
Kardeş Kalemler’in bu sayısında Dede Korkut hikayelerinin Türkmen Sahra nüshasını 
kültür dünyamız kazandıran yazma koleksiyoncusu Veli Muhammed Hoca’yı sizlere 
daha yakından tanıtacak olan söyleşiyi dikkatlerinize sunuyoruz.

Bildiğiniz gibi Kardeş Kalemler Dergimiz dünyanın dört bir yanından yazarlar, şair-
ler, bilim adamları, edebiyat ve Türk Dünyası meraklıları tarafından takip edilmekte-
dir. Veli Muhammed Hoca’nın da Dergimizi takip eden abonelerimiz arasında olması, 
Dede Korkutun elyazma nüshasının ve Türk edebiyatının pek  değerli yazma eserleri-
nin bulunduğu evde aynı çatı altında, karşılıklı raflarda yer alıyor olması bizleri ayrıca 
memnun etti.

Avrasya Yazarlar Birliği Onur Madalyası ile Veli Muhammed Hoca’ya olan şükranları-
mızı ifade ettik. 

Bu arada Kosova’da yayınlanan Türkçem Dergisi de bu yıl Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülünü Veli Muhammed Hoca’ya vermeye karar verdi. 

Veli Muhammed Hoca’nın babası  ailesi ile birlikte Türkmenistan’ın Koşova bölgesin-
den İran’a göçmüş. Şimdi Balkanların Kosova’sından, Koşovalı bir kültür adamına ödül 
verilmesi doğrusu Türk Dünyasının birbirine aslında ne kadar yakın olduğunu güzel 
bir örnekle göstermesi bakımından da güzel bir örnek oldu.

Değerli Okuyucu;

Gürcistan Yazarlar Birliği Başkanı Bağater Arabuli’nin şiirlerinden birkaç örneği siz-
lerle paylaşıyoruz. Bu koca yürekli şairin şiirlerinden gelecek sayılarımızda da yayın-
lamaya devam edeceğiz.

Aziz Dostlar,

Sizler için bir yenilik de İran’da Türkçe sinema yazısıdır. Konu çok taze ve sanat sever-
lerin ilgisini çekecek değerde. Ayrıca Tatar yazar Ayaz Gıylecev’in yazılarında Türkiye 
değerlendirmesi de tavsiye ettiğimiz yazılardan. 

Diğer taraftan bendenizin kaleme aldığı Kazak Gördüğün Azap hikayesinin Türkiye’de 
yayınlanmadan önce Azerbaycan’da kıymetli yazar  Tarana Vahid’in uygunlaştırması 
ile Azerbaycan’da 525. Gazette yayınlandığını sizlerle paylaşmak istedim.

Ne güzel ki, yazılan hikayeler yazıldığı edebî dilin ülkesinde yayınlanmadan Türk Dün-
yasının bir başka köşesinde yayınlanabiliyor. Dergimizin bu sayısında yer alan bir di-
ğer değer de Şahane Müşviq’in şiirleri. Türkiye Türkçesi ile yayınladığımız bu şiirler, 
eserlerin  orijinal halindedirler yani değerli şaire Müşviq, bu şiirleri Türkiye Türkçesin-
de kaleme almıştır.

Yeni sayılarda yeni güzellikleri paylaşmak dileğiyle selam ve saygılar sunuyoruz.

Sevgili Okuyucu,

Editörden

Yakup Ömeroğlu
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BAĞATER ARABULI

Oturup düşünürdü:
Sorsalar ondan 
Ne olarak doğmak 
İstediğini dünyaya gelirken 
Yağmur şeklinde belki 
Ama bugün yağmurlar 
Dert çekiyor derelerde
Ve arklarda…
Gözyaşı şeklinde mi?
Süslemek için gamı!
Fakat gözyaşına da 
Sular karışır deme… 
Belki yıldız olarak 
Yıldızlar yağmıyor diye
O parlaklığa hiç kimsenin 
Gücü yetmiyor diye…
Oturup düşünürdü

Neden yağmur olup yağmadın neden… 
                  Vaja

Şair
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terk edilen ihtiyar

Nerdeyse gitti herkes
Ev boş, kapılar kapalı kaldı.
Bin türlü ıvır zıvır götürdüler kendileriyle
Yalnızca kocamış iti unuttular
Semada fildişi gibi parlıyordu ay…
İtin inleyişi duman gibi yayıldı etrafa,
Sonra Adem’in nesline lanet okuyup
Ormanda canavarların yanında 
Bir yuva buldu kendine 
Anneme 

Ah nasıl düşüneyim 
Biz görüşemeyeceğiz bir daha 
Üstelik bana hiç kimse senin gibi
Tatlı dille hoş geldin demeyecek
Ve ayışığı misali uzattığın ellerinle 
Hiç kimse okşamayacak başımı
Nasıl düşüneyim…
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şair

Yalnızlık tekti 
Bütün varlığı sakinlikti. 
Mücevheratını 
Hiçbir servete değişmez o
Şehir uyuduğunda
Sokaklar, caddeler
Yorgun başlarının altına 
Gece yastığını koyunca
Şafak sökünceye kadar 
Başbaşa kaldığı pulunu sayar…
O kadar zengindi ki,
Öz servetinden kendi korkar geceler…
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AZERBAYCAN
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ŞAHANE MÜŞFIK

Buram-buram sen kokası var
ellerimin, 
yüzümün,
dudaklarımın,
saçlarımın,
her yerimin...
Gözümden düşen bir damlayla karışmak istiyorum sana,
Ey sevda denizim!
Alsan beni,
sıcacık kollarınla sarsan,
Tüm dünyanın kötülüklerinden saklasan koynunda masumca.
Bir masal anlatsan benliğimi alıp götürecek,
Bir yalan söylesen bana, kalbimle inanacağım,
“Bir sen varsın”- desen de, sahte insanlara kör etsen gözlerimi...
Bir “üzülme”- desen de, gülücüklere boğsam şu dünyayı,
Ne güzel olur,
değil mi?!

Ey sevda denizim!
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hayal kırıklığım...

Koskocaman hayal kırıklığımsın sen benim,
Gözlerimde kırılıp da
yüreğime dökülen...
Her nefeste batıyor kalbimin tam orta yerine
ellerimi kanatan cam misali.
Ne yapsam, ey sevgili,
Ne yapsam?
Kalbimi mi söküp atsam yerinden,
Ya nefes almayı mı bıraksam..?!
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deniz ve sevgi...

Kendini unutup yalnızlığa kaçtı,
Yalnızlığa sığındı.
Belki de tek çaresiydi bu 
Yalan dünyanın azaplarından kurtulmanın.
Sevgisini araya-sora
sevgisizlikte buldu kendini.
Bir son bahar sabahı
mavi denize-
Çılgın dalgaları izlemeye gitmişti,
İzlediğiyse denizin mavisini utandıran gözler oldu.
O gözlerde buldu kaybettiği varlığını,
O gözlerde unuttu yokluğunu,
O gözlerde aşık oldu nefret ettiği dünyaya,
O gözlerde inandı bu dünyanın yalanlarına.
Unuttu...
Kaybetti...
Sevdi... 
O mavi gözlerde
Sevgisizliği unuttu,
Kendini kaybetti,
ONU SEVDİ!!!
O mavi gözlerde
Denizin maviliğini unuttu,
Dalgaların aşkını kaybetti,
ONU SEVDİ!!!
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aşkın rengi

Hani “senin aşkın hangi renk?”-
-diye sormuştun ya,
Bir yaz günü, 
İş çıkışı,
Otobüs durağında
Otobüs beklerken,
Susmuştum,
Cevabını bilmiyormuş gibi,
Aslında biliyordum,
Şimdi de biliyorum,
Söyleyememiştim...
Bana sorarsan
Pembedir benim aşkım,
Hangi pembe mi? 
Bilmem,
Pembe işte...
Mesela, beyazın saflığını içinde barındıran bir pembe:
Safdır benim aşkım,
Hem de öyle böyle değil,
Bir kar tanesi düşün,
Kışın kar yağdığında “hastalıklar öldü”- derler ya,
Hah, tam da öyle,
Tüm kötülükleri öldürür cinsten...
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Azıcık da kırmızının çılgınlığını almıştır.
Gözü de karadır sevdamın,
Bilir misin?
Sevdim mi olay bitmiştir. 
Gökyüzü ve denizin mavisi kadar durudur hem de,
Dikkatlice bakarsan kendini göre bilirsin oysaki...
Bir de sarıyı unutmayalım, demi?
En az sarı kadar tutkulu ve ihtiraslıdır,
Dokundu mu yakmadan bırakmaz alev gibi,
Cayır-cayır...
İşte böyle, beyazın saflığı,
Siyahın cesareti,
Kırmızının çılgınlığı,
Mavinin duruluğu,
Sarının ihtirası kadar pembedir benim aşkım...
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aşka name

Ey aşk, ne güzel şeysin sen öyle. 
İnsanda ne akıl bırakıyorsun, 
ne mantık, hepsini toparlayıp bir uçurumdan aşağı fırlatıyorsun. 
Bir insan başkasının sigara içişini 
özler mi ki?
Hani sigara sağlığa zarardı?
Bu, düpedüz akla zarar...
Ve ne acayip iş be, mutluyuz;
Çılgınlar gibi...
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Türk kültür tarihi için, son 
yılların en önemli olayların-
dan birisi hiç şüphesiz Dede 
Korkut’un yeni bir el yazma-
sı nüshasının bulunmasıdır. 
Daha önce varlığı ile zengin-
leştiğimiz Dede Korkut hika-
yelerinin Diresen ve Vatikan 
kütüphanelerinde bulunan 
el yazması nüshalarına ek 
olarak Türkmen Sahra nüs-
hasının bulunuşu için ne ka-
dar sevinsek azdır. 

Dede Korkut Türkmen Sahra 
Nüshasını, kültür dünyasına 
hediye eden ve orijinal metni kendi kütüpha-
nesinde saklayan Veli Muhammed Hoca’ya 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Veli Muham-
met Hoca, babasının kendisinden Türk ede-
biyatı ile ilgili el yazması eserleri toplamasını 
rica ettiğini ve bir sohbetlerinde  “Türk ede-
biyatına Dede Korkut gibi alim adam bugüne 
kadar gelmiş değil, bundan sonra da gel-
mez” dediğini anlatıyor.  “Oğlum, mühendi-
sin yaptığı işleri yapan bulunur, üniversitede 
ders veren muallim bulunur. Senden ricam, 
gel benim başlayıp devam ettiremediğim el 
yazması eserleri toplama işini devam ettir” di-
yerek onu bu alana yönlendiren ve Dede Kor-
kut için bu veciz ifadeleri kullanarak oğlunun 
Korkut Ata’yı tanımasını sağlayan Abdıcan 
Ahun’u da hayırla yad etmeliyiz.

Dede Korkut’un yeni el yazmasının bulunması, 
bizleri Türk kültürünün diğer kayıp eserlerinin 
de bulunabileceği konusunda ümitlerimizin 

artmasına vesile oluyor. Bil-
diğiniz gibi Dede Korkut’un 
diğer nüshaları ve Divan-ı 
Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig 
gibi kültürümüzün altın ha-
zineleri geçtiğimiz yüz yılda 
bulundular.  Kaşgarlı Mah-
mut’un doğumunun 100. 
Yılında Avrasya Yazarlar Bir-
liği olarak halen kayıp olan 
ve Kaşgarlı’nın, “Türk dilinin 
gramerini yazdım” dediği Ki-
tab-ı Cevahirü’n-Nahv fi Lu-
gati’t-Türk kitabı bulan için 
1000 altın ödül ilan etmiştik. 
Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı 

Lügati’t-Türk eserini Ali Emiri Efendi İstan-
bul’da bir sahaftan almıştı. Değerli bilginimiz 
Ahmet Bican Ercilasun, kitabı sahafa satmaya 
getiren hanımın Kadızadeler ailesinden ola-
bileceğini söylüyor. Şuna dayanarak ki, Ka-
dızadelerin bazı eserlerinde, yalnızca Divan-ı 
Lügati’t-Türk’te yer alan ifadeler yer alıyor. 
Olabilir ki,   Kadızadeliler kütüphanelerinde 
bulunan Divan-ı Lügati’t-Türk’ü okudular ve 
oradaki bazı bilgi ve ifadeleri de kendi eser-
lerinde kullandılar. 

Yeni el yazmayı kültür dünyamıza kazandıran 
Veli Muhammet Hoca da bizlere, Dede Kor-
kut’un bu el yazmasını satan kişinin, eserin 
Kacarların kütüphanesinden geldiğini söyle-
diğini aktarıyor. Bildiğiniz gibi Kacar ailesi,  
geçtiğimiz asrın ilk yarısına kadar İran devle-
tini idare eden Türk menşeili bir hanedandı. 

Demek ki; kültürümüzün bu iki hazinesi birisi 

TÜRKİYE

Yeni El Yazması
veya Teşekkürler 

Veli Muhammed Hoca
DR. YAKUP ÖMEROĞLU

AVRASYA YAZARLAR BIRLIĞI BAŞKANI
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Osmanlı Sadrazamlarından bir ailede diğeri 
İran Kacar ailesinin kütüphanesinde saklan-
makta imiş.

Kitab-ı Cevahirü’n-Nahv fi Lugati’t-Türk de 
böyle mümtaz bir kütüphane de saklanıyor 
olabilir. 

Hem Kitab-ı Cevahirü’n hem de belki Dede 
Korkut’un diğer el yazmaları da keşfedilecek-
leri günü bekliyor olabilirler. Dikkatlerimizi 
artırmalı ve uyanık olmalıyız.

Dede Korkut’un henüz bulunmamış el yazma-
ları olabilir mi?  

Evet, Dede Korkut’un yeni el yazmaları da ile-
ride bulunabilir, bence bulunacaklar? 

Çünkü Dede Korkut hikayeleri yazılı halde 
bulunmalarının dışında Türkistan’dan Bal-
kanlara kadar halk arasında anlatılarak sözlü 
kültürde de yaşamaktadır.  Bugün bulunma-
sına sevindiğimiz Salur Kazanın Ejderhayı 
Öldürmesi hikayesi de Türkmenistan’da halk 
arasında anlatılmakta idi.  Türkmen Türkolog 
Doç.Dr. Berdi Sarı, yeni bulunan el yazmada-
ki boy ve soyların kendi bölgelerinde düğün-
lerde toplantılarda halk arasında anlatıldığını 
bizlere bildirmektedir.  Nitekim yeni bulunan 
el yazmada yer alan Salur Kazan’ın Ejderhayı 
Öldürmesi hikayesine, daha önce bildiğimiz 
hikayelerde göndermeler bulunmaktadır. 
Ercilasun Hoca bunları örnekleri ile ifade et-
mektedir.

Tesadüfe bakın ki, Dede Korkut hikayeleri-
nin Dresten nüshasını ilk yayını, Divan-ı Lü-
gati’t-Türk’ü yayınlayan Türkiye’de ilk olarak 
1915 yılında Kilisli Muallim Rıfat yayınlıyor. 

1938’de de Orhan Şaik Gökyay tarafından 
Türk-Latin harfleriyle basılmış. Türkmenis-
tan’da ise 1951 yılında Prof. Mäti Köseyev ta-
rafından yayına hazırlanmıştır. 

Yusuf Akgül bildiriyor ki,  Türkmenistan baskısı 
bünyesinde Dresten el yazmalarının yanısıra, 
halk ağzından derlenen çeşitli varyantlarını 
da bulundurması bakımından diğerlerinden 
farklıdır.

1990 ve 1994 yıllarında çok yüksek tirajlarda 
basılan “Gorkut Ata” adlı eserde, Dresten el 

yazmalarının hikâyesi ile birlikte, bu hikâyele-
rin halk ağzından derlendiği belirtilen 6’sı (Iza 
Berilediren Nesilsiz/ Boğaç Han,  Makav / Deli 
Dumrul, Yekegöz /Basat ile Tepegöz, Töreli 
Beg / Kanturalı, Bamsım Birek / Bamsı Beyrek, 
Salır / Salur Kazan),  hikayeleri yer alıyor. 

Şimdi sıkı durun:  1994 yılında Türkmenis-
tan’da basılan Gorkut Ata kitabında Dede 
Korkut el yazma nüshalarda yer almayan  ri-
vayet hükmünde İğdir, Teke Muhammet, Kor-
kut’un Kabri Kazıldı, Salur Kazan ile İtemcek  
isminde 4 hikaye daha bulunmaktadır.

Öte yandan, folklorcu Ata Rahmanov, destan 
hükmünde 4 büyük hikâyeyi Yaşlık Dergisi ve 
Edebiyat Sungat Gazetesi’nde yayınlar. Des-
tan hükmündeki bu 4 farklı hikâyenin adları 
şöyledir: “İğdir, “Gorkutun gabrı Gazılgı”, 
“Daşoguz Beglerinin Gaver Hanlıkına Göre-
şi” “Oğuz Beglerinin Melallaşmakı”.

Yusuf Akgül dostum diyor ki; “böylece gerek 
uzun destansı hikâye ve gerekse kısa rivayet 
şeklinde olmak üzere toplam 6 tane daha 
yeni Dede Korkut Oğuznamesi ortaya çıkmış 
ve yazılı nüshalardaki toplam 12 hikâyeye, 6 
hikaye daha eklenmiştir”. 

Veli Muhammed Hoca’nın yeni el yazması ile 
halk arasında anlatılan ama yazılı metinlerde 
olmayan 6 hikayeden birinin el yazması hali 
bulundu ise diğer 5 hikayenin de yazma hal-
lerine kavuşma ihtimalimiz artmıştır.

Veli Muhammed Hoca bize yalnızca bir hikâ-
ye (soy) ve 24 boy kazandırmadı aynı zaman-
da diğer 5 soy ve onlarla birlikte yeni soyların 
bulunabileceğinin de kapısını aralamış oldu.

Ve bu ihtimal yalnızca Dede Korkut Hikayeleri 
için değil Türkçenin sözdiziminin anlatıldığı 
Kitabü’l Cevahirü’n gibi varlığından haber-
dar olup kendisini görmediğimiz hazineler 
için de geçerlidir.

Bu yüzden Veli Muhammed Hoca’ya büyük 
şükran borçluyuz.

Bu şükranımızın ifadesi olarak kendisine Av-
rasya Yazarlar Birliği Onur Madalyası takdim 
ettik.

Teşekkürler Veli Muhammed Hoca! 

Bir daha, bir daha teşekkürler.
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TÜRKİYE

Türk edebiyatının ve kültür tarihinin son dö-
nemde en önemli hadiselerinden birisi hiç 
şüphesiz Dede Korkut hikayelerinin yeni bir 
el yazmasının bulunmasıdır. Daha önce Dre-
sen ve Vatikan nüshalarının bulunduğu bu 
kıymetli eserin şimdi yeni bir nüshası daha 
elimizde ve onu kültürümüze kazandıran Veli 
Muhammet Hoca Kardeş Kalemler’in konuğu 
olacak. 

Biz onu Kardeş Kalemler Dergimizin okuyu-
cularına bu sohbetimizle tanıtmaya çalışaca-
ğız ama memnuniyetle ifade edelim ki, Veli 
Muhammed Hoca, Kardeş Kalemler’i uzun 
zamanadır tanıyan ve takip eden bir okuru-
muz. O dergimizin uzun süredir abonesi ve 
özel kütüphanesinde Türk kültürüne ait el 
yazması eserleri topladığı gibi Kardeş Kalem-
ler Dergimizin de sayılarını biriktiriyor. Onun 
dergimize gösterdiği bu ilgi bizi bir kat daha 
memnun etti. Meğer bizim bilmediğimiz za-
manlarda Dede Korkutun el yazması nüshası 
ile Kardeş Kalemler dergilerimiz aynı raflarda 
yan yana durularmış.

SÖYLEŞI: YAKUP ÖMEROĞLU
ÇEVIRI: SARA BEHZAD

Dede Korkut  
Türkmen Sahra Nüshasını Bulan 

Veli Muhammet Hoca:

“Türkmen, Türk edebiyatına 
Dede Korkut gibi bir bilge, 
bugüne kadar gelmiş değil 

hem de gelmeyecek.”
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- Ben sizlerin adına kendisine hoş geldi-
niz demek istiyorum.

