir-Zühre âşıkların adıdır. Bunlar
kardeş oysaki.
- Hiç söylemiştim. Bu arada onlara Tahir-Zühre adını verecek misiniz acaba?!
- Doğrusunu söylemek gerekirse, dostum, torunlarıma isim vermen için seni aradım.
- Kendiniz acele etmeden isim veremiyor musunuz?
- Hayır, acele etmezsek olmaz, dedi karısı. Aksi halde biraz geç kalırsak dünürlerimiz
isimlerini kendileri koyacaktır. O zaman "hayır" dersek ayıp olur. Onlardan önce kendimiz isim
koymak istiyoruz.

- Peki, düşündüğünüz isimler var mı?
- Bir süre düşündük, ama bulamadık. Benim beğendiğim ismi bu beğenmedi, bunun
beğendiği ismi ben. Sonra "Maken’i arayalım, o muhakkak güzel bir isim bulacaktır" dedim.
- Tahminen nasıl bir isim olsun?
- İyi bir isim olursa iyi olacaktır. Ama yeni yıla ait olsun. Bunun nedeni doğum günlerini
yılın ilk günü kutlamamızdır.
- Torunlar ne zaman doğdu, dün mü, bugün mü?
- Bugün.
- Bugün, kızımız yılbaşından beş dakika sonra, oğlumuz yirmi dakika sonra doğdu.
Çift sorularıma ağzımdan çıkmadan cevap veriyor.
- Öyleyse onlar kendi adlarıyla doğdular.
- Janabay mı diyeceksin, dedi arkadaşım tek kelime etmeden.
- Evet. Janabay iyi bir isim değil mi?
- Onu tanımıyorsun! Diye derin bir nefes aldı.
- O kimdi?
- Önce oturduğumuz yerdeki komşumuzdu. O bir hırsızdı. Üç defa yargılandı. O zaman
bile çalmayı bırakmadı. Sonunda taşındık.
- Janabergen ismi nasıl olur?
- Hayır, olmayacak! dedi karısı ayağa kalkarak. -Haramzade ya o!
- Ne? O ne yaptı haramzade olarak?
Arkadaşım, karısının sözlerini anlayarak, aptalın tekiydi kardeşinin karısıyla ilişkiye girdi dedi.
Komşular bunu öğrenip taşındılar. Birbirimizi tanımasaydık iyi olurdu, ama tanıyoruz da.
Bebeğe daha iyi birinin ismini vermek daha doğru olur.
- O zaman Tazabay koyalım mı?
-Vay canına! Bu olacak, dedi Dosbergen mutlu bir şekilde. -Daha önce duyulmamış bir
isim. Maken’in bulacağını söyledim sana. Karısı da itiraz etmedi.

- Hadi ismini koyalım o zaman dedi.
- Ne ne? Kim diye koymak istiyorsunuz? Oğlan koşarak odadan çıktı. Bana merhaba bile
demeden konuşmaya başladı.
- Tazabay diye.
- Hayır, hayır, olmaz?
- Dekanımızın adı bu.
-Dekanın adının olması harika. Büyüyünce bu da dekan olacak.
- Hayır, ismi bu olmasın. Geçenlerde 1000 dolarlık bir rüşvetle tutuklandı.
- Vay be! Öyle ise ne olsun?
- Yeni yıl ile ilgili başka bir isim hatırlayamadım.
- Kıza bir isim bul dedi arkadaşım. -O zamana kadar oğlana daha iyi bir isim
hatırlayacaksın.
- Kızımızın adı Tazagül olsun.
- Ne? Karısının gözleri büyüdü. - Niye torunuma bu sarığın adını söylüyorsun?!
- Kim o!
- Eh, bunun amcasının karısının yedi adama dokunan bir kız kardeşi var. Bazen evimize
geldiğinde elinde tuttuğu kâseyi külle ovarak yıkıyoruz.
- Aksi takdirde, Janagul olsun.
- Böyle bir isim olacak mı acaba? Eğlence mi aradın dostum?
- Şimdi ne yapacağız? Bahsettiğim isimlerin hiçbiri geçmiyor.
- Biraz düşün! Düşünürsen aklına gelecektir.
Aslında şimdi gerçekten düşünmem gerekiyordu. Dahası, kızlar için pek çok uygun isim var.
Ancak bunların hiçbiri yeni yıla uygun değil.
- Dur, dur, hadi Tazahan koyalım, dedim aniden ismi hatırlayarak.
- Doğruyu mu söylüyorsun? dedi Dosbergen gülümseyerek.
- Evet, ne oldu?

