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ÖN SÖZ 
 

 

16. Sayımızı Sunarken  

 

 

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 

yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 
 

Dergimizin Ekim sayısını cumhuriyetimizin 99. yaşına armağan ediyoruz… 

 

 

Dergimizin Ekim Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk 

Dünyası Ortak Atasözleri’’, ‘’Kitap Önerileri’’ ve ‘’Türk Dünyasından 

Haberler’’ olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; Bilenlerle Yol Yürünür, Omuz Kelimesinin Kökeni 

İlişkin Yeni Bir Öneri, Türk’ün Türküsü ve Uzun Süren Misafirliğin Hazin 

Sonu: Türk Devleti’nin Bender Operasyonu başlıklı yazılardan,  

 

Edebî Yazılar; Vsevolod Mihayloviç Garşin-Sinyal, İki Arkadaşın Sonbahar 

Yürüyüşü, Yeni Göl, Kış Geçiyor Göreceksin, Masum Günah Keçim, Mimoza, 

Uyan Gaflet Uykusundan, Karanlık Meleği ve Biçare Yalnızlığım başlıklı çeviri, 

hikâye ve şiirlerden oluşmaktadır.  

 

Birkan UZUNOĞLU 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

BİLENLERLE YOL YÜRÜNÜR 

Yağmur TUNALI 

Bizim memlekette insanlar, bilmedikleri konularda rahatça konuşabilirler. Hatta şaşacağınız 

kadar şaşın, o alanda yükselebilirler ve en üst görevlere gelebilirler. Eski hastalığımızdır fakat 

bu hâlin normalleşmesi yenidir. Devlet hayatına, bürokrasiye ve onlara yön veren siyasete 

bakan bunu görür. Bilmemenin, görmemenin ve sahibinin sesi olarak görünmenin, “Ben 

bilmem efendim bilir” demenin, böyle bir cehaleti katlayan şahsiyetsizliğin baş tacı edildiğini 

de görür. 

Biz bu toplum yapısıyla dünyanın gidişine sağlam bilgiyle değil, yüzünden ve anlamadan 

bakarız. Sonuçları dehşettir: Giderek ucuzculuk, bedavacılık yaygınlaşır, çok yüzlülük 

kanunlaşır. Ahlak çöker ve yaşananlar, insanları yanlışa yönlenen bir şuuraltı düzenine iter. 

Doğrular ve kurallar ayak bağı ve aşılacak engel gibi görülmeye başlanır. Hâliyle binlerce 

arıza çıkar. 

Yaygın ve Normalleşen Cehalet 

Türk Cumhuriyetleri konusu da bunlar arasındadır. Seviyor ve heyecanlanıyoruz. His 

bakımından problem yok. Bilme sıkıntımız var. Görmeye ve öğrenmeye başlayınca da 

değerlendirme sıkıntımız var. Asırlardır ayrı yaşamanın bizi ve onları nasıl değiştirdiğini 

anlayacak bir dikkati gösterememek, meselelere bakışımıza tesiri güçlü arızamızdır. Hâlbuki 

bağımsızlıktan sonra ilk işimiz bu olmalıydı. Demirel’in büyük öğrenci projesi, okullar 

açmak, gidiş gelişler, kültür alışverişleri, ticaret gibi alanlar belli bir seviyede tanıma ve 

tanışma sağladı. Demek istediğim daha sistematik ve derin bir iştir. 

Bilerek hareket edemediğimizi bilmek zorundayız. Bugüne kadar bizi temsil edenlerin, büyük 

çoğunluğuyla Milliyetçi sanılanların bile derdi kendisiyle sınırlı kaldı. Çözmemiz gereken bir 

problemdir. İnsan kalitemizi geliştireceğiz. Doğru tavır alabilmenin başka yolu yoktur. 

Olumlu düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ama bu hâllerimizi bilerek düzeltmeyi 

de ihmal etmeyeceğiz. 
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Cesaret Bilgiyle Sonuç Alır 

1994’te Moskova’da iş yapan inşaat firmalarımızla ilgili çekimler yaptım. Bizimkilerdeki 

atılganlık ve kapasite malum. Onlara, bu şartları belirsiz ve kaygan zemine nasıl girdiklerini 

sordum. Cevaplar ufkumu açtı. Uluslararası tecrübe önemliydi. Alacakları her iş için çok 

ayrıntılı raporlar hazırlamışlardı. İşveren devletin durumu, çevre faktörleri, neyi, nereden, 

nasıl temin edebilecekleri ince ince hesaplanmıştı. Nelerle karşılaşacaklarını ve nasıl 

davranacaklarını bilerek işe girdiler. İşe başlayınca gördüklerini de tecrübelerine eklediler. 

Mesela, yerli işçilerin ücreti alınca ertesi gün gelmediklerini gördüler. ‘Sovyet 

insanı’nın günlük yaşamasının, yarını düşünememesinin keskin bir örneğiyle yüz yüze 

geldiler. Çünkü sosyalizmin Sovyet uygulamasında yarın kimin ne olacağı belirsizdir. 

Toplumdaki bu algının hemen değişmesi de beklenemez. 

Firmalarımız bunları yaşamadan bilemezlerdi. Tedbirleri genişleterek ve çeşitlendirerek 

planlı-programlı ve her an tetikte yürüdüler. Yerli işçilerin güven vermeyişi üzerine, her 

şantiyede -bedeli yüksek olmasına rağmen- belli sayıda Türkiye’den işçi bulundurmaya 

başladılar. Türk işçilerin bir kısmı da maaşı alınca hemen Moskova’nın eğlence hayatında 

harcayıp bitiriyorlardı. Ona da çare buldular. Maaşlarının yarısını kendilerine veriyorlar, diğer 

yarısını bankada bir başka hesapta tutuyorlardı. 

Demem o ki, bir iş yapmak için bilinmesi gereken neler neler var. İş adamlarımız bunu 

yapmaya mecburdular, yaptılar. Devlet daha geniş bakmalıydı. İş adamının, tarihçinin, 

sosyoloğun, sosyal psikoloğun, antropoloğun, kültür adamının bildiğini bilecekti. Köylünün 

şehirlinin, fakirin-zenginin hayatını ve özellikle yönetenlerin neye göre hareket ettiğini 

bilecekti. Bildiklerinden bir politika oluşturacak ve her elemanını gerektiği ölçüde bu bilgi ve 

politikaya göre yetiştirerek oralara gönderecekti. Bunları yapmadık, yapamadık. 

Bilenden Kaçış 

1999’da istemediğim hâlde TRT Avrasya kanalının sorumluluğuna getirilince, bu dikkatlerimi 

anlatma fırsatını değerlendirmek istedim. Anlatabildiğimi söyleyemem. Devlet hayatında 

rastgele hareket şöyle böyle hep devam etti. Bir örneği anlatırsam, genel bakışı düşündürmüş 

olacağım. 
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Prof. Dr. Asker Kartarı, doçent olarak Almanya’dan Türkiye’ye dönmüştü. Sonra dekanı 

olacağı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hocaydı. Eşi bizim TRT İnt kanalında 

çalıştığı için zaman zaman görüşüyorduk. Bir gün: “En önemli problemin bilmemek, sağlam 

karakterli ve yetişmiş insan gücü eksikliği olduğunu söylüyorsun. Şu sizin kanalda çalışan 

arkadaşların çoğu için de değerlendirme sıkıntısı ortada. TİKA Başkanı senin arkadaşınmış. 

Bize randevu al, bir arkadaşımla ‘Türk Cumhuriyetleri El Kitabı’ hazırlamak için görüşelim.” 

dedi. 

İyi fikirdi. Hemen, heyecanla TİKA Başkanı arkadaşımızı aradım. Randevu verildi. Gittiler, 

anlattılar. Başkan ne dese beğenirsiniz? “Biz her şeyi biliyoruz. Böyle bir şeye gerek 

yok.” Asker geldi ve “Yağmur, şimdi seni daha iyi anladım. İşimiz zor.” dedi ve acıyla 

ekledi: “Ne işle görevli olduğunu anlamayacak bu kafalarla memleket nereye varır?” 

Hâlâ, psikolojisi düzgün, sağlam inançta, yetişmiş insan gücümüz, derli toplu, rehber 

niteliğinde raporlarımız, kitaplarımız yok. Problem içeride diyoruz ya… Evet içeride. 
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OMUZ KELİMESİNİN KÖKENİNE İLİŞKİN YENİ BİR ÖNERİ 

Ayberk Furkan DEMİREL1 

Öz 

Türkiye Türkçesi “omuz” kelimesine dair Yunanca ώμος (ómos) sözünden alıntı olduğu yahut 

Moğolca omuruġu ile eş kökenli olduğu hakkında iki yaygın görüş vardır. Çalışmamızda 

omuz sözüyle alakalı fikir bildiren araştırmacıların görüşlerine kısaca yer verildikten sonra 

kelimenin diğer Türk dillerinde daha evvelki çalışmalarda dillendirilmeyen karşılıkları 

saptanacak, çeşitli organ isimleriyle mukayese edilecek ve Türkmence dil verileri ışığında 

yansıma tabana dayalı farklı ve yeni bir köken önerisi sunulacaktır. Çalışmamızda kökene 

ilişkin daha önce sunulan fikirlerdeki es geçilen ve hatalı olan bilgiler düzeltilecektir. Omuz 

sözünün kökeni açıklanırken tarihî ve karşılaştırılmalı tanıklar getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Omuz, Etimoloji, Köken Bilgisi, Çağdaş Türk Dilleri 

GİRİŞ 

Omuz kelimesine özel olarak ilkin Prof. Dr. Talat Tekin, 1960’ta yayımlanan bir makalesinde 

değinir ve söze dair çeşitli görüşlere yer verdikten sonra diğer Türk dillerindeki karşılıklarının 

egin ve türevleri olduğunu sıralayıp sözün Türkiye Türkçesinde de XVI. yüzyıldan önce 

kullanılmadığını söyler, dolayısıyla Symenoidis’ten hareketle bu sözü Yunanca birebir aynı 

anlamda olan ώμος (ómos) sözünden bir alıntı sayar (Tekin 1960). Öncelikle, Tekin’in 

Raddlof’a dayanarak bildirdiği “Türkiye Türkçesine özgü bir kelime” iddiasını düzeltmek 

gerekir. Söz konusu makalede karşılaştırma verileri arasında Türkmence ve Kumukça yer 

almamaktadır. Oysa Türkmence omuz Türkiye Türkçesindekiyle aynı anlamda mevcuttur ve 

Hasan Eren, Tekin’in görüşlerine katılarak bu kelimeyi Türkiye Türkçesinden bir ödünçleme 

olarak düşünmüştür. Türkmenlerin omuz yerine omurdan dedikleri bilgisini de eklemiştir 

(Eren 1999: 307). Bizce, Eren’in de yer verdiği omurdan şekli [r] ~ [z] denkliğiyle hem 

Türkmence sözün Türkçeden bir alıntı olduğu hem de Türkiye Türkçesindeki sözün 

Yunancadan geldiği iddialarını zayıflatmak için güçlü bir kanıttır. Bunun yanı sıra 

Kumukçada omuz, her iki dildekinden farklı olarak “kenar süslemesi; saçak” (кромка, кайма; 

оторочка) anlamıyla karşımıza çıkar. Dahası, Özbekçede o’miz “1. (elbise hk.) yuvarlak kol 

 

1 Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı, E-posta: temirlerfurkan@gmail.com  

mailto:temirlerfurkan@gmail.com
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deliği, 2. omuz” anlamlarında vardır. Azerbaycan Türkçesi yerel ağızlarında ise umuz (Tk. ile 

a.a) şeklinde mevcuttur.  

Araştırma 

Söz ilk kez XVI. yüzyılda değil, daha öncesine ait tematik bir Eski Oğuzca sözlük olan 

Bahşayiş Lügati’nde ve bir de Memlûk sahasına ait XIV. yy. sözlüklerinden olan Kitab-ı 

Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî’de Kıpçakça kaydıyla bir kez tanıklanır. Lakin belirtmek gerekir 

ki her iki eserde de Yunanca alıntılara rastlanabilmektedir ve omuz da Kıpçakçaya Eski 

Anadolu Türkçesi üzerinden geçmiş olabilir. Yine de tüm bu bilgiler ışığında, Oğuzhan 

Durmuş’un Türkiye Türkçesi “Olta” ile Çuvaşça “Vĭlta” Benzerliği Üzerine başlıklı 

makalesindeki  

Örneğin, Türkiye Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesi döneminden beri 

kullanılmakta olan ve Yunanca bir alıntı olması bakımından sadece bu sahaya 

özgü olan omuz kelimesi (Tekin 1960) hiç beklenmeyecek bir şekilde 

Courteile’nin sözlüğünde yer bulmaktadır (omuz: épaule 1870: 81). Bu bakımdan 

Courteile’nin sözlüğünden yaklaşık on bir yıl sonra yazılan Lügat-i Çağatay’da da 

hem omuz hem de olta kelimelerinde aynı hataların aynen geçirildiğini 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla kelimenin Çağataycada bulunduğu bilgisi 

düzeltilmelidir. Kaldı ki, her iki kelime de bu sahanın devamı sayılabilecek Özbek 

ve Uygur Türkçelerinde yer almamaktadır. 

satırları geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü: 

1) omuz sözü, Çağataycanın devamı olan Özbekçede nadiren kullanılsa da mevcuttur. 

2) Söze Eski Anadolu Türkçesi sahası dışında eski dönem metinlerinde de rastlanmaktadır. 

Yani, en azından Türkiye Türkçesinden bir alıntı olarak değerlendirilse bile bu dil 

verilerinden hareketle kelimenin Çağatayca kelime hazinesi içinde yer aldığını ileri 

sürebiliriz. 

Nişanyan Sözlük’te mevzubahis kelimenin Yunanca söze olan benzerliğinin şaşırtıcı olduğu 

vurgulanarak temel anatomiye ilişkin bir sözün Hint-Avrupa diliyle alışveriş konusu olmasını 

düşünmenin güç olduğunu söylenir. Biz de bu fikre katılıyor ve sözün oluşumuna dair benzer 

yapıdaki organ isimleri üzerinde durmayı hedefliyoruz. Omuz kelimesine benzer 

bulabildiğimiz “geniz, (köküz →) göğüs, (boğuz →) boğaz” sözleri vardır ki bunların hem 
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ilişkili olduğu fiiller hem de tıpkı Türkmence omuz ~ omurdan çifti gibi sırasıyla Tkm. 

kekirdek/kekirdewük, kükrek, bokurdak biçimleri de mevcuttur. Bu fiillerden ikisi (boğ- → 

boğuz / omur- → omuz) hariç diğerlerinin kesinkes yansıma tabana dayanmakta olduğu 

anlaşılıyor. Aşağıdaki tabloda Türkmence ve eğer bu dilde çifti bulunamadıysa başka bir 

Oğuz dilinde karşılığı bulunarak gösterilmiştir. 