- Hoş bulduk. Ben de size teşekkür ederim. 
Şu kitaba değer verdiğiniz, önemsediğiniz ve 
bu yolda emek harcadığınız için minnettarım.

- Prof. Dr. Fuat Köprülü Dede Korkut Hika-
yeleri için Türk edebiyatının bütün eserlerini 
terazinin bir kefesine koysanız diğer eserleri 
de diğer kefeye yine de Dede Korkut Hika-
yeleri ağır basar. Siz böyle bir hazineye yeni 
mücevherler eklediniz.  Yeni 22 soy ve 1 boy 
hediye eden eseri kültür dünyamıza kazan-
dırdınız.

- Okuyucularımız sizi tanımak isteyecek-
lerdir. Bize kendinizden bahseder misi-
niz?

Benim adım Velimet (Veli Muhammet) Hoca. 
Babamın adı Abdıcan Ahun. İran’ın Türkmen 
Sahra bölgesinde yer alan Günbed’de doğ-
dum; Günbed-i Kabus şehrinde. Bu şehirde 
büyüdüm ve okudum. Daha sonra devletin 
verdiği burs ile Danimarka’da Elektrik Mü-
hendisliği ile ilgili eğitimimi devam ettirip 
diploma aldım. Bu kadar, benimle ilgili… 
Yetmiş yaşındayım ve hâlihazırda Günbed’de 
yaşıyorum.

- Sizin el yazmalara ilginiz ne zaman baş-
ladı. Bir mühendis olarak bu güzel konu-
ya ilginiz nasıl başladı?

İş yerim Tahran’daydı. Dolayısıyla da Türk-
ler ve Türkmenlerle sık sık görüşemiyordum. 
Böylece 25 yıl Tahran’da çalıştım. Büyük fab-
rikaların sorumlusu ve mühendisi olarak gö-
rev yaptım; Yedi fabrikadan sorumluydum. Bu 
nedenle de Günbed şehri ve Türklerle irtiba-
tım yoktu. Bölge dışında yaşadım. Daha sonra 
bir sebeple Günbed’e geldim ve üniversitede 
okutmanlık yaptım. Bu yıllarda babam ben-
den bir ricada bulundu. Talebi şuydu: “Ben 
hayatımda birtakım işleri başlattım ama onları 
bitiremedim. Ders veren de, elektrik alanında 
çalışan da her zaman bulunur; ama benim is-
tediğim işi senden başka birisi yapamaz. Sen 
bu işi devam ettir!”

- Babanızın mesleği ne idi? Ne işle meş-
gul olurdu?

Babam din hocası. Sıradan birisi değildi ve  
Mısır’da el Ezher Medresesi mezunuydu. Ay-
dın birisiydi. Bu istek üzere… Babamın şöyle 
diyordu: “Biz Türkmenistan’da yaşıyorduk. 
Sonra Türkmenistan’da Komünist bir yönetim 
ortaya çıktı ve İslam karşıtı uygulamalar baş-
lattı. Bu hükümet, baylara yani zengin adam-
lara da karşı çıktı. Biz o ülkeyi terk edip, bütün 
mal varlıklarımızı bırakıp eli boş bir şekilde 
İran’a göç etmek zorunda kaldık.

- Babanızın döneminde İran’a göçtünüz?

Evet, göç ettik.” Babam tahminen 40 yaşın-
dayken bu olaylar başından geçti; Stalin 
döneminde. Komünistler iktidarı elde ettik-
ten sonra Bolşevik ve Menşevik olmak üzere 
birbiriyle savaştı. Sonra Bolşevikler her yere 
egemen oldu. Orada din hocası veya bay kal-
madı. Kitaplar her zaman ya din hocası ya da 
bayın elinde olur. Çünkü yazmaları istinsah 
ettirmek çok pahalı bir işti. Bir kitap için kö-
şekli deve istenebilirdi. Yazmalar ucuz değil 
ve bu yüzden de herkes, kitap satın alamazdı. 
Kitaplar, ya bayın ya da din hocasının elin-
deydi. Din hocalarının parası, sadakalardan 
temin edilirdi. Türk ve Türkmen edebiyatı ile 
ilgilenen birtakım insanlar vardı ve bu yüzden 
de birçok kitap istinsah edilerek hazırlanırdı. 
İran’a kaçışlar başlayınca bölgedekiler her 
şeyini bıraksa da kitapları yanlarına alıp ge-
tirdiler. Kitaba çok değer verilirdi. Çünkü çok 
zor şartlarda hazırlanırmış; baskı yok, imkân-
lar kısıtlı.

- Kültür tarihimiz için bu anlattığınız için 
çok önemli. Göç ederken, göçün telaşı ve 
zorlukları içinde kitaplarını yanına alıyor-
lar.

Evet alıp götürüyorlar. Kitabı her şeyden ön-
celikli ve değerli biliyorlar. Hatta o dönemde 
oğlunu, eşini bırakıp kaçan vardı ancak kim-
se kitaplarını bırakmamıştı. Kitaba bu kadar 
değer verilirdi. Bu nedenle İran’a geldikleri 
zaman tüm varlığını arkada bıraktıkları için 
yoksuldular. Çalışmak ve bir yerden para 
kazanmak zorundaydılar. Onlar iş ve geçim 
peşinde koştular ve kitap okuyamaz hâle gel-
diler. 10-20 yıllık bir süre içinde kitap okuma 
işi terk edilmiş bir vaziyete geldi. Getirilen ki-
taplar raflarda kaldı. 
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- Bu hadiseler 1917 devrimi sonrasında 
yaşanıyor. 1919-20’li yıllarda. Aileniz o 
zaman Türkmenistan’da hangi şehirde 
yaşıyorlar.

- Bildiğiniz üzere o zamanlar belirli bir şe-
hir yok. Türkmenler sürüleri ile birlikte ko-
nargöçer şekilde yaşıyorlar. Ama bizimkiler 
Koşa Oba adlı yerden gelmişler buraya; Koşa 
Oba’nın anlamı: Çift oba.

- Türkmenlerin hangi grubundansınız?

-Ben, Hoca boyundanım. Hocalar Türkmen-
lerin bir evladı, seyitleri sayılır. Bizim ailenin 
şeceresi ve yarlığı da mevcut. Yarlıklar, han-
ların verdiği yazılardır. Kopyasını buraya da 
getirdim. Yarlığımız, “Bunlar hoca boyundan 
ve saygın bir ailedir. Bunlara dokunmayın ve 
vergiden muaf tutunuz!” gibi bir içeriğe sa-
hip. Babam benden yazma nüshaları topla-
mamı istediği zaman şecereleri, yani soy kü-
tüklerini de toplamamı istedi. Kendisi de bir 
şecere kaleme alıp bana teslim etti. Bu şece-
rede dedelerimizin hepsi kayıtlı.

- Babanızın ricası ile el yazması eserleri top-
lamaya başladığınızda kaç yaşındasınız?

Ben, yaklaşık 45-50 yaşındaydım. 

- Babanızın kendisinin Türkmenistan’dan 
getirdiği el yazması eserler de var mıydı?

Var. 30-35 yazma nüshayı bana verdi. Ayrıca 
göç ettikleri zaman kimlerin nüshaları İran’a 
getirdiğini de anlattı, adreslerini söyledi. Bu 
şekilde babam hayattayken onunla birlikte 
bazı nüsha sahiplerinin yanına gittik ve söz 
konusu nüshaları satın almaya çalıştık. O 
adamlarda kitap var diye söylediler. Kitaplar 
çok çeşitliydi. Bazıları Kısasü’l-Enbiya; bazı-
ları Yusuf ve Ahmet (hikâyesi), Hoca Ahmet 
Yesevi ve benzeri. On yıl önceye kadar biz bu 
kitapları sadece topluyorduk; kimseye gös-
termedik. Sadece onları bir araya getirmeye 
çalıştık. Babam, bana çok öğütler veriyor, in-
sanları tanıtıyordu. O sırada babam bana bir 
söz dedi; onu hiçbir zaman unutmayacağım. 
Şöyle dedi: “Türkmen, Türk edebiyatına Dede 
Korkut gibi bir bilge, bugüne kadar gelmiş 
değil hem de gelmeyecek.” Bu benim aklım-
da kaldı. 

- Babanızın bu ifadesi çok veciz: Türk-
men,  edebiyatında Dede Korkut gibi bir 
bilge gelmiş değil hem de gelmeyecek!
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- Ama ben o zamanlar, Dede Korkut’un ne-
rede, nasıl birisi olduğunu hiç bilmiyordum. 
Bir sebepten dolayı Kazakistan’a gittim. Dede 
Korkut’un mezarının orada olduğunu öğren-
dim. Uzak bir yerdeydi, uçakla üç veya üç bu-
çuk saatlik yol. Uçakla gittim ve nihayet meza-
ra ulaştım. Nasıl bir zorluklarla oraya gittiğimi 
daha önce anlatmıştım arkadaşlara. Orada 
Dede Korkut türbesini ziyaret ettim.

- Kızılorda’da Korkut Ata’nın kabrini ziya-
ret ettiniz.

- Evet; Kızıl Orda’da Dede Korkut’un abidesi-
nin olduğu yerde. Fotoğraflarım da var. Bil-
miyorum getirdim mi acaba?

Gittim ve orayı ziyaret ettim. Daha sonra bir 
gazeteye konuştum ve “Burası, Dede Korkut’a 
yakışan bir şekilde değil. Dedemize saygı 
göstermek lazım.” dedim. Bunun ardından 
türbeyi bir az bakımlı hâle getirdiler. Türbe, 
Seyhun kıyısında harabe şekilde, bakımsız bir 
vaziyetteydi. Sonra Kazakistan hükümeti ora-
sını yaptırdı. Anlatmaya çalıştığım şu; Ben ta 
o zamandan Dede Korkut’a ilgi duyuyorum 
ve…

- Kızılorda’da Korkut Atanın kabrini ne za-
man ziyaret ettiniz-

2011’de. İki bin on bir yılında Dede Korkut’u 
ziyaret ettim ve ona ilgi duymaya başladım.

Türkmen Sahra veya diğer yerlerde yazma 
nüshalarını satmak isteyen varsa onlarla ir-
tibata geçtim, Kitapları satın almaya ve bir 

araya getirmeye başladım. Sonuçta büyük 
bir kütüphane sahibi oldum. Diğer şehirlerde 
yazma nüshalarla uğraşanlara, “Benim şöyle 
bir kütüphanem var, Yazma varsa satın alı-
rım.” dedim. Bazıları Tahran, bazıları Meşhet 
veya diğer yerlerdeydi. Türkmen veya Türk 
şehirlerde ise adres ve telefon numaramı bı-
raktım ve kitapları toplamaya başladım.

Bu esnada, Türkmenistan’dan birisi birtakım 
kitapları bana sipariş etti. “İran’da Fars veya 
Türk dilinde basılı bazı kaynaklar bana la-
zım.” dedi. Türkmenistan Büyükelçiliği, “Ma-
dem ki kitapla ilgileniyorsunuz bu listeyi de 
bize bulabilir misiniz?” diye ricada bulundu. 
Bir gün Tahran’da yaşayan bir dostum bana 
telefon açtı ve “Hoca! O listeden birkaç kitabı 
sana buldum. Gel incele ve teslim al!” dedi. 
Tahran’da yaşayan söz konusu şahsın adı 
Rabii beydir. Ondan çok kitap satın alırdım 
ve böylece zaman içinde arkadaş olmuştuk. 
Tahran’a gittim.

[Rabii bey] kitapları hazırlamıştı. Onları in-
celedim. Verdiğim listenin bazı kitapları 
vardı ancak 7-8 kitap eksikti. “Onları da bu-
lacağım.” diye söz verdi. Birkaç saat onunla 
sohbet ettim. Sonra, “Bazı işleri halletmem 
lazım. Sen bu kitapları Günbed’e götürmek 
için paketleyerek hazırla.” dedim. Çıktım ve 
1-2 saat dışarıdaydım. Sonra döndüm. Çan-
tamı oraya bırakmıştım. Çantamı aldım ancak 
kitaplar çok ağırdı. “Kargo ile gönderirim 
kitapları!” dedi. Günbed’e otobüsle gitmek 
zorundaydım ve bu ağırlığı taşıyamazdım. Ki-
tapların gönderilmesini istedim ve daha hafif 
şeyleri yanıma aldım. Dışarı çıktım ve bir az 
yürüdükten sonra susadım. Tekrar geri gel-
dim ve Rabii beyden bir bardak su istedim. 
O, su getirmek için dükkanın arka kısmına 
geçti. Tam da bu esnada bir adam kapıdan 
girdi. Selamlaştı. Koltuğunda bir kitap var-
dı. “Kitabı satmak istiyorum!” dedi. Ben de 
“Ben dükkanın sahibi değilim. Rabii bey gelir 
bakar!” dedim. Ben su içerken Rabii kitaba 
bakıyordu ve “Bu kitabın dili veya ne olduğu 
da anlaşılmıyor ki!” dedi ve “Belki senin işine 
yarar.” diyerek kitabı bana uzattı.  Ben, “bu 
basılı kitap; ben yazma peşindeyim.” dedim. 
Rabii, “Hayır, bu yazma; basılı değil ki!” dedi. 
İnceledim. Yazma olabilir diye baktım. Çok 
güzel bir şekilde yazılmıştı. Oldukça düzgün 
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ve muntazam şekilde kaleme alınmış. Bu ne-
denle de ben basılı olduğunu düşünmüştüm. 
Kitabın satılık olduğunu söyledi. Dükkan sahi-
bi bana, “Senin yazma koleksiyonun var. Ona 
ekleyebilirsin!” dedi. “Tamam!” dedim ve bir 
az pazarlık yaptıktan sonra bir fiyat üzerine 
anlaşarak kitabı satın aldım.

Aceleyle kitapları tanıyan ve Tahran’da ika-
met eden bir arkadaşımızın yanına gittim. 
Söz konusu arkadaş bana çay ısmarladı ve 
bu arada kitabı gözden geçirdi. Sonunda 
da, “Hocam! Bu işe yarayan bir kitap değil! 
Yazma koleksiyonu rafına bırakabilirsin ama 
değerli bir şey de değil.” dedi. Söz konusu 
arkadaşımız kendisi alim adam, Türk dilli ve 
birçok da telifin sahibi. Ama kitabı tanıyama-
dı ve değerinin farkına varamadı. Böylece 
Günbed’e döndüm. Orada da birkaç kişiye 
gösterdim. 

- Bu kitap harfleri çok güzel yazıldığı için 
öne el yazması olmadığını anlayamadı-
nız?

Evet; ben önce basılı olduğunu zannettim. 
Dikkatli baktıktan sonra [yazma olduğunu] 
fark ettim; Çok düzgün ve güzel yazıldığın-
dan dolayı. Kitapta bir eksiklik yok. Biliyor-
sunuz; yazmaların yazısında bu şekilde bir 
düzen nadirdir. Ben sadece bu yazmada dü-
zenli bir yazıya rastladım.

Ben daha önce de söyledim. Benim işim ki-
tapları bulup alimlerin eline ulaştırmak. Ben 
başka bir işten anlamam. Kitabı incelemek 
benim işim değil. Edebiyat konusu benim 
alanım değil. Bu yüzden de ben bu yazmayı 
Günbed’de ünlü bir alime verdim. 10-15 gün 
onun elindeydi. Sonra bana, “Bu işe yarayan 
bir kitap değil. At gitsin!” dedi. Ben de, “O 
zaman bu kitabı da yazmalarımın arasına ek-
leyeyim. 132 yazmam var diye övünüyorum, 
133 tane olacak. Hiç olmazsa sayısı artar!” 
dedim ve yazmayı kitaplarımın arasına bırak-
tım. Bir süre sonra yazmayı tarattım. Merak 
etmiştim. Yüreğime doğmuştu bir his, “Belki 
de bu değerli kitaptır!” dedim. Bu nedenle de 
yaptığım pdf.’yi arkadaşlara yolladım.  Ameri-
ka’da, Tahran’da ve diğer yerlerde Türk ede-
biyatı ile ilgilenen şahıslara gönderdim. Bir 
sonuç çıkmadı. Daha sonra Şahruz Ak Atabay 

adlı bir arkadaş var. Şimdi Türkiye’de yaşıyor. 
Günbedli ve doktora öğrencisi. Ona da bir 
nüsha gönderdim. Telefon açtım ve “Şahruz 
bey! Bu kitap nedir ve acaba değeri var mı?” 
diye sordum. Ne zaman olduğunu bilmiyo-
rum ama bana telefon etti ve “Bu yazma şöyle 
bir kitap, oldukça önemli eser. Çok değerli. 
Bu senin elinde mi ya da birinden kopyasını 
aldın mı?” dedi. “Elimde!” dedim. “Neden bu 
şekilde itinasız kalmış ki?” dedi. Şaşırdım.

Beni rahat bırakmıyorlar. Sürekli “Yazmayı 
nereden, nasıl buldunuz, kim tanıdı, nasıl 
oldu?” diye soruyorlar. Böyle sorular… Te-
lefonlara cevap verme işi, 10-15 gün yordu 
beni. Sonra yazmayı benden alan ve değerini 
bile anlamayan şahıslar da bu maceraya ka-
tıldı. “Ben buldum!” diye iddia ettiler. Ben bu 
kitabı buldum; evet ancak gerçekten bulan, 
tanıyan kişi, Şahruz Ak Atabay’dır. Çünkü biz 
ondan önce kitabın değersizliği ve atılabilir 
bir yazma olduğu sonucuna varmıştık bile. 
Şahruz bunu tanıttı ve yüceltti. Hâlâ da ben 
bir şey bilmiyorum. Sonra Türkiye’deki alim-
ler bunun farkına vardılar. Baktım bu kitap, 
bizi aşan bir esermiş.

- Bu kitabın bulunduğu haberi çok ilgi 
çekti.  132 kitabın 133’üncüsü olsun diye 
koyarken kitap büyük alaka görmeye 
başladı. 

132 yazmam vardı. Bu yazmayı 133. kitap 
olarak rafa bıraktım. Bundan sonra Şah-
ruz bu olayın ses getirmesine vesile oldu ve 
büyük bir işe önayak oldu. Bunun ardından 
bize dost da, düşman da arttı. Bazıları, “Bu 
kitabı bana ver. Biz çalışacağız!” dediler. “Ki-
tabı ben buldum!” diyenler bile var. Birileri 
bu kitabı Karadağ’dan bulduğunu iddia etti. 
Belki de kendiniz internet sitelerinde gör-
müşsünüzdür. Arkadaşımız Metin Ekici, alim 
adamdır kendisi. Kazakistan’da bir seminere 
katıldığı zaman eseri ona gösterdim. İlk ne ol-
duğunu anlamadı. Baktı, gördü ancak farkına 
varmadı. Sonra, “Bu kitabın pdf.sini verirsen 
incelemek istiyorum ne olduğunu.” dedi. 
Arapça [yazıyı] bilmiyormuş. Sonra ben pdf.
sini gönderdim. Sonra saldı velveleyi, “Ben 
buldum bu kitabı.” diye. Benden hiç söz et-
medi. Elbette o bana sonra böyle dedi: “Ben 
senin adını getirseydim, kitabı Veli Muham-
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met Hoca buldu deseydim seni mahvederler. 
Senin can güvenliğin için adını çekmedim.” 
dedi.    

El yazmanın bulunuşu bana Divan-ı Lügatit 
Türkün bulunuşunu hatırlattı. Ali Emirî Efen-
diyi de anmış olmuştu.

- Elinizde başka el yazmalarda var.

- Zimahşeri’nin kitapları da var. Ahmet Yesevî 
el yazmaları var. Yine bir şeyi de söylemek 
isterim… Ben bu kitabı babamın hürmetine 
…. Ne zahmetlerle Kızıl Orda’ya gittim. Çim-
kent üzerinden Kızıl Orda’ya vardım ve Dede 
Korkut [türbesine] saygı gösterdim; 2011’de. 
Şöyle bir hissim var. Benim emeklerim ve ih-
lasımdan dolayı Dede Korkut’un kendisi, bu 
yazmayı bana hediye etti. Benim kadar Dede 
Korkut’a saygı gösteren ve ihlas gösteren bi-
risi, Türkmenlerin arasında yoktur ve dolayı-

sıyla da Dede Korkut bana lütuf gösterdi ve 
mükâfat verdi. 