- Tazahan’ı tanımıyor musun?
Elimle başımı kaşıdım ve bir süre düşündüm, hatırlayamadım.
- Hey! Peki ya tıp bölümünde benimle okuyan Tazahan? Onunla evleneceğim diye bir
buçuk yıl beraberdim ama ayrıldım. Bunu arkadaşın da biliyor.
- Aa, şimdi hatırladım.
- Peki, olmuyor mu?
- Olmuyor mu?! Torunumu geçmişte sevdiğim kızın adıyla mı çağıracağım?
Kafam karıştı. Hadi, buraya neden geldim.
- Şimdi ne yapmalıyız?
- Bul. Düşün.
- Daha önce hiç verilmemiş bir isim olmalı mı?
- Keşke olsaydı.
Aklıma bir şey geldi.
- Öyle bir isim var ki! dedim sakince.
- Ee, söyle bakalım, Dosbergen çok sevindi. -Düşünürsen bulursun!
- Söyleyeyim mi?
- Hadi, söyle!
- Oğlunuzun adını X (iks), kızınızın adı Y (iygrik) olsun. Dünyada kimse henüz bu isimleri
vermedi.

TRAMVAYDA
Aleksandr Kuprin
Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR
Nevski ve Liteyni caddelerinin köşesi. Kış. Akşam.
Islak sis topraktan yükselip sokağı boğuyor. Oluşturduğu örtünün içinden evler görünmüyor
ama kocaman açık mavi ve turuncu yanılsamaların ışıkları parlıyor, sinemanın penceresi
kıpkırmızı yanıyor ve aniden gürültülü arabaların altın renkli kindar gözleri beliriyor. Yayalar,
araçlar, motorlar, tramvaylar, çocuklar bu kavşağa doluyorlar, durup ve içinde tıpkı bir girdap
gibi dönüyorlar ve akmaya devam ediyorlar. Atların tüylerinden dumanlar yükseliyor. Ve
buğular insanların üzerine sallanıp duruyor.
Ne kalabalık ama! Tam olarak tüm şehir bitmek bilmeyen bir kurdelenin açılmasıyla gözler
önüne serilmiş. Konuşma, kahkaha, öksürük, ayak sesleri, zil, bağrışma, uğultu ve hiç ara
vermeyen, baş döndürücü hareket. Yine de izdiham tıpkı azametli ve sakin bir anıt gibi beyaz
çubukları ve kırmızı yüzlü şişman polislerin yardımıyla yönetiliyor.
Bugün hiçbir yere gitmek ve bir şey yapmak istemiyorum. Tüm akşam sokaklarda boş boş
dolaştım, daha gözlerimi bile yummadım. Ruhumda aydınlık, hafif ve üzücü bit boşluk var ve
hatırımda A.Blok’un şehir hakkındaki şiirleri durmadan okunuyor.
Tramvay kavşağa kadar varmadan duruyor. Ne kadar yorulduğumu hatırlayıp vagonlardan
birine dinlenmek için oturmak istiyorum. Ama yüce Tanrım, nasıl da vahşi ve taşkın bir insan
sürüsü bekliyor vagonun merdivenlerinde! Yukarı kalkmış tehdit eden dirsekler, bir yerlere sıkı
sıkı tutunmuş parmaklar, sıkışık sıkışık duran vücutlar ve öfke ile sabırsızlıkla asılmış yüzler.
Ah şu asık suratlı ve mukus kaplı Petersburg akşamlarında insanların yüzleri de solgun, pis ve
kaba oluyor. Hatta içlerinden en hassas, en hoş olanı bile…
Beyefendiler! Aydınlar! Centilmenler! Zayıfların koruyucuları!.. 5 kapik için bu soru hepinize,
karılarınızı itekleyip çocuklarınızı ezmeyin! Hanımlar! Siz! Dünyanın süsleri, yaratıcının
tacındaki en güzel inciler, dünyadaki melek timsalleri! Kendinizi şehir meydanına cesaretle,
merdivenlerden alevlere yürüyen bir itfaiye erinin tavrıyla çıktığınızı hayal edin. Elleriniz iki
tarafa açılmış, şapkanız takılmış, aceleyle yukarıya kaldırılan kıyafetin eteği sokağın
pisliğinden rengi kahverengiye dönmüş, diğer eteğin ucu ise kalın ve kırmızı yumuşak iplikle