Tablo.1 [r] ~ [z] denkliğiyle birlikte İlgili Çifti Olan Çeşitli Organ İsimleri 

- (Osm. geŋiz) kekirdek / kekirdewük 

göwüs kükrek 

bogaz bokurdak 

omuz omurdan 

Türkmence verileri baz aldığımız için, ele aldığımız fiilin bu dilde mevcut olan oŋur-/omur- 

“dövüp (ikiye) ayırmak”, oŋrul- “dövülüp ayrılmak”, omurt- “ikiye bölme işini yaptırmak” 

fiilleriyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Eren, oŋurga sözüyle fonetik açıdan ilişki 

kurulamayacağını söylüyorsa da bu yorum bizce [ŋ] ~ [m] nöbetleşmesinin söz ortası 

pozisyonda görülmesi dolayısıyla (örneğin Türkiye Türkçesi doŋuz → domuz, göŋlek → 

gömlek; Azerbaycan Türkçesi süŋük → sümük “kemik” vd.) kandırıcı olmaktan uzaktır.  

Yeri gelmişken, Eren’in sakız maddesinde verdiği “Teleütçede saŋ biçimi yanında saŋıs 

olarak kullanıldığı göze çarpıyor.” (1999: 351) bilgisi anlam açısından olmasa da yukarı 

listede boğaz hariç V-ŋ-K-z sözlerinin morfolojik kurulumlarına dair bize bir ipucu 

sağlayabilir. Bu satırların yazarı da verilen bilgiden hareketle bu sözleri sırasıyla *keŋ, *köŋ, 

*oŋ şeklinde isim tabanlı olarak tasarlamayı uygun görmektedir. Burada farazi *köŋ biçimi 

üzerinde ayrıca durmak gerekir. Çünkü belki de bu faraziye Eski Türkçe köŋül “gönül” ve kög 

“ses; şarkı” sözlerinin nihai biçimine işaret etmekle beraber yapısal olarak *köŋ+(X)l 

kurulumu da yansıma tabanlar için uygun düşer. Eğer bu varsayım doğru ise, bugün 

Kazakçada “ruh hâli” karşılığı olarak kullanılan köŋil-küy sözü de nihai kökeni bu kökten 

(*köŋül kög) oluşmuş bir tür ikileme teşkil etmektedir. Bu liste içerisine Moğolca am(an) ~ 

ama(n) “ağız” (Moğolca biçim için Lessing 2003: 56) sözüyle karşılaştırılarak Türkçe ağız 

için *aŋ şeklinde bir köken de kurgulanabilir (Yansıma tabanlı sözlerin sonunda [ŋ] → [m] 
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evrimi için bir örnek: *baŋ baŋ → bam bam. Halk ağızlarımızda görülen om “kemik ucu” 

sözü de *oŋ → om şeklinde gelişmiş olabilir. Kumukça dil verisi, sözün “uç” ile ilgili 

anlamını destekler mahiyettedir). Nişanyan’ın ağız maddesinde belirttiği “Dört beden 

bölümünün her birinin adı bir sesle ilişkilendirilmiş ve belki onomatopeden türetilmiş 

görünüyor.” yorumu bizce de doğrudur ve aŋır- / aŋra- (Türkmence aňňır-) fiillerini de 

burayla alakalı görmekteyiz. Yine [r] ~ [z] denkliğiyle bağır ve böğür (ve buradan böbrek) 

sözleri de buraya dahil edilebilir, ancak Talat Tekin, bir yazısında söz konusu bağır- fiilinin 

Türkmencede uzun ünlülü olmasından ötürü organ adı olan bağır ile ilgili olamayacağını ileri 

sürmektedir (1993: 8-11). Fakat bu uzunluğun [ŋ] foneminin düşmesinden kaynaklandığını ve 

ikincil olduğunu da düşünebiliriz, zira hiç şüphesiz geniz sesiyle alakalı olan geğirmek fiili de 

Türkmencede gä:girmek  şeklinde uzun ünlüyledir. Hatta yansıma tabanlı ikilemelerde söz 

ortasında meydana gelen -ng- ünsüzleri de (örneğin: *baŋ → bangır bangır, taŋ → *tangır 

tangır → *hüŋ → hüngür hüngür vd.) sözün orijinalinde bir [ŋ] içermesiyle açıklanabilir. 

[ŋ] ~ [k] nöbetleşmeleri için ise tekrar *saŋız → *saŋgız → sakkız/sakız/sağız ve *keŋirdek → 

kekirdek kelimeleri gösterilebilir. Ayrıca Gülensoy’un oku- fiili için Kumandı Türkçesinden 

tanıkladığı (ve muhtemelen Moğolcadan ödünçleme) ungsi- fiili de Karaağaç’a göre Moğolca 

ung “ses” sözüyle ilişkili olup Türkçe oku-, okra- gibi fiillerle aynı soy ağacını 

paylaşmaktadır (Karaağaç 2020: 14,15). Bu fiillerden biri, Dede Korkut’ta “bedevî atlar issini 

görüp ‘oḳradukda, / ṣaḳalı uzun tat eri baŋladuḳda..” dizelerinde geçmiştir ve buna kafiye 

oluşturan baŋla- “ezan okumak” eylemi de nihayetinde yansıma tabanlıdır.1 (Özçelik 2016: 

29) Bu arada, Dîvânu Lugâti’t Türk’te sakırku biçiminde tespit edilen ve günümüz Türkiye 

Türkçesine günümüze sakırga “kene” olarak ulaşmış söz de Nişanyan’ın da düşündüğü gibi 

sakız sözüne eşdeğer bir *sakır- “yapışmak?” fiilinden gelişmiş olabilir (Nişanyan her ne 

kadar sözü yıldızsız vermişse de biz henüz böyle bir fiil tanıklayamadık).2 Bu ikili ilişkiyi göz 

önünde tutarak omuz ve omurga arasında yine etimolojik bir bağlantı kurabilir ve bu sözleri 

birbirinden bağımsız olarak düşünmeyebiliriz. Neticede, Türkmence dil verisinden hareket 

edersek omuz insan vücudunda gövde ve vücudu ayıran, omurga ise uzunca bir kemik 

 
1 Karş. Eski Türkçe (*baŋ →) maŋra-/maŋgır- “inek, kuzu vb. bağırmak; melemek”. Kazakça maŋız 

“ehemmiyet” sözünün de bu tabanla ilişkili olduğu düşünülebilir. 

2 Buna benzer çekirge, kavurga, süpürge gibi isimlerin yansıma tabanlı oluşu için Yusuf Azmun’un 

“Türkmencede Sonu /-k/ ve /-ňk/ ile Biten Bazı Yansıma Sözcüklerin Sonuna Gelen Bir Ek Üzerinde İnceleme” 

başlıklı makalesine bakılabilir. 
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üzerinde her biri diskler olarak ayrılmış yapılardır (sözün bahis olunan eski baskın anlamı için 

bkz. burada 4 no’lu dipnot). 

Analiz 

Türkmence omurdan kelimesi, Oğuzcada +la- yerine yansıma tabanlara gelen +da- yapım 

ekiyle kurulmuş görünüyor. Karşılaştırma verilerindeki söz sonu seslerden farklı olan [n] için 

de elbette tatminkâr bir izah gerekir. Bunun için de kekirdewük biçimi bize bir dayanak 

noktası olabilir. Çünkü bu söz, belki de *kekirdenük → *kekirdegük → *kekürdewük şeklinde 

günümüz Türkmencesine ulaşmıştır. Bu sözde yer alan -wXk ekinin [g]’li bir biçim üzerinden 

geldiği Dilek Kaplan’ın makalesinde yer alan 

/w, v/ sesinin ise Türkçenin herhangi bir döneminde yardımcı ses olarak 

kullanılabilmesi mümkün değildir, bu durum Türkçenin dil sistemine aykırıdır. Bu 

tespitler çerçevesinde Eski Türkçede ekin /-g/’li bir kullanımının olduğunu 

düşünmek gerekmektedir ki Eski Türkçede kullanılan bir -GXk eki bulunmaktadır 

ve bu ekin ‘daima yapan’ anlamı katmakla birlikte soyut, somut isim ve nesne 

isimleri türettiği görülmektedir (2021: 89). 

Cümleleriyle desteklenmektedir. Biz eki daha da geriye götürerek -n-(X)k → -gXk olarak 

tasarlıyoruz. Elimizde bu hipotezi sağlamlaştırabilecek (*çıplanuk) → çyplaň/çyplak,) 

(*yaplanuk) → ýapbyldaň/yapbyldak gibi Türkmence yansıma söz çiftleri vardır.  Bu bilgiler 

ışığında sözün gelişim yolunu *oŋ-ur+da-n-uk → *oŋurdanuk / *omurdanuk → * omurdaŋ 

→ omurdan olarak izah etmek mümkündür. Ayrıca bu bilgi, Azerbaycan Türkçesi xirtdək 

“boğaz” ve Kumukça xırdan “a.a.” sözleri ile de karşılaştırılabilir.  Bu bilgilere ek olarak 

Bahşayiş Lügati’nde seŋirden “sağrı kemiği” şeklinde benzer bir söze rastlanmaktadır.1 Yine 

Clauson’da yamız için “‘the groin’; one of several words for parts of the body ending in -z ... 

the two sides of the pubes and the inner (side) of the heads of the hip-bones” tanımı 

verilmiştir (1972: 940). Bu iki söz her ne kadar biçimce ve anlamca benzer olsa da bu 

bildirinin araştırma konusu dışında olduğu için üzerinde durmayacağız. 

Sonuç 

 
1 Fikret Turan, 7b kısmında yer alan bu kelime hakkında “Bu kelimeye sadece Redhouse’da rump-bone 

(belkemiği) olarak rastladık. Arapça ṣulb ve Farsça poşt-māz (belkemiği, omurga) kelimelerinin karşılığı olarak 

verilmiştir. Bu dönemde rastlanan oŋurġa daha çok her bir omur için kullanılır.” diye not düşmüştür. 
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Türkçe içinde sanılanın aksine ilk defa net olarak iki yüzyıl önce Eski Oğuz ve Kıpçak 

Türkçelerinde XIV. asırdan itibaren tanıklayabildiğimiz omuz kelimesinin Yunanca ώμος 

(ómos)’a olan fonetik ve semantik benzerliği bir tesadüfün eseri olmalıdır. Dil biliminde bu 

tür şaşırtıcı örtüşmelere “false cognates” denilmektedir ve bunların envaiçeşit diller 

arasındaki miktarı sayılamayacak kadar çoktur. Bu tür sözlerin ortak bir kökeni paylaşmadığı, 

art zamanlı ve karşılaştırmalı incelemeler sonucunda anlaşılır olacaktır ve bizce omuz / ώμος 

sözleri de böyle bir örnek teşkil etmektedir. Sözün dar bir alanda görülmesi de bizce alıntı 

olarak değerlendirmek için tek başına yeterli kanıt değildir. Nitekim yalnızca Tatar ve Özbek 

diyalektlerinde omuz anlamında görülen yelke sözü de Sevortyan’a göre Türkçe *ye:l “грива” 

sözünden küçültme işlevini yitirmiş bir +ke eki ile yapılmış bir türevdir.1 (1989: 181). Bu tür 

örnekler daha da çoğaltılabilir.  

Türkmence kelime hazinesinde eş anlamı bir omurdan sözünün mevcudiyetinden yola çıkarak 

kökenini Türkmencede tanıklayabildiğimiz omur- “dövüp ikiye ayırmak” fiiliyle ilgili 

görüyor ve sözün Türkmencedeki varlığını gerek işlekliğinden gerekse de omza-, omzaş-, 

omzat-, omuzla-, omuzlagrak, omuzlak gibi birçok türev oluşturmasından ötürü bir iç alıntı 

olarak açıklanamayacağını düşünüyoruz. Bu söz ise bizce *oŋ şeklinde yansıma bir tabandan 

→ om “kemik ucu” şeklinde gelişip kimi organ isimlerinde görülen +(X)z eki ile yapılmıştır, 

ancak anlam içeriği bakımından bir sese olan ilgisi anlaşılabilir değildir. Dolayısıyla sözün 

oluşumunda bir çeşit analojik baskının rol oynadığı düşünülebilir, boğ- fiilinden gelen bogaz 

ve bokurdak söz çiftleri de doğrudan yansıma tabanlı sözler dizesine ait edilemezler. 

Sözün Moğolca omuruġu “köprücük kemiği” ile olan ilişkisi de hâlâ açıklanmaya muhtaçtır. 

Çuvaşça ămăr “hayvan göğsü ya da alt kısmı” sözünün varlığı bu konuda gayet ilgi çekicidir. 

Kısaltmalar 

a.a.: aynı anlamda 

bkz: bakınız 

hk. hakkında 

karş.: karşılaştırınız 

Tkm.: Türkmence 

 

1 Söz öteki Türk dillerinde de görülmüyor değildir, fakat omuz anlamı bu ikisiyle sınırlıdır.  
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vb.: ve benzeri 

vd.: ve devamı 

V: Vokal 

K: Konsonant 
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TÜRK’ÜN TÜRKÜSÜ 

Orhan BALDANE* 

Durmuş Hocaoğlu, bir yazısında “kültürün çekirdek unsurları” olarak adlandırdığı 

kavramlarda yapılacak tahribatın kimlik krizlerine sebep olabileceğini belirtmiştir. Müzik de 

bu çekirdek unsurlardan biridir. Türk insanının sevincinin, üzüntüsünün, olayları 

yorumlayışının ve dilinin en güzel yansımalarını kendine ait müziğinde, yani türkülerinde 

bulabiliriz. Bir kimlik krizi yaşamamak için türkülerin tahrip edilmesine olabildiğince karşı 

çıkmak, şuurlu her Türk vatandaşının başlıca görevlerindendir. Türkülerin kuşaklar arasında 

bir köprü vazifesi görebilmesi için ise muhafazası, öğrenilmesi ve öğretilmesi şarttır.  

Bazı türküler yüzlerce yıllık bir tarihe sahipken daha yakın dönemlerin ürünü olan türküler de 

mevcuttur. Buna bağlı olarak kimi türkülerde geçen bazı kelimeler günümüz insanları için 

yabancı kavramlar olarak kalmaktadır. Bazen ise kelimeyi bilmek de yetmemektedir. Böyle 

durumlarda şairin, ozanın, âşığın o kelimeye yüklediği anlamı da bilmek gerekmektedir. 