- Himmetinden her zaman hepimizi istifa-
de ettirsin.  Size bu büyük eseri dilimize, 
kültürümüze kazandırdığınız için çok te-
şekkür ediyoruz.

- Ben de Türk kardeşlerimizin, Türk alimlerin 
hepsinden teşekkür ederim. Şu kitabı ben ne 
okuyabilir, ne de felsefesini anlarım. Eseri ta-
nıyan ve ortaya çıkaran bana göre Şahruz Ak 
Atabay’dır. Bence Dede Korkut’un şu nüsha-
sını o buldu. Bu buluşu yücelten ve değer ve-
ren de sizlersiniz. Bizim ülkemizdeki alimler 
bunun farkına varamadı. O yüzden de bunu 
Türkler, Türkiyeliler buldu diyebiliriz. Bu ola-
yın büyümesi, ses getirmesi ve bu meseleye 
verilen değer, hepsi Ankara’dan başladı.

- Biz de size çok teşekkür ediyoruz.
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Dede Korkut Hikayeleri’nin Üçüncü El Yazma-
sı Nüshasını Bulan Veli Muhammed Hoca’ya 
Avrasya Yazarlar Birliğince onur madalyası 
verildi.

Ankara’da 21 Haziran 2019 günü saat 
19.00’da Kent Otel Salonlarında  düzenlenen 
madalya takdim toplantısında, Avrasya Ya-
zarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, eseri 
bilim dünyasına kazandıran Veli Muhammed 
Hoca’ya Avrasya Yazalar Birliği Onur Madal-
yası takdim etti. Toplantıya UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz, 
Dr.Murat Yılmaz, Prof.Dr.Metin Özarslan, 
Prof.Dr. Suer Eker, Doç. Dr. Berdi Sarı Avras-
ya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Şair 
Ali Akbaş, Osman Çeviksoy, Cemile Kına-
cı’nın da aralarında bulunduğu değerli bilim, 
sanat ve kültür adamları ile tarih ve edebiyat 
bölümü öğrencileri katıldı.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Öme-
roğlu, ödül töreni öncesi  yaptığı açıklama-
larda, böyle bir eserin bulunmuş olmasının 
büyük bir şans olduğunu söyledi.

Mevcut hikayelerin üstüne 2 boy (hikaye) ve 
24 soy (şiir) bulunduğunu belirten Ömeroğ-
lu, hikayelerde yeni coğrafya adları da geçti-
ğini ifade etti.

Ömeroğlu, önceki nüshalardan birinin Al-
manya’da, diğerinin de Vatikan’da saklan-
dığına dikkati çekerek, “Tabii o arşivlere 
müteşekkiriz. Fakat kültürümüzün en önemli 

eserinin Türk coğrafyası dışında olması biraz 
burukluk oluşturuyordu. Bu, Türkmen bölge-
sinde bulundu ve bunun adına Türkmen Sah-
ra Nüshası deniliyor. Bu da bizim için büyük 
bir zenginlik.” diye konuştu.

Eser hakkında yeni makaleler ve tartışmalar 
olduğunu da belirten Ömeroğlu, “Ümit edi-
yoruz ki kültürümüzün yeni el yazmaları da 
bulunsun, tarihi köklerimiz yeşersin ve o kök-
ler üzerinde yeni, büyük bir dünya kuralım.” 
dedi.

- 200 yıldan eski 132 el yazması kitap

İran’da yaşayan Azerbaycan Türk’ü kütüpha-
neci Veli Muhammed Hoca ise babasının is-
teğiyle, 15 senedir Türk edebiyatına ilişkin el 
yazması eserleri topladığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra hayvanlarını sattığını, 
elde ettiği kazançla bir kütüphane oluştur-
duğunu aktaran Hoca, 200 yıldan eski 132 
el yazması kitabı kütüphanesinde topladığını 
kaydetti.

Ankara’da kendisine gösterilen ilgiden dolayı 
çok mutlu olduğunu söyleyen Hoca, “İnanın 
bizi böyle karşılayacakları, hürmet edecekleri 
aklıma gelmezdi. Şimdiye kadar 17 eser bul-
dum. Bugünkü bu karşılama, gösterilen saygı 
beni daha çok eser bulmaya teşvik ediyor. 
Döndükten sonra da bunun için çalışaca-
ğım.” dedi.

TÜRKİYE

Dede Korkut’un Yeni Nüshasını Bulan

Takdim Edildi

Veli Muhammet Hoca’ya
AYB Onur Madalyası
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TÜRKİYE

Konu, 25-27 Nisan 2019 ta-
rihlerinde Bayburt Üniversi-
tesinde düzenlenen “Dünya 
Kültür Mirası Dede Korkut 
Uluslararası Sempozyu-
mu”nda Metin Ekici tarafın-
dan sunulan bildiride ilk kez 
tanıtılan Dede Korkut’un yeni 
nüshasıdır. 

27 Nisan 2019 tarihli Karar 
gazetesinde konu, “Dede 
Korkut’un 3. nüshası bulun-
du, kayıp 13. destan da or-
taya çıktı” başlığıyla verilmiş-
tir. Gazeteye konuşan Metin 
Ekici, (Kazakistan’ın Mangışlak bölgesinde) 
“tanıştığımız dostlarımız Dede Korkut nüsha-
larının ellerinde olduğunu söylediler. 61 sayfa-
lık bir dosya olarak bana verdiler. Bu dosyanın 
içerisinde 13. Dede Korkut anlatması olarak 
adlandırdığımız Salurkazan’ın Yedi Başlı Ej-
derhayı Öldürmesi de var. Geri kalan kısmı 
ise Dede Korkut’un soylamalarından ibaret.” 

dedi. Gazetedeki habere 
göre Ekici “metnin 14-16. 
yüzyıl arasında yazıya geçi-
rildiğini tahmin ettiklerini” de 
söyledi.   

Bayburt’taki bildiri sırasında 
Metin Ekici’nin ekrana yan-
sıttığı bildiriye ve yazmaya ait 
bazı sayfalar birkaç gün için-
de sosyal medyada yayıldı. 

İran’daki Yol Press gazete-
sinin bir haberinde de yeni 
nüshanın Karadağ’da bulun-
duğu açıklandı. 

23 Mayıs 2019’da Abdurrahman Deveci, Ci-
hangir Kızılözen  ve beş kişiyle sosyal medya-
da bir açıklama yaparak 3. nüshanın orijina-
linin, İran’ın Türkmensahra bölgesinde yaşa-
yan Türkmen aydını Velimuhammet Hoca’nın 
elinde bulunduğunu belirtti. Açıklamada Veli-
muhammet Hoca’nın ve yazmaya ait üç say-
fanın resmi de bulunmaktadır. 

Dede Korkutun 
Yeni Nüshası Üzerine

Konu - Bağlantılar - Yer - Zaman - Okuyuş

AHMET B. ERCILASUN
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Bağlantılar: 

Bu yazının konusu, yazmanın bulunuşuyla il-
gili iddialar değildir. Bu vesileyle sosyal med-
yaya yayılan yazmaya ait beş altı sayfalık met-
ne dayanarak yeni nüshanın yerini, tarihini ve 
dil özelliklerini tespit etmeye çalışmaktır. An-
cak bunlara geçmeden önce yazmanın diğer 
Oğuznamelerde bulunan bağlantılarıyla ilgili 
bazı bilgileri de vermek istiyorum.1  

1.Dede Korkut’un Şecere-i Terâkime’de yer 
alan ünlü şiirindeki bir dörtlükte Salur Ka-
zan’ın ejderha ile (yılanla) mücadelesine gön-
derme vardır:

Kök asmāndın inip keldi tinin yılan 
Her ādemni yutar irdi körgen zamān 
Salur Ķazan başın kesti bermey amān
Alplar Bigler kören bar mu Ķazan kibi? (Kargı 
Ölmez 1996: 209). 

2. “Salur Kazan Tutsak Olup Oğlu Uruz Çıkar-
dığı Boy”daki Salur Kazan’ın soylamasında 
da ejderhayı öldürmeye gönderme vardır:
Yidi başlı ejderhaya yetüp vardum
Heybetinden sol gözüm yaşardı  
Hey gözüm nāmerd gözüm muḫannet gözüm
Bir yılandan ne var ki ķorḫduñ didüm
Anda daḫı erem bigem diyü öginmedüm  
(Ergin 1989: 237). 

3. Yeni nüshanın 48. sayfasında Salur Ka-
zan’ın bir soylaması var: On min yağı geldü-
ğini ėşidende kol götürüb ak otak içinde evi-
ne (?) girdüm; iğirmi min yağı geldi dėyende 
yėrümden irinmedüm (?); otuz min yağı geldi 
dėyende…2

Aynı soylama bazı değişikliklerle iki yerde 
daha vardır.

1) Dede Korkut Kitabı’nın 11. boyunda: 
Biñ biñ erden yağı gördüm-ise öyünüm didüm
Yigirmi biñ er yağı gördüm-ise yıylamadum
Otuz biñ er yağı gördüm-ise ona saydum…3 
(Ergin 1989: 236)

1 Metin Ekici’nin bildirisi henüz yayımlanmadığı için bunlar-
dan söz edip etmediğini bilmiyorum. 

2  Sonraki sayfa sosyal medyada yok. 
3  Soylama yüz bin ere kadar devam eder. 

2) Topkapı Sarayı Oğuznamesinde: 
Biŋ eren gördügümde ben Ķazan bıyıķ bur-
dum, beş biŋ eren gördügümde ben Ķazan 
busanmadum, on biŋ eren gördügümde  oyu-
num dėmedüm, yigirmi biŋ eren gördügüm-
de yerinmedüm, otuz biŋ eren gördügümde 
utanmadum…4 (Kaçalin 2017: 788). 

4. Bayburt’taki bildirisinde Metin Ekici, yeni 
nüshayı tanıtmış, “Salur Kazan’ın yedi başlı 
ejderhayı öldürmesi” hikâyesinin de ana çiz-
gilerini -metinden bazı alıntılar da yaparak- 
vermiştir.  Buna göre ejderhayla karşılaştığı 
zaman Salur Kazan’ın arkasında Lala Kılbaş 
durmakta ve Kazan ona danışmaktadır. 

Reşideddin Oğuznamesi’nin, Karahanlıla-
rın efsanevi tarihinin ilk dönemlerini anlatan 
bölümünde ejdarha ile mücadeleye giden 
kahramanın yanında da Kulbaş vardır (Togan 
1972: 64-67). Burada kahramanın adı Korı 
Tekin’dir. Çok farklı olmakla birlikte iki hikâye-
de ejderha ve kahramanın yardımcısı Kulbaş 
/ Kılbaş5 ortaktır. Yeni nüsha yayımlanınca iki 
hikâyeyi ayrıntılı olarak karşılaştırmak müm-
kün olacaktır. 

5. Yeni nüshada Dede Korkut, kırk şakirde 
nasihat ediyor. Önceki iki nüshada ve Topkapı 
Sarayı Oğuznamesi’nde “kırk şakird” kavramı 
yoktur. Fakat başka bir yazmada “kırk dâniş-
mend” kavramı vardır (Kaçalin 2017: 212-
213).

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazma I/261. 
sy.’de kayıtlı olan söz konusu yazma 2017’de 
Mustafa Kaçalin tarafından tıpkıbasımıyla bir-
likte yayımlanmıştır. Aslında üçüncü nüsha 
olarak 22 sayfalık bu yazmayı düşünmemiz 
gerekir. Yazmada mukaddime ve “El-Hikâye-
tü’l-Evvel” başlığı altında Dirse Han Oğlu Bo-
ğaç Han boyunun başlangıç kısmı (8 sayfa) 
vardır. Türk Tarih Kurumu yazmasının mukad-
dimesinde ayrıca, dört türlü kadın bölümün-
den önce 42 satırlık (3 sayfadan biraz fazla) 
ilave vardır.   

4 Soylama yüz bin erene kadar devam eder. 
5 “Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy”da bu kahramanın 

adı Eylik Koca oğlu Sarı Kulmaş’tır (Ergin 1989: 97).



26

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

Yer (coğrafya):

Yeni nüshanın Kuzey-Doğu Türkçesine ait 
olmadığı, Güney-Batı Türkçesine ait olduğu 
açıktır. Bu, vėr- ve var- fiillerinin v’li oluşun-
dan, zamir n’sinin varlığından (kudretinden, 
haddinde, karşısına), -An sıfat-fiil ekinin g’siz 
olmasından (basan, kesen, uran, alan) ve 
-AndA zarf-fiil ekinin g’siz olmasından (çeki-
lende, çalınanda, bezenende) bellidir. Metin 
Güney-Batı Türkçesine ait olduğuna göre ya 
Osmanlı sahasına, ya Azerbaycan sahasına 
ait olacaktır. Metne dikkatle bakılınca Os-
manlı sahasına değil, Azerbaycan sahasına 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunun delilleri 
şunlardır:

1. Teklik birinci şahıs zamirinin m’li olması: 
men, mana, menüm.

2. Gibi edatının m’li olması: kimi.
3. Bin kelimesinin m’li olması: min.
4. Yiğit kelimesinin y’siz olması: igid.
5. Tut- fiilinin dal ile yazılmış olması: dutsa.
6. Dökül- ve dik- fiillerinin te ile yazılmış olma-

sı: tökülüb, tikdi. 
7. Ünlüyle biten kelimede yükleme hâli ekinin 

+nı olması: ejdehânı “ejderhayı”.

Zaman:

Metnin zamanını anlamak için 16. yüzyılda 
istinsah edilmiş olan önceki Dede Korkut 
nüshalarıyla ve bugünkü Azerbaycan Türk-
çesiyle karşılaştırmalar yapmak gerekir. Yap-
tığım karşılaştırma sonunda önceki nüshalar-
da bulunmayan, fakat bugünkü Azerbaycan 
Türkçesine ait olan özellikler tespit ettim. Bu 
özellikler yeni nüshanın 17. yüzyıldan önceye 
ait olamayacağını gösterir. Metin muhtemelen 
17-18. yüzyıllara,6 yani son dönem Azerbay-
can Türkçesine aittir. 

Karşılaştırma sonunda tespit ettiğim özellikler 
şunlardır:

6 Yazmanın diğer nüshalardan daha yeni olması onun öne-
mini azaltmaz. 13. boy ve farklı soylamalar başlı başına bir 
önem arz ettiği gibi bu destani hikâyelerin son yüzyıllara 
dek gelmiş olması da önemlidir. 

1. Damak n’si7 diş n’sine dönmüştür. Bugün-
kü Azerbaycan Türkçesinde de damak n’si 
yoktur. 

Metindeki değişim, diş n’sinin birçok yerde 
nun-kef ile yazılmasından anlaşılmaktadır: 
içüŋ, çekübeŋ doğsuŋ, sağdaŋ, soldaŋ, va-
raŋ, basaŋ, keseŋ, ayağındaŋ, vėrgileŋ, at-
daŋ.

Bu bir “aşırı düzeltim” (hypercorrection),8 doğ-
ru sanarak düzeltme örneğidir. İnsanlar kendi 
dillerinde diş n’sine dönmüş olan damak n’si-
nin hâlâ nun-kef ile yazıldığını görünce “De-
mek ki diş n’si nun-kef ile yazılıyor.” diye düşü-
nerek diş n’lerini nun-kef ile yazmışlardır. Aşırı 
düzeltim olayında işlem bazen tersine döndü-
ğü için nun-kef ile yazılması gereken min “bin” 
kelimesi ise metinde nun ile yazılmıştır. 

2. Ünlüyle biten ejdehâ kelimesinde yükleme 
hâli eki -nı’dır: ejdehânı “ejderhayı”. Bugün-
kü Azerbaycan Türkçesinde de ünlüyle biten 
kelimelerde ek -nI’dır: almanı, atanı (Kartal-
lıoğlu – Yıldırım 2007: 195). Dede Korkut’un 
önceki nüshalarında yükleme hâli eki ise 
ünlüden sonra +(y)I’dır: delü-yi (Ergin 1963: 
449). 

3. Gibi edatı, bugünkü Azerbaycan Türkçe-
sinde olduğu gibi m’lidir: kimi. Önceki nüsha-
larda bu kelime kibi’dir (Ergin 1963: 202). 

4. Yiğit, yıldırım, yirmi, yücel- kelimeleri y’siz-
dir: igid, ildırım, iğirmi, ucalubdur. Bugünkü 
Azerbaycan Türkçesinde y’siz olan il, ildırım, 
ilan, igid, it-, itir-, uca gibi kelimeler (Kartallıoğ-
lu – Yıldırım 2007: 182), önceki Dede Korkut 
nüshalarında y’lidir: yıl, yılan, yıldırım, yigit, yit-
, yitür-, yigirmi, yüce (Ergin 1963: indeks).  

5. Yėdi kelimesi genellikle şeddeli yazılmıştır; 
yani bugünkü Azerbaycan Türkçesinde oldu-
ğu gibi çift y’lidir: yėddilerden, yėddi. Önce-
ki nüshalarda kelime tek y iledir: yidi (Ergin 
1963: 331). 

7 Damak n’si için yaygın olarak “nazal n” terimi kullanılmak-
tadır. Nazal n terimi bu sesin, diş n’sinden farklı olduğunu 
göstermez. Çünkü diş n’si de nazaldır. İki sesi farklılaştıran 
çıkış yerleridir; bu sebeple “damak n’si” terimini kullanıyo-
rum.  

8 Terimi bana haber veren Leyla Karahan’dır. 
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6. Karşı kelimesi bugünkü Azerbaycan Türk-
çesinde olduğu gibi (garşı) küçük ünlü uyu-
muna girmiştir: karşısına, karşıladı. Önceki 
nüshalarda bu kelimeler karşu, karşula- biçi-
mindedir (Ergin 1963: 173). 

7. Tut- fiili d- ile yazılmıştır: dutsa. 

8. -mak ve -duk eklerinin uyum dışı örnekle-
ri vardır: görmak, tükenmak, gelduğı. Dede 
Korkut Kitabının önceki nüshalarında bu 
ekler uyumludur. Görmaḫ, tükenmaḫ, gel-
duḫ gibi uyumsuz örnekler bugünkü Güney 
Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahalarında 
görülür. 

9. Teklik birinci şahıs emir eki, bugünkü Azer-
baycan Türkçesinde olduğu gibi (Kartallıoğ-
lu – Yıldrım 2007:208) -im’dir: Mana ruḫsat 
vėrgilen, gėdim Gazan’un karşısına. Önceki 
nüshalarda bu ek -AyIn veya -AyIm’dır (Ergin 
1963: 464). 

10. Teklik ikinci şahıs emir çekiminde -gilen 
pekiştiricisi vardır: vėrgilen. Önceki nüshalar-
da sadece -GIl bulunmaktaydı (Ergin 1963: 
464). -gilen biçimi özellikle Güney Azerbay-
can’da görülür: Buyurgilen göz üstünde yėrin 
var (Şehriyar’dan. Ergin 1971: 32). 

Yer ve zamanla ilgili sonuç:

Yukarıdaki maddelerden üçü, Dede Kor-
kut’un yeni nüshasının Güney Azerbaycan 
sahasına ait olduğunu gösterir. 7. maddedeki  
tut- fiili Kuzey Azerbaycan’da t-‘li, Güney’de 
d-‘lidir (Gedikli 1990: 337). 8. maddede gö-
rülen uyum dışı örnekler (görmak, tükenmak, 
gelduğı) Güney Azerbaycan ağızlarına ait bir 
özelliktir. Ergin, Şehriyar’da geçen gėdaḫ ve 
gelduḫ kelimelerini açıklarken “kalınlaştırma” 
özelliğinin Tebriz ağzına ait olduğunu söy-
ler (Ergin 1971: 159, 180). Kuzey ve Güney 
Azerbaycan’da  -ginen, -ginan pekiştiricisi 
bulunmakla birlikte -gilen biçimi (10. madde) 
Şehriyar’da görülmektedir. Bu kullanım da 
yeni nüshayı Güney Azerbaycan’a yerleştir-
memizi gerektirir.

Sonuç olarak Dede Korkut’un yeni nüshası, 
17-18. yüzyıllar Güney Azerbaycan coğrafya-
sına aittir.     