yapılmış ve bu kulakları dışarı fırlamış uzun lastikli pabuçlarınızla… Bu temaşayı aniden gelen
idealist ve romantik ruhlu bir gencin nasıl bir hüzünle izleyeceğini düşününün.
Bu yüzden tartışmaya gerek yok, evet. Vagon hareket etti ve bakınız, herkes sarsıldı, sakinleşti
ve yerleşmeye başladı, herkese yer vardı. Biraz önce hiddetlenenler yavaş yavaş yatışıyorlar.
Fakat bir süre daha beş yaşındaki çocuğuyla giden saygın kadından nefret edeceğiz. Çocuğu
için ödeme yapmamış ve özellikle söylemek gerekirse, onu dizlerinde oturtması gerekiyor ama
o, onu yanına oturtmuş. Elbette bunu ona fark ettirmeye ve ödeme yapmasını talep etmeye
hakkımız vardı… Ama artık sinirlerimiz yatıştı. Çocuk da kendine hayran bırakıyordu.
Kafasında beyaz bir şapka vardı, uzun parlak tüylü beyaz peluş bir palto giymişti. Böylesine
güzel, pembe yüzlü, parlak ve akıllıca bakan siyah gözlü beyaz bir ayıcık gibiydi.
Terzide çalışan şu kıza da yan yan göz ucuyla bakıyorduk. Onun, doğru düzgün beslenmediği
belli olan yeni yetmenin, uzun, solgun yüzünde, şaşırtıcı bir şekilde ucu kalkık bir burnu ve
çilleri vardı. Terzi çırağı vagonun en son sırasında, beklentili bir tavırla dizlerinin üzerinde
patateslerle oturuyordu. Yüküyle tam yolcuların geçeceği yerde oldukça fazla bir yer
kaplıyordu. Ondan biraz yer rica edilir mi acaba, buna değer mi? Eğer öyle olursa onu
bağışlarız. Şu karşımda oturan, biliyorum ki, uzun zamandır karaciğerinden çeken pedagog
dışındaki herkesi bağışlarız. Onun terzi kız ve küçük çocuğa nasıl baktığını görüyorum. Eğer
herkesin onayını alabileceğini hesap edebilse çoktan vagonun içinde yasal bir düzen sağlamaya
çalışırdı.
Ama biz zaten iyi yürekli insanlarız. Zaman zaman, bu doğru, düşmanlık duygusu bizi duraktan
vagonlara sığışan diğer yolcular ile birleştiriyor. Onlar ile birlikte nemli sokak kalabalığı da
vagonları istila ediyor… Açılıp kapanan kapı bizim hastalıklı Petersburglu sinirlerimizi
titreterek kurcalayıp duruyor… Sahiplendiğim yeri yurdu terk edip başka bir yere gitmem
lazım… Ama bir iki dakika geçiyor, sanki yeni gelen yabancılar diğer yeni gelen yolculardan
biz gibi nefret ediyor ve yine biz gibi onlara alışıyor.
Yolculara dikkatle bakmaktan başka yapacak bir şey olmadığından onların tırnaklarına,
kulaklarına, yüzlerindeki kırışıklıklara, çenelerine bakarak nasıl insanlar olduklarını anlamaya
çalışıyor, bilet paralarını ödedikleri zaman parmaklarının ve gözlerinin küçük hareketlerini
gözlemliyorum. Bence artık 10 yıllık bir tanışma sonrası yapabileceğim gibi yavaş ama onların
kaçınılmaz

olarak

birbirine

değen

karşılıklı

yalanlarından,

uzlaşmalarından,

pohpohlamalarından, köleliklerinden, kıskançlıklarından, varlıklarından, sıkıntılarından,