Mümkün olduğunca türkülerle ilgilenmeye ve öğrenmeye çalışan biri olarak türkülerdeki bu 

tarz kelimelerin ya da dikkat çekici yapıların peşine düşmek, yıllardır kendi kendime 

yüklenmiş olduğum bir görevdir. 25 senedir aralıksız türkü dinleyen, 18 senedir de -naçizane- 

başta bağlama olmak üzere telli çalgılarla haşır neşir olan bir türkü sevdalısı olarak bahsi 

geçen durumlarla ilgili bazı küçük notlar da tuttum. İşte bunlardan bir kısmı: 

1- Mihenk Taşı 

Manevi şeylerin değerini ölçmek zor olsa da altın, gümüş vb. maddi malzemelerin değerini 

ölçmenin belirli yolları vardır. Bunlardan biri de “mihenk taşı”dır. Arapça “mihekk” kelimesi 

Türkçede zaman içinde “mehenk” ya da “mihenk” şeklinde kullanılmıştır. Maddi değeri 

anlamaya yarayan bu taşa verilen isim, zamanla önemli gelişmelere imza atan insanlar ya da 

çok önemli eserler için de bir yakıştırma olarak kullanılmıştır. Buna bağlı olarak şu tür 

cümleleri sıklıkla duymuşuzdur: “Edebiyatımızın mihenk taşlarından falanca yazar”, 

“Kültürümüzün mihenk taşlarından filanca eser”. Yani bu isimlerin ve eserlerin mihenk taşı 

olarak nitelendirilmesinin sebebi diğer benzer isimlerin ve eserlerin bunlarla karşılaştırıldığı 

zaman daha az değere sahip olmasıyla alakalıdır. Mesela Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının 

 
* Hayatın tadının ve sırrının türkülerde olduğuna inan bir Türk. 
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tartışmasız mihenk taşlarındandır. Mesela Yunus Emre, Türk kültürünün en önemli mihenk 

taşlarındandır. Yakın zamana gelirsek, Neşet Ertaş’ın da bu mihenk taşlarından biri olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Neşet Ertaş hem kendi malı olan eserleriyle hem usta malı eserlere 

hayat vermesiyle hem sesiyle hem de icra tarzıyla benzerlerinden ayrılan bir isimdir. Onun en 

güzel türkülerinden biri de “Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısını” adlı türküdür. Bu türkünün 

sözleri olan şiir Âgâhî’ye aittir ve cinaslı kafiyenin muhteşem örneklerindendir. “Sürmeli” 

kelimesini kafiye olarak tercih eden ozan, bu kelimeyi “baktım yârin kapıları sürmeli”, 

“çıkageldi bir gözleri sürmeli”, “günde yüz bin kere yüzler sürmeli”, “hemen aşk atına binip 

sürmeli” gibi cümlelerde kullanmıştır. “Sürmeli” kelimesinin yer aldığı cümlelerden birinde 

ise “mihenk/mehenk” kelimesi geçmektedir. Şöyle diyor Âgâhî: 

“Açtırdım kapıyı girdim içeri 

Aklımı başımdan aldı o peri 

Dedim sende buldum halis gevheri 

Dedi yok yok, bir mehenge sürmeli” 

2- Çubuk ve Lüle 

Sigara, eskiden günümüzdeki gibi paket paket satılmazken kimi insanlar “tütün çubuğu” 

(Anadolu’daki tabirle kısaca “çıbık”) kullanıyormuş. Tütün ise bu tütün çubuğunun ucuna 

takılan ve “lüle” denilen yuvaya dolduruluyormuş. Yani anlayacağınız çubuk lülesiz, lüle de 

çubuksuz bir işe yaramazmış. İşte, sevdiğine sevgisini türlü türlü sözlerle ifade eden 

Anadolu’nun gönlü güzel insanları bu çubuk ve lüle ilişkisini şöyle güzel bir türküyle 

ölümsüzleştirmiş. Çekiç Ali’nin eşsiz avazı ise türkünün tadına tat katmış: 

“Çıbığına lüleyim 

Yar yüzüne güleyim 

Sen kapıdan geçerken 

Ben başına belayım” 

3- Kostak 

Bir dile kopyalanmış olan kelime, her zaman kaynak dildeki anlamıyla kullanılmayabilir. 

Ayrıca kopyalamayı yapan dilin konuşurları o kelimeye zaman içinde farklı anlamlar da 
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kazandırabilir. Bazen kopyalanan kelimenin gerçek anlamı unutulur. Bazen ise ses 

değişikliğiyle yeni bir kelime de ortaya çıkabilir. Farsçadan kopyaladığımız “küstah” kelimesi 

buna güzel bir örnektir. Kelimenin aslı “gostâh” şeklindedir. Bu kelimenin Farsçada iki 

anlamı yaygın olarak kullanılmaktadır. Birinci anlamı “korkusuz, cesur”, ikinci anlamı 

“edepsiz, saygısız”. Türkçede kullandığımız “küstah” kelimesi bu ikinci anlamı taşımaktadır. 

Ancak birinci anlam da hiçbir yere gitmemiş, onu da ses değişikliğiyle “kostak” (ağızlardaki 

biçimiyle “gostak”) şeklinde yaşatmışız. Hani şu meşhur yürüme şekli vardır ya, göğüs ve 

kafa önde, eller öne ve arkaya doğru yavaşça sallanır. İşte bu “korkusuz” ve “cesurca” 

yürümeye “kostak kostak yürüme” denir. Bu yürüme şeklinin konu olduğu şu güzel 

türkümüzü Mehmet Erenler ustadan dinlemek de ayrı bir zevktir: 

“Yabandan gel usul da boylu yârim, yabandan 

Aldım haberini de garip çobandan 

Aman yörü yörü 

Çapraz yörü yörü 

Gostak yörü yörü 

Yörü yörü yörü” 

4- Turna 

“Turna” hakkındaki bir yazıda turnaların tek eşliliğe oldukça dikkat ettiği ve hatta eşlerden 

biri öldüğü zaman diğerinin de kendini suya bıraktığını okumuştum. Hatta aklımda kaldığına 

göre turnalar, yaşlanan anne babalarının ihtiyaçlarını da karşılıyorlarmış. Bu yüzden turnaları 

anlatan en iyi kelime “sadakat” olmalı. İnsanoğlu belki de bu özelliklerinden dolayı turnaya 

fazlaca değer vermiştir. Türküler söz konusu olduğunda turna en çok “haberci” ve “dert 

ortağı” olma özellikleriyle karşımızdadır. Bazen de insanlar, turnaların derdine ortak olmak 

istemiştir. Hâlden anlamaya çalışan ozanın şu dizelerde yapmaya çalıştığı gibi: 

“Yine dertli dertli iniliyorsun 

Sarı turnam sinen yaralandı mı?” 

5- Onmak 
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Dilimizde “iyileşme” anlamında “sağalma” kelimesi de vardır. “Sağ” kelimesi yön kavramını 

karşıladığı gibi “iyilik, canlılık, baht, şans” gibi kavramları da karşılamaktadır. Bu durum ise 

Türkçeye has değildir. Mesela, “sağ” anlamındaki İngilizcenin “right” ve Farsçanın “rast” 

kelimeleri de benzer kavramların karşılığında kullanılmaktadırlar. Boşuna değildir balık 

tutana “rastgele” denmesi. Dilimizde “iyileşmek” anlamında bir de “onmak” kelimesi vardır. 

Bu kelime bugün biraz unutulsa da bundan türeyen “onarmak” kelimesi oldukça canlıdır. 

Allah kimseye “onulmaz” dertler vermesin. “Onmak” kelimesinin kullanımına örnek olarak 

ise Hacı Taşan rahmetlinin avazına kulak verelim: 

“Allı turnam ne gezersin havada 

Arabam kırıldı kaldım burada 

Ne onmamış kulum yalan dünyada 

Akşam olsun allı turnam dön geri 

6- Avrupa 

Biz küçükken -1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında- “Amerikan tıraşı” modaydı. Ama okul 

zamanı bu tıraşı yaptıramazdık. O yüzden “öğrenci tıraşı” adı verilen (halk arasındaki bir 

diğer adı “üçe vurdurmak”) tıraşı olurduk. Bunun haricinde “subay tıraşı” diye bilinen bir 

tıraş çeşidi de vardı. Bu da yaygındı. 2002 yazında ise “Ümit Davala” tıraşı moda olmuştu. 

Eski zamanlarda ise “Avrupa” adı verilen bir saç kesim tarzı varmış. Bununla ilgili bir görsel 

bulamadım, ama tahminimce Avrupa tıraşı ense kısmının uzun bırakıldığı bir kesim tarzı olsa 

gerek. Delilim de Talip Özkan’dan dinlemeye doyamadığım şu güzel Denizli türküsü: 

“Yağar yağmur kirsesine 

Avrupa dökmüş ensesine” 

7- İkilemeler 

Yazılı geçmişleri yüzyıllar öncesine dayanan ve bu süreçte kesintisiz bir şekilde konuşulup 

yazılan tüm diller aynı derecede yeterli, aynı derecede yetersiz, aynı derecede zengin, aynı 

derecede fakirdir. Bu yüzden diller arasında değer sıralaması yapmak pek mümkün değildir. 

İşin bilimsel tarafı böyle olsa da bir de duygusal tarafı vardır. “Kirpi, yavrusunu pamuğum 

diye severmiş” derler ya, her insan için konuştuğu dil de öyle olsa gerek. Türkçemizi de 

benim gözümde değerli ve farklı kılan bazı özelliklerden söz edebilirim. Mesela “argo” söz 
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varlığımızın diğer birçok dile kıyasla çok zengin ve yaratıcı olduğunu düşünürüm. Bununla 

birlikte “alkış ve kargış” yönünden de birçok dilden önde olduğumuzu tahmin ediyorum. 

Türkçenin bence en hoş taraflarından biri de sıklıkla başvurduğumuz “ikilemeler” olsa gerek. 

Nedense dilimizdeki ikilemeler bana hep çok sevimli gelmiştir. Cengiz Özkan’ın 

havalandırdığı Karacaoğlan’ın şu enfes dizelerindeki gibi: 

“Güzel ne güzel olmuşsun 

Görülmeyi görülmeyi 

Siyah zülfün halkalanmış 

Örülmeyi örülmeyi” 

*** 

Dünya durdukça güzel Türkçemiz ve türkülerimiz var olsun! 
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UZUN SÜREN MİSAFİRLİĞİN HAZİN SONU: TÜRK DEVLETİ’NİN 

BENDER OPERASYONU 

Abdullah ALAGÖZ 

Son günlerde Ukrayna ve Baltık ülkelerinin maruz kaldığı Vladimir Putin yönetimindeki Rus 

baskısına bakınca tarih kitaplarımızda bir yahut iki cümle ile hızlı bir şekilde geçilen, 

Avrupalının XII. Karl, Türklerin ise başındaki tuhaf miğferden olayı Demirbaş Şarl dedikleri 

İsveç Kralını yazmak istedim. Tabi bu yazıyı kaleme alırken de uzun bir süredir karşı karşıya 

kaldığımız geçici sığınmacı ve kaçak göçmenler meselesini hatıra alarak başlıyorum. 

Vakıa şudur: 

1618-1648 yıllarında başlayan 30 Yıl Savaşları; Fransız mutlak monarşisinin Avrupa’ya 

egemen olması, Papalığın siyasi otorite olmaktan çıkışı, Almanya’nın 300 ayrı devletçik ile 

feodal yönetime itilişi ve İsveç Krallığının kuruluşunu sağlayan Avrupa’nın organize ilk 

savaşıydı. Bu savaş neticesinde bağımsızlığını Kutsal Roma Cermen İmparatorluğundan 

ayrılarak ilan eden İsveç; sahip olduğu demir madenleri, jeopolitik konumu, Baltık bölgesinin 

en iyi ticari limanlarına sahip olması ve krala bağlı Fransız tipi modern ordusuyla Avrupa 

sahnesinde yerini almaya başladı.  

Yeni kurulan bu krallık işe Fransa’yı örnek alarak başladı. Önce düzenli ordu kurdu, ardından 

toprak reformları yapmaya başladı. Asiller diye bilinen ayrıcalıklı gurubun ellerinden bazı hak 

ve toprakları alarak bunları krallık hakları ve malları ilan etti. Bu olay üzerine asiller çevre 

ülkelerden Litvanya – Lehistan kralı ve Saksonya Elektörünü, Danimarka- Norveç kralını, 

İsveç kralına savaş ilan etmesi konusunda görüşmelere başladılar. 

Baltık’a çıkarak Avrupa sahnesine giriş yapmak isteyen Rusya ise bu koalisyonun 

kuruculuğunu üstlenerek Büyük Kuzey Savaş’ını başlattı. İsveç Kralı Şarl önce deniz gücü 

kuvvetli olan Danimarka üzerine gitti. Baltık boğazının Danimarka eline geçerse ticaretin 

sekteye uğrayacağından endişelenen İngiltere ve Hollanda’nın da desteği ile Demirbaş Şarl 

kesin bir zafer kazandı. Bu savaş sonrasında Rusya, İsveç’e savaş ilan ederek bazı topraklarını 

işgale başladı. 

İsveç kralı Şarl, Rusya yerine, Saksonya Elektörü ve aynı zamanda Lehistan (Polonya) Kralı 

olan Agust’un üzerine gitti. Kısa sürede modern ve disiplinli bir kuvvetle Polonya’nın 
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başkenti Varşova’yı düşürdü. Saksonya Elektörü Agust, Polonya Krallığından çekilerek 

Saksonya Elektörü sıfatıyla barış yapmak zorunda kaldı. Şimdi tüm gücüyle topraklarını 

işgale başlayan Rusya’ya yöneldi. Disiplinize edilmiş modern ordusuyla kendisinden 4 kat 

daha fazla olan çapulcu ve eğitimsiz kişilerden oluşan Rus ordusunu kar ve tipinin de desteği 

ile bozguna uğrattı. Geri çekilen Rusya yaklaşık 5 yıl sürecek olan meşhur I. Petro 

reformlarına girişti. Amacı disiplinli modern bir ordu kurmak, Baltık Denizine ve Karadeniz’e 

inmek, ordusunu Avrupa’da savaşır hâle getirmekti. Mesela birçok Avrupa devleti o tarihlerde 

tek başına Osmanlı ordusuyla baş edemiyor, sürekli tavizlere konu olan birtakım 

koalisyonlarla ancak Türk ilerlemesine karşı koyabiliyorlardı. Onlara göre disiplinize olan 

Türk savaşkanlığına karşı koymak için Avrupa ülkeleri 30 Yıl Savaşlarından sonra bir bir 

düzenli orduya geçeceklerdi. 

İsveç Kralı XII. Karl/Demirbaş Şarl Türk Devletine Sığınıyor: 

O zamanların savaş stratejisi günümüzde ki gibi değildi. Sefer ve harekât mevsimleri vardı. 

Misal; Rusya’ya sefer haziran ayında yapılır, en geç temmuz ortasında neticelendirilirdi. 

Çünkü kış ayına denk gelmek ilerleyen kuvvetler için durumu ağırlaştırırdı. Ordu 

hazırlıklarını yapan Demirbaş Şarl, ileride Fransa kralı Napolyon’un ve Alman diktatör Adolf 

Hitler’in de aynı hataya düştüğü Rusya’yı istila harekâtına girişti. İlk başlarda ciddi zaferler 

kazansa da St. Petersburg yerine Rus steplerini aşıp Moskova üzerine giden İşveç kralının, 

ikmal ve hava şartlarının ağırlaşmasıyla Paltova’da ordusu dağılmak durumunda kaldı. 

Mahiyetinde bulunan 1500 askerle Aksu nehrini aşarak Osmanlı sınır kalesi olan ve bugün 

Ukrayna topraklarında bulunan Özi Kalesine iltica ederek sığınmıştır. Osmanlı Devleti’ne 

iltica eden ve yaklaşık 5 yıl Türk topraklarında misafir edilen İsveç kralı Demirbaş Şarl, 

Sultan III. Ahmed Han ve devlet ricalinin talimatıyla, Osmanlı’nın Avrupa ve Baltık 

bölgesine harekât düzenlemek için ordugâh olarak kullandığı oldukça stratejik bir bölge olan 

Bender kalesine nakledildi. Bender eski Türkçede Dârü’l-harp’e yani Avrupa’ya açılan kapı 

demektir. Kırım Tatarları ve Osmanlıya bağlı diğer beyliklerin ordularının toplanma yeridir. 