Okuyuş:

Dede Korkut’un yeni nüshasını okuyup ya-
yımlayacak olan(lar)ın yukarıda belirlediğim 
zaman ve coğrafyayı dikkate almaları gerekir. 
Metin 17-18. yüzyıl Güney Azerbaycan Türk-
çesine göre okunmalıdır.9 Metnin nasıl okun-
ması gerektiğine dair bazı hususları maddeler 
hâlinde yazıyorum:

1. Bugünkü Azerbaycan Türkçesinde bulu-
nan kapalı e’li (ė’li) kelimeler bu metinde de 
kapalı e ile okunmalıdır: vėr-, gėn “geniş”, 
yėlken, yėr, yėddi, ėl, ėt-, ėlçi, dė-, gėt-, bėl, 
ėşit-, gėce, kėç-.

2. Eski Türkçede ve bugünkü birçok Türk 
lehçesinde görülen damak n’li kelimeler, nun-
kef’le yazılmış olsa da n ile okunmalıdır: könül, 
min “bin”, bulutun, (senin) avın. Aşırı düzeltim 
sebebiyle nun-kef’le yazılan kelimeler de n ile 
okunmalıdır: içün, çeküben, sağdan, soldan, 
basan, kesen, içersen “içersin”, vėrgilen.

3. İnce sıradan kelimelerin başındaki kef’ler 
bugünkü Azerbaycan Türkçesine göre okun-
malıdır: gör-, gel-, gözel, gerek, göz, gün, gėt-
, gėce; fakat könül, köks “göğüs”, kimi “gibi”, 
kėç-, kes-, köç-.10 

4. İnce sıradan kelimelerin başında bulunan 
t-d seslerini metindeki yazılışlarına göre oku-
malıdır: tüken-, tökül-, tik-; fakat dut-11, dė-, 
düş-, deri. 

5. Kelime başında kaf’la yazılan kelimeler bu-
günkü Azerbaycan Türkçesinde art damak 
g’si ile okunmaktadır. Yeni nüshada da bu 
kelimelerin ġ’lı olması gerektiği düşünülebilir. 
Ancak Gazan “Salur Kazan” ve gazavat ke-
limelerinin gayın ile yazılmış olması bu metin-
de ķ- / ġ- ayrımının yapıldığını düşündürtüyor. 
Bu sebeple bu örneklerin art damak k’si ile 
okunması uygundur: koç, kudretinden, kur-
ban, kılalun, Korkud, kalın, kılıc, koyulmasa, 
kolanına, karşı, kaynaşa, kadansa…

9 Transkripsiyon, metni bulunduğu zaman ve coğrafyanın 
telaffuzuna göre okumak demektir. Bu sebeple ben, 
Türklerce telaffuz edilmeyen Arapçaya mahsus ayın, zel, 
dat gibi harfler için işaretler kullanmıyorum.  

10 Türkiye Türkçesinde g-‘li olan gönül, göğüs, gibi, geç-, 
göç- kelimeleri Azerbaycan Türkçesinde k-‘lidir. 

11 Türkiye Türkçesinde d-‘li olan dökül-, dik- kelimeleri Azer-
baycan Türkçesinde t-‘lidir. Dut- fiili ise Kuzey Azerbay-
can’da t-‘li, Güney’de d-‘lidir.  
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6. Bugünkü Azerbaycan Türkçesinde y’li olan 
ince sıradan kelimeler içindeki ve sonundaki 
kef harfi ğ okunmalıdır: ileğünde,12 seğirdiben, 
ekmeğine, tepdüğinde, geldüğini, göğçek, 
göğ.  

7. Yiğit, polat, kılıç kelimeleri bugünkü Azer-
baycan Türkçesine uygun olarak -d’li, -c’li 
okunmalıdır:13 polad, igid, kılıc. İlk iki kelime 
zaten metinde de dal ile yazılmıştır. 

8. Düzenli olarak be ile yazılan zarf-fiil eki -Ub, 
bugünkü Azerbaycan Türkçesinde olduğu 
gibi -b ile okunmalıdır: açub, tepüb, alub, çı-
kub, götürüb, ucalubdur, ölübdür.

9. Düzenli olarak vav ile yazılan ekler yuvarlak 
okunmalıdır. Güney Azerbaycan ağızlarında 
da bu eklerin yuvarlak biçimleri yaygındır.

-dur- ettirgen çatı eki: endür-, yağdur-. 

Teklik birinci ve ikinci şahıs iyelik ekleri: pâ-
dişâhum, yėrümden, (senin) gazavâtun, (se-
nin) yėrün. 

İlgi hâli eki: menüm, kılıcun, Budağun, sâye-
bânun, Ali’nün. 

Bilinen geçmiş zaman teklik birinci şahıs eki: 
saldum, ėtdüm, gėtmişdüm.

- Ub(AnI) zarf-fiil eki ve -ubdur geçmiş zaman 
eki: gürüldeyüb, çıkub, açubanı, çekübeni,14 
çıkubanı, ayrılubdur, ucalubdur, kėçübdür.

10. Düzenli olarak ye ile yazılan ekler düz 
okunmalıdır. Bazı Güney Azerbaycan ağızla-
rında bu eklerin düz biçimleri -çoğunlukla in-
celmiş olarak- kullanılmaktadır. 

İsimden isim yapan -lI eki: yüzli, otlı, sünbülli, 
gözli, donlı.

Teklik üçüncü şahıs iyelik eki: güni, delüsi, 
görki, emmüsini, boynın (uran), gelduğı, ayrıl-
dukı, ucında, üstinde.

12 Metinde kelimenin vav’lı biçimi de vardır: ilevünde. Demek 
ki Güney Azerbaycan ağızlarına mahsus g > v değişmesi 
bu metnin yazıldığı dönemde başlamıştır. İlevünde örneği, 
bu kelimelerdeki -ğ-‘nin henüz -y-‘ye dönmediğini gösterir.  

13 Kelime sonunda b, c, d, g seslerinin bulunmaması kuralı, 
Türkiye Türkçesi ve bazı lehçeler için geçerlidir. Eski 
Türkçede, Azerbaycan ve Özbek Türkçelerinde kelime 
sonunda b, (c), d, g bulunabilir. 

14 Vav’sız yazılan bir iki örnek vardır: esibeni, seğirdiben. 

Teklik üçüncü şahıs bilinen geçmiş zaman 
eki: öldi, düşdi, oldı, kurdı. 

11. Vav’la yazılan demür, delü, sekü “seki” 
kelimeleri de metnin yazıldığı dönemde henüz 
uyuma girmemiş görünüyor. Bunlar da yuvar-
lak okunmalı.  

12. Zamir kökenli teklik birinci ve ikinci şahıs 
ekleri, bugünkü Azerbaycan Türkçesinde ol-
duğu gibi geniş ünlüyle okunmalı. Öldürürem, 
doğraram, içersen. 

***
Makaleyi Dede Korkut’un yeni nüshadaki 
öğüdü ve öğüdün yorumuyla bitirelim. Böyle-
ce metnin okunuşuna dair çok küçük bir ör-
nek de vermiş olalım:

Dedem Korkud kırḫ şâkirde dėr nasîhat: Alp-
lar duâ kılalun civanmerdleri görmaķ-içün.

Bu soyda Dede’nün müddeâsı budur ki her 
kim, belki her nesne öz haddinde ve kemâlin-
de olsa yaḫşıdur. Ehl-i istîdâdı kemâl tahsîline 
terġîb ėdüb mev’iza ėyler.15
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kut’un soylaması hakkında müstensihin yorumudur. 
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- Bu hikâyeyi yazmalıyım, 
diye yerimden kalkarak salo-
nunun ortasına doğru yürü-
meye başladım. 

- Olmaz, dedi. Hikâyesi ol-
maz bunun. 

- Nasıl olmaz? İnsanlar bu 
yaşanan acıları öğrenmesin 
mi? Bu acıların unutulması 
zalime destek değil mi?

Kendisi de hikâye yazarı olsa 
bulduğum konuyu kıskandı 
mı acaba diye düşünürdüm.

Oturduğu koltuğun ön tarafına doğru yakla-
şarak başını kaldırdı.

- Yazılmalı elbette ama bilim adamları yaz-
malı. Hikâyede, romanda anlatılınca okuyucu 
olayın vahametini anlamaz.

- Niçin anlamasın ki?

- Anlatılanların ne kadarının gerçek ne ka-
darının kurgu olduğunu kestiremeyecek. Ka-
fasında soru işaretleri kalacak. Bu konuların 
bilim adamları tarafından yazılması, okuyu-
cuya bilimsel metinler olarak sunulması daha 
doğru olur. 

Haklı gibiydi. Yaşanan acılar o kadar büyüktü, 

olaylar o kadar akıl almazdı 
ki hikâye olarak yazıldığında 
okuyucular bunu, kendile-
rini derinden etkilemek için 
yapılmış abartı hatta acemi-
lik bile sayabilirlerdi. İyi de 
sanatın, edebiyatın gücünü 
nereye koyacaktık?  

Yerime oturup arkama yas-
landım. İnsanların yaşadık-
ları içimi kavurmaya devam 
ediyordu. Yazmadan rahat 
edemeyeceğimi düşündüm. 
Başımı kaldırıp ona baktı-
ğımda bu büyük acının en 

az benim kadar onun yüreğini de dağladığını 
adeta gördüm. 

- Ama dedim, bilim adamları “Kazakistan’da 
açlıktan üç milyon insan öldü.” diye yazın-
ca olayların büyüklüğünü anlattık sanıyorlar. 
Rakam daha büyük olsa daha etkili anlattık 
sanacaklar. Üç milyon insan! Bir insanın hat-
ta bir canlının açlıktan ölmesi ne demek? 
Açlıktan nasıl ölünür? Üç milyon can bu! Bir 
de ölmeyenler var! Ölmeyip de yaşamaya 
devam etmek zorunda kalanlar... Yani ya-
şayanlar… Yaşadılar mı gerçekten? Nelerin 
pahasına hayatta kalabildiler? Sonraki ha-
yatları nasıl geçti?

TÜRKİYE

Kazak Gördüğün Azap
DR. YAKUP ÖMEROĞLU

AVRASYA YAZARLAR BIRLIĞI BAŞKANI



30

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

Koltuğun ucunda dik oturuşu ve kendini zor-
layışı sinirlerine hâkim olmasına yetmedi. 
Ayağa kalkıp salonun ortasına kadar yürüdü, 
orada dimdik durup Stalin’e ve topuna lanet 
okumaya başladı. Bir değil, beş değil, üç mil-
yon insanın açlıktan ölmesi ne demekti? 

Durdu bir an, ses tonunu düşürerek sordu:

- Hikâye değil de romanı yazılsa… Hiç yazıl-
mamış değil mi? 

Aslında bu sorunun cevabını kendisi de bili-
yordu. 

- Roman yazmak bir yana, ölenlerin ardından 
ağıt bile yaktırmamışlardı. Yasaktı! Ancak Sta-
lin’in aparatı yıkılınca yeni yeni konuşulmaya 
başlanmıştı. 

Gözlerini pencereden yana çevirdi. Dışarıda 
belirsiz bir noktaya bakarak derin bir nefes 
aldı. Aklından geçenleri tahmin etmek benim 
için güç değildi. Ailenizden, akrabalarınız-
dan halkınızdan üç milyon insan gözlerini-
zin önünde açlıktan ölecek, benzersiz acılar 
yaşayacaksınız ve size ölen yakınlarınızın ar-
dından ağlamak bile yasaklanacak. Bunları 
düşündüğü belliydi.

Yerimden kalkıp yanına gittim. 

- Açlığı anlatan Smagul Elübay’ın Arasat 

Meydanı romanı var. Romandan sonra bir de 
açlık abidesi diktiler, dedim.

Yüzüme baktı.

- “Kazak, gördüğün azap!” diyorlar değil mi?

Acı acı gülümseyerek “evet” anlamında başı-
mı salladım.

Bu Kazak deyişini tekrarlayıp duruyordu: “Ka-
zak, gördüğün azap!” Her söyleyişinde acı, 
merhamet, kahır, sabır karma karışık duygu-
larla göğsü şişip şişip iniyordu. 

- Azap! Hem de ne azap, dedim. Hangi anne 
diğer çocuklarını kurtarmak için bir çocuğu-
nu kurtların önüne atar! Atar da sonra nasıl 
yaşar! Yaşar mı? Böyle bir azaba can dayanır 
mı? 

Bildiği hadiseyi yeniden dinlemek ister gibi 
yüzüme bakıyordu.

- Hani o kıymetli edebiyatçı profesör vardı ya, 
onun annesi yapmış, dedim.

Hatırlamıştı ama ben yine de anlatmaya de-
vam ettim:

- Stalin yönetiminin halkın elinden bütün var-
lıklarını aldığı yıllar... Kazak halkı hayvancılık-
la geçiniyor. Siz zenginsiniz diye koyunlarını 
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ellerinden alıyorlar, kalanların da yünlerini 
istiyorlar. Halk veriyor mecburen. Yünü kır-
kılmış koyunlar, kışın başlamasıyla hastalanıp 
ölüyorlar. Halkın elinde yiyebileceği  hiçbir 
şey kalmıyor. Profesörün annesi de üç çocu-
ğu ile birlikte akrabalarının köyüne gitmeye 
çalışıyor. Babaları ölmüş üç çocuk… En bü-
yüğü 5 yaşında küçüğü henüz altı aylık… 
Günlerdir bir şey yememişler. Çocuklar ağ-
lıyor. Anne de aç. Bebeği emziriyor ama aç 
annenin sütü olur mu? Bebek de aç.

Canlarını dişlerine takarak akrabalarının kö-
yüne ulaşmaya çalışıyorlar. Mevsim kış, bozkır 
kar altında. Buz gibi rüzgâr esiyor. Bozkırın 
kurtları da aç. Aç kurtlar, çocukların ağlama 
seslerini mi duyuyorlar, yoksa kokularını mı 
alıyorlar bilinmez, kesiyorlar anne ve çocuk-
larının yolunu. 

Anne hayatının en büyük sınavındadır. 

Üç çocuğu ile bozkırın ortasında aç kurtlarla 
karşı karşıya kalan anne ne yapar ki?

Altı aylık ciğerparesini atıyor kurtların önüne. 
Kurtlar el kadar sabiyi parçalarken o diğer 
çocuklarını bağrına basarak oradan kaçıyor. 

Hangi kelimeleri seçersem seçeyim bu acıyı 
anlatmak için kelimelerin yetersiz kalacağını 
biliyorum. Yine de bu anne ve yavrularının 
acısı mutlaka anlatılmalıydı. 

Sesimi saygı sınırlarını aşmayacak kadar yük-
selterek konuştum:

- Şimdi bu hadise yazılmasın mı? Yaşanan bu 
acılar bilimsel metinlerin “Üç milyon insan 
açlıktan öldü.” ifadesinin içinde kaybolup git-
sin mi?

Dokunsam ağlayacaktı.  Ben de öyleydim.

Şimdi oturduğumuz yerlerden uzaklara baka-
rak, derin derin nefesler alıyorduk.

Hırsını, kahrını, acısını sesine yansıtarak tek 
kelimeyi iki kez söyledi: 

- Yaz! Yaz! 

Gerçekten ben bu acıyı nasıl anlatacaktım ki? 

Kazak gördüğün azap!
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AZERBAYCAN

1992 yılında Azerbaycan’ın Tovuz ilinde dünyaya geldi. İlk oku-
lu aynı şehirde, orta ve lise öğrenimini Bakü şehrinde tamamla-
dıktan sonra Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini bitirdi.

2014 yılında Bakü Yunus Emre Enstitüsü’nde sekreter olarak 
göreve başladı. 2017 yılında Okutman, 2018 yılında Etkinlik 
Sorumlusu görevine atandı. Halen Bakü YEE’nde Etkinlik So-
rumlusu olarak çalışmaktadır. İlgi alanları, tiyatro, sanat, ede-
biyat. 

Bekardır. İyi derecede Türkiye Türkçesi (C2), orta derecede İn-
gilizce (B2) bilmektedir.  

Nurane Tağıyeva



33

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

Bazı duyguların kokusu kalıcıdır. Yıllar geç-
se bile üzerine siner o ağır koku insanın. Her 
o kokuyu aldığında hatırlatır kendini, yineler 
verdiği sancıyı. Derin bir ahla içine çekersin 
geçmişin şu anki zamanda kendini açıkça or-
taya bırakan yaşanmışlığını. Yani bir geçme-
mişlik hissi sarar varlığının her zerresini. Sen 
kaçtıkça geçmişin keşmekeşli, ızdırap dolu 
anılarından ansızın duyduğun o koku seni 
kendine çeker. 

Haziran ayının bedenimi sarıp sarmalayan, 
içimi kaynatan, dilimin dudağımın suyunu 
kurutan, derimi yapış yapış dokunulmaya-
cak hale sokan sıcak mı sıcak havasını so-
luyorum bugün. Dünden beri sanki demir 
parmaklıklar arkasındaymışım gibi özgürlü-
ğümü kısıtlayan aşağılık bir duyguyla kıyası-
ya savaş başlatmış durumdayım. Tabii etkisi 
yavaş yavaş azalıyor ama 20 saat geçmesine 
rağmen varlığını rahatsız olmadan sürdürü-
yor kalbimde. Bazen düşünüyorum acaba 

bu duyguları yaşayarak birçok şeyi tecrübe 
edinmiş olduğum gerekçesiyle yoktan mı var 
ediyorum yoksa gün içerisinde başıma gelen 
saçmalıklardan mı kaynaklanıyor. Bilemiyo-
rum. Bildiğim tek şey var o an hissettiğim o 
duygudan başka hiçbir şeyin gerçekliğini 
kavrayamıyorum. 

Arabanın içerisinde, yeşil yapraklı, uzun göv-
deli ağaçların gölgesinin huzur veren ses-
sizliği eşliğinde oturuyorum. Aşırı sıcaktan 
dolayı pantalonumun ıslaklığı rahtlatsız edici 
boyutta. Yemyeşil yapraklı devasa agaçların 
insanoğlunun yapısıyla asla bağdaşmayan, 
kılını bile kıpıldatmadan aynı yerde durakal-
masının ilginçliği, yıllanmış şarap misali yaş-
landıkça güzelleşmesi, üstelik agaçların da 
bir canlı olması gerçegine göre olaya man-
tıksal bakışaçısıyla yaklaşmaya yeltenince, 
iyice beynimin ötürücü sinyallerinin bir hayli 
yorulduğunu farkediyorum. Hayal dunyasın-
dan gerçeğe geçiş yapan düşüncelerim dün 

Bazı Duyguların 
Kokusu Kalıcıdır

NURANE TAĞIYEVA
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gecenin etkisine tekrar kapılıyor. Herşey kont-
rolüm dışında. Aah annem aaah, kimbilir ne 
hisler yaşadın dün gece. Anne olmasam da 
tahmin edebiliyorum, içinde kopan fırtınala-
rı. Tam da iki saat dişimi sıkıp, dayanmıştım. 
Çünkü içimde kendiliğinden oluşan güçlü 
kalma ve gerçekleri kabullenememe olgusu-
nun getirdiği farkındalıktan yoksun bir güce 
dayamıştım sırtımı. Daha ne kadar dayanabi-
lirdim ki. Yine de iyi dayanmıştım, dile kolay 
tam iki saat. Bir de yapayalnızdım ve beni bu 
etkiden çıkarabilecek hiç kimsem yoktu. Yani 
yalnızlığın da afilisi..

Yol boyu araba kullanırken içimi deşen bir 
ezilmişlik duygusu eşlik ediyordu bana. Bey-
nim sürekli çalışıyor ama aynı konu üzerinde 
dönüp duruyor. Bir sonraki sayfaya geçme-
mek için adeta diretiyor. Eve vardığımda bar-
dağın son damlası usulca düşüverdi, ayakla-
rımın altına. 

Annem; 

-Ne oldu gitmedin mi?  

-Hayır, gidemedim. Benim hiçbir şeyim yok 
bu hayatta, anne. Ben hiçbir şey kadar bile 
değilim.