bastırılmış öfkelerinden ve alışkanlıklarından onları tanıyabilecekken, birer birer yalnızca nasıl
göründüklerinden yola çıkarak ruhlarına keskince nüfuz ediyorum.
İşte orada kalın beyaz bıyıklı emekli bir albay oturuyor. Onun titreyen yanakları ince kırmızı
damarlar ile kaplı, kulaklarında pamuklar ve bileklerinde romatizma ağrıları için taktığı
bileklikler var. İyi bir insan, çığırtkan ve misafirperver. Kendi elleriyle mangal yapmayı ve
kanaviçe işlemeyi seviyor. Tüm hayatı geçmişte, askerlikte, “biz askerdeyken” konusundan
bahsetmeden de kendini hiç geri çekmiyor.
“Musique” den koltuğunun altında olan genç kız: donuk, hülyalı solgun yüzü, yorgun, parlak,
çok bilen gözleri, profesöre onun bilmediği aşkı, hissedilen müziğe olan ilgisi, migreni,
midesinin ağrısı, çikolatalı şekerlemeleri, okunaksız yazıları ve kansızlık rahatsızlığı.
Ahşap ya da belki boya kısmından oldukları anlaşılan iki müteahhit, kocaman kafalarında
baretler; dar, sanki kesilerek birer delik açılmış gibi görünen uykusuzluktan şişmiş gözleri, çelik
tavalara benzeyen çeneleri, kızıl, kıvırcık sakallarıyla kaplı elmacık kemiklerindeki sert
yumruları. Her ikisi de kaçamakların ve ucuz restoranların ziyaretçileri, ikisi de ailelerinde
despotlar, çocuklarına zalimce davranıyorlar, fakat dinlerine sıkıca bağlılar, hiçbir orucu
kaçırmazlar, Büyük Perhizi, Yeni yılı, Aziz Petrov gününü ama ikisi de insanları birer sinek
gibi ezmekte ve para için mükemmel birer vatanseverler…
İşte yaşlı bir kadın, ufak tefek, şişman. Tüm yüzü enine ve boyuna kırışıklıklar ve çizgiler ile
kaplanmış, dudakları ise sonsuz bir hareket içinde, kesin fısır fısır beddua ediyordur, şüpheci,
canlı ve hareketli gözlerinin kapakları, yaşlı görüp geçirmiş bir farenin gözleri, kırmızı ve
kirpikleri tarafından kaplanmış. Ve onu çok iyi tanıyorum. Dava meraklısı… Onunla
mahkemede her zaman karşılaşırsınız; koridorlarda, özel kalem odasında, salonda, her zaman
senetleri, farklı iddiaları, şikâyetleri, karşı davaları vardır. Mahkemeler onun acınacak
emekliliğinden kalan ve çatı katı olan evini satmasından gelen son kırıntılarını harcadığı alkolü,
morfini, uyuşturucusuydu. Urjum ya da Gadyaça’dan bir yerlerden onun yaşlı ve çok çocuğu
olan kızı, infaz memurunun karısı, ona sitemli bir mektup yazıyor: “Anneciğim, mahkeme
görülmesi belki sizin için tiyatro gibi bir eğlence ama siz şimdi kış geldiğini ve benim
çocuklarımın çarıksız koşuşturup öksürdüklerini düşünemediniz mi?”
İleride genç, bakımlı ve çevik eczacılık öğrencisi genç oturuyor, daha ileride ise elinde özel
torbasıyla ebe. Onun arkasında, köşeye yakın, bir çift, karı ve koca, büyük sert suratları ile ikisi

de iri yarılar, adam, yerel yönetimde sorumlularından, istatistikçi, belki de “Sırovareniye”
dergisinin redaktörü; kadın doktor, kendini göstermeye çalışırcasına bombeli, kocaman,
çıkıntılı göğsünü öne çıkarıyor. İkisi de emekli. Aklıma komik bir düşüne geliyor. Düşünün,
evde beraberlerken birbirlerinin gözlerine bakıyorlar, o an itibariyle ikisinin de gözleri iyilik
dolu, donuk ve şaşı oluveriyor, burun kökünde ise kocaman birer iz beliriveriyor!
En köşede, hafifçe duvara yaslanmış, gözleri yarı yarıya kapanmış, ellerini kül rengi, ipek gibi,
güzel manşonun içine saklamış, mutluluk gülümsemesi için yaratılmış çok tatlı, güzel yüzüyle
bir kadın oturuyor. Onun karşısında sarı kıvırcık saçlı, pembe yanaklı bir öğrenci; parlak mavi
gözlü köylü gencin görünüşü hoş, sade ve cevval ama ince, kavisli, oyuk, soyluluğa has burun
delikleri var. Onların birbirlerinin suçsuzca ve istemsizce bakışlarını kovaladıklarını
görüyorum, bir an gözleri buluşuyor, gerçekten tesadüfen, sonra kaçışıyorlar ve yine karşılaşıp
farklı yönlere kaçıp gidiyorlar. Dünya kadar yaşlı, herkese tanıdık, saf, cezbedici oyun!
Lakin tüm yolcular inatçı, kuşkucu ve şüpheli bir sessizliği muhafaza ediyorlar. Şu gözlüklü
karı koca, göz ucuyla diğerlerine bakarak ara sıra fısıltıyla birkaç kelam edip susuyor.
Müteahhitler birbirlerinin kasketlerine yaslanarak sessizce bir şeyler geveliyorlar ve onlar da
nefeslenip, uykulu bir şekilde kalabalığa göz atarak ve büyük parmaklarıyla bileklerini
ovalayarak susuyorlar.
Hayır! Benim hükmümde ol ve laf çarpmaktan korkma, ben olsam hepsine can verirdim. Ben
yaşlı subaya romatizmaya iyi gelecek birkaç mucizevi reçete yazar ve çamur kaplıcaları
hakkında konuşurdum. Gözlüklü kadın ile uzunca ve sıkılarak politika ile Duma hakkında
konuşurdum. Sempatiyle ve dikkatle mahkemelerde karşısına çıkan tartışmaların nasıl
olduğunu dinlerdim.
-