Demirbaş Şarl’a, böylesine önemli bir merkezde kendine ait bir de kale/şato da yapıldı. Kral 

Şarl, İsveç krallığını, ülkesini ve topraklarında hâlâ savaşmakta olan ordusunu buradan 

yönetti. Bender muhafızı Yusuf Paşa ve Kırım Han’ı Devlet Giray ile ikili ilişkilerini 

geliştirerek Osmanlı devleti üzerinde ki nüfuzunu arttırdı. Hatta bölgede ticaret yapmaya 

zaman zaman bölge eşrafına borç vermeye başladı. Siyasi olarak da sürekli Osmanlıyı 
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Ruslarla savaşmaya zorladı. Bunda da bir hayli mesafe kateden Demirbaş Şarl, Osmanlı 

Devleti’ne yazdığı mektuplar ve kurmuş olduğu ikili ilişkilerle devlet ricalinde Rusya’ya karşı 

bir sefer yapılması fikrini iyice yerleştirdi. Zaten Karlofça antlaşmasıyla kaybettiği prestiji ve 

toprakları geri almak düşüncesiyle 120.000 kişilik Osmanlı, Kırım ve Eflak birlikleriyle de 

toplam 180.000 kişilik devasa bir ordu meydana getiren Osmanlı Devleti, Baltacı Mehmed 

Paşa komutasında Tuna’yı aşarak harekete geçti. Prut nehri kıyısında Kırım Ordusu’nun da 

desteğiyle Rus ordusuna ciddi kayıplar verdirdi. Prut bataklığında imha edilmek üzere olan 

Ruslar, tarihçiler tarafından ihtilaflı olan birtakım müzakereler sonucunda I. Katerina’nın 

girişimi ile son buldu. Aslında ünlü tarihçiler Halil İnalcık ve Yılmaz Öztuna’ya baktığımızda 

Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem olan Baltacı Mehmed Paşa’nın Prut Antlaşmasını yapmasının 

makul birkaç sebebi vardı. Bunlar başı bozuk olan Yeniçerilerin savaşma isteksizliği, Avrupa 

devletlerinin birleşerek Osmanlı’ya karşı ortak harekât düzenleme endişesi, İsveç Kralı ve 

Kırım Han’ının manasız savaş çığırtkanlığı ve son olarak Rus ordusunun defalarca imha 

edilmesine rağmen yine de varlığını devam ettirmesi olarak sıralıyorlar.  

Savaş meydanına Kırım Han’ı ve İsveç Kralının gelmekte olduğunu haber alan Sadrazam 

Mehmed Paşa, Prut antlaşmasını imzalayarak orduyu sağ salim geri getirdi. Hatta Kral Şarl, 

Baltacı Mehmed Paşa’ya; Rus Çarı Petro’yu neden esir almadığını sorunca Mehmed Paşa; 

‘Başımızda bir kral mültecimiz var zaten, ikincisine ne gerek var. Adam ülkesini nasıl yönetir 

sonra ?!’ diye alaycı bir üslupla geçiştirir.  

Bu anlaşmayı yeterli bulmayan ve yeni bir savaş yapılması için devlet ricaline yeniden nüfuz 

etmeye çalışan Demirbaş Şarl, Baltacı Mehmed Paşayı ihmalkâr davrandığı gerekçesiyle 

şikâyet eder. I. Petro’nun da vaatleri yerine getirmemesi sonucu oluşan sarayda beliren 

muhalefet neticesinde sadrazam Mehmed Paşa görevinden azledildi. 

Tekrardan bir savaşa ikna için her yolu deneyen ve uzun süreli misafirliği ile devlet içinde 

huzursuzluğa sebep olan kral Şarl, ülkesine dönmesi konusunda Osmanlı devlet adamları 

tarafından nazikçe uyarıldı. Ülkeden ayrılmak zorunda kalsın diye, saraydan gönderilen 

tahsisat kesildi. Kral maddi sıkıntıyı Bender eşrafından borç para alarak çözmeye ve bu 

şekilde yaşamaya devam etti. Osmanlı Sultan’ının, hiç değilse nüfuz ettiği yetkili kişilerin bu 

duruma daha fazla razı olmayacağını düşündü. 

Bu sefer saray yönetimi Bender Muhafızı İzmirli İsmail Paşa’ya gerekirse zor kullanarak 

mülteci kralın Türk topraklarından çıkarılmasını ve ülkesine gönderilmesi emri verildi. Kral 
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kendisine özel yapılan kale/şatoda 1500 kişilik mahiyetiyle yaşıyordu. Tüm masrafları yıllarca 

Osmanlı Devleti’ne aitti. İsmail Paşa; Kralı çıkarmak için Kale/Şato önüne bazı kaynaklara 

göre 5.000 bazısına göre de 10.000 kişilik bir kuvvetle geldi. Kral, Türk Sultan’ının zor 

kullanarak bir kralı sınır dışı edemeyeceğini düşünüyordu.  

İşte bu şartlar altında İsmail Paşa son kez çağrısını yaparak, Türk tarihinde ‘Bender 

Operasyonu’, İsveç tarihinde ‘Kalabaliken-i Bender’ olarak geçen çatışmayı başlattı. Türk 

topçuları kale/şatoyu dövmeye başladı. İsveç kralı Demirbaş Şarl, yeniçeriler ile vuruşa 

vuruşa şatodaki malikânesine çekildi. Pencereden içeri giren Türk askerlerini şehit etti. Daha 

fazla direnemeyeceğini anlayıp, kaçmaya çalışırken bir anlık ayağı takıp yere düşen kral 

yeniçerilerin üzerine çullanmasıyla zor zapt edildi. Bender muhafızı İsmail Paşa büyük 

kahramanlık ve cesaret sergileyen krala saygıda kusur etmedi. Sultan III. Ahmed, Avrupa 

devletlerine karşı mülteci bir krala zor kullandılar demesinler diye İzmirli İsmail Paşa’yı 

cezalandırdı ve Kral Demirbaş Şarl’ı Osmanlının o zamanki devlet konuk evi olan Meriç 

Irmağı kıyısında bulunan Dimetoka’da güzel bir yalıya yerleştirdi. İsveç kralının gönlünü 

etmek için ve aynı zamanda da vaatlerini yerine getirmeyen I. Petro’ya haddini bildirmek için 

1713’te Rusya’ya tekrardan savaş ilan etti.  

Yine de bu operasyonda mahiyetinin büyük bir çoğunluğunu kaybeden Demirbaş Şarl bu 

olayın etkisini üzerinden atamayarak Dimetoka’da bunalıma girdi. 6 ay yakın bir süre askerî 

kıyafetleri çıkarmadan yatağa bağımlı bir hâlde uyuyarak geçirdi. 1714’te tekrardan devlet 

ricali tarafından gitmesi gerektiği bildirildi. Çünkü kendisi artık devlet içerisinde fazla olmaya 

başlamış, Osmanlı içerisindeki dengelere nüfuz alanını genişletmek namına taraf olmaya 

başlamıştı. Türk Devletinin ‘Evine Dön’ ikazına fazla direnmenin ve kalmakta ısrar etmenin 

de sonuç vermeyeceğini gören İsveç kralı Demirbaş Şarl, Osmanlı Devleti’ne ayrılmak için 

gerekli hazırlıkların yapılmasını, bu süreçte yapmış olduğu borçların tahsili ve yol 

güvenliğinin sağlanması için yeterli miktarda asker ve görevli talep etti. Osman Devleti bu 

talepleri yerine getirmekle kalmadı, Avusturya, Macaristan ve Almanya’ya sınırlarından 

kralın ve ona refakat eden Türk askerinin sağ salim geçişi için talepte de bulundu. Böylelikle 

5 yıl 3 ay gibi uzun bir süre bir devlette mahiyetiyle birlikte mülteci olarak yaşayan bir kralın 

misafirliği zorda olsa son buluyordu. Türk sınırından ülkesine doğru yol alan İsveç Kralı 

Demirbaş Şarl’ın Türk devletine maliyeti; binlerce altına mal ve asker kaybına mal olan bir 

Rus seferi, konaklaması için devlet hazinesinden yapılan bir Şato, günlük masrafları için 
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saraydan gönderilen binlerce altın akçe, kalebentlikle cezalandırılan ve orada ölen bir 

Sadrazam, idam edilen bir Paşa, onlarca şehit düşen Türk askeri ve idam edilen yeniçeri 

ağalarına mal olmuştur. 

Bu iltica ve sonrasında yaşanan operasyon zaman zaman Türk-İsveç ilişkilerini olumlu 

etkilediği gibi bazen de dönemin siyasi havasına göre İsveç milliyetçiliği Türk aleyhtarlığına 

itmektedir. Türk devleti zor ve müşkül bir durumda olan ülkenin kralına dostane bir şekilde 

kucak açmış, oldukça iyi bir şekilde konaklamaları için hiçbir masraftan geri durmamıştır. 

Ama ne zaman ki bu misafirlik devlet politikasına etki ve nüfuz etmeye başlamış, ne zaman ki 

bir millî güvenlik sorunu teşkil edecek kadar uzamış işte o noktada devlet aklı devreye 

girmiştir. Dünyada Türk’ün dostluğuna ve alicenaplığa muhatap olup, çoğu zaman bunu dile 

getiren İsveç’le tarihsel kesişmemiz bu yöndedir. 

Sonuç olarak son zamanlarda NATO üyeliği için Türkiye’nin rızasını almak zorunda olan 

İsveç’in ülkesinde bölücü teröristleri himaye ettiği gerçeğini göz önüne devralarak ona göre 

çalışma yapmalıdır. İsveç kamuoyuna tarihsel birlikteliğimiz ve karşılıklı kültür 

etkileşimimizin olduğunu vurgulamalı, modern İsveç’in yaşaması için vakti zamanında Türk 

devletinin gayretlerinin aktarılması gerekmektedir. 

Yine 10 yılı aşkın bir süredir ülkemizde bulunan Suriyeli geçici sığınmacılar ve kaçak 

göçmenler konusunda alınan önlem ve planlar da Türk tarihinin derinliklerinde barınan 

Bender Hadisesinin/Operasyonunun önemi ve sonuçları da hesaba katılmalıdır. Elbette ki 

tarih tekerrür etmez, elbette ki mülteci konumunda olan İsveç kralının durumuyla şu an ki 

sığınmacılarla neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Ama tarihte yaşadığımız kısmi benzer 

hadiselerden ders ve ibret almak zorunda olduğumuzu bilmek durumundayız. Takdir edersiniz 

ki Orhun yazıtlarımızda anlatılanlar kazandığımız zaferlerden çok, yaşamış olduğumuz 

zorlukları, faciaları ve dramları anlatan, onlardan ibret almamızı isteyen yazılı eserlerimizdir. 

Türk milleti kazandığı zaferleri hatırda tuttuğu gibi yaşamış olduğu faciaları da hatırında 

tutmalı ve buna göre hazırlığını yapmalıdır. Köklü bir devlet geleneği, binlerce yıllık tarih 

şuuru ile milleti ve devletiyle dün olduğu gibi bugünde karşılaştığı zorlukları, geçmişte 

yaşadığı tecrübeleriyle atlatacağından şüphemiz yoktur. 

Rabb-ül’âlemîn İl’e ve Gün’e/ Devlet’e ve Millete zeval vermesin. 

Âmin  
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İlham ALİYEV ve Ortak Türk Dili Sorunları 

Doç. Dr. Şamil SADIQOV 

(Akt. Saffet Alp YILMAZ) 

Türk aydınları yüz yılı aşkın bir süredir Türk halkları arasındaki ortak dil sorununu çözmek 

için çaba sarf ediyor, önerilerde bulunuyor, bilimsel makaleler yazıyor, konferanslar 

düzenliyor. Yapılan çalışmalara rağmen maalesef bu sorun halen daha devam etmektedir. 

Görüleceği  üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ortak Türk dili konusunda her zaman daha fazla 

ilgi duymuş ve öncü rol oynamıştır. Bunun temel nedeni Azerbaycan’ın jeostratejik öneme 

sahip olmasıdır. Uzun bir süre Çarlık Rusyası ve Sovyet İmparatorluğu’nun işgali altında 

kalan Türk halkları, Türkiye’den uzak kalmış ve hem dil hem de kültür açısından farklı bir 

gelişme süreci yaşamışlardır. Oğuz Türk dilleri grubuna dahil olanlar ise komşu ülkeler 

oldukları için bu dil topluluğu her geçen gün gelişmektedir. Ayrıca Çarlık Rusyası’na ve 

Sovyet İmparatorluğu’na bağımlıyken, Orta Asya ve diğer Türk halklarıyla derin ilişkiler 

oluşmuştur. Bütün bunlar, Azerbaycan’ın bir köprü olduğunu ve bu birliğin oluşmasında kilit 

role sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Son yıllardaki siyasi süreçlere dikkat edersek 

bunu durumu daha net görebiliriz. 

Azerbaycan’ın 2020 yılındaki 44 günlük Vatan Savaşı’nda gösterdiği kahramanlık, Türk 

halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesini bir kez daha belirlemiştir. Bu zaferden önce Türk 

devletlerinin birlik ve ortak dil konusunda çok yol kat ettiği doğrudur. Türk Akademisi’nin 

kurulması, Türk Keneşi, Ortak Türk edebiyatı, tarih ve coğrafya ders kitaplarının hazırlanması 

vb. olayları örnek gösterebiliriz. Ancak 44 günlük zaferin ardından bu aşama daha da 

güçlendi. Bu büyük zaferin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham 

ALİYEV ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’nın birlikte 

Orta Asya Türk devletlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Türk devletlerinin savunma 

bakanları, ekonomi bakanları ve güvenlik bakanlarının ortak toplantıları, ortak kararlar 

alınması bunu bir kez daha kanıtlıyor. 

Tüm bunların arka planında ortak Türk dili konusu yeniden gündeme gelmekte ve bu nedenle 

araştırmacıların, bilim insanlarının, enstitülerin amacı ve ciddi önerilerde bulunmaları 

gerekmektedir. Alfabe sorunu çözülüyor, çünkü çoğu Türk devleti latin alfabesini kullanmaya 

karar verdi. Hala ufak tefek sorunlar olsa da esas çalışmanın yapıldığını söyleyebiliriz. Kanı 
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bir, dili bir ve tek ruha sahip olan Türk halkları bir araya geldiğinde hepimizi düşündüren asıl 

soru onlar kendi aralarında hangi dili konuştuğudur. Muhtemelen Rusça veya İngilizce. 

Azerbaycan ve Türkiye’nin burada bir sorunu olmadığı doğru ama Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan devlet başkanları ile kolay iletişimde zorluk görülmektedir. 

Kırgız ve Kazakların birbirlerini kolayca anlamaları mümkündür. Türkmenistan, Türkiye ve 

Azerbaycan ile ortak Türkçeyi de konuşabilmektedir. Ama bugün hepsinin birbirini daha iyi 

anlaması mümkün değil. Ortak Türk dili konusunda, Türkiye Türkçesinin seçilmesinden 

kesinlikle yanayız. Önümüzdeki dönemde doğal olarak ortak bir Türk dili ortaya çıkacaktır. 

Bunun için diğer Türk devletlerinin Türkiye Türkçesini ikinci dil yapmaları ve okullarda 

öğretmeleri önemlidir. Bugün fiilen bu süreç yaşanmakta ve halklar Türkçeyi kendi aralarında 

ortak bir iletişim dili olarak benimsemişlerdir. Çünkü Türkiye Türkçesinin buna hakkı vardır. 

Bu dil şu anda Türk halkları arasında en çok konuşulan dildir. Türkiye ekonomik, siyasi, 

kültürel ve askeri anlamda diğer Türk devletlerinden daha fazla gelişmiştir ve dünyada daha 

fazla kabul görmektedir. 