Ve boğulan sesimi susturdu, gözyaşımın sa-
atlerdir benim zorumla bastırılan hıçkırığı. 
Odama koştum, kapıyı kapattım. Saatlerce 
olabildiğince içtenlikle ağladım da ağladım. 
Ama ağlamaktan da yoruluyor insan. Kalbim 
sanki içerden dışarıya fırlamak ister gibi küt 
küt atıyordu. Korkunç derecede acı hissedi-
yordum. Acının tuzlu gözyaşıyla demlenme 
şeklini kendimde bir kez daha yaşamıştım. 
İçimdeki o çığlık çığlığa haykıran ses ağla-
maklı yorgunluğun tesiriyle böbürlenerek, 
öldür beni susmam diyordu. 

İçimin yangınıyla beynimin mantığı arasında 
deli bir konuşma serüveni başlamıştı. Geç 
önüne geçebilirsen. Farkındalık olgusu da 
işin içine karıştı mı eyvah, yazık ben. On-
ları dinlerken bir de baktım 27 yaşındayım. 
Gençliğimde 30’lu yaşlardakilerin söyledi-
ği sözleri hatırlattı, beynim kalbime. “Keşke 
ben de 20’li yaşlarda olsaydım” diyorlardı. 
Ben de o an yaşımın farkına varınca anlık 
imrendim, kontrol dışı “evet keşke” dedim. 

Sonra mantığım; Ne farkedecekti ki? Ne de-
ğişti o yaşla bu yaş arasında? dedi. Sustum. 
Kinim, kibrim hemen koşar adımlarla gelip, 
oturuverdi baş ucuma. Beynin, mantığın, 
kalbin ve farkındalığın karamsarlıkla yüklü 
muhabbetine eşlik etmek için. Kinim ilk fır-
satta konuya atladı. “Yaşatmadılar ki... Öm-
rün en güzel çağlarında; iyirmi, iyirmi bir, 
iyirmi iki, iyirmi üç yaşlarında yaşatmadılar. 
Bir daha gelse o yaşlar yine yaşatmayacak-
lar. Nasıl ki geç değil iyirmi yedi yaşındasın 
daha, hala yaşatmadıkları gibi.” Ben, tüm bu 
her biri birer canlı insanmış gibi davranan 
olgularla ne halt edeceğimi doğrusu bilmi-
yorum. Belki uyku, belki bir tek çözüm yolum 
uykudur, yarına kalmaz sular durulur, her 
duygum kendi köşesine çekilir diye düşün-
düm. Ve uyudum da..    

Sabah uyandığımda sarhoş misali dün gece-
den kalmaydım. Üzerimdeki o karamsarlığı 
hala atamamıştım. Ama düne nazaran bir hay-
li iyiydim. İş yerinde çalışma masamda öğle 
saatlerine doğru kendi kendimle konuşmayı 
denedim. Neyin var senin? Ne oldu? Dünden 
beri yakanı bırakmayan bu duygunun adı ne? 
diye sordum kendime. Durup düşündüm ve 
hislerimin kimliğini, nerden geldiğini, neden 
kaynaklandığını bulmayı denedim. Buldum 
da.

Özetle; İçimde ne istediğini çok iyi bilen, iste-
diği hiçbir şeyi elde edemeyen, elde edeme-
meği bir türlü kabullenemeyen ve kabullene-
memenin sonucunda mutsuzluğa sürüklenen 
kırgın bir kalp taşıyorum. Sonra dedim: yet-
mez mi? Gayet net ve olası bir ruh halindeyim. 
Hiç kınamadım kendimi. Anlayış gösterdim. 
Eskiden ben ne istedigini bilmeyen o yüzden 
de herşeyden yoksun, herşeyin ortasında bir 
yerde olduğumu sanardım. Meğerse kendimi 
dinlemeyi hiç denememişim. Hep kaçmışım 
kendimden. Aslında ne istedigini cok iyi bi-
len biriymişim. Fakat, istediklerime ulaşamı-
yor ve ulaşamadıkşa güçsüzleşiyor, içimde 
kurduğum dünyayı giderek kendi ellerimle 
darmadağın ediyormuşum. Bu durumun far-
kına şimdi varıyorum. Şimdi anlıyorum beni, 
duygularımın sessiz çığlığının nedenini. Artık 
içim rahat, en azından neden mutsuz olduğu-
mu biliyorum. 
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İlhan, Üniversiteyi kazandı-
ğında ailesinin ve bütün ak-
rabalarının sevinci görülme-
ye değerdi. Onları mahcup 
etmeden bir gün üniversite 
mezunu ve itibarlı bir meslek 
sahibi olacağına güvenleri 
sonsuzdu. Akşamdan kö-
mür ateşli ütüyle ütülenmiş 
pantolon ve gömleğini sa-
bahleyin giyerken duyduğu 
heyecan tarifsizdi. Annesinin 
yüzünde ise sevinçle hüznün 
karıştığı o kadar alenî idi ki, 
kahvaltıda gözlerini bir an 
bile ayırmıyordu oğlundan. 
Köydeki iki katlı asırlık ahşap evlerinin önün-
deki yine asırlık ceviz ağacının gölgesinde, 
güneşin bir mızrak boyu yükseldiği saatlerde 
dualarla uğurlandı kara yağız delikanlı İlhan 
Ankara’ya… Yola çıktığında yepyeni bir hayat 
yolunun ilk kilometre taşlarını aşmaya baş-
ladığının da azıcık farkındaydı. Uyumadan, 
meraklı bakışlar ve gözlemlerle geçen yolcu-
luk nihayete erdiğinde heyecanın yerini dü-
şünceler aldı. İnsan düşündükçe yaşadığının 
farkına varır; farkına vardıkça hayatın güzelli-
ğini, çirkinliğini, kazandırdıklarını, kaybettir-
diklerini, siyah ve beyazlarını anlar. Tabii ki 
anlayan için mesele dertten ziyade devaya 
dönüşür.  

Ankara’daki ilk günler, Üniversitedeki ilk 
dersler ve tanıştığı ilk insanlar çok farklıydı. 
Kalabalık şehrin içinde yalnız kalan ruhlar, 
kahkahalar arasında mutsuz yüzler, gürültüler 
arasında sükût etmiş diller ve karışık nağme-
ler arasında sağır kulaklar, kurşunî bulutlar 

arasında açılmayan kanatlar, 
yürümeden yorulan ayaklar, 
zor belâ alınan kirli nefesler 
vardı orada. 

Daha önce yalnızca radyo-
dan duyduklarıyla, gazete-
den okuduklarıyla ve kısmen 
de televizyondan gördükle-
riyle vâkıf olduğu şehrin her 
yerini tanımak, gözlemleyip 
yeni bir ruh hâline bürün-
mek arzusuyla dolaşıyordu 
kimi aydınlık, kimi süslü, kimi 
karanlık, kimi de sönmüş ruh-
ların figan ettiği sokaklarda. 

Dünya gözüyle gördüklerinin daha doğru, 
can kulağıyla dinlediklerinin daha hakiki ol-
duğunu kavradıkça ruhunun derinliklerinde 
fırtınalar esiyordu. Sanat ve kültür etkinlikleri-
nin her birinin birer ders olduğunu, sinema-
nın ve tiyatronun bir seyirlik eğlenceden çok 
insana yeni bakış açıları kazandıran etkili bir 
araç olduğunu anlayıp kavramaya başlamıştı 
İlhan. 

Ankara Türk Ocağı Salonunda her ay düzen-
lenen Klâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği-
nin en değerli üstatlarının, koro şeflerinin yö-
nettiği, hanende ve sazendelerinin icra ettiği 
eserleri dinleyerek musikinin zevkini tadıyor, 
kendini geliştirmeye çalışıyordu. Zaman za-
man eşlik eden arkadaşlarıyla musiki ve sanat 
gecelerini ihmal etmeden ikinci bir üniversi-
teye devam ediyormuşçasına ciddi bir tavır 
içindeydi İlhan. Konservatuvar öğrencilerin-
den tek farkı, onlar gibi mezun olup diploma 
alamayacak olmasıydı. Öğrenmeye hevesli 

Aşktan Öteye Geçmek 
MUHITTIN GÜMÜŞ

KIRGIZİSTAN
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olduğu çalgılar ut ve tamburdu. Aldığı devlet 
bursu ve babasından gelen harçlıktan “Birik-
tirdiğim parayla ut alırsam kursa giderim ve 
musiki eğitimine bir heveskâr olarak başlamış 
olmanın hazzını da yaşamış olurum.” diyordu 
kendince. Cebeci’deki müzik aletleri dükkâ-
nına her gidişinde biriktirdiği paranın yetme-
diğini görüp üç beş ay aradan sonra yeniden 
aynı hayal kırıklığını yaşıyordu. Nihayetinde 
bu ut veya tambur alma konusu içinde bir 
ukde olarak kalacağına çaresizce inanmıştı. 
Musikiye olan sevgisinden dolayı bu alanda 
çok güzel ve belli bir düzeyde birikime de sa-
hip olmaya başlamıştı. Klâsik Türk Edebiyatı 
derslerindeki mazmunları ve Divan şiirinin 
sanatlı ve ahenkli anlatımını kavramasının da 
önemli tesiri vardı. Kelimelerin, terkiplerin, 
mısraların ve beyitlerin manasının derinliği 
içinde mânâ âleminin semalarında ruhen 
dolaşıp huzur içinde bir haneye konuyordu. 
Konserlerde satılan plak ve kasetler içinde 
gözü gibi sakladığı ve gönlünü ve ruhunu 
huzur içinde hissettiğinde Itrî’nin “Tekbir” 
ve  “Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sev-
dim seni” adlı eserini onlarca defa bıkmadan 
dinliyordu. Hacı Arif Bey’in suzinak makamın-
daki “Gözümden gitmiyor bir dem hayalin/ 
Meleksin ey güzel yoktur misalin/ Beni ağlatır 
derd-i visalin…”, şarkısı ve daha birçok ese-
ri dinlemekten ya da ara sıra meşk etmekten 
haz duyuyordu. İlhan’ın müzik zevki yaşıtla-
rından çok farklıydı. 

İlhan, dil ve edebiyat öğrencisi olarak sınıf 
arkadaşlarıyla -bir ikisi hariç- seviyeli, mesa-
feli ve özenli bir diyaloğu vardı. Bu da onu, 
etrafında gizemli bir insan kılıyordu. Kimile-
rine göre ciddi, kimilerine göre ağırbaşlı, ki-
milerine göre fazla gururlu görünüyordu. Az 
konuşması, daha çok dinlemesi, fazla esprili 
ve şakacı olmaması da onu birçoğundan uzak 
tutan sebeplerden olabilirdi. Derslerde az da 
olsa söz alıp soru ve yorumlarıyla bir miktar 
dikkat çeken İlhan’a cesaretle yaklaşıp onu 
anlamaya çalışan arkadaşlarından biri Elif’ti. 
Elif’le İlhan’ın dünya görüşü, hayat tarzları 
ve geleceğe bakışları tamamen farklıydı. Bu 
kadar zıtlık içinde ortak özellikleri de sanat-
severlik çerçevesinde tiyatro, sinema, resim 
ve musikiye olan ilgileriydi. Arada bir, tenef-
füslerde yan yana oturup hafta boyunca sey-

rettikleri film, dinledikleri konser ya da Zafer 
Çarşısındaki resim sergilerini yorumlayarak 
birbirlerini daha iyi anlamaya çalışıyorlardı. 

Elif, orta öğretim döneminde ailesinin ve çev-
resinin etkisinden çok öğretmenlerinin etki-
sinin izlerini taşıyan biriydi. Nispeten zengin 
sayılabilecek maddî güce de sahipti. Zaman 
zaman İlhan’ı da konserlere, sinemaya ve ti-
yatroya davet ediyor, her etkinliğin ardından 
oturdukları pastanede veya bir parkta saat-
lerce yorum yapıyorlardı. İki zıt karakter, sık 
sık bir fakülte kantininde ve kütüphanede 
de bir araya geliyordu. Her sabah fakülteye 
adım atar atmaz ikisinin de gözleri birbirini 
arıyordu. Buluşamadıkları zaman bir boşluk 
hissediyor ve buluştuklarında yüzlerinde gül-
ler açıyordu. 

Elif, son dersten çıkıp eve dönerken mutla-
ka İlhan’a esenleme sözlerini söylüyor, erte-
si gün buluşacakları yeri söylüyor ve “Sakın 
kaybolma! Anlaştığımız yerde buluşalım” 
diyordu. Öğle yemeği saatinde yemekhane-
deki yemek, sevmediği bir yemek ise dışarda 
mütevazı bir lokantada yemeyi tercih ediyor-
du. İlhan, Elif’in “Dışarda bir yere yemeğe 
gidelim.” teklifinde bulunduğunda cebindeki 
harçlığın miktarına göre davranıyordu. Kız 
arkadaşının hesap ödemesi prensiplerine ay-
kırı geliyordu. Her defasında bu tartışmadan 
rahatsızlık duyuyordu. Elif ise bu durumu fark 
ettiğinde yemeğe çıkarken İlhan’ın cebine iki 
kişilik yemek parasını ısrarla koymaya başla-
mış; “İkimiz de öğrenciyiz, benim davetlimsin 
ama hesabı bu şekilde ödersek daha iyi olur.” 
dediğinde İlhan, kız arkadaşını kırmamak ve 
onun ısrarlarına dayanamadığı için kerhen 
kabul ediyordu. 

Elif’le İlhan’ın bu samimi dostluğu netice-
sinde ders notlarını ve bilgileri paylaşmala-
rı, okudukları kitapları birbirlerine vermeleri 
rutin hâle gelmişti. Sıkı bir arkadaşlık ilişkisi 
çerçevesinde yılları kovalamaya devam edi-
yorlardı. Yaz tatili döneminde birbirlerine 
duydukları özlemi dile getirmek için sık sık 
mektuplaşıyorlardı. Bu mektuplarda tama-
men arkadaşlık duygularını dile getirmekten, 
tatil döneminde yaşadıklarından haberdar 
etmekten başka bir şey yoktu. Elif, tatil bo-
yunca kendisinden iki yaş büyük resim öğ-
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retmeni olan ablası Şengül’e ve annesi Ayşe 
Hanıma İlhan’dan bahsetmediği gün yoktu. 
Gelen mektupları da sesli olarak kahvaltıda 
veya yemek esnasında okuyor ve “ Ne kadar 
da duygulu ve samimi yazmış değil mi?” diye-
rek aile efradının da onayını almak istiyordu. 
İlhan, Elif’ten gelen mektuplarla mutlu olsa 
da bunu paylaşabileceği kimse yoktu çevre-
sinde. Henüz tanıştığı liseli kız Canan’a ya-
vaş yavaş ilgi duymaya başladığı günlerde 
Elif’ten ona söz etmek pek de hoş olmaz diye 
düşündü. Yaz tatilinin bitmek üzere olduğu 
günlerde Canan’a “Ankara’ya gittiğimde ara 
sıra sana mektup yazsam bana cevap yazar 
mısın?” demeye karar verdi. Ancak Canan’la 
konuşmak için buluşmak deveye hendek at-
latmaktan zordu. Telefon ettiğinde karşısına 
çıkacak aile fertleri kızlarının “Tanımadık bir 
erkekle ne işi olabilir ki?” demeleri kuvvetle 
muhtemel olduğundan İlhan, kısa bir mektup 
yazarak komşu kızı Sevda’yla göndermeye 
karar verdi ve öyle de yaptı. Mektuba “Sevgili 
Canan! İki gün sonra Ankara’ya dönüyorum. 
Sen de son sınıfa başlayacaksın. Senden çok 
hoşlandım, düşüncelerim ciddidir. İleride an-
laşırsak hayat boyu arkadaş olabiliriz. İstersen 
senin uygun bulduğun bir yerde gizlice gö-
rüşebiliriz. Eğer zor duruma düşeceksen bu-
luşmasak da olur. Sevda’nın adıyla göndere-
ceğim mektuplara cevap yazarsan beni mutlu 
edersin.” diye yazdı. Canan, aldığı mektubu 
odasının kapısını kilitledikten sonra okudu 
ve defalarca okudu. Hayatında hiç böyle bir 
mektup almamıştı. Buna nasıl bir cevap yaza-
cağını da bilmiyordu. Kendi kendine “Henüz 
liseli bir kızım ben. Annem duysa çok fena 
olur. Bu hâlde gizlice buluşmaksa büyük teh-
like benim için. Bu mektubu bile saklamam 
zor olacakken kendimi nasıl gizleyip de gö-
rüşeceğim İlhan’la? Mümkün değil… Zaman 
iyi bir ilaçtır.” dedi. Ardından da mektubu ki-
tapların arasına sakladı ama çok tedirgindi. 
Maazallah yakalanırsa birçok yaptırıma uğ-
rayacağını biliyordu. Bu konuda en iyi örnek 
ablasıydı.  İlhan, beklediği cevabı alamadığı 
için Canan’ı uzaktan da olsa son bir kez gör-
mek istiyordu. Bütün gayretlerine rağmen bu 
da gerçekleşmeyince hafif bir hüzün çöktü 
içine. O artık aklındaki ve hayalindeki müs-
takbel sevgili olmalıydı. Görüşmek başka ba-
hara kalmıştı böylece…

Sabahın erken saatlerinde Ankara’ya yola çı-
karken gözü arkada kalsa da bir yandan da 
sevgili arkadaşı Elif’le özlem gidereceğine 
seviniyordu. Onunla konuşmayı, dertleşmeyi 
hatta onunla tartışmayı bile özlemişti İlhan. 
Kafası karma karışık durumdaydı ve bütün yol 
boyunca hep kendi iç dünyasındaki fırtınaları 
dindirmeye çalıştı. 

Elif’le fakülte bahçesinde karşılaştığında onu 
ne kadar özlediğini biraz daha çok hissetti. Her 
zamanki gibi haftalık etkinlik programını belir-
lemek için tiyatro salonlarının açılmasını, salon 
konserlerinin başlayacağı zamanı beklediler. 
Şinasi Sahnesi’nde ve Büyük Tiyatro’da neler 
var acaba diye Kızılay’daki duyuru panosuna 
kadar yürüdüler. Akün Sineması’na gelen yeni 
filmlerin de tanıtım afişleri vardı. Şener Şen’in 
başrolünü oynadığı Selamsız Bandosu adlı fil-
min ilk seyircileri arasına girmek için heyecan-
la Kavaklıdere’ye koşar adımlarla gittiler. Film, 
farklı bir konuyu işliyor ve Şener Şen gibi bir 
usta komedyenin her zaman alışılmış filmlerin-
den değildi. Halkın devletten beklentilerini, bir 
belde belediye başkanının halkla birlikte nele-
ri yapıp neleri yapamayacağını, imkânsızlıkla-
ra rağmen azimle nasıl bir sonuç alınacağını 
traji-komik bir vaziyette anlatan filmdi. Sine-
mada Elif, film seyrederken arada bir İlhan’ın 
yüzüne bakıyor ve “Özlemişim gerçekten seni 
arkadaş… Biraz yanmış, biraz da zayıflamış-
sın.” dediğinde İlhan sadece tebessüm ederek 
karşılık veriliyordu. 

Öğrenciliğin son yılında İlhan, derslerden fır-
sat buldukça klâsik Türk musikisi konusunda 
nota ve şan dersleri alıyor. Ankara radyosu-
nun değerli sanatçılarıyla öğrenci üstat iliş-
kisini istikrarlı bir biçimde geliştiriyordu. Elif 
ise, roman okuyarak, düzenlenen öğrenci 
münazaralarına katılıyor; dil, edebiyat, sanat, 
medeniyet konularında düşüncelerini payla-
şıyordu. Arada bir sınıf arkadaşlarıyla kültür 
turizmi maksadıyla yakın bölgelere gidiyor, 
bu gezilere İlhan’sız gittiği her seyahatte canı 
sıkılıyor, asabileşiyordu. Kendisi de bu duru-
mu İlhan’a anlatıyor ve sürekli katılmasını isti-
yordu. Son kez gittiği Yedigöller gezisinde de 
konuşacak, içindekileri dökecek, derunun-
dakileri anlatacak kimse olmayınca gezideki 
bütün turistlere küskünmüş gibi bir hâl içinde 
dönmüştü Ankara’ya. 
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İlhan’ın aklının bir köşesinde hep Canan var-
dır. Çok az tanıdığı hâlde İlhan’ı Canan’a çe-
ken bir şeyler var fakat bunu İlhan da tam ifa-
de edecek bir söz bulamıyordu. Ona yazdığı 
iki üç mektuptan ancak birine cevap alıyordu. 
Aldığı mektubu günlerce cebinde gezdiriyor, 
sonra kilitli çantaya koyduktan sonra yenisini 
bekliyordu.  Arada bir telefon etse de pek faz-
la konuşma imkânı olmuyordu. Her defasında 
birkaç dakika içinde kısa ve hâl hatır dışında 
konuşulacak söz bulamıyorlardı. İlhan, Ca-
nan’ı hayal ederken ona şunları dile getirmek 
istiyordu: 

Canan’ım… Senin ay yüzünden saçılan o 
güzel ela gözlerinin ışıltılarından aldığım il-
ham, gözlerimin güneşten korunurken aldığı 
hâldedir âdeta. Seni gördüğümde rüya âle-
minde uçan halıyla bulutlar üstünde hissedi-
yorum kendimi. Yüreğimi yakan ateş ve o kalp 
kıpırtıları biraz sonra çarpıntılara dönüşüyor, 
içimde esen meltemler fırtınaya, kasırgaya 
dönüşmektedir. Anlıyor musun beni? Aldığım 
mektuplarında bana yazdığın her harfin, her 
kelimenin ve her cümlenin içinde denizler 
kadar zengin ve cömert anlamlar buluyorum. 
Gönlümü öyle şad ettin ki, tekrarı bana haz 
verir. 