Pedagogun karnını doldurup taşan safrasına bir çözüm bulmak için cebimden sigara
tabakasını çıkarır, dikkatle zıvanalı sigaramı oradan alır, ucuna yavaşça vurur ve
masum bir tavırla dudaklarımın arasına yerleştirirdim. Nasıl onun hemen sarardığını
tahayyül ediyorum, gözlüklerini parlatıp tuhaf sesler çıkararak bir şeyler söylüyor:
“Burada sigara içilmez. Yazıyı görmüyor musun!” Ama ben de öyle sakin bir tavırla
kibrit kutumu çıkarıp sessizce sallıyorum. Sararan pedagog koyu kahverengiye
dönüyor, sonra kızarıyor ve bağırıyor: “Kondüktör, şu küstah herifi buradan çıkarın.
Vagonda sigara içecekmiş!” O zaman Hristiyanca bir boyun eğme ile sigara içme

alanına çıkıyorum, sigara içip sessizce mutlu olacağım ki bu galibiyet pedagogun
ruhuna biraz da olsa bir hafifletme yaşatsın…
Manşonlu güzel kız ve karşımda oturan öğrenci gence ise şunu söylerdim:
-

Evlatlarım, görüyorum ki birbirinizden hoşlanıyorsunuz, ne diye basitçe, ciddi ve
neşeli bir şekilde burada muhabbete başlamıyorsunuz ki?

Ama kondüktör kafasını vagonun kapısından içeri sokup bağırmaya başlıyor:
-

Baseyn Caddesi!

Ve öğrenci son kez ürkek bakışını genç kıza bırakıp iniyor. Bence, görüyorum ki, okul
kıyafetinin içinde göğsü pek belli olmuyor ama zorla nefes alıyor. İnip gidiyor. Tramvay
hareket ediyor. Kadın pencereye doğru dönüyor. İsveç yapımı sarı eldivenini giydiği küçük
eliyle buğulanmış camı hızlıca silip caddeye doğru bakıyor.
Doğru, birbiri ardına anlamsızca sıkış sıkış olup birbirlerini rahatsız ettikleri gibi, şüpheyle ve
kötücül bir biçimde gelenleri karşıladıkları gibi, yan yan bakarak en yakınlarının, tanıdıklarının
yanına sokulmuş içine kapanık ve ürkek olmaları gibi, bilmedikleri her sözden, kelimeden
korkacak ve gücenecek bir anlam çıkaranlar gibi, uzun hayat önlerinden geçip gidiyordu.
Ve işte tüm gezegenimiz, harika Dünya, kendini bana kendini sonsuzluğa hızla, esrarlı bir spiral
boyunca giden küçük bir tramvaymış gibi gösteriyor. Önünde ise kendi gizemli kanununa uyan,
kimse tarafından görünmeyen makinist var. Kondüktör ise ölüm.
Evet aslında bize kadar gelip geçen ve sonra da devam edecek olan, bitmek bilmeyen yüzyıllar
ile karşılaştırıldığında tramvaydaki koridor ile yaşamımız aynı derecede kısa değil mi?
-

“Mavi biletliler son durak!” diye sesleniyor Kader, kafasını kapıya yaslayarak.

Benimki de mavi. “Son diyorsa sondur.” diye düşünüyorum. “Ee, ya şimdi nereye gideceğim
peki?” Ve tramvaydan pislik, karanlık ve sisin içine, caddeye çıkıyorum.
Gümüş manşonlu tatlı hanım! Size yemin ederim hayat çok kısa. Artık, bu yaşta, kendinizi
takdim edemezsiniz. Korkmayın, yedek subayın argoda söylediği gibi “bu yüzden onu
kullanmak lazım” ya da “bu yüzden ondan sahip olduğu her şeyi almak lazım” demeyeceğim.
Oh hayır, insanın aşkta ahlaklı olması, dostluğa inanması, hasta ve engelliye karşı merhametli
olması, hayvanlara karşı şefkati olması gerekir. Ama eğer kalbim talihsizce sizi çekiyorsa bana,
engel olmayın onun mucizevi hâkimiyetine, köhne tecrübelerin, âdetlerin, tasavvurların
tavsiyelerine kanmayın. Beden yalan söyler, kalp ise asla.