Bu yazıda amacımız, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Türk diline derinden 

hakim olduğunu ve konuşmasında ortak Türkçeyi rahatlıkla kullandığını gerçeklerle 

göstermek ve ortak bir Türk dilinin doğal olarak ortaya çıkacağını ispat etmektir. 

İlham ALİYEV’in İngilizce ve Rusçayı üst düzeyde bildiğini hepimiz biliyorduk ama açıkçası 

Türkçeyi bu kadar derinden bildiğini bilmiyorduk. Bazen kelimelerin sonuna [yor] ekleyerek, 

[ə] sesini [e], [q] sesini [k] ve [x] sesini [h] telaffuz ederek Türkçe konuşuyoruz gibi geliyor. 

Türkçeyi çok iyi bilenler, uzmanlar için geçerli olmadığını söylemeye gerek yok. Ancak 

Başkomutan’ın Vatan Savaşı sırasında Türk basınına verdiği röportajları izlediğimizde, İlham 

Aliyev’in Türkiye Türkçesini çok yüksek düzeyde bildiğini, aynı zamanda ortak bir dil 

oluşturduğunu bir kez daha gördük. Düşüncesinde ve konuşmasında Türkçeyi oturtmuştur.  

Vatan Savaşı’nın arifesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı farklı ülkelerin basınına 

4 ayrı dilde röportajlar verdi. Bu röportajların çoğu canlıydı ve İlham ALİYEV’in hızlı 

konuşma ve akıllıca düşünme yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Türk kanallarından 

muhabirlerin sorularına verilen cevaplar içerik bakımından oldukça zengindi. 

Cumhurbaşkanımız Azerbaycan Türkçesi konuşmasına rağmen Türkiye Türkçesi kelimeleri 

ne Azerbaycan Türkçesi ne de Türkiye Türkçesi zarar vermeyecek şekilde ustalıkla kullandı. 

İlham ALİYEV’in Haber Türk kanalı ile yaptığı röportajı (13 Ekim 2020) 
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- Sivillərə qarşı, əliyalın insanlara qarşı qəddarlıq göstərmək onlar üçün adi bir şey. Bu dəfə 

də bütün cəbhə boyu Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək bir kaç şəhər və 

köyümüzü işğaldan azad etmişdir. 

-Ermənistanın bu xain saldırısının səbəbi odur ki, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını 

genişləndirmək istəyirlər. Üyə olduğu kollektiv güvənlik müqavilə təşkilatını bu münaqişəyə 

cəlb etmək istəyirlər. 

-200-dən çox tank imha edildi, 2 S-300 hava hücumuna qarşı qurğu imha edildi. Tank, 33 

tank qənimət kimi götürülmüşdür. 

-/.../ O ki qaldı uluslararası təşkilatların və beynəlxalq ictimaiyyətin buna reaksiyası... 

-Əziz qardaşım R.T.Ərdoğanın açıqlamaları, digər üstdüzey yetkililərinin açıqlamaları bir 

daha qardaşlıq mövqeyinin təzahürü idi. 

-Yəni ilk növbədə bayaq qeyd etdiyim məsələlər çözülməlidir: topraqların boşaldılması, 

mültəcilərin qaytarılması, ulaşdırma məsələlərinin, sınırların açılması, ondan sonra ticarət. 

Ondan sonra barış güclərinin gətirilməsi də istisna deyil. 

-Mən artıq bir kaç dəfə demişəm ki, Minsk qrupu 92-ci ildə yaradıldı və o zaman hangi 

əsaslar buna səbəb oldu biz bilmirik. O qrupda elə ölkələr var ki, heç bu bölgəylə 

ilgilənmirlər. Bu bölgədə onların hər hangi bir çıkarları da yox, təsiri də yox. 

-O ki qaldı yabancı insanlara, o da yalandır, o bizə atılan çamurdur, o iftiradır, böhtandır. 

-İndi basında kim yazırsa, yazsın. O bizi ilgiləndirməz. 

-Azərbaycan ərazisində kifayət qədər bizim gəlişmiş savunma sistemimiz var. 

“Haber Türk” kanalına verilen bu röportajda işaretlenen kelimelere dikkat edelim: Bu sözler 

Azerbaycan Türkçesi ile söylense karşı taraf anlamaz. Öte yandan İlham ALİYEV’in 

konuşmasında uygunsuz fonetik uyarlamalara yer bırakmadığını da görüyoruz. Çünkü aynı 

dili kullanan her iki halkın konuşmalarındaki değişmelerin “farkındaki” lehçenin bir işareti 

olarak çok küçük sözlük farklılıklarından ibarettir. İşaretli kelimelerin Azerbaycan 

Türkçesindeki karşılığına bakalım:  

sivillərə – sakinlərə 

bir kaç - bir neçə 
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saldırısının – hücumunun 

üyə – üzv 

imha edildi – məhv edildi 

uluslararası – beynəlxalq 

üstdüzey yetkililərinin – yüksək vəzifəlilərin 

mültəcilərin – qaçqınların 

ulaşdırma – çatdırma 

barış güclərinin – sülhməramlıların 

ilgilənmirlər – maraqlanmırlar 

çıkarları – xeyirləri 

yabancı – xarici 

çamurdur – iftiradır 

basında – mətbuatda 

gəlişmiş savunma – inkişaf etmiş müdafiə 

Görüldüğü gibi Azerbaycan Türkçesinde karşılığı olan bu kelimeler ya Türkiye Türkçesinde 

kullanılmamakta ya da tam anlamlarını ifade etmemektedir. Cümlenin tamamı Azerbaycan 

Türkçesindeyken, “bir kaç”, “çamur” , “ilgilenmek” gibi kelimeler ustaca eklenir. Karşı taraf 

bu sözleri anlayamayacağı için fikir ayrılığı olacaktır. Diğer tüm kelimeler aynı biçimde 

kullanılır. 

İlham ALİYEV’in Haber Global  kanalı ile yaptığı röportajı (12 Ekim 2020) 

-Çünki hesab edirdik ki, hərbi mərhələ artıq başa çatıb, təcavüzkar döyüş meydanında dərsini 

alıb və bundan sonra reallıqlarla hesablaşıb diplomatik müstəvidə olumlu tavır göstərəcək. 

-Ancaq malesef biz bunu görmədik və saat 12-dən qüvvəyə minməli olan atəşkəs Ermənistan 

tərəfindən pozulmuşdur, ihlal edilmişdir. 

-Dünən hadisə yerində düzənlənən basın açıqlamaları və bu gün oraya gedəcək xarici 

səfirliklərin nümayəndəlikləri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər, görəcəklər. 
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-Burada ilk növbədə Ermənistanın terror mahiyyətini nəzərə almaq lazımdır, çünki onlar 

döyüş meydanında kayb edirlər, uduzurlar. 

-Zatən Xocalı soyqırımını törədənlər məhz bu Gəncə saldırısını törətmişdir. 

-Dünya basınında onlara daim dəstək veriləcək, dünya erməniliyi, onların havadarları, 

islamafob dairələr, malesef dünyada kifayət qədər güclü mövqelərə malikdir. 

-Onlar hər zaman Ermənistanı və onların bizə qarşı təcavüzkar siyasətini dəstəkləyirdilər, 

onları savunurdular. 

-Erməni əsgəri bizim torpağımızdan çıxarsa, bu münaqişə də son bulacaq. 

-Qalıcı atəşkəsin sağlanması üçün ilk növbədə Ermənistan anlamalıdır ki,... 

-Bu gün Türkiyə tam bağımsız siyasət aparır və dünya çapında gücə çevrilibdir. 

-Onu savunmak çok kolay. 

olumlu tavır göstərəcək – müsbət yanaşma sərgiləyəcək 

ihlal edilmişdir – pozulmuşdur 

düzənlənən basın açıqlamaları – təşkil olunan mətbuat açıqlamaları 

kayb edirlər - uduzurlar 

zatən – onsuz da 

saldırısını - hücumunu 

dünya basınında – dünya mətbuatında 

malesef – təəssüf ki 

son bulacaq – bitəcək 

sağlanması – təmin olunması 

bağımsız – müstəqil 

dünya çapında – dünya üzrə 

savunmak – müdafiə etmək 

çok kolay – çox asan 
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Bu röportajdaki ana noktalara dikkat edelim: İlham ALİYEV yine akıcı bir şekilde 

Azerbaycan Türkçesi konuşuyor, ancak “uduzurlar” yerine “kayb edirlər” diyor ve ardından 

“uduzmaq” diyor. Aynı zamanda bir öğretmen yaklaşımıdır. O dönemlerin çok gergin 

olduğunu göz önünde bulundurarak, başta Azerbaycan gerçeklerini dünyaya anlatmak için 

dünya basınıyla bir tür tek başına mücadele etti. Ancak ALİYEV dilin olanaklarını ifade 

etmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun düşüncesi daha yerimde, daha doğru, daha 

basit ve daha anlaşılır dil kullanmaktı. Çünkü “uduzmaq” kelimesi Türkiye Türkçesinde 

kullanılmamaktadır. Ancak Azerbaycan halkının bir kısmı “kayb etmek” kelimesini tam 

olarak anlamamış olabilir. Ya da  “savunmak” kelimesini alırsak, yine de “müdafiə etmək” 

Türkiye Türkçesinde kullanılmadığını ve karşılığı olan “savunmak” kelimesini seçtiğini 

göreceğiz. Bu notlar tüm cümlelere ve fikirlere uygulanabilir. Yine de, bazı fonetik 

değişikliklere izin verilmez ve fikirler, her iki halkın, bir ulusun anlayabileceği bir biçimde 

konuşulur. 

İlham Aliyev’in A Haber ile yaptığı röportajı (16 Ekim 2020) 

-...ondan sonra digər bizim şəhərlərimizi vurmağa başladılar və faktiki olaraq bu atəşkəsi 

kobudcasına ihlal etdilər. 

-Gürcüstan ərazisindən, bizdə olan məlumata görə, kaçak silah göndərilir. Sivil uçaklarla, eyni 

zamanda karqo uçaklarla. 

-Bu uçağı alan Rusiyada yaşayan zəngin erməni iş adamlarıdır. 

-Azad edilmiş topraqları hesablamaq elə də zor məsələ deyil. Dünən mən yeni 6 köyün azad 

edilməsi xəbərini Azərbaycan xalqına çatdırdım. 

-Nərdən bu parayı buldular? Təbii ki, bunlarda bu qədər para yox. Deməli, bunu bedava 

aldılar. 

-Bu gün Azərbaycanın sürətli və uğurlu gəlişməsi, inkişafı, uluslarası müstəvidə böyük 

hörmətə malik olması, ölkə daxilində sosial, iqtisadi, digər problemlərin həlli, böyük 

projelerin gerçekləşməsi, əlbəttə ki, Heydər Əliyev yolunun davamıdır. 

-Mənə verilən bilgilərə görə bəzi gəlişmiş ölkələrin hərbi mütəxəssisləri də artıq bizim 

təcrübəmizi öyrənirlər. 

-Bəzi yerlərdə onların dörd savunma xətti var. 
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-Çox mutluyuq ki, qardaş türkiyənin gəlişmiş hərbi sənaye kompleksi, gözəl sihaları, ihaları 

üretmeye başlamışdır. 

-Çünki bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ kontrolsüz bir ərazi. Hər hangi bir uluslararası kontrol 

mexanizması orda yox idi. 

ihlal etdilər – pozdular 

kaçak – qaçaq 

sivil – mülki 

uçaklarla – təyyarələrlə 

karqo uçaklarla – yük təyyarələri ilə 

zəngin – varlı 

zor – çətin 

köyün – kəndin 

parayı buldular – pulu tapdılar 

bədava - pulsuz 

gəlişməsi – inkişafı 

projelerin gerçekləşməsi – layihələrin reallaşması 

bilgilərə – məlumatlarla 

savunma – müdafiə 

mutluyuq – xoşbəxtik 

gəlişmiş – inkişaf etmiş 

üretmeye - istehsala 

kontrolsüz – nəzarətsiz 

Bu röportajda dikkat edilmesi ve örnek alınması gereken birçok husus vardır. Çünkü biz 

misafirperver bir milletiz ve her zaman ağabey sevgimiz var, bu yüzden karşı tarafı memnun 

etmek için onun tam olarak anlayacağı şekilde konuşuyoruz. Ağır olsa da bu bizim milli 

özgüven eksikliğimizdir diyeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın hiçbir konuşmasında 
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bunu göremiyoruz. Bu özgüveninden, inancından, liderliğinin bilincinde olan cesaretinden 

kaynaklanmaktadır. Öte yandan, her iki devletin temsilcilerine verilen değer ve çalışkanlıktır. 

Örneğin şu cümleye dikkat ettiğimizde cümledeki tüm kelimelerin tamamen akıcı, doğru, 

düzgün Azerbaycan Türkçesinde olduğunu görürüz. Ancak son sözün Türkiye Türkçesinde 

kullanımıştır: “/.../ondan sonra digər bizim şəhərlərimizi vurmağa başladılar və faktiki olaraq 

bu atəşkəsi kobudcasına ihlal etdilər.” 14 kelimeden oluşan cümlede sadece son kelime “ihlal 

etdiler” uyarlanmıştır. Kesinlikle çünkü burada “ihlal edildi” kelimesi kullanılsaydı, karşı 

taraf bunu anlamakta güçlük çekerdi. Ancak diğer tüm kelimelerin Türkiye Türkçesinde 

anlaşılması kolaydır. Diğer cümlede ise “Çünki bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ kontrolsüz bir 

ərazi. Hər hangi bir uluslararası kontrol mexanizması orda yox idi”.  “Kontrolsüz” kelimesi 

“nəzarətsiz” olarak kullanılmasaydı, bu soruna tanık olurduk. Bu dil ustalığını başka bir anda 

görüyoruz: “Bu uçağı alan Rusiyada yaşayan zəngin erməni iş adamlarıdır.” Bu cümlede 

“təyyarə” kelimesi “uçak” ile değiştirilmiştir. Fakat benim daha çok dikkatimi çeken “zengin” 

kelimesidir. Bizim Türkçemizde zengin kelimesine eşdeğer “varlı” kelimesi kullanılırç Ancak 

İlham ALİYEV “zengin” kelimesini tercih etmiştir. Çünkü Türkiye Türkçesinde “varlı” 

kelimesi yoktur. 

Belki de listelediğimiz tüm bu örnekler, usta bir konuşmacının sahip olması gereken şeylerdir. 

Tüm röportajlarında dikkatimizi çeken bir kelime var: Toprak. İlham ALİYEV tüm 

röportajlarında torpak değil, toprak diyor. Bana göre bu kelime lügatinde ruhunda Türk 

sevgisi ve saygısı var.  

Bu üç görüşmeden yola çıkarak yaptığımız araştırma ve not ettiklerimize göre, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV’in her şeyden önce Azerbaycan diline büyük saygı 

duyduğunu, bir dilbilimci kadar iyi bildiğini, “iki dil” ilkesini koruduğunu göstermektedir. 