Elif’in öğrenciliğin son zamanlarında İlhan’a 
olan yaklaşımının ve ilgisinin sıcaklığını ken-
disi kadar arkadaş çevresi de hissediyordu. 
İlhan ise soranlara “Biz sadece arkadaşız. 
Aramızda başka bir şey olamaz. Asla müm-
kün değil!” diyordu. Elif’e bu hususta soru 
sormaya, yorum yapmaya kimsenin cesareti 
yoktu. Çünkü kendi hissiyatı konusunda laf 
edilmesine, yorum yapılmasına, herhangi bir 
suizanda bulunulmasına izin vermeyeceğini 
onu tanıyanlar çok iyi biliyordu. 

İlhan’ın musiki dersleri hızla devam eder-
ken bir yandan da öğrencilik yıllarının sonu 
yaklaşmış, final sınavları ve “Geleneksel Vefa 
Gecesi” programından sonra herkes elveda 
öğrencilik diyecekti. Vefa Gecesi; Tarih ve 
Türkoloji Bölümü öğrencilerinin ilk mezun-
larını verdiği 1939 yılından başlayarak -ba-
zen aralıklarla yapılmış olduğu için-  40. Vefa 
Gecesi olacaktı. Bu geceye emekli olmuş 
hocalara vefa, saygı ve kadirşinaslık göster-
mek, hayata tutunmalarını sağlamak niye-

tiyle yılda bir kez de olsa öğrencilerle, yeni 
kuşaklarla buluşmalarını sağlamak amacıyla 
iki bölümün son sınıf öğrencilerince ortakla-
şa düzenlenmekteydi. Vefa Gecesi’nde yıldızı 
parlayan her öğrenci, mutlaka güzel sürpriz-
lerle karşılaşırdı. “40. Vefa Gecesi” eski yıllara 
oranla daha çok katılımlı olacağa benziyor-
du. Üniversitenin ve Fakültenin yöneticileri de 
katılabileceği haberi herkesi heyecanlandır-
mıştı. Öğrencilerin de Mezun olduktan sonra 
buluşacakları öğretmenlik sınavı belki de son 
buluşma günü olacaktı. 

Elif, son sınavların ardından İlhan ve arkadaş-
ları “Geleneksel Vefa Gecesi”ne sıkı bir hazır-
lık yaptı. İlhan, Elif’in uyumlu kıyafetiyle, saç 
sitiliyle, takıları, çantası ve ayakkabısıyla baş-
tan ayağa güzelliğiyle gecenin yıldızı olmaya 
aday değil; kabul edilmiş tek güzeli olaca-
ğından emindi. Gecenin özel konuğuymuş-
çasına salona girdiğinde herkesin gözü Elif’e 
takıldı. Elif de gülücükler dağıtarak arkadaş-
larını selamladıktan sonra orta bölümde otu-
ran hocalara ve eşlerine de selam verdikten 
sonra gözleri İlhan’ı aradı. Hemen karşısında 
görünce “Nereye oturacağız?” der gibi bir 
işarette bulundu. Elif’in tarifsiz güzelliği kar-
şısında şaşkın bir hâlde onu izleyen İlhan’ın,  
kıvırcık simsiyah saçların çevrelediği ay gibi 
bir yüzün ortasında zümrüt yeşili gözlere ta-
kılmıştı gözleri. Başında bir kâinat güzeli tacı 
yoktu ama taçtan daha kıymetli beyni, zihni 
ve aklı vardı. İlhan’ın şaşkınlığını anlayan Elif, 
koluna girdi ve “Hangi masaya oturuyoruz İl-
hancığım? Neden bu kadar şaşkınsın?”  dedi. 
Sahneye ve protokoldekilerle öğretim üyele-
rinin oturduğu masaya yakın bir yere karşı 
karşıya oturdular. İlhan’ın yanında can dostu 
ve özel misafiri hukuk öğrencisi olan Musta-
fa vardı. Mustafa’nın sağında ise kız arkadaşı 
Hatice oturuyordu. Elif’in yanındaki iki kişilik 
yer ise kendisinin İlhan’la tanıştıracağı sürpriz 
konuklar için ayrılmıştı. Bunu İlhan da merak 
ediyordu ve söyletmek için ısrar etse de Elif 
“Hayır! Söylersem sürpriz olur mu hiç?” diye 
cevap veriyordu. 

Vefa Gecesinin sunucuları geceye katılan ho-
caların hocası olan değerli bilim adamlarını 
tek tek takdim ettiler ve alkışlattılar. Emekli ho-
caların isimlerini duyanlar:



39

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

- Aa.. Bu falanca kitabın yazarı hoca demek 
ki… İsminden kocaman bir adam olduğunu 
sanıyorduk, meğer ufak tefek birisiymiş… vb. 
yorumlar yapılıyordu. 

 Dekan, Bölüm Başkanından sonra İlhan’ı ve 
Elif’i sahneye birlikte davet edip bütün öğ-
renciler adına duygu ve düşüncelerini ifa-
de etmelerini istediler. Hitabeti güçlü, etkili 
ve güzel konuşmasını bilen İlhan, kendisine 
uzatılan mikrofonu Elif’e vererek centilmenlik 
yaptı ve onun sözlerinden sonra konuşmayı 
tercih etti. Elif konuşurken onun heyecanını 
titreyen sesinden anlıyordu İlhan. Diğer yan-
dan da süzgün bakışlarını da ayıramıyordu 
üzerinden. Onlar sahnedeyken masaların-
daki boş iki koltuğa gelen Elif’in ablası ve 
eniştesi de yerlerini almışlardı. Ablası Selma 
Hanımla göz göze geldiğinde heyecanı bir 
kat daha artmıştı. Selma Hanım eşine “ Ne ka-
dar da yakışıyorlar birbirlerine… Bizim kızın 
her gün adını dilinden düşürmediği İlhan bu 
çocuk galiba…” diyordu.  Elif, arkadaşlarının 
alkışından dolayı hayatında duymadığı haz-
zı en yüksek seviyede yaşıyordu. Sıra İlhan’a 
geldiğinde alkışlar daha canlıydı. Geceye 
damga vuran anlamlı, içi dolu, coşkulu sözle-
rinden, güzel hitabetinden arkadaşları kadar 
hocaları da memnuniyet duymuşlardı.  Mus-
tafa da masalarına gelen misafir çiftin konuş-
malarına ve hocaların sözlerine kulak misafiri 
oluyor ve onların İlhan’la ilgili takdir dolu söz-
lerinden dolayı arkadaşıyla gurur duyuyordu. 
Sahneden yerlerine geçerken Elif gayri ihti-
yari İlhan’ın sol koluna girdi ve öylece masa-
ya kadar gittiler. İlhan, masadaki konukları 
gördüğünde mütebessim tavırla, nezaket ve 
iltifat dolu sözlerle “Hoş geldiniz, safalar ge-
tirdiniz efendim!” dedi. Yemekli gecede ilk 
atıştırmalardan sonra gençler, çiftler istekliler 
dansa davet edildiğinde İlhan yan masadaki 
hocalarıyla kısa bir sohbete dalmıştı. O sırada 
Elif’in diğer arkadaşlarından gelen dans tek-
liflerini “Ben İlhan’dan başka kimseyle dans 
etmem. Kusura bakmayın!” diyerek nazikçe 
geri çevirdiğini duyan Mustafa, “Bunu da 
İlhan’a anlatmalıyım!” diyor ve Hatice’ye de 
duyduklarını aktarıyordu. İlhan masaya dön-
düğünde ablası Selma “Haydi hepiniz dan-
sa, biz de kalkıyoruz, Mustafa ve Hatice! Siz 
de çıkın! Bu gece sizin geceniz!” dediğinde 

yine salondan büyük bir alkış koptu. İlhan, 
hayatında alışık olmadığı bu dansa, çekingen 
ve utangaç tavrını takınarak çıktı. Elif de asil 
bir hanım sultan gibi müziğin ritmine uygun 
bir biçimde İlhan’ı yönlendiriyor. Biz ikimiz 
ilk defa dans ediyoruz deseler kimseyi asla 
inandıramazlardı. İlhan’ın titreyen ellerinin 
arasında Elif’in o nazik elleri, gül yaprağının 
tazeliğindeki yanakları daha yakından gö-
rünüyordu. Göz göze gelmeye utanırcasına 
ürkek bakışları dikkat çekiciydi. Romantik mü-
ziğin yavaşlayıp dansın nihayete ermesiyle 
birlikte tutuşan eller daha sımsıkı hâldeydi. 
Selma Hanım ve eşi, “Siz eğlenmeye devam 
edin, biz gidiyoruz. Allahaısmarladık!” diye-
rek veda ederken İlhan da onlara “ Gecemizi 
teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu güzel 
ailenin kızı Elif’i birkaç saat sonra size teslim 
ederiz. Merak etmeyiniz, lütfen!” dedi. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde şiirler okundu, 
ardından emekli hocalarla mevcut hocalar 
arasında geçen gülünç anekdotlar, hatıralar 
gecenin en eğlenceli kısmıydı. Öğrencilerle 
faal hocalar arasında geçen tebessüm ettiren 
olaylar ve güzel hatıralar anlatıldı. Hocalar, 
gece geç saatlerde restorandan ayrılırken 
“Bugüne kadar görmediğimiz güzellikte bir 
program oldu. Düzenleyenlere teşekkür ede-
riz.” dediler. Herkes mutluydu Vefa Gecesi bir 
çeşit veda gecesi gibiydi. Herkes öğrenciliğe 
veda ederken hüznün en güzelinin yaşandı-
ğı Ankara gecesinde yıldızlar pırıl pırıldı. Ay 
bile el sallıyordu onlara âdeta. “Güle güle 
gençler!… Güle güle yeni bir hayata!” diyor-
du sessizce… Elif’le İlhan da arkadaşlarına 
veda edip gece yarısının bir saatinde cadde-
de beraber yürümek ve biraz da taze hava 
almak üzere Kuğulu Park’a doğru yürüdüler. 
Suskun geçen birkaç dakikadan sonra İlhan: 

- Bu gecenin yıldızıydın demek bile fikrimi 
bütünüyle ifade etmeye yetmiyor arkadaşım. 
Hayatımda ilk ve galiba son defa seninle dans 
etmiş oldum. Gözüm hiçbir şeyi görmedi. Be-
cerebildim mi, yoksa komik miydim? 

- İlk olabilir ama son olmasın. Bu gece sen ol-
masaydın, ben gelmezdim. Sensiz bir gece-
nin ne anlamı olurdu ki? Yedigöller gezisinde 
sen yoktun da ne hallere düştüm bir bilsen!
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- Anlıyorum seni ama ben de her geziye çık-
mak istemiyorum. Seyahati çok sevmiyorum. 
Sadece gidilen yerdeki tarihî ve sanat değeri 
bulunan eserlerle kültürel ögelerin bulun-
duğu yerler hoşuma gidiyor. Yolculuklarda 
otobüsün içinde geçen zamanı, israf edilen 
anlar olarak görüyorum.  

- Gecenin bu saatinde bu parkta oturacağı-
mız hiç aklıma gelmezdi. 

- Benim de… Tanıdıklar görse bunlar iki sev-
gili olarak Kuğulu Park’ta iki kuğu gibi otur-
muşlar da çok romantik bir gecede mehtaba 
karşı sadece bakışıyorlar sanırlar. 

- Sansınlar… Ne sanırlarsa sansınlar… Ne 
olacak ki?

- Yani… Şey… İki iyi arkadaş deseler daha iyi 
olacak tabii ki… Geç kalmadan gidelim artık. 
Seni beklerler Elif. 

- Neden acele ediyorsun ki İlhan? Otur biraz 
daha canım… Bana söyleyecek hiçbir sözün 
yok mu? Seninle bir aradayken çok huzurlu-
yum. Ablam “Şirketimizin arabasını göndere-
yim.” demişti. Ben de “ Hayır, İlhan’la taksiye 
biner gelirim.” dedim. Suratsız şoför amcayla 
gecenin bu saatinde konuşmak ya da dert 
dinlemek istemedim. İlhan’la geçecek bir da-
kika bile önemli dedim içimden. 

- Elif’im… Güzel arkadaşım… Çok iyisin val-
lahi… Sana gönlümdeki bütün güzel sözleri 
söylemek istiyorum ama içimde bir set var, 
hatta setler var. Birikmiş olan berrak sulardan 
oluşan çağlayanları setler yıkan bir sele dö-
nüştürmek isterdim. Bunları ifade etmeye mü-
sait bir ruh hâline sahip değilim şu an. 

- Ah ne de güzel dedin… İşte ben de bazen 
öyleyim işte! İstediğin zaman o setler yıkılır. 
Konuşacağımız günler sayılı artık. Farkında 
mısın? Neyse… Hadi gidelim!

Elif’in evinin önüne gelene kadar takside pek 
de konuşmuş değillerdi. Sadece geceye katıl-
mayan ya da katılamayan arkadaşların pişman 
olacağı, hayatlarında güzel bir hatıraya sahip 
olamadıklarından söz etti Elif.  İlhan’ın ağzını 
bıçak açmıyordu ve içinden “Canan olsaydı 
yanımda… Mektup gelmiş olabilir bugün… 
Acaba ne yazmış olabilir? “ diye düşünüyor-

du. Çelişkiler yumağının içinde bunalmaya 
başlayacağı sırada Elif’in “Burada ineceğim!” 
demesiyle irkildi İlhan. Kapıyı açıp elinden 
tutarak Elif’i indirdi taksiden. Veda ederken 
Elif’in yanağına kondurduğu bûse de ilkler-
dendi. O gülümseyiş ve o eda ile ne kadar 
da güzeldi Elif. Romantik filmlerden birinde 
oynarken sadece kameralar ve yönetmen 
yoktu âdeta… Aynı taksiyle İlhan yola 10 da-
kika daha devam etti. Eve girip derin bir ne-
fes aldı. Odasının ışığını yaktığında gözüne 
takılan şey,  beklediği mektuptu. Ev arkada-
şının mektubu posta kutusundan alıp masa-
sına koymuş olduğunu gördü. Heyecanı had 
safhaya ulaşmıştı. “Elif’in güzelliği, dostluğu, 
arkadaşlığı ve her şeyi iyi ama onunla bir aile 
kurmam, geleceğe yönelik bir plan yapmam 
aklıma yatmıyor. Biz iki uyumlu arkadaş olu-
ruz ama iki sevgili olamayız…”  derken, diğer 
yandan da “Hayır hayır… Onu kaybedemem! 
Bir yanlışlık yapamam! Elif, zengin bir aile-
nin kızı ve yüksek sosyeteden biri yahu! Biz 
sadece iyi arkadaşız.” diyordu diliyle… Zih-
ni bulanık, tereddütler içindeyken kalbi hızla 
çarpıyor, nefesi kabarıyordu. Gelen mektubu 
okuduğunda Canan’ın sadeliğinin, naifliği-
nin ve mütevazılığının bütün belirtileri hisse-
diliyordu. İlhan uykuya daldığında rüyasına 
bile girmişti. Canan’la tanıştığında fark ettiği 
ilk tebessümü, uzun kirpiklerinin arasından 
ilk mahmur bakışları ve titreyen sesiyle “An-
kara’ya gidince unutmazsın beni değil mi?” 
derken utangaç tavrı rüyasını süsleyen gö-
rüntülerdi.

Gecenin iki yıldızı, arkadaşlarının da dilin-
deydi. Fotoğrafçının en beğendiği görüntüyü 
İlhan’la Elif’in dansı esnasında aldığı tespit 
edilmişti. Görenlerin “ Vay be!… Ne kadar da 
yakışmışlar!” dedirttiği bir fotoğraftı. Gecenin 
yarısından ertesi güne, daha sonra haftanın 
ilk iş gününe kadar devam eden ve dillerden 
düşmeyen “Elif-İlhan aşkı mı, yoksa yeni çı-
kılan sevda yolunda ilk romantik davranışlar 
mı?” sorusu etrafta fazlaca konuşulurken Ca-
nan’dan İlhan’a gelen mektubun ona başka 
bir heyecan yaşattığını kimseler bilmiyordu. 

Sınavlar ve eğitim hayatı artık bitmiş ve Anka-
ra’ya veda günü gelmişti. Elif, İlhan’la son kez 
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 
buluştular. İlhan veda ederken öğretmenlik 
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sınavı için Ankara’ya yakın zamanda dönece-
ğini söyledi. Elif ise “ İlhancığım… Sana bir 
mektup vereceğim. Bu mektubu Ankara şehir 
merkezini çıktıktan sonra okuyacağına söz 
ver! Tamam mı?” dedi. Merak içinde mektu-
bu aldı ve iç cebine koyduktan sonra hüzünlü 
bakışlar ve nemli gözlerle “ Söz Elif… Anka-
ra’nın çıkışında Mamak Köprüsünü geçince 
açıp okurum. Bu da en çok yarım saat sürer. 
Allahaısmarladık Elif… Allaha emanet ol! Ya-
kında görüşeceğiz. Mektup yazıp -postaya 
bile vermeden-  doğrudan sahibine verilen 
ilk mektup bu olsa gerek.” dedi. Otobüsün 
hareketiyle birlikte gözden ırak olana kadar 
sallanan bir el ve diğer elle silinen gözyaşının 
sahibi çok seviyordu arkadaşını… 

İlhan, söz verdiği gibi Ankara’nın şehir sı-
nırlarının bittiğini işaret eden levhayı göre-
ne kadar söz verdiği gibi açmadı mektubu. 
Ardından özenle açtığı mektupta yazılanları 
okurken kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. 
Az kalsın “Şoför Bey! Sağda indirir misiniz? 
Ankara’ya acilen dönmem gerekiyor!” diye-
cekti. Yanında oturan yolcu da merak içinde 
İlhan’ı göz ucuyla seyrediyordu. 

- Delikanlı! Çok heyecanlandın birden bire 
ve elin ayağın titremeye başladı. Nefesin ka-
bardı… Seni rahatsız eden bir şey mi oldu? 
İstersen bir bardak su iç de rahatla!

- Şey… Yok bir şey abi… Mektubu okuyunca 
şaşırdım… 

- Kötü bir haber mi yazıyor? Sevgilinden mi 
bu mektup? Sıkıntıdan çok terledin birden 
bire… 

- Hayır! Kız arkadaşımdan… Kötü bir haber 
değil de… Şey… Nasıl desem ki? Beni sevdi-
ğini söylüyor galiba.

- Ne güzel işte… Neden bu kadar heyecan-
landın ki? Öyle sanıyorum ki senin söyleye-
mediğini o sana söylemiş olmalı. 

- Galiba öyle abi… 

- Sakin ol ve gözlerini kapat! Onu düşün… 
Hayal kur… Sonra uyu… Yine olmadı dua et 
gönlünce… 

- Teşekkür ederim size… 

Yaklaşık beş saat süren yolculuk boyunca 
Elif’le birlikte geçen bütün günleri, yaşadık-
ları güzel ya da zor anları bir bir yeniden 
yaşarcasına film şeridi gibi hatırladı. Evine 
ulaştığında yol yorgunluğundan ziyade zih-
nî yorgunluğu yüzünden anlaşılıyordu. Her 
zamanki gibi kendisini karşılayan annesiyle 
hasretle kucaklaştı. Annesi merak içinde:

- Ne oldu yavrum? Pek hüzünlü görünüyor-
sun. Mezun olamadın mı yoksa?