Biletinizle sona geldiyseniz homurdanmadan karanlığa adım atın. Herhalde sizi evde çay ile
çörekler, duvarlarda can sıkıcı tablolar, tiyatro, edebiyat, günlük gazeteler hakkındaki sohbetler
bekliyordur. Fakat orada, ana istasyonda, kim bilir? Sonsuz gökyüzünün altında ışıl ışıl
parlayan saraylar, okşayıcı, tatlı bir müzik, kokusuyla bize mutluluk verecek görünmeyen
çiçekler bekliyordur belki bizi. Ve sonunda harika olacağız, neşeli, ahlaklı, temiz ve sevgi dolu
olacağız.
Ama bir şey için yalvarırım: en dolu istasyona gelene kadar tramvaydan inmeyin. Bu çok
çirkince ve aptalca olur.
Aleksandr Kuprin,1910.

BİR İÇİM SU

SEBEBİ SENSİN

Kaşı karam, gözü karam

Ellerin yâri olduysan,

Kabuk bağlamıyor yaram.

Daha da gülmüyorsa yüzüm,

Gel seni gönlüme saram

Donuk ifadelerle geziyorsam,

Acılarla koyma beni.

Kâh orada kâh burada,
Sebebi sensin.

Görsen seni bir içim su
Gönlüme kurmuşsun pusu.

Yüzüm buz gibi bakışına kestiyse,

Mevlana’yı hem Yunus’u

Senden başkasını sevmeyecekse gönlüm,

Andırıyor o gözlerin.

Hıçkırıklarım çarpacaksa,

Kandırıyor o gözlerin.

Suratına ansızın
Sebebi sensin.

Dilan KELEŞ
Kolum kanadım kırıksa eğer
Gülüşlerim yaralıysa
Avutuyorsa ölüm beni,
Sebebi sensin.
Dilan KELEŞ

KAFKASYA
A.S.Puşkin,1829
Kafkas altımda. Yukarılarda yalnızım
Karların üstünde duruyorum uçurum kenarında;
Bir kartal süzülüyor hareketsizce üzerimde.
Uzaklardan arşa tırmandıktan sonra.
Görüyorum hayatın akışını burada
Ve ilk tehditkâr hareketin yığını ile.
Burada bulutlar tevazuyla üzerimden geçiyorlar;
İçlerinden akarak çağıldıyor şelaleler;
Altlarında çıplak devasa falezler;
Daha aşağıda cılız yosunlar, kuru çalılıklar;
Kuşların cıvıldadığı, geyiklerin sektiği yerde,
Korular, yeşil kubbeler.
Orada insanlar dağlarda barınıyorlar,
Koyunlar verimli kayalıklarda geziniyorlar,
Ve papaz iniyor neşeli vadilere,
Aragva’nın hızla aktığı gölgeli sahillere,
Ve yoksul atlı saklanıyor derede,
Terek’in oynadığı azgın şenlikte.

Oynuyor ve kükrüyor demir kafesten
Yiyecek gören genç bir hayvan gibi,
Faydasız bir düşmanlıkla kıyıya doğru vuruyor
Doyumsuz dalgasıyla yalıyor falezleri…
Nafile! Ne yemek var ona ne de teselli:
Sessiz yığınlar sertçe itiyor onu geri.
Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR

SEVDAYI DAİM
Ey dağlarımda gezinen havadis,
Söyle nedir bu cefalı telaşın?

YOLLAR

Var mıdır yârimden bir haber?

Yollar gider uzun beyaz kırlara,

Ne zaman bitecek benim bu savaşım?
Ne zaman biter gönül savaşı?

En derin sevinçler kimlerde durur?
Sırları sakla ıssız zamanlara,

Ey dağlarımda gezinen adil hâkim,
Nedendir bu sesler nedir mahkeme?

Yollar enginlerde, mâtemli, mağrur.

Cellatlar haber salmış sevdaya,
Adalet karar vermiş benim lehime

Bir zaman akıyor, akıyor sensiz,

Ölüm fermanı verilmiş o Dilruba’ya!