“İki devletler ve tek millet” diyerek bunu pratikte destekliyor. 300 yıl sonra ilk kez 

atalarımızın cesaretini kendi iradesiyle kanıtlıyor, milli kimliğimizi ve gücümüzü ortaya 

koyuyor, Türkiye ile olan kardeşliğimizi asla unutmuyor, hakim olduğu her iki Türkçeyi 

doğru, düzgün ve bilimsel kurallara göre kullanmaktadır. Entellektüel bir aydın gibi karşı 

tarafa misafirperverliğini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Ayrıca Türk Devletler 

Birliği’nin gerçekleşmesi yolunda cesur adımlar atmakta ve ortak Türk kültür mirasına helal 

getirmeden sahiplenmektedir. 
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EDEBÎ YAZILAR 
 

VSEVOLOD MİHAYLOVİÇ GARŞİN-SİNYAL 
Çev. Ahmet Muhammed ÇAKAR 

Semyon İvanov demiryolu bekçisi olarak çalışıyordu. Nöbet kulübesi en yakın istasyonların 

birine 12 verst, diğerine 9 verst uzaklıktaydı. Bir yıl önce, yaklaşık 4 verst uzakta büyük bir 

iplikhane açılmıştı; ormanın ötesinde onun kapkara tüten bacası görünürdü, daha yakınlarda 

ise diğer nöbet kulübeleri dışında hiçbir yerleşim yoktu.  

Semyon İvanov hasta ve bitkindi. Bundan 9 yıl önce savaştaydı: subayın emir eri olarak bir 

yıl boyunca onunla birlikte sefere çıkmıştı. Aç kalmış, donarcasına üşümüş, güneşin altında 

yanmıştı, soğukta ve sıcakta gittiği, 40-50 versti aşan seferlere çıkmıştı; mermilerin arasında 

kaldığı da olmuştu, evet, Tanrı’ya şükür hiçbiri ona rastlamamıştı. Bir keresinde birlik ön 

cephede konuşlanmıştı; bir hafta boyunca Türklerle çatıştılar: bir tarafta bizimkiler, çukurun 

ardında ise Türkler, sabahtan akşama kadar silahlar hiç susmadı.  Subay da cephedeydi; 

Semyon her gün ona sıcak çay dolu bir semaver ile mutfaktan yemek taşıyordu. Semaver ile 

ateş hattı boyunca yürürken mermiler ıslık çalıyor, taşlar çatırdıyordu; Semyon için bu 

korkunçtu, ağlıyor ancak gidiyordu. Subay efendiler ondan oldukça memnunlardı; her daim 

sıcak çayları vardı. Seferden sağ salim döndü, yalnızca elleri ve ayakları artık zorlanmaya 

başlamıştı. O zamandan beri talihsizlikler peşini bırakmadı. Eve döndü, yaşlı babası öldü; 4 

yaşındaki oğlu da boğazındaki hastalık yüzünden öldü; Semyon tek dostu olan eşi ile kaldı. 

Tarım işleri yolunda gitmedi, nasıl gitsin, şişmiş elleri ve ayaklarıyla çift sürmek onun için 

mümkün değildi. Köylerinde kalmak onlar için dayanılmaz bir hâl aldı, farklı yerlerde 

mutluluklarını aramaya koyuldular. Lini’ye, Herson’a, Donşin’e gittiler, aradıkları mutluluk 

bir türlü onlara gelmedi. Eşi hizmetçilik yaptı, Semyon her zamanki gibi dolanıp durdu. Bir 

defasında araba ile bir istasyona gitti, istasyon şefi ona bir yerlerden tanıdık geldi. Semyon 

ona bakıyordu, o da Semyon’un yüzüne dikkat kesilmişti. Birbirlerini tanıdılar, karşısındaki 

alayın subayıydı.  

- Sen İvanov musun? Diye sordu. 

- Evet efendim, ta kendisi. 

- Nasıl oldu da buraya geldin? 
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Semyon ona olup biteni anlattı.  

- Nereye gidiyorsun peki şimdi? 

- Bilmiyorum, efendim. 

- Nasıl yani, aptal, bilmiyorsun? 

- Evet, efendim, çünkü gideceğim hiçbir yer yok. Artık, ne iş olursa, kendime bir iş 

bulmam lazım, efendim.  

İstasyon şefi ona şöyle bir baktı, bir şeyler düşünüyor gibiydi: 

- Beni dinle, dostum, şimdilik burada, istasyonda kal. Sanıyorum ki evlisin, değil mi? 

Eşin nerede? 

- Evet, efendim, evliyim; eşim Kursk şehrinde, bir tüccarın hizmetinde çalışıyor. 

- Haydi, eşine buraya gelmesi için bir mektup yaz. Biletini ücret almadan vereceğim. 

Burada nöbet kulübelerinden biri boşa çıkacak; müdüre senin orada kalman için ricada 

bulunacağım.  

- Sonsuz minnettarım size, efendim. Diye cevap verdi Semyon. 

İstasyonda kaldı. Şefe mutfakta yardım etti, odun kesti, avluyu ve peronu yıkayıp temizledi. 

İki hafta sonra eşi geldi ve Semyon bir el arabasıyla kendi kulübesine gitti.  

Kulübe yeni ve sıcaktı, istemediği kadar yakacak odun vardı; önceki bekçiden kalma küçük 

bir bahçesi de vardı, yanında ise neredeyse yarım dönümlük ekilmeye müsait bir arazi vardı. 

Semyon oldukça mutluydu; araziyi nasıl işleyeceğini ve satın alacağı atı ve ineği düşünmeye 

başladı.  

Ona gereken her şeyi tedarik ettiler: yeşil ve kırmızı birer bayrak, fenerler, çekiç, somunları 

sıkıştırması için anahtar, küskü, kürek, süpürge, cıvata, ray çivileri, kuralları ve tren 

çizelgelerini içeren iki tane kitap. Başlarda Semyon geceleri uyumuyordu, tüm çizelgeleri 

tekrarlayıp duruyordu, tren iki saat sonra gelecekti fakat o kendi bölgesinde dolanıp 

duruyordu, raylar titremeyecek mi, trenin sesi duyulmayacak mı, kulübenin yanında çitlere 

oturmuş her şeyi dinleyip izliyordu. Kuralları ezbere durmadan tekrarlıyordu; kötü okumasına 

rağmen yine de sürekli tekrar ediyordu.  
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Yaz mevsimiydi ve iş rahattı, karları küremek gerekmiyordu, o güzergahtan tren de sık sık 

geçmiyordu. Semyon bir günde iki kez kendi verstinde dolaşıyordu, bir yerlerde somunları 

sıkmayı deniyordu, taşları hizalıyordu, su borularına bakacak ve evine gidip ev işleriyle 

uğraşacaktı. Ev işlerinde onun yalnızca bir ayak bağı vardı: ne yapmayı düşünürse düşünsün 

her şey hakkında gidip şeften iste, şef müdüre rapor versin, sonra o rica kabul görene kadar 

zaman çoktan geçip gitsin. Bu nedenle Semyon ve eşi sıkılmaya başlamışlardı. 

Hemen hemen iki ay geçti; Semyon komşu bekçiler ile tanışmaya başladı. Bir tanesi çok yaşlı 

bir adamdı; herkes onun artık değiştirilmesini istiyordu: kulübesinden bile zar zor çıkıyordu. 

Karısı onun peşinden dolaşıyordu. İstasyona yakın olan diğer bekçi gençti, kendinden daha 

zayıf ve çevikti. Semyon ile ilk defa kulübelerin arasındaki şeritte, teftiş vaktinde buluştular; 

Semyon şapkasını çıkarıp selam verdi. 

- Merhaba komşu, dedi. Komşu yandan ona baktı. 

- Merhaba. 

Döndü ve yürümeye devam etti. Sonrasında iki bekçinin eşleri tanıştılar. Kadın Semyonov’u 

selamladı; çok konuşmadan gitti. Semyon onu bir kez görmüştü.  

- Bu da nesi? Kocan pek konuşkan değil herhâlde, diye sordu Semyon. Kadın önce 

sustu, sonra: 

- Seninle ne konuşacak ki? Herkesin kendine göre… Hadi selametle. 

Ancak yaklaşık bir ay sonra tanıştılar. Semyon ile Vasili çitlerde dolaşıyorlar, oturuyorlar, 

pipo içiyorlar, birbirlerine kendileri hakkında bir şeyler anlatıyorlardı. Vasili daha çok sessiz 

kalıyordu Semyon ise hem köyü hem de sefer hakkında bir şeyler anlatıyordu. 

- Az değil, dedi, tüm yaşamım boyunca acı çektim, Tanrı biliyor, çok da uzun olmadı. 

Tanrı bana mutluluk vermedi. Kimine fazlasıyla verir, böyleleri de var. İşte öyle 

dostum Vasili Stepanıç. 

Vasili Stepanıç piponun külünü döktü ve ayağa kalktı: 

- O mutluluk bizi değilse de insanları yiyip bitiriyor. Şu dünyada insandan vahşi ve kötü 

hiçbir canlı yoktur. Kurt kurdu yemez, insan insanı canlı canlı yiyor.  

- Ah, dostum, kurt kurdu yer, bu inkâr edilemez. 
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- Lafın gelişi öyle dedim. Yine de daha vahşisi yok. İnsanın kötülüğü ve cimriliği 

olmasa ne olurdu, elbet yaşanırdı. Herkes seni canlı bir şekilde yakalayıp etinin son 

parçasına kadar yiyip bitirmenin peşinde.  

Semyon düşünmeye başladı. 

- Bilmiyorum dostum, dedi. Belki de öyledir, eğer öyleyse Tanrı bu şekilde takdir 

ettiğindendir. 

- Peki eğer öyleyse, dedi Vasili, bu konuyla alakalı konuşacak bir şeyimiz kalmadı 

demektir. Eğer tiksinç olan her şeyi Tanrı’ya yükleyeceksek, kendimiz ise oturup 

sabredeceksek, bu insan olmak değil, hayvandan farkının kalmamasıdır, dostum. İşte 

benim nasihatim budur sana. 

Arkasını döndü, vedalaşmadan gitti. Semyon ayağa kalktı. 

- Komşu! Neden kızıyorsun ya? Diye bağırdı. 

Komşu arkasını dönmeden gitti. Semyon, dönemeçteki çukurun ardında kaybolana kadar 

uzunca ona baktı. Eve döndü ve karısıyla konuşmaya başladı. 

- Arina, komşumuz insan değil, vahşinin teki. 

 Fakat aralarında bir kavga ya da tartışma olmadı; tekrar görüşüp aynı konularda sohbet 

ettiler.  

- E dostum, eğer bu insanlar olmasaydı biz bu kulübelerde yaşamazdık, dedi Vasili. 

- Nesi varmış bu kulübelerin, gayet yaşanabilir.  

- Yaşanır, yaşanır… Ah sen! Çok yaşamışsın ama az anlamışsın, çok bakıp az 

görmüşsün. Fakir bir insan için kulübede ya da başka bir yerde yaşamanın ne farkı 

var? Seni canlı canlı yiyecek bunlar, kan emiciler. Kanını son damlasına kadar sıkıp 

yaşlandığında seni tıpkı küspe gibi domuzlara yem diye bir kenara atacaklar. Ne kadar 

maaş alıyorsun? 

- Evet, az, Vasili Stepanoviç. 12 ruble. 

- Ben ise 13 ruble 15 kapik alıyorum. Sormama izin ver, lütfen, neden? Kanuna göre 

yönetimden herkese bir verilmesi gerekiyor: aylık 15 ruble ısınma ve aydınlatmaya. 

Kim bize 12 ya da 13 ruble diye ayırdı? Geri kalan 3 ya da 1,5 ruble kim göbeğine yağ 
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olup, kimin cebine girdi, sormama izin ver, lütfen? Sen diyorsun ki yaşanır! Anla, 

mevzu 2-3 ruble değil. Herkese 15 ödemelerine rağmen, değil. Geçen ay 

istasyondaydım; müdür geçti, onu gördüm. Nasıl da mağrurdu. Kendine özel bir 

vagonda gidiyordu; platforma çıktı, duruyordu, altın zincir karnına doğru sarkıyordu, 

yanakları kıpkırmızıydı… Kanımızı sömürdü. Eh yönetimin gücü işte!.. Artık burada 

çok durmam, gözümün baktığı yere gideceğim.  

- Nereye gideceksin Stepanıç? İyiden iyisi aranmaz. Burada sıcak evin, az da olsa 

toprağın var. Karın da çalışıyor… 

- Toprakmış! Bak bakalım benim toprağıma. Bir çubuk bile yok. İlkbaharda lahana 

ekmiştim, şef geldi. Şöyle dedi, “Bu da neyin nesi? Bildirmeden, izin istemeden? Sök 

at filizlenmeden şunları.” Sarhoştu. Bir sonraki sefer hiçbir şey söylemezdi belki ama 

kafası dumanlıydı. “3 ruble ceza!..” Vasili sustu, piposundan bir nefes çekti ve 

sessizce: 

- Biraz dahası için onu ölene kadar döverdim. 

- Eh komşu, sende asabisin, söyleyeyim. 

- Asabi değilim, sadece doğru neyse onu söyleyip düşünüyorum. Daha uğraşacak 

benimle kırmızı suratlı! Gidip bizzat istasyon müdürüne şikâyet edeceğim. Göreceğiz! 

Ve dediği gibi şikâyet etti. 

Bir defasında istasyon müdürü yolu denetlemek üzere geldi. 3 gün sonra bu yoldan 

Petersburglu önemli beyler geçeceklerdi. Teftiş yapılıyordu, onların geçişi öncesi her şey 

düzenli ve yolunda olmalıydı. Çakılları döküp düzelttiler, rayların arasındaki kalasları kontrol 

ettiler, ray çivilerini sağlamlaştırdılar, somunları sıktılar, direkleri boyadılar, geçitlere sarı 

kumlar döktüler. Yaşlı bekçi kadın yabani otları yolması için kocasını dışarı çıkardı. Semyon 

tüm hafta çalıştı; her şeyi yoluna koydu. Kaftanını onardı ve temizledi, metal diski parlayana 

kadar onu kiremit tozuyla ovdu. Vasili de çalıştı. İstasyon müdürü dreziniyle geldi; 4 işçi 

manivelayı döndürüyordu; 6 işçi bir şeyler vızıldatıyordu; yük vagonu saatte 20 versti 

lastikleri gıcırdayarak hızlıca gidiyordu. Semyon’un kulübesine doğru yaklaştı; Semyon 

koşarak geldi, asker gibi tekmil verdi. Her şey yolundaydı. 

- Uzun zamandır mı buradasın? Diye sordu müdür.  
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- 2 Mayıs’tan beri efendim. 

- Tamam, teşekkürler. Peki 164 numarada kim kalıyor? 

Şef (onunla drezinde gelmişti) cevap verdi: 

- Vasili Spiridov. 

- Spiridov, Spiridov… Sizden kınama cezası alan şu adam değil mi? 

- Evet, ta kendisi. 

- Peki, tamam, Vasili Spiridov, görelim bakalım. Devam et.  

İşçiler manivelayı çalıştırmaya başladı, drezin hareket etti. Semyon ona baktı “Komşuma bir 

oyun yapacaklar.” Diye düşündü. 

İki saat sora devriyeye çıktı. Oyununun ardından başında beyaz bir şey olan birinin geldiğini 

gördü. Semyon dikkatle bakmaya başladı, Vasili’ydi bu; elinde değnek, omzunda küçük bir 

çıkın, yanağı ise mendille sarılıydı.  