- Mezun oldum anneciğim. Yol yorgunluğu 
var üzerimde, biraz da uykusuzum.

- İyi öyleyse… Aman başka bir sıkıntın olma-
sın da… 

Akşam yemeğinden sonra kendisini kutla-
maya gelen akrabaları ve arkadaşlarıyla ko-
nuşurken bile aklında Elif’in mektubunda 
yazılanlar vardı. Diğer yandan da Canan’ı 
göreceği anı sabırsızlıkla bekliyordu. 

İlhan, gece yarısı misafirler gittikten sonra iki 
kız kardeşiyle evin ikinci katındaki odada ko-
nuşurken aklına birden bire geleni yapmaya 
karar verdi. Fatma ve Sultan’la her şeyi ko-
nuşup onlarla paylaşabiliyordu. Onların fik-
rini alarak mektupta verilen mesajı anlamak 
istiyordu.

- Şimdi size bir mektup vereceğim; önce 
okuyun, sonra yorumlayın. Yorumlarınızı ayrı 
ayır istiyorum. Mektupta isim görünmeyecek, 
mektubu yazanın cinsiyeti de belli değil… 
Tamam mı Fatma? Önce sen oku istersen.

- Peki abi… Böylece bize bir ödev vererek 
öğretmenliğe hemen başladın galiba… 

Fatma’nın yorumuna göre “Bu mektup, seni 
çok seven bir arkadaşının seni takdir ettiği, 
hep beğendiği bir insan olarak seni unutma-
yacağını belirten iyi bir dost mektubu… Sul-
tan ise “ Bu mektubu yazan eğer kız ise sana 
âşık… Erkekse bilemem… Daha fazla söze 
gerek yok…” dedi. Kafası karışıktı İlhan’ın… 
Ne diyeceğini bilemedi. Kız kardeşleri de şa-
şırmıştı bu duruma. Çok incelikle ve akıllıca 
yazılmış mektubu eline aldı ve özel belgele-
rini muhafaza ettiği kilitli çantaya ömür boyu 
saklamak üzere koydu. İlhan’a göre esas me-
sele şimdi başlamıştı. Yaklaşık bir ay sonra gi-
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deceği öğretmenlik sınavından önce Elif’e bu 
mektubun cevabını yazmalıydı. Daha önem-
lisi ne ya da neler yazacaktı? Muamma dolu 
günler çoktan başlamıştı İlhan için… 

Öğretmenlik sınavına kadar geçecek zamanı 
iyi değerlendirmek isteyen İlhan, diğer yan-
dan da Canan’la bir yolunu bulup görüşmesi 
sadece on dakika sürmüş olmasına rağmen 
son derece mutlu olmuştu. Konuşmaktan çok 
bakışmayla geçen süre içinde İlhan’ın gön-
lünde tutuşan ateş harlanmıştı. Bakışları mihr, 
yüzü ay, gönlü nevbahar, dudağı gonca, diş-
leri inci, yanakları gül, kirpikleri ok, saçları 
yasemin, endamı servi olan Canan’ın kısacık 
sözleri bile bülbül sesinin nevasında gönlün-
den İlhan’ın kalbine akıyordu âdeta. 

Elif, Antalya’daki yazlığa gidip deniz, güneş 
ve kumdan bir tatili tercih ettiğine pişman ol-
muş, İlhan’ın her zaman söylediği “Lütfen, bir 
kere de Karadeniz yaylalarında dinlenmeyi 
denesen olmaz mı? Güney sahillerinde tavuk 
gibi ya kızarıp ya da kavrulup geliyorsunuz! ” 
sözünü bir kez daha hatırlamış ama Karade-
niz yaylalarına gidecek fırsatı da kalmamıştı. 

Derin düşünceler ve kimi zaman bunalımlar 
içindeki Elif, “İlhan bana mektup yazmış olsa 
da Ankara’daki evin adresine gider. Selma 
ablama telefon edeyim de posta kutumuza 
baksın. Acele postayla yazlığın bulunduğu 
adrese göndersin. Çatlayacağım vallahi… 
Hiçbir şey memnun ve tatmin etmiyor beni 
burada. Manevî boşluktayım sanki… Oku-
duğum gazetelerin ve dergilerin sanat ve 
edebiyat köşelerindeki yazıları beğenmez ol-
dum. Gözlemcilik özelliği yok bu yazarların. 
Sadece gözlemcilik mi?  Eleştiri ve yorumla-
ma üslubunu da kaybetmişler; karalama ve 
okuyucuyu yönlendirmeye yönelik laf salatası 
yapıyorlar. İlhan ile bizim yaptığımız sohbet-
ler daha çok haz veriyordu bana. Hafakanlar 
basıyor içimi… Ah be İlhan! Sen de olsaydın 
yanımda… Bir arada olma alışkanlığı mı, yok-
sa seviyor muyum ben İlhan’ı? “ diyordu. 

Günler kimine göre çabuk geçti, kimine göre 
geçmek bilmedi… Öğretmenlik sınavı önce-
sinde her zamanki buluşma noktası olan An-
kara- Kızılay’da İlhan’la buluştuğunda Elif’in 
sevinci ve mutluluğunun derecesini etrafta 

gören herkesin fark ettiği aşikârdı. İlhan’ın da 
ciddiyeti sezilecek derecede idi. Duygularını 
frenleyen İlhan ile her düşüncesini ve duygu-
sunu apaçık yaşayan bir Elif vardı orada. Has-
ret dolu geçen üç beş haftalık zamanda neler 
yaptıklarını ve hissettiklerini ayrıntılarıyla an-
lattılar birbirlerine. İlhan, Canan’la olan gö-
nül bağını Elif’le paylaşmak istedi ama buna 
bir türlü fırsat bulamadı. Onun bu durumu 
nasıl karşılayacağını tahmin edemiyordu. Ca-
nan’dan dolayı Elif’i kaybetmek istemiyordu. 

Öğretmenlik sınavına Atatürk Lisesinde gir-
diler… Birlikte eğitim gördükleri arkadaşla-
rıyla son görüşmenin yapıldığı, son kez veda 
edilen yerde merak içinde geçecek bir süreç 
başlamıştı. Sonuçlar açıklandığında sevinçle-
rinden göklere yükselen avazlar, hayata sağ-
lamca atılan ilk adımın işaretiydi. İlhan birden 
bire Elif’e dönerek:

- İyi de sen ve ben farklı yerlere tayin olaca-
ğız… Sonra ne olacak?

- Dua edeceğiz aynı yere tayin olalım diye… 
Yok mu bunun başka yolu? Sadece eş duru-
mu nedeniyle aynı yere tayin edilmek müm-
kün… 

- Eş durumu mu? 

- Evet… 

- Benim içimdeki bir ses diyor ki bana “Sen 
bir yere gitmeyeceksin! Ankara’da kalacak-
sın!” diyor. 

- Hayırdır inşallah! Sana bir şey diyeyim mi 
İlhan?

- Evet, söyle lütfen! Ben ne dilediysem sen 
farklı bir hissiyata giriyorsun. Sen tayin olup 
git bir yerlere ama ben Ankara’da kalacağım 
diyorsun yani…

- Elifçiğim… Söylediğinin yarısı doğru… 

- Yarısı doğruysa tamamını da kapsayabilir o 
zaman. 

- O cümlede “Sen tayin olup git bir yerlere…”  
demedim ve asla diyemem. Sadece kendimle 
ilgili önsezilerimi dillendirdim. 

- Seni kaybetmekten korkuyorum. Aşırı de-
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recede hassaslaştım. Anla beni lütfen sevgili 
arkadaşım. 

- Kaybolmam merak etme… Artık atamaları-
mızı bekleyeceğiz bir hafta kadar… Belki de 
kısa zamanda belli olur yerlerimiz. 

…..

Atamaları beklemeden memleketine dönmesi 
gerektiğini söyledi İlhan. Nasıl olsa adresle-
re gelecekti atama yazıları. Elif ise buna çok 
üzüldü.  “Kal birkaç gün daha!” dese de İl-
han kararlıydı.  Elif için hüzünlü, İlhan için 
karmaşık duyguların yaşanacağı yeni bir gün 
başlayacaktı. Son olarak fakülteye uğrayıp 
hocalarımla vedalaşayım diye gittiğinde ken-
disinin akademik hayata atılması için araştır-
ma görevliliği sınavına katılması istendi. Bu 
haber İlhan’ın Elif’e söylediği “İçimdeki bir 
ses, ‘Sen bir yere gitmeyeceksin! Ankara’da 
kalacaksın!’” dediği aklına geldi. Atamalar 
sonuçlanana kadar yapılan sınava tek aday 
olarak girmişti İlhan. 

Elif, âdeta küskün bir halde İlhan’a “Güle 
güle…” bile dememişti ayrıldıkları gün. İlhan 
da kızların duygusal hâllerinden birini yaşa-
makta olan Elif’in bu davranışından hafif bir 
hüzün duymuştu. Buna rağmen araştırma 
görevliliği için yapılan sınavın sonucunun 
açıklanacağı gün İlhan telefon edip Elif’le 
birlikte olmak istiyor, bu sevinci birlikte yaşa-
mayı arzu ediyordu. Elif için sürpriz olmuştu. 
Kendisi başka bir yere atansa da arkadaşının 
Ankara’da kalacağını öğrenmesi sevindir-
mişti. En azından bütün tatillerde Ankara’da 
buluşacaklardı. Heyecanla bekledikleri so-
nuç açıklanmış ve 1 Eylülden itibaren göreve 
başlayacaktı İlhan. Sevincini de üzüntüsünü 
de paylaşmaya alışmış olan arkadaşlar artık 
ileriye daha sağlıklı bakmaya başlamışlardı. 
Elif’in morali biraz düzelmiş ve Eylül’e kadar 
yine ayrı kalacaklardı. 

Beklenen gün geldi ve Elif, Giresun’a atandı-
ğını İlhan’dan öğrendi. Sonbaharın ilk günle-
ri hazanla hüzün bir aradaymış gibiydi. Ha-
yatında hiç bilmediği ve gitmediği yerde ne 
yapacağını düşünürken, özellikle de İlhan’sız 
günlere nasıl alışacaktı? Hazırlıklardan sonra 
İlhan, Elif’in aile efradı olduğu hâlde termi-
nalden yolcu etti. 

İlhan fakültede araştırma görevlisi, Elif uzak-
larda bir lisede öğretmen olarak mektuplaş-
maya devam ediyorlar, sömestr tatilinde ve 
bayramlarda Ankara’ya geldikçe hasret gide-
riyorlardı. Ankara’da Elif’i gören arkadaşları 
İlhan’ı merak edip soruyorlar, İlhan’ı görenler 
Elif’i soruyorlardı. Ayrı olduklarını kimse dü-
şünmüyordu. 

Canan’ın Eğitim Yüksekokulundan mezun ol-
madan nişan ya da evliliği söz konusu değil-
di.  İlhan’la olan yazışmaları seyrek de olsa 
devam ediyordu. İlhan’ın edebî derinliği olan 
sözlerine hep yalın cevaplar ve basit cümle-
lerle cevap veriyordu. “Ben romantik olsam 
da süslü laflar etmeyi bilemiyorum. Kusuru-
mu bağışla lütfen!” diyordu. Elif’in yazdığı 
mektuplardaki temel meseleler ise meslektaş-
lar, öğrenciler, okul yöneticileri ve komşuları 
hakkındaydı. Son birkaç mektubunda çalıştığı 
okulda kendisine ilgi duyan bir öğretmen ol-
duğunu yazıyordu.  İlhan, Elif’in bu tavrının 
kendisini kıskandırmak için olduğunu düşü-
nüyordu. Kıskanmak ya da kıskanılmak kimine 
hoş gelir, kimine nahoş… 

Mesleklerinin ikinci yılının yaz aylarına doğ-
ru İlhan’ın Erdem ağabeyinden gelen telefon 
yeni bir hayat çizgisinin başlangıcıydı. Erdem 
ağabey şöyle diyordu: 

- Canan’ı isteyeceğiz senin için… İşin var, 
maaşın var. Nikâhta keramet vardır. Ne diyor-
sun kardeşim?   

- Tamam… Bir kere isteyin… Vermezlerse za-
mana bırakırız. Acelemiz yok…

- Sana kız vermeyecek adam, daha iyisini ner-
den bulacak? Turşusunu mu kuracak kızın? 

- Hayırlısı neyse o olsun ağabey… 

80’li yılların sonu… 11 Haziran günü… Tam 
iki yıl önceki mezuniyet gecesinin yıl dönü-
müne tesadüf eden gün… Çalan telefondaki 
ses Canan’a aitti. 

- Beni sana verdiler… Kutlu olsun ikimize ve 
bizi sevenlere… 

- Canan’ım… Allah, ömür boyu mutluluk na-
sip etsin bize! Son mektupta yazmıştım sana 
dünür göndereceğimi… “Benimle evlenir mi-
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sin?” bile diyemedim sana… Bizim büyükler 
dünür gittiklerinde “Sen ne diyorsun, gönlün 
var mı İlhan’la evlenmeye!” diye sordular mı? 

- Sormadılar… Çünkü bütün mektuplarımızı 
annem bulmuş, okumuş ve ailede bilmeyen 
de yokmuş zaten. Olsun… Nasip böyleymiş…  
Ağabeylerime sorup danıştılar mı onu bilmi-
yorum işte… 

- Neyse canım… Neticede resmen sözlüyüz 
artık. Kutlu olsun! Adım attığımız hayat yolun-
da ömür boyu bir olmaya söz verdik… 

- Hoşça kal! Görüşmek dileğiyle Allaha ema-
net ol hayatım… 

İlhan, Canan’ın “hayatım” hitabıyla biten ko-
nuşmasından çok etkilenmiş, kalbinin tatlı bir 
titreyişle vücudunun deşarj olduğunu hisset-
mişti. Derin hülyalar içinde odasına çekildi-
ğinde kısa süre sonra çalan telefonu duydu-
ğunda “Ee… Artık tebrik telefonları başladı.” 
diye düşünmüştü. “Bakalım beni kutlayan ilk 
kim olacak?” dedi ve ahizeyi aldığında sürp-
riz sesin sahibi Elif’ti. 

- İlhancığım… İyi geceler! Umarım uykudan 
kaldırmamışımdır seni…

- Hayır, uyumamıştım henüz. Benim erken 
uyumadığımı bilirsin sen…

- Ben de onun için bu saatte aradım. Lafı 
uzatmadan hemen konuya gireceğim.

- Seni dinliyorum Elif…

- Seni kıskandırmak için yazmadım o mektup-
ta bahsettiğim konuyu. Ben senden bir teklif 
bekledim bunca zaman. Senin çekingenliğini 
bildiğim için söyleyemediğin sözü ben sana 
söylersem çok mu abes olur? 

- Elifçiğim… Sözünü tamamlarsan daha doğ-
ru anlamış olurum seni…

- Bir ömür benimle olmak için daha neyi bek-
liyorsun? Ben seninle evlenmek istiyorum. Bir 
Türk kızının asla söylemeyeceğini bana söy-
lettin sen! 

Elleri, ayakları ve bütün vücudu titremeye 
başlayan İlhan’ın kalbi iman tahtasından fır-

layacakmışçasına nefesi yetmez oldu. Biraz 
duraklayıp derin bir nefes aldıktan sonra:

- Sevgili Elif… Şaşırdım ben… Şaşkınlığımı 
ifade etmeye gücüm, mecalim yok şu anda. 
Beni ne kadar sevdiğini hep anlıyorum, ben 
de arkadaş olarak seni sevdiğimi biliyorsun. 
Eğer müsaade edersen tatil için Ankara’ya 
geldiğinde bu meseleyi yüz yüze konuşalım 
mı? Ay sonunda geleceksin değil mi? 

- 30 Haziranda Ankara’dayım inşallah… 

- O zaman görüşürüz. Telefonla konuşulacak 
kadar basit değil bu konu… Lütfen, kusura 
bakma! Tamam mı, Elif? 

- Tamam… İyi geceler diliyorum…  

İlhan’ın yarım saat içinde yaşadığı iki ayrı 
durum sadece filmlerde görülen veya ro-
manlarda rastlanabilir bir durumdu. Tarifsiz 
duyguların sözlüklerde de tarifi olmadığını 
anlamıştı İlhan.  Elif’in sürpriz teklifi ile Ca-
nan’dan gelen “Biz sözlendik!” haberi iki aşk 
arasında kalmış bir âşığı mı, yoksa iki değir-
men taşı arasında kalmış buğday tanesi mi ta-
rif ediyordu. Ev arkadaşı Bahadır’ın merakını 
da giderecek söz bulup açıklayamadı İlhan. 
Dili tutulmuş gibiydi… Sabaha kadar uyku 
tutmadı ve ezan sesiyle birlikte kalkıp abdest 
aldı ve namazını kıldı. Ellerini açıp dua etti:

“Yüce Rabbim… Bana yardım et! Canan’ımı 
ömürlük hayat yoldaşı yapmayı nasip et! Ar-
kadaşım Elif’i kaybetmeden onun rızası ola-
cak bir hâlde bir çare bulmama yardım et! Biz 
aciz kullarının duasını kabul eyle Allahım!” 

İlhan, kahvaltıda Bahadır’a Canan’la sözlen-
diğini söyledi, ancak Elif’ten söz etmedi. Ba-
hadır da şaşkın bir hâlde:

- Tebrik ederim. Hayırlı olsun birader… Şey… 
Elif ne oldu? Kız sırılsıklam âşıktı sana! Aranız 
da gayet iyiydi. Haftada bir mektup geliyor-
du ondan. Posta kutumuzu en çok teşrif eden 
mektup sahibesiydi. 

- Biz Elif’le sadece arkadaşız Bahadır. Ömür 
boyu da arkadaş kalacağız.

Devamı Gelecek Sayıda
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- Şeytanın varlığına inanır mı-
sın?

- Olmasaydı insanlar adını bi-
lir miydi?

- Adı var olmasına da, kendi-
sini diyorum.

- Olmayan şeyde ad olur mu?

Bayterek Kulesi’nin tepesin-
deki kutsal el izi bulunan ba-
kır tabağın temeline dayana-
rak duran Amiren ile Öteş’in 
sohbeti böyle başladı.

Onlar, üniversitede aynı sını-
fa giden, yurtta aynı odada kalan iki dosttur. 
Öteş, köy çocuğudur. Bilim konusunda çok 
akıllı, ancak çok saftır. İnanılacak, inanılma-
yacak her şeye inanır. Hep de “Dedemden 
duymuştum, Alken dedem anlatmıştı” diye ina-
nılması zor olmadık bir şeyleri anlatarak kafa-
ları karıştırırken görürsün. Amiren, öyle şeylere 
inanmaz, eski efsanelere de pek ilgi duymaz. 
Öteş, Amiren’in bu tür konulara ilgisiz oldu-
ğunu bilmesine rağmen duyduklarını ondan 
gizlemez.

Bu şehirde Öteş’in yakın akrabası yoktur. Tek 
tanıdığı dedesinin anne tarafından yeğeni 
Alken aksakaldır. Boş kaldığı an yaşlı adamın 
evinin yolunu tutar. Alken ihtiyar da dedesi 
gibi konuşkandır. Bu bakımdan Öteş onu çok 
sever. Dinlemeyi seven çocuktan  ihtiyar da 
memnundur. “Dinlemesini bilen zeki çocuk” 
diye sever. Yolda gelirken Alken dedesinden 

duyduğu bir olayı anlatmıştı 
Amiren’e. Deminki konuşma, 
o anlatılanların devamıydı.

Şehrin güneydoğu bölgesin-
de büyük ve beyaz bir saray 
bulunur. Baktıkça bakmak is-
teyeceğin muhteşem mimari 
yapı, bu şehrin en güzel ya-
pısıdır. Onun bir-iki kilometre 
ötesinde güneye doğru Za-
reçnıy Semti bulunur. Sarayın 
tam alt tarafında. Yapılmakta 
olan güzel ve yüksek evler dı-
şında şehrin eski evleri hâlâ 
eskiden olduğu gibi sade ve 

gösterişsizdir.