Ellerim hep yollarda yetim kalır.
Ey gözlerine mil çekilmiş kâhin,
Söyle bana gelecekte beni ne bekler?
Koluna vurulmuş zincir,

Bir kelebek konuyor işte iz iz,
Kanadı yollarında dalgalanır.

Mezarına konulmuş çelenkler,
Ovalarında artık açmaz çiçekler,
Dağlarına konmaz kelebekler.

Ben ki, bilirim sevinci hüzünü
Bir damla aşk kalbimi avundurur.

Ey sevdayı daim ne zaman terk edersin?
Bilirim yabancı değilsin,
Sende bu tekkedensin

Ben ki, bilmem mi sevdanın közünü,
Yüreğim yollarda sessiz dağlanır.

Sen seni sana sevdirenlesin
Söyleyin Dilruba’ya beni uçmağda beklesin…

Saffet DİNLEMEZ

İlhami KOÇ

TÜRK’ÜM
Yılmaz bir savaş ruhuyla dolmuşum
Dağları eritmiş, Ergenekon’dan aşmışım ben
Çinli set kursa da ardından aşmış
Dağlar bend olsa da okyanus olup taşmışım ben

Krallara etek öptürüp
Yedi düvele diz vurdurup
Yenilmez ittifaklar kurdurup
Armagedonları denize gömmüşüm ben

Avrupa’nın göbeğinde taç giydirip
Kâfiri -beş yüz sene- canından bezdirip
Balalarıma üç kıtayı at üstünde gezdirip
Üç-beş fistanlı çakalın maskarası olmuşum ben

Türk’üm! Düşsem de kalkarım yeniden
Ürksün! Titresin! Düşman derinden

Çanlar çalsın Roma’da, tekbir getirsin Papa da
İsa diyen her dazlak kafada
Din-i Muhammed hayali kurdurmuşum ben

TÜRKMÂNÎ

TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ

Türkiye Türkçesi: Yurt sahipsiz kalırsa domuz tepeye çıkar.

Azerbaycan Türkçesi: Yurd eyesiz kalanda donuz tepeye çıhar.

Başkurt Türkçesi: İl avlak kalha, duñız tübege sıga.

Kırgız Türkçesi: Cer een bolsa, doñuz döbögö çıgat.

Özbek Türkçesi: El ovlok bolsa, toñız tepaga çıkadı.

Türkmen Türkçesi: İl aglak bolsa, doñuz depe çıkar.

Kaynakça
Çobanoğlu, Ö. (2004). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Göçebe Dünyasından Haberler
İlteriş Kutluk Kağan'ın Külliyesi ve Yazıtı Keşfedilmiştir

Uluslararası Türk Akademisi ve Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından
Arkhangai bölgesi Nomgon Ovası'nda ortaklaşa yürütülen bilimsel arkeolojik kazı
sonucunda, İlteriş Kağan'a adanmış külliye keşfedilmiştir. Bunun hakkında bugün
Uluslararası Türk Akademisi ve Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından
ortaklaşa yürütülen bilimsel arkeolojik keşif gezisinin sonuçlarına ilişkin Ulan Batur'da
yapılan basın toplantısında Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali bilgi vermiştir.

Külliyenin toplam alanı 49x41.5 m'dir. Batıdan doğuya doğru oval bir biçimde yer alan
külliyenin etrafına hendek kazılmış ve buradan toprak yığılarak bir kale inşa edilmiştir.
Külliyenin batı tarafında, alanın ortasına delikli taştan bir küp (sunak), taştan insan
figürleri, iki yavrusu olan aslan heykeli ve iki koyun heykeli bulunmaktadır. Külliyenin

kapısından doğuya doğru 51 adet balbal taşı yan yana sırayla yerleştirilmiştir. Bunların
arasında beş balbal taşından Aşina ailesine ait "dağ keçisi" sembolü tespit edilmiştir.

Ayrıca külliye içinde bir ibadet yerinin olduğunu kanıtlayan tuğla kalıntıları ve patika
üzerine serilen kil kaplama bulunmuştur.
İbadet yerinin önünde yazıtın üst kısmı ve kaplumbağa şeklindeki temeli keşfedilmiştir.
Bulunan değerli eserin iki yüzünde 12 satırlık eski Türk yazısı, üçüncü yüzünde ise eski
Soğd yazısı bulunmaktadır. Keşfe katılan bilim adamları, anıtın metninden "Tanrı",
"Türk", "Kutluk", "Tümen" gibi bir dizi kelime tespit etmişlerdir. Anıt metninden elde
edilen bilgilere dayanarak, Nomgon külliyesinin Göktürk Kağanlığını yeniden canlandıran
Kültegin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'a ithaf edildiği sonucuna
varılmıştır. Ayrıca bu külliye, "Türk" adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski
yazılı anıtı olarak kabul edilmektedir.