- Komşu nereye böyle? Diye bağırdı Semyon. Vasili daha da yaklaştı: suratı sanki 

yoktu, tebeşir gibi bembeyazdı, gözleri vahşice bakıyordu; konuşmaya başladı, sesi 

kesiliyordu. 

- Şehre, Moskova’ya…yönetime.  

- Yönetime… Yok canım! Şikâyet etmeye mi gidiyorsun? Boş ver Vasili Stepanıç, unut. 

- Hayır kardeşim, unutmayacağım. Unutmak için çok geç. Görüyor musun yüzüme 

vurdu, kanımı akıttı. Henüz canlıyım, unutmayacağım, bu böyle kalmayacak. Onlara 

öğretmek lazım, kan içiciler… 

Semyon onu kolundan tuttu: 

- Dur, Stepanıç, sana doğru olanı söylüyorum, yapmasan daha iyi. 

- Ne daha iyisi! Ben de biliyorum daha iyi olduğunu; doğru, sen mutluluk hakkında 

konuşmuştun. Kendim için yapmamam daha iyi evet, ama hakkaniyet için yapmam 

gerek. 

- Söyle, nasıl oldu bütün bunlar? 
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- Nasıl oldu… Drezinden inip kulübeye bakmaya koyuldu. Biliyordum sertçe 

soracağını; her şeyi düzene soktum. Tam gidecekken şikâyette bulunmak için yanına 

gittim. Bağırmaya başladı. “Bu resmî bir denetleme sen ise gelmiş sebze bahçen ile 

alakalı şikâyette bulunuyorsun! Burada gizli gelen danışmanlar var, sen gelmiş 

lahanalar için endişeleniyorsun.” Sabredemeyip bir şeyler söyledim, ağır bir şey 

olmasa da gücendirici olsun diye. Suratıma bir tane patlattı… Sabrımız lanetlenmiş! 

Tam da burada lazımdı oysa…Gerektiği gibi orada kaldım. Gittiler, kendimi 

toparladım, yüzümü yıkayıp çıktım.  

- Ya kulübe? 

- Karım kaldı. Her şeyi halledecek. Şeytan alsın kulübelerini de demir yolunu da! 

Vasili kalktı, gitmeye hazırlandı. 

- Elveda, İvanıç. Kendime adaleti bulacak mıyım bilmiyorum. 

- Yürüyerek mi gideceksin yoksa? 

- Yük treninde gitmek için istasyonda rica edeceğim, yarın Moskova’da olurum. 

Komşular vedalaştı; Vasili gitti, uzun süre de gelmedi. Karısı onun ardından gece gündüz 

uyumadan çalıştı; kocasını beklemekten kendini kahretti. 3. gün teftiş için geldiler: buharlı 

lokomotif, bagaj vagonu, iki tane birinci sınıf, Vasili ise yoktu. 4. gün Semyon onun eşiyle 

karşılaştı: yüzü ağlamaktan şişmiş, gözleri kızarmıştı.  

- Eşin döndü mü? 

Kadın hiçbir şey söylemedi, elini salladı ve gitti. 

*** 

Semyon henüz küçük bir çocukken söğüt dallarından düdük yapmayı öğrenmişti. Söğüt 

ağacından sopayı kalp şeklinde dağlıyor, gerektiği yerde delikler açıyor, bitiş kısmına düdük 

ekliyor, çalması kolay olsun diye çok güzel bir hâle getiriyordu.  Boş zamanında birçok düdük 

yapıyor, tanıdığı olan kondüktör ile şehirdeki pazara yol alıyordu; orada tanesine 2 kapik 

veriyorlardı. Teftişten sonraki üçüncü gün evde eşini akşam 6 trenini beklemek üzere bırakıp 

bıçağını alıp ağaçlardan sopa kesmek üzere ormana gitti. Kendi bölgesinin sonuna kadar 

ulaştı, orada yol ansızın dolambaçlanmaya başladı. Yükseltiden aşağı indi ve dağın 

arkasındaki ormana gitti. Yarım verst için büyük bir bataklık vardı, bataklığın yakınlarında ise 
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düdük yapması için mükemmel görünen çalılıkları gördü. Bir deste dal kesip eve gitti. Orman 

boyunca yürüyordu; güneş çoktan alçalmıştı; ölü sessizlikte yalnızca kuşların cıvıltısıyla 

ayağının altında ezilen kuru dalların sesleri duyuluyordu. Semyon biraz daha ilerledi, 

demiryoluna vardı, bir şeyler duyar gibi oldu: sanki bir yerlerde demirlerin birbirine çarpma 

sesi duyuluyordu. Semyon hızlıca yürüdü. Kendi bölgelerinde yenilenmeler o zamanlar henüz 

yapılmamıştı. “Bu da nesi?” diye düşünüyordu. Ormanın kıyısına çıktı, önünde demiryolu seti 

uzanıyordu. Tren yolunda bir adam çömelip oturmuş, bir şeyler yapıyordu; Semyon yavaş 

yavaş ona doğru yaklaşmaya başladı: somonları çalan kişinin o olduğunu düşünüyordu. Onu 

izliyordu ki adam ayağa kalktı, ellerinde bir levye vardı; onu rayın altına sıkıştırıp rayları 

kaydırdı. Semyon’un gözleri karardı; bağırmak istedi, yapamadı. Bu Vasili’ydi, peşinden 

koştu ama o levye ve anahtarlarıyla tepeyi aşmıştı.  

- Vasili Stepanıç! Yüce Tanrım! Dostum, geri dön! Levyeyi ver! Rayı düzeltelim kimse 

öğrenmeyecek. Geri dön, ruhunu bu günahtan kurtar! 

Vasili geri dönmedi, ormana kaçtı. 

Semyon ayrılmış rayın önünde duruyordu, topladığı sopaları elinden düşürdü. Gelen yük treni 

değil, yolcu treniydi. Onu durduracak hiçbir şey yoktu, bayrak yanında değildi. Çıplak ellerle 

ray çivilerini yerine çakamazsa, rayı yerine yerleştiremezdi. Koşmak gerekiyordu, 

malzemeleri almak için hiç durmadan kulübeye koşmak. Tanrım, yardım et! 

Semyon kulübesine koşuyor, nefes nefese kalıyor. Koşuyor, düşüyor. Ormandan kulübesine 

kadar koşacak, “birkaç yüz yarddan başka bir şey kalmadı” Fabrikada zilin çaldığını duydu. 

Saat 6. 7’ye 2 kala tren geçecek. Tanrım! Suçsuz ruhları kurtar! Semyon olacakları 

görüyordu: lokomotif sol tarafından rayın ayrılan kısmına yakalanacak, traversleri titretip 

rayları parçalayacak ve vagon devrilecek. Hat boyunca oluşan bir kavis, 25 yard aşağıdaydı, 

3. sınıf yolcu vagonu ise kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Hepsi bir arada oturup hiçbir şey 

düşünmüyorlar. Tanrım sen bana akıl ver!.. Hayır, kulübeye koşup tekrar buraya 

yetişemezsin… 

Semyon kulübeye kadar koşmadı, geri döndü, hemen eskisine koştu. Umarsızca koşuyor, 

kendi de ne olacağını bilmiyordu. Bükülen raya kadar koştu: sopaları yığın hâlinde 

duruyordu. Eğilip birini aldı, kendi de anlamayarak ileriye koştu. Trenin geldiğini duyar gibi 

oldu. Uzaklardan gelen düdük sesini duyuyor, duyuyor ve raylar yavaş yavaş titremeye 
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başlıyor. Daha fazla koşacak gücü kalmadı; o korkunç yere neredeyse 100 yardlık bir mesafe 

kalmıştı, burada gerçekten de kafası bir anda aydınlandı. Şapkasını çıkardı, içindeki keten 

astarı koparıp aldı, bıçağını çıkardı, ıstavroz getirdi, Tanrı’m beni kutsa! 

Bıçağı sağ dirseğinin üst kısmına soktu, kan fışkırdı, sıcak sıcak aktı, şapkadan kopardığı 

keten parçayı kana buladı, bir çubuğa bağlayıp kırmızı bayrağını kaldırdı. 

Tren neredeyse görünmeye başladığında orada durup bayrağı sallıyordu. Makinist onu 

görmüyor, daha da yaklaşıyor, 100 yarda kaldığında bu koca trenin durması mümkün değil! 

Kanı aktıkça aktı; yaraya baskı uyguladı, dağlamak istiyordu ancak kan durmuyor; kolunu çok 

derinden kestiği görünüyor. Başı dönmeye başlıyordu, gözlerinin önünde kara sinekler 

uçmaya başladı; sonrası karanlık; kulaklarında yalnız çan sesleri… Treni görmüyor ve 

gürültüyü duymuyor: aklındaki tek düşünce: “Ayağa kalkamayıp düşeceğim, bayrağı 

düşüreceğim, tren üzerimden geçecek… tanrım yardım et…” Gözleri karardı ve aklı bir anda 

boşaldı, bayrağı indirdi. Kanlı bayrak yere düşmedi: biri onu yakalayıp gelen trene karşı onu 

yükseğe kaldırdı. Makinist onu gördü, regülatörü ve motoru kapatıp treni durdurdu. Yolcular 

vagonlardan fırlayıp bir araya toplandılar. Bir yanda bilincini yitirmiş, kanlar içinde yatan 

adamı, diğer yanda ise çubuğa bağlı kanlı bez parçasını tutan adamı gördüler. 

Vasili etrafına baktı ve başını eğdi: 

- Tutuklayın beni, dedi, rayları ben bu hâle getirdim. 

1887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

43  

 

İKİ ARKADAŞIN SONBAHAR YÜRÜYÜŞÜ 
Banuçiçək ƏSGƏROVA 

Yine güzel sonbahar günlerinden biriydi. Bazı ağaçların yaprakları turuncu renge boyanmış, 

bazı yapraklar ise hâlâ yeşil olarak, ağaçların dallarından sarkıyordu. Yerde gecenin şiddetli 

yağmurundan kalmış oluşan küçük gölcükleri, havanın sanki “ben yoruldum artık, dinlenmek 

istiyorum.” der gibi tutkunluğu, bir sonbahar sisi içinde derin duygular uyandırıyordu... 

İki arkadaş bu güzel günde birlikte yürüyerek sohbet ediyorlardı. Konuşurlarken 

arkadaşlardan birinin aklına çocukluklarında yaşadıkları bir olay geliyor. Hatırlıyor musun? 

Daha 5. sınıftık. Tören seçmeleri için İstiklal Marşı`nı öğreniyorduk. 10 kişiden sadece 3 kişi 

seçiliyordu. 1 kişi net zaten sendin. Çok güzel söylüyordun ve söylemekten de hiç 

çekinmiyordun. Ancak ben insan içine çıkınca sanki dilimi yutuyordum. Sen de bana özgüven 

duygusunu hep telkin ederdin. Vatan konuları hakkında çok hassas olduğumu ve üstelik 

istersem İstiklal Marşı`nı herkesten iyi söyleyebileceğimi de biliyordun... 

Seçmelere sadece 2 gün kalmıştı ve ben seçmelere katılsam dahi utangaçlığımdan, 

özgüvensizlikten ne yapacağımı bilmiyordum. İşte sen de tam bu anımda imdadıma yetiştin. 2 

gün içerisinde bana öyle taktikler verip, beni hazırladın ki seçmelerde yapabileceğimin en 

iyisini senin sayende yapmayı başardım. Bu sırada diğer arkadaş gülümseyerek dedi: “ Ben ne 

kadar yardım etsem de isteğin ve gayretin olmasaydı bunu başaramazdın. İnsan bir şeyi 

gerçekten istiyorsa, karşısına hedef belirliyorsa, hiçbir şey ve hiçkimse buna engel olamaz. 

Evet, bunu ikimiz başardık ama esas olan senin üstün gayretindi. Bense, bir arkadaşın olarak, 

her zamanki gibi senin yanında olup, seni destekledim ve destekleyeceğim de.”  

Daha sonra iki arkadaş sonbaharın büyülü güzelliğinde yollarına devam ettiler. 
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YENİ GÖL* 

İsay NİKİFOROV** 

(Çev. Muvaffak DURANLI) 

Kayın ağacı ormanı ile çevrelenmiş düzlüğün ortasında kısa süre önce yavru kurbağalar 

çoğalmaya ve kokular yayan bataklığın çevresinde kamışlar dalgalanmaya başladı, bir anda 

büyülü bir el değmişçesine saydam bol sulu bir göl belirdi. Sanki bir masal devi yeryüzüne 

ayağının izini oval bir şekilde bırakmıştı. Sarp yamaçtan göle bir anlık baktığında su 

parıldamıyor, ay ışığı dev bir buz kitlesine dökülüyormuş gibi geliyordu.  

Beyaz Yakut gecesi suda sakince yüzüyordu. Ancak zaman zaman göl tarafında yanına 

yavrularını çağıran yaban ördeğinin sesi duyuluyordu; bir yerlerde suya dalan ördeğin 

kanatlarından çıkan ses gölün üzerinde geziniyordu.  

Gölden doğuda yer alan tepelikteki evlerin sıralı görüntüsü gece karanlığında bile belliydi, bu 

“Şafak” kolhoz köyü idi. Her yerde bacalardan dumanlar çıkıyor ve bembeyaz dumanlar 

köyün üzerinde yayılıyordu. Köye geldiğinde istemsizce bir bulutun içine girmiş gibi 

hissedersin. Çevredeki her şey tuhaftır. 

Kolhozun at bakıcısı Semyon Danilov ve yaşlı Cepse gölün yakınında, kökünden kopmuş bir 

kütüğe oturdular. Zaman hızla akıyor, Cepse ucunda kısa bir çubuğun yer aldığı isli piposunu 

tütünle dolduruyordu. Yaşlı adam, çizgileri belirgin parmağını köye doğru uzatarak 

- Hah, işte benim kulübemi görüyor musun? 

Semyon başını salladı: 

-Görüyorum, o ne? 

-Parıltı mı, kulübemin çatı saçları mı? 

-Senin kulübenin çatısında saç yok. 

 
* Yazarın “Novoe Ozero” adlı hikâyesi Yakutsskie Rasskazı (Yakutsk, 1962) adlı kitabın 256- 259 nolu sayfaları 

arasında Rusça olarak yayınlanmıştır.  
** İsay Prokopyeviç Nikiforov (1915- 1976). Yakut yazar ve gazeteci. 
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- Var, Semyon, neden olmasın… Bu biraz karışık. Geçen yıl bu günlerde bataklıkta su 

yokken çamur vardı. Bir ördek oraya yuvasını kurdu. Yaşlı Cepsey baş parmağı ile piposunu 

söndürdü.  

-Eğer su yoksa büyük baş hayvan beslemek, tahıl ve sebze yetiştirmek mümkün 

müdür? İnsan susuz nasıl yaşar… Gece yatmak gerek… Düşün, kulübenin çatısını 

nasıl kapatacağım? Hiçbir şeyle olmaz! Şiddetli yağmurlardan ıslandım, ama 

dayandım. Bizim başkan İvan Dorofeiç cepheden döndüğünde, hepiniz sağ salim 

döndüğünüzde iş buna geldi. 

Cepsey, dağdaki derin dere yatağını kesip akan derenin olduğu yeri piposu ile işaret edip 

sözüne devam etti: 

-Bu derenin önünü kapattılar ve suyu bataklığa verdiler…. Senden saklayacak değilim 

Semyon ben orada çalışmadım, 

Yaşlı adam kendine sitem ederek bunu itiraf etti ve elinde tuttuğu kasketini düşünceli bir 

şekilde eğip bükmeye devam etti.  