Genel olarak Nomgon külliyesi, tüm özellikleriyle Bilge Kağan ve Kültegin külliyelerine
benzer. Nomgon yazılı anıtın üst tarafında, vücudu ejderha şeklinde iki kurt başı
kazınmıştır. Taspar Kağan, Bilge, Kültegin ve diğer anıtların tepesine de bu tür Kağanlık
simgeleri olan ejderha biçimli, kurt başlı bir şeklin çizildiği bilinmektedir. Nomgon anıtı,
Orhun anıtları gibi Göktürk devleti için önemli bir anıt olduğu anlaşılmaktadır.
Akademi, Nomgon kazıları sonuçları ile ilgili bilimsel kitap hazırlayacak ve onun
tanıtımını Türk devletlerinin başkentlerinde yapacaktır. Moğolistan'daki Göktürk
dönemine ait anıtların kazıları gelecekte de devam edecektir.
Nomgon ovasındaki kazı çalışmalarının 2019 yılında başladığını belirtmek gerekir. Ancak
"Covid-19" pandemisi nedeniyle iki yıl ara verilen "Nomgon" ortak kazı çalışmaları,
Temmuz 2022'de yeniden başlamıştır.

"Nomgon-2022" ortak kazı çalışmalarında Uluslararası Türk Akademisi çalışma grubunda
Darhan Kıdırali, Napil Bazylkhan, Nurbolat Bogenbayev yer alırken, Moğol Bilimler
Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Arkeolojik Araştırma Merkezi direktörü Damdinsurengin
Tseveendorzh (1949-2022), danışman arkeolog olarak katılmıştır. Ayrıca Moğol Bilimler
Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Ortaçağ Arkeolojik Araştırma Merkezi grubunda
başkan Porf. Dr. Altangerelyn Enkhtor, arkeologlar Tserenkhandyn Buyankhishig,
Gonchigyin Batbold ve Narantuyagyin Tsengel, Munkhsaikhany Uuganbayar
bulunmuşlardır.
Bundan önce Türk Akademisi Moğolistan'daki Shiveet-ulan anıtında arkeolojik kazılar
yapmıştır. 2016 yılında adı geçen vadiye özel bir arkeolojik sefer düzenlemiştir. Kutluk
Kağan döneminde inşa edilen tören kompleksinde Türk boyları damgaları ve çeşitli
eserler bulunmuş ve tarihi belirlenmiştir. Bu çalışmaların devamı olarak 2019 yılında
başlayan Nomgon kazı çalışmaları sonucunda Kutluk Kağan'ın kendisine adanmış bir
kompleks bulunmuştur.
Kaynak: TWESCO

Macar Turan Vakfı ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Anlaşması
Macar Turan Vakfı ile TÜRKSOY arasında stratejik işbirliği ve ortaklık anlaşması
imzalandı.

Macar Turan Vakfı ile TÜRKPA Arasında İş Birliği Anlaşması
Macar Turan Vakfı ile TÜRKPA arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanının Bakü'ye resmi ziyareti çerçevesinde aşağıdaki
belgeler imzalandı:

Kazakistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ilişkilerin
güçlendirilmesine ve müttefik işbirliğinin derinleşmesine ilişkin Deklarasyon.
2022-2026 yılları için Kazakistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında
işbirliğinin geliştirilmesi için kapsamlı bir program.
✔ Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında
ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşma.
✔ Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı arasında 2023-2024 yıllarında işbirliği planı.
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür
Bakanlığı arasında 2022-2025 yılları için kültürel işbirliği programı.
✔ Türkistan şehri ile Şuşa şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin kurulmasına ilişkin
protokol.
✔ Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Medya Geliştirme Ajansı arasında karşılıklı anlayış mutabakatı.

✔ Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Bakanlığı ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim
ve yüksek teknoloji alanında işbirliğine ilişkin karşılıklı anlayış mutabakatı.
✔ Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında ulaştırma alanında
işbirliğine ilişkin karşılıklı anlayış mutabakatı.
✔ Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında transit yük taşımacılığı
alanında işbirliğine ilişkin karşılıklı anlayış mutabakatı.

KİTAP ÖNERİLERİ