- Neden? 

- O zamanlar aklım başımda değildi… Uğursuz köpektim. Eğer okuma yazma 

bilmiyorsan felakettir. Karanlıktır! Karanlığı çevreleyen eğitim onu geri çeker, bir 

anda da yükselir: buna inan, bu elimizde değil… Ben bu derenin neden alındığını ve 

suyun tarlalara neden verildiğini anlayamamıştım. Şimdi ise her şey anlaşıldı. Öyle bir 

ürün alındı ki! Doğduğum günden beri böyle tahıl böyle sebze görmedim. Bugüne dek 

boş yere ter döktüğümüzü anladım. 

Semyon gülümsedi. 

-Dereler insanlar gibi komşularına değil, akmaları gereken yöne çevrilirler. 

Gölün yüzeyinde bir balık sıçradı. Suyun yüzeyinde halkalar oluştu, sürekli genişleyen 

halkalar, sanki hiç olmamış gibi, kayboldular. 

Yaşlı Cepsey heyecanla ayağa kalktı, biraz ilerledi, yükseltiden suya bakmaya başladı. O 

ayakta dururken onun uzun silüeti daha da uzadı. Sonunda neredeyse bağırırcasına ağzından 

“Ah, canlarım!” sözü çıktı.  

Semyon da ayağa kalktı: 
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-Nasıldı balık! Gördün mü, büyük bir sazan mı? 

Cepsey sessizce gülmekten titredi ve kütüğe oturdu. Semyon daha önce hiçbir zaman yaşlı 

adamı böyle görmemişti ve şaşırdı. 

-Baba, sana ne oldu? 

Yaşlı adam gülme sırasından anlaşılmayan bir şeyler mırıldandı ve elini salladı. 

-Kendi kendime gülüyorum…, şeklinde bir açıklama yaptı ve avcunu alnına çıplak 

çenesine götürdü.  

-Boşa gitmedi? 

-Elbette, boşa gitmedi. Günahlarım peşimden geliyor. Hatırlıyorum. Karımdan bile 

sakladım. Şimdi sana açıklıyorum. Şöyle oldu. Bir akşam, şimdiki gibi bahardı, bizim 

başkan beni yanına çağırdı. Birileri derenin önüne bent yapmanın bir işe yaramayacağı 

söylentisini yaymıştı, konuşuyorlar ve saçmalıyorlardı. Ben utanmıştım, kendimi 

tutmam, sakin olmam gerektiğini düşünüyordum. 

Böylece başkana gittim, ciddi bir görünümü vardı, yüzü asıktı; kızgın bir şekilde bir koltuğa 

gömülüp oturmuştu. Fakat saygılı bir şekilde sordu:  

-Sen bir zamanlar balıkçı idin, doğru mu?  

-Evet işimdi, dedim.  

-Elbette balık ağın da vardır?  

-Bir yerlerde olmalı. 

-Bizim buralarda hangi gölde büyük sazanlar vardır? 

 -Hoptolooh gölünde olduğu söylenir.  

-Sabah öküzü arabaya koş ve oraya git. Ne kadar canlı sazan alırsan getir. 

-Balık avlamanın önemli olmadığını düşünürüm, ama neden canlı balık. Kafam 

çatladı ama bir anlam veremedim. Önemli misafirler mi bekleniyor? Şehirden birisi mi 

sipariş verdi? Eğlence için evde mi besleyecekler? Hayır hiçbiri değil…  

Yaşlı adam tütün kesesini aldı, bir tütün yaprağını avucunda ufaladı ve piposuna yerleştirdi.  
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-Sabah öküzü arabaya koştum ve Hoptolooh gölüne gittim. Aptal adamın fikri de aptal 

olur, derler. Giderken aklıma bir fikir geldi, anladım, anladım! Başka bir şey olamaz, 

başkanın karısı canlı balığa aş eriyor, başka ne olur ki! Bu fikirle göle gittim. Ağı suya 

bıraktım. Büyük bir ağacın altında gölge bir yer bulup yattım. Uyumak ne mümkün: 

sivrisinekler kara bulutlar gibi vızıldıyor; kovalıyorum, o şeytanlar daha çoğalıp 

geliyorlar. Yattım, yattım, sabrım taştı. Kızdım, hatta bir ayı gibi böğürdüğümü 

hatırlıyorum: Bu işkence bir kadının kaprisi yüzünden! Bak bir günlük ücret bile 

yazmıyorlar. 

-Eve mi döndün? 

-Hayır, gerisini dinle. Ağı çıkarıyorum ve bir kapaklı sepeti dolduracak kadar az balık 

olduğunu görüyorum. Balıkların yumurtlama zamanı olduğunu düşündüm. Bu 

bereketten yararlanmamak günahtır. Hemen bir ateş yaktım ve yakaladığım en iyi 

sazanları şişe dizdim. Sazanlardan geriye kılçıklar kaldı, Cepsey bir anda gülümsedi. 

Geri kalan küçük balıklarla dolu sepeti arabaya koydum ve geri geldim. Başkanın 

kapısına vardığımda güneş ormanın gerisinde batıyordu. Balığı eve getirdim, başkan 

yatak odasından çıktı, sepetin kapağını kaldırdı  

-Epey varmış, dedi. Sigara kutusunu buldu.  

-Yak bakalım, dedi. Sonra kasketini eğdi ve “Şimdi balığı al, arabaya koy. Göle, yeni 

göle git”. Kalbim orada küt küt attı. 

Çocuklar, meraklı halk orada göle varacağız, bütün köy oraya toplanmış. İvan Dorofeiç elini 

sepetin içine sokacak ve “Görüyor musun Cepsey dede! Bütün gençler, bütün köylüler seni 

hep iyi hatırlayacak, yeni göle ilk balık bırakanın sen olduğu kuşaktan kuşağa anlatılacak”. Bu 

sözler beni yıldırım gibi çarptı. “Ben ise ne yaptım! En büyük sazanları yedim. Zavallı ben!”. 

İki arkadaş gülmeye başladılar. Buna cevap olarak gölde bir yerlerde bir ördeğin sesi duyuldu.  

-Sonra öğrendim, ben bu işi yaptım diye başkan bana tam gün ücret yazılmasını 

söylemiş… Nasıl da utandım!... Kaçıp kurtuldum oradan. Bir gün gizlice sepeti 

sazanla doldurdum ve göle döktüm. Şimdi onlar sıçrıyor, oynuyor, benim akıllı 

çocuklarım… 
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KIŞ GEÇİYOR,  ÖRECEKSİN… 

Aleksandr Blok, 21 Eylül 1901 

Kış geçiyor, göreceksin 

Ovalarımı ve bataklıklarımı 

“Ne kadar güzel!” diyeceksin, 

“Nasıl bir ölüm uykusu bu!” 

Ama hatırla, ovalarımın sessizliğinde 

Sakladım ben düşüncelerimi, 

Ve bekledim ruhunu beyhude yere, 

Hasta, karamsar ve asi. 

Hayal ediyordum bu boşlukta, 

Bakıyordum soğuk ölümün yüzüne 

Ve bekliyordum sonsuzca, 

Şevkle bakarak pusta. 

Ama sen geçtin önümden, 

Sakladım düşüncelerimi bataklığın 

ortasında, 

Ve izi kaldı ruhunda 

Bu karamsar ölü güzelliğin. 

Çev. Ahmet Muhammed ÇAKAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASUM GÜNAH KEÇİM 

Şu koca dağlara nasıl da konuyor yüzün, 

Bilmiyor tutamıyorum ki beyaz kuşları. 

Ardından çekip gözlerimi alıyor gözün, 

Dağıtıyor saçların herkese ışıkları. 

 

Sanki Havva’sın ağzında elmanın kokusu, 

Yaklaşıp yaklaşıp yakıyorum tüm genzimi. 

Yasak değil zamanımız bir masal buğusu, 

Kendi elimle besliyorum günah keçimi. 

İlhami KOÇ 

 

 

 

 



 
 
 
 

49  

 

… 

Güzel bir şeyler fısılda kulağıma 

Bir şeylerden bahset artık. 

Acıyı tenimde okşa mesela… 

Artık hissetmek istiyorum… 

Bu sensizlik bir sükût değil..! 

Boğuyor beni, 

Nefes alamıyorum. 

Gördüğüm, 

Dokunduğum, 

Duyduğum, 

Aldığım koku bile tek renk. 

Her taraf sis bulutuna dönmüş. 

Ne beyaz ne de siyah 

Bir derinliği var, 

Çözemediğim bir karanlık. 

MİMOZA 
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UYAN GAFLET UYKUSUNDAN 

Niye hor bakarsın bana ey can! 

Niye Kafdağı’nda burnun senin? 

Niyedir bu gafletin,  

Nedir insanlarla derdin? 

 

Sen de bir gün ansızın 

Bir başına ölüvereceksin. 

Kurtaracak mı sanıyorsun, 

Ölümün elinden seni kibrin? 

 

Kibirlenme  

Büyüklenme  

Hor görme  

Bir ömür bir saniye bir an  

Paranla satın alabilir misin? 

Villan, yatın, katın olsa da 

Çırılçıplak yatacaksın toprakta. 

Üzerinde beyaz kefenin,  

Boylu boyunca uzanacaksın. 

Uyanamayacaksın, 

 

Hemen şimdi uyan! 

Uyan gaflet uykusundan, 

Uyan ey can, 

Uyan uykundan… 

Dilan KELEŞ 
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KARANLIK MELEĞİ 
 

Küçükken duyduğum hikâyelerde hep 

Melek yüzlü bebek, gittiği her yerde boşluk bırakırmış 

Siyah bir güneş gibi etrafa karanlık saçarmış 

Gökyüzüne bakınca orada şimşek çakarmış 

Felek duymadıysa ahını kendisi alarmış 

Dostluğu uzun sürmezmiş, bir kibrit çakıp yakmak kadarmış 

Gittiği her yerde hep 

Arkasında kırık kalp bırakırmış 

İçinde nefret çiçekleri açarmış 

Her kimse ona yaklaşırsa  

Hep pişman kalırmış 

Dün beni arkadaş, bugün düşman sayarmış 

Her köşede bulursa uzaktan beni taşlarmış 

Gökten düşen melekler kanatları koparmış 

Nerede duydun ki nefret gökyüzüne kazanmış? 

Yoldan çıkan melekler tek buraya yakışırmış 

Düşün gökten melekler iyilik burda harammış 

Kötülükten kazanacağın tek yer olursa 

O’da bir  tek bu dünyaymış. 

Yasemin ZIAIE  
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BİÇARE YALNIZLIĞIM 

 

Bilmem neyleyim aşkın derdinden 

Bir feryad-ı figan ki ta derinden  

Mahrum eyleme beni yârim sevginden 

Gönül arzu eder tutmayı elinden 

 

Biçare gönül aşkından harab olmuş 

Güller sümbüller hep sararıp solmuş 

Aşk dediğin ezelden ebede bir yolmuş 

Sensiz dünya bana zindan olmuş 

 

Buğulu bir gecede bulamadan kendimi 

Buldum o selvi boylu, kömür gözlü yârimi 

Yârim sürmeli, kara gözlerinin rengini 

 Bulamadan kendimi, buldum ben o yârimi  

 

Gökte bulutlar gözyaşı dökerken üstüme 

Hayalini kurarak bakardım gökyüzüne 

Bir kere baksan benim kan akıtan gözüme 

Bakamadan kendime, bakardım gözlerine 

 

Ömer Faruk ÜLKÜ
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TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ 

 Türkiye Türkçesi: Başka devlette sultan olacağına, kendi 

devletinde kösele ol.  

 Başkurt Türkçesi: Sit ilde soltan bulgansa, üz ilinde oltan bul. 

 Kazak Türkçesi: Kisi elinde sultan bolğanşa, öz elinde ultan 

bol. 

 Kırım-Tatar Türkçesi: Başka ilniñ sultanı olgance, özü iliñniñ 

çobanı ol. 

 Kumuk Türkçesi: Gişini elinde soltan bolgunça, öz elinde ultan 

bol. 

 Özbek Türkçesi: Kişi yurtida sultan bolgunça, öz yurtiñda ultan 

bol. 

 Uygur Türkçesi: Kişi yutida sultan bolgiçe, öz yutiñda ultañ 

bol.  

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

Merkezi Başkanlığı Yayınları. 



 
 
 
 

54  

 

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER 
 
 

Türk Devletleri 'Ortak Alfabe Komisyonu' Kurdu 

 

 

Dil Bayramı'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla geçen ay Bursa'da yapılan "Türk Dünyası Ortak 

Alfabe Çalıştayı"nda Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) sunulmak üzere kararlar alındı. 

Çalıştay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel 

Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer 

Gülsevin'in oturum başkanlığında düzenlendi.  

TDK ve TDT iş birliğiyle yapılan, Türk devletlerinden bilim insanlarının, kendi ülkelerinde 

kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda, ortak alfabeye geçiş 

süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. 
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Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorununun karşılıklı arazi değişimiyle 

çözülmesini öngören anlaşma kabul edildi.  

 

 
Meclis'in Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi'nde, Kırgızistan ile 

Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşma 

görüşüldü. Komite toplantısında anlaşmayı, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve 

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev sundu. 

 

Taşiyev, Kırgız-Özbek Devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmanın Kırgızistan'ın 

lehine sonuçlandığını savundu. İki ülke arasındaki arazi değişimine ilişkin anlaşmadaki 

Kempirabad barajı ile ilgili yaşanan tartışmalara değinen Taşiyev, şu bilgileri verdi: 

 

"Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde 4 bin 485 hektarlık alanda yer alan Kempirabad adlı 

baraj Özbekistan'da kalacak. Ancak, barajdaki suyun yönetimi iki ülkenin ortak yönetiminde 

olacak. Kırgızistan vatandaşların suya erişimi açık olacak." 

 

Anlaşma, tartışmalar eşliğinde komisyonda kabul edildi. 

 

Bu arada, Kempirabad barajına yakın yaşayan vatandaşlar, barajın komşu ülkeye 

bırakılmasına karşı çıktı. 

 

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla 

ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu 

müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu 

açıklanmıştı. İki ülke hükümetleri arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine 

ilişkin yeni bir taslak üzerinde anlaşmaya varma prosedürünün başlatılmasını öngören 

protokol 26 Eylül'de imzalanmıştı.  

Kaynak: TRT AVAZ 

 



 
 
 
 

56  

Azerbaycan ile Türkiye arasında Türk BARKAN robot askerlerinin satın alınması 
konusunda ön anlaşmaya varıldı 

 

 
 

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan'ın 2023 yılı içerisinde askeri 

birliklere teslim edilmesi hedefleniyor. Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından 

bu yana AR-GE çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden 

geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay 

araçlarında otonomi hedefliyor. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, 

Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan HAVELSAN, burada, 

çalışmaları son aşamasına gelen insansız kara aracı "Barkan"ı da sergiliyor. 500 kilogram 

civarında ağırlığa sahip ve üzerine uzaktan komutalı SARP silah sistemi entegre edilen 

Barkan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarına sahadaki desteğin artırılması amacıyla 

geliştirildi. 
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KİTAP ÖNERİLERİ 
 
 

     
 
 
             

 
                                                               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