Zareçnıy’ın kuzeydoğusundaki Telman Köyü 
ile köyü şehre bağlayan ana yol, şehrin kuzey 
kenarından geçerdi. Öteş ile Amiren, Bayterek 
Kulesi’nin tepesinden o yöne bakıyor.  Öteş’in 
“şeytanın bulunduğu mekân” dediği o civar-
lardır.  Öteş’e şeytan mekânı hakkında Alken 
dedesi anlatmıştı. İhtiyar’ın anlattıklarına göre 
orası yolunu şaşıran birer-ikişer şeytanın do-
laştığı bir yer değil, grup grup albastı mekânı, 
tam bir cin yuvası olmuşa benzemektedir.

Eskiden bu bölgelerde şeytanın olmadığını, 
şeytanlar grubunun bir yerlerden göç ettiğini 
söyler Alken dedesi.

Amiren, tebessüm ederek kıs kıs gülüverdi. 
“Şeytanlar hakkında anlatılanların hepsi ya-
landır. İnsanlar tarafından uydurulmuştur ta-
mamen” diyor o. Sesinden de alaya aldığı belli 
oluyor.

KAZAKİSTAN

Ahşap Evden Taşınan
Albastılar

IMANGAZI NURAHMETULI
AKTARAN: ELMIRA KALJANOVA
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- Peki, birileri tarafından uydurulmuş yalan 
olduğunu düşünelim. Benim dedem yalancı 
olabilir, fakat millet neden buna inanır?

- Dedenin yalancı olduğunu söylemek istemi-
yorum.

- Biliyorum.

- Öyleyse, - dedi Amiren, - Millet gerçeğe 
inanmayabilir, ancak yalana şüphesiz inanır. 
Pek çok insan yalan söyler ve kendi yalanlarına 
nasıl kandıklarını ve şaşırdıklarını fark etmezler 
bile. Öteş, herhangi bir cevap vererek itiraz 
etmedi. Derin düşünceye daldığı gibi durdu. 
Öyle yapmayıp da ne yapsın, Amiren’in hu-
yunu çok iyi bilir, kendisinden başka kimseye 
inanmaz.

- Eski zamanlarda pek çok kimseler şeytanı 
görmüştür. Öteş’in, bu hususta bir şüphesi 
bulunmamakta. Dedesinin, “merhum babam 
şeytan görmüş” dediğini çok duymuştur. Alken 
dedesi de şeytan gören, şeytanla savaşan in-
sanlar hakkında pek çok şey anlatmıştı. Amiren 
ise onların hepsinin yalan ve uydurma olduğu-
nu sanıyor.

- Eskilerin şeytan gördüğünü sen nereden bi-
liyorsun?

- Dedemin babası görmüş.

- Sadece o mu?

- Pek çok insan vardır,- dedi Öteş.

- Çok dediğin kimlerdir?

- Dedemin Zareçnıy’da oturan yeğeni Alken 
ihtiyar...

Öteş, bu sırada biraz yalan kattığının farkına 
vararak hemen durdu. Dedesinin babasının 
şeytan gördüğünü dedesinden duyduğu doğ-
rudur. Ancak Alken ihtiyar şeytan gördüğünü 
söylememişti. Şeytan gören insanlar hakkında-
ki efsaneleri, Karaötkel Geçidi kenarında şey-
tan mekânı bulunduğunu hocanın birinden 
duyduğunu söylemişti.

Hangi yıl olduğu tam bilinmez, İşim Nehri ya-
kasını mesken tutan halkı ayağa kaldıran, tela-
şa kaptıran bir dönem yaşanmış. Kötülük ge-
nelde dışarıdan gelir ya, Karaötkel Geçidi’nin 
kenarına Ruslar yerleşerek nehrin bir yanına 

ahşaptan ev yaparlar. Kimilerine göre kendi 
memleketine sığmayan zengin birinin yaptır-
dığı evmiş. Bir başkalarına göre de Rusların 
kilisesiymiş.  “Kızılbaşlar şeyhinin inşa ettirdi-
ği camiymiş, yanına medrese de yapıp İslam 
dinini yaygınlaştıracaklarmış” diye sevinçten 
dört köşe olanlar da varmış. Halk arasında çok 
değişik yönde söylentiler dolaşmış.

Evin yapıldığı yer Şalabay isimli adamın top-
rakları imiş. Şalabay, arsasına sığmayacak ka-
dar hayvanı dolup taşanlardan değil, az mal 
sahibi zenginlerdenmiş. Ona rağmen izinsiz 
gelip ev yapan yabancı insanları görünce “ar-
sam azaldı, toprağım küçüldü” diye söylenip 
durmuş. Canını en çok sıkan da milletin söy-
ledikleri olmuş. Rusların yaptıkları evden söz 
edilir edilmez “Maşallah yeryüzüne sığmayan 
şu zenginin malının ve hayvanının haddi he-
sabı yokmuş demek ki. Bizdeki zengin olduk-
larını sananların mal varlıkları bir şey değilmiş 
bununkinin yanında” diye hayretler içinde 
kalanlara ne desin? Özellikle de fakir fukara-
lar: “Şunun yanında bizim Şalabayların varlığı 
bir misafire yetecek kadarmış ancak” diyerek 
bunu alaya almaya başlamışlar Rus zenginin 
malı kendilerine geçecekmiş gibi. 

Yapılmakta olan evler önde gelenlerle ihti-
yarların hoşlarına gitmez. İzinsiz, uyarmadan 
kendi bildiklerince en verimli yerde ev inşa et-
mekte olan bu insanların küstahlıkları onurla-
rına dokunur. Özellikle ihtiyarlar ahşap evleri 
felaketin işareti sayarak nefret ederler. Evleri 
yapanların farklı dine mensup insanlar olduk-
larını öğrendiklerinde milletin korkusu iyice 
artar. Onların evlerini, ahır ve diğer yapıları-
nı bitirdikten sonra kötü burunlu hayvanlarını 
getirmeleri durumunda yerlerini haram ede-
ceklerini düşünerek endişelenirler. Yine de ilk 
yüksek ve çatılı tek ev yapılıp bittiğinde hayret 
edip imrenenler az olmamış. Ev, gerçekten de 
güzel ve gösterişliymiş. O bölgede o kadar 
yüksek evlerin henüz yapılmadığı dönemler-
miş. Pek çok insan yeni evi görmeye özellikle 
gelip uzaktan seyretmiş. Daha sonra evlerin 
sayısı artmaya başlar. Evler çoğaldıkça yurt 
büyüklerinin huzuru kaçar.

“Şunlar tek bir zengine ait evler değil, bunla-
rın boyu, soyu sopu tamamen taşınacak gibi 
duruyor. Domuzları ortalıkta dolaşıp yerleri 
pisletmeden kovalım” diyen millet gürültüyü 
koparır.
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“Gidelim, kendi memleketlerine taşınmalarını 
isteyelim” derler. Demişler demesine, ancak 
ne gidip “yurdumuzu terk edin” diyen, ne de 
ev inşa edenleri kovan olur.

“Allah’ın verdiği toprakları yeni komşudan kıs-
kanmak da ne rezalet! Onları nasıl kovacağız” 
diye cömertlik sergileyenler de bulunur.

Yaradan’ın huzurunda günahkâr olmaktan 
korkan Kazak milleti, “yeni komşumuzu kov-
mamız nezaketsizlik ve kibirlik olacaktır” diye 
düşünerek çekinmiş olmalı.

Bir çare bulmak için düşünüp taşınan, ancak 
bir karara varamayan boy başkanları ile ihti-
yarlar fetva istemek üzere Yereymen tarafında 
yaşayan Zülfikar Hoca’ya giderler.  Hoca, sı-
rayla kitaplarını karıştırarak uzun bir süre bir 
şeyler arar. İçinden dualar ettiği dudakların-
dan okunur. Sonunda kitaplarından aradığı 
fetvayı mı bulmuş, ya da bir şey bulamadığı 
için kendi görüşünü mü iletmiş, oarası bilin-
mez, sonunda milletin gönlünü hoş edecek bir 
karar iletir.

“Gayri Müslim kimselerin helal rızkımıza el at-
malarına izin vermemiz günahtır. Allah’ın bize 
verdiği topraklar, o topraklardaki her ağaç ve 
bitki, her çalı, otlanan ve koşan her hayvan he-
lal kısmetimizdir. Atalarınızın ve sizin yaşadığı-
nız topraklara dinsizlerin adım atması büyük 
bir günahtır. Bu felaketi önlemeyen bilhassa 
günah işlemiş olur... Onları kovmazsanız suyu-
nuz kirlenecek, topraklarınız pislenecek.  Kirli 
su ve pis topraktan bereket kaçar diyor Feta-
va-i Karı-ül-hidaye’de” der Hoca. “Domuzun 
girmesiyle pislenen suyu aşağıdaki halk içip 
imanı gidecek olursa bunun günahı yukarı 
taraftaki halkta olur. Dinsizlerle birlikte şeytan 
dolaşır. Şeytanın yaşayıp yavruladığı yerden 
bereket kaçar. İnşallah böyle bir şey olmaz, 
dikkatli olmakta yarar var. Münafık dinsizleri 
derhâl kovmamız sevap olacaktır” diye ekler 
ardından.

Hocanın fetvasını duyduktan sonra millet ah-
şap evde yaşayanlara karşı sevgi ve ilgilerini 
yitirmeye başlamasına rağmen Ruslara gidip 
taşınmalarını söylemeye cesaret edecek kimse 
bulunmaz. Ahşap evlere girip çıkan, sarı renk 
karışık kıyafet giyerek üzerlerinde kılıç taşıyan 
askerleri  görünce insanları yürekleri kararıp 

endişeleri artar iyice. “Koca bahçe ve ahırda 
askerlerin ne işi var. Bizim gönlümüzü almak 
için insan kılığına girmiş şeytandır bunlar” der 
kimileri. “Eyvah, böyle silahlanmış askere ne 
yapabiliriz? Kendi gücümüzü bilelim, yeter ki 
kendileri sataşıp bizi rahat etmesinler” diyerek 
kendisini kurtarmanın endişesine kapılanlar 
da olur.

Söz konusu ahşap evlerin Rus Çarı tarafından 
yapılan kale olduğunu öğrendiklerinde gü-
neşli havada tepelerine dolu inmiş gibi bir du-
ruma düşerler. Yüreklerini korku kaplayıp içleri 
hüzün ve dertle dolan insanlar gece gündüz 
Allah’a yalvarırlar.

“Çar taşınacak olursa tek aile gelmez. Onun 
da konu komşusu, eşi dostu, akrabası vardır. 
Onlar kalır mı ki? Soyu sopu hepten gelecek 
olursa toprağımdan olabilirim” diye azıcık var-
lığının gamını yiyen Şalabay ne yapacağını 
şaşırır.

“Kenesarı Han, kaleye saldırmak için ordu top-
luyormuş” haberi yayılmaya başladığında halk 
iki gruba ayrılır. Genelde her konuda ağız bir-
liği eden, biribirini yüz ifadesinden anlayan 
Kazak milleti bu sefer bir ve beraber olama-
yıp yolları ikiye ayırarak iki farklı yolda devam 
ederler. Çar kalesinin yapılmasının iyiliğe işa-
ret olmadığını anlayan kadılarla kahramanlar 
Han’ın kaleyi düşürme kararı aldığını duyduk-
larında çok sevinirler. Boy başkanları halkın 
içinden gizli asker toplarlar; kahramanlar ise 
gençlere savaş taktikleri öğretirler. Böylece 
kendilerince hemen hazırlığa başlarlar. Din 
sahibi hocalar, planlanan eylemin büyük se-
vap getireceğini söyleyip dua bağışlarlar, Han 
için dua ederler. Halkın çoğu düşünülenleri 
destekler. Han’ın askerlerin beslenmesi için 
hayvan toplayacağını duyan hesaplı zengin-
lerin konuşmaları farklı yönde olur. “Şu kâfire 
bulaşmaya ne gerek var? Bize bir zararı yok, 
kaç aydır sessiz, sakin duruyor kendi hâlinde. 
Bizde ortalığı genelde hanlar karıştırır. Rus 
dediğin dünkü az sayıdaki Juan-juanlar de-
ğil, büyük bir millettir, onları yenmek mümkün 
olur mu hiç? Git diyince kolayca gidecek olan 
buraya gelip ev yapar mı? Büyük bir savaşa 
dönüşecek olursa  Han’ın bir kaybı olmaya-
cak, olan gencecik delikanlılarımıza olacak” 
gibi şeyler söylerler. Şalabay da bunlardan 
biri imiş. Yalnız kalınca “Daha yeni yeni sayısı 
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artmaya başlayan azıcık hayvanımızı askerlere 
besin olarak verecek olursak Rus Çarı ayrıl-
dıktan sonra ne içip ne yiyeceğiz? Varlığımızı 
yitirdikten sonra eyeri elinde kalmış bir fukara 
bu toprakları ne yapsın?” diye küplere biner.

Kenesarı Han’ın kaleye saldıracağı söylenti-
si doğru çıkar. Büyük bir ordu kaleye kuzey 
tarafından saldırır. Ahşap evleri at toynakları 
altına almak isteyen Kazak askerleri kalenin 
dibine kadar varır. Kaç aydır sessizce duran 
ahşap evlerin içinin felaketle dolu olduğu-
nu halk o zaman öğrenir. Kazak askerlerinin 
önüne mermiler dolu gibi yağar. Birkaç aske-
ri yaşamını yitiren Kenesarı ordusu, çaresizce 
geri çekilip dağılarak uzaktan kaleyi kuşatma 
altına alır. Kale içindeki Rus askerlerin ne yap-
tıklarını kestirmek zor olur. Kazaklar, tüfek mer-
misi ulaşabilecek yerden fazla uzaklaşmadan 
birer-ikişer olup orada burada dururlar. Kale 
tarafından atılmaya devam eden Rus mermisi 
Kazaklara ulaşmaz.

Kenesarı’nın ne düşündüğünü kimse bilemez. 
Kaledekilere nefes aldırmadan tekrar tekrar 
saldırıya geçerler. Meydana çıkıp savaşma-
dan kaleden mermiler yağmaya başladıkça 
geri çekilirler. Mermi yiyen birer-ikişer aske-
ri sıradaki asker at üzerinden çekip yanında 
götürür. Kenesarı askerleri çok da cesur ve 
hazırlıklıymışlar. Hepsi de canlarını kurban 
etmeye hazırlarmış. İki taraf da yenilmeden 
çekişmeye devam eder. Öğleye doğru kalede-
kiler top patlattığında hayatlarında öyle dehşet 
bir şey görmemiş Kazaklar gerçekten de çok 
korkarlar. Ecel saçan Azrail’den sağ kurtula-
mayacaklarını düşünüp korkuya kapılanlar 
kaçmak da ister. Kenesarı, her zaman olduğu 
gibi korku saçan yüzüyle askerlerine cesaret 
vermekten yorulmaz. “Top, çok güçlü bir ateşli 
silah olmasına rağmen çok kullanışlı değildir. 
Silah bakımından daha güçlü oldukları için 
düşmandan kaçacak olursak atalarımızın ruhu 
nezdinde rezil olacağız. Düşmanla sayısına 
göre savaşmazlar. Toprak bizim, ülke bizimdir. 
Buna inanmamız gerekir. Savaşta gücü yenen 
silah değil, sivri zeka ve kesin güvendir” der 
Han. Kaledeki askerler, Kazakların  tamamen 
çekildiklerini, bir daha dönmeyeceklerini dü-
şünürler. Fakat öyle olmaz. Tam da öğle yeme-
ği için oturduklarında Kazaklar kaleye yaklaşıp 
yaydan ok atarak bekçilik yapan birkaç Rus as-
kerini yerlere yıkar ve büyük bir hızla geri çeki-

lirler. Kaledekilere topu kullanma fırsatı bırak-
mazlar. Oradan buradan şaşkınca atılan tüfek 
mermisi Kazaklara ulaşmaz, havada asılı kalıp 
yere düşer. Kazak nişancıların yayları kaleden 
kafasını çıkaranın canına okur. Rus askerleri 
çok zarara uğrar. Rusların hiç düşünmedikleri 
korkunç bir şey olur bu. Tam teşekküllü Çar 
askerleri eline yay tutmuş “barbarların” karşı-
sında güçsüz bir duruma düşer! Böyle rezil bir 
durum olur mu? Kazakların kökünü kurutmak 
amacıyla arka arkaya top patlatarak kale etra-
fını darmadağın ederler. İşim Nehri sahilindeki 
sarı toprak toza dönüşüp yukarı kalkarak gör-
meyi engeller. Sadece durmadan patlatılan 
top, kulakları sağır edip ejderha gibi ateş sa-
çar. Böylece dünyanın huzuru iyice kaçar.

Güneş doğar doğmaz başlayan savaş öğleden 
sonraya kadar bitmek bilmez. Her iki taraf da 
zarara uğrar, ancak yıkıp yıpratan zafer elde 
eden olmaz. Akşama doğru Kazaklar savaş 
alanından çekilip giderler. Silahların sustuğu, 
askerlerin dinlenmeye çekildiği anlarmış. Ka-
lenin korunmasını takviye edip geriye kalan as-
kerler tam da yemeğe geçtikleri sırada ahşap 
evlerin birinden “yangın” diye bağıran sesler 
duyulur. Korkunç anlar işte o zaman başlar. 
Yangının nasıl çıktığını kimse fark etmez, ah-
şap ev alev alev yanmaya başladığında farkı-
na varırlar ancak. Hızla yanan kerestelerden 
uçuşan kıvılcımlar yanındaki evlere sıçrayarak 
kızıl renkli ateş topu bir evden diğer eve zıplar. 
Böylece kızgın kızıl ateş küplere binip her yeri 
sarıp sarmalar. Hemen yanı başlarındaki İşim 
Nehri’nden su getirip yangını söndürmek iste-
yen Rus askerleri, karşı yakadaki çeşitli ağaçlı 
sık orman arasından atılan yay oku yağmuruna 
tutularak nehre yaklaşmakta zorlanırlar. Kandı-
rıldıklarını, kuşatma altına alındıklarını ancak o 
zaman anlarlar Çar askerleri.  Güneş battığı 
sıralarda kaledeki askerlerin öleni artık ölmüş 
olup ölmeyenlerin çoğu Kazaklar tarafından 
ele geçirilerek alanda kafaları kesilir. Kaçarak 
kurtulanların sayısı çok azmış. Ortalık insanla-
rın bakamayacakları kadar kanlı ve çetin savaş 
meydanına dönüşmüş.

Bizim ülkemizde söylentilerin tutulma şansı da-
ima yüksek olmuştur. Kenesarı zamanında da 
öyle olmuş olmalıdır. Halk, Han’ın kahramanlı-
ğını kendi hayallerine göre değiştirip efsaneye 
dönüştürüverir. Kaledeki yangının neden çık-
tığını gören, bilen olmaz. Koyu duman hızla 
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göğe yükseldiğinde Kazak askerleri “Abılay! 
Abılay!” diye hücum ederek kaleye girer. Bir 
taraftan yangın, diğer taraftan Kazaklar... Rus 
askerleri sersemleşip neye uğradıklarını şaşı-
rırlar. Çoğunun yaşamlarını yangından kay-
bettiği söylenir.

İyi taktik ve zengin yönteme sahip haşmetli 
Kenesarı da akşama kadar boş durmaz. Mille-
tin bir kısmı, ahşap evlerin Kazak askerlerinin 
keçisakalı yağı ile yağlanmış oka ateş yakarak 
atmaları sonucunda yandığını söyler.

“Zat-ı Alileri kutsal bir adam değil mi, Ruslar 
korkularından ne yapacaklarını bilemeyip ka-
lelerini kendileri yangına vermişler” der biri-
leri.

“Kene Han’ın Salimkerey adlı ünlü dalgıç kah-
ramanı İşim’in yukarı tarafından nehre atlayıp 
suyun altından belli etmeden geçerek ahşap 
evlerin arka tarafından ateş atmış” diyerek Sa-
limkerey’in ruhunu yüceltenler de ayrı bir gru-
bu oluşturur.

Kenesarı askerlerinin arasında değişik hüner 
sahibi insanların, ün salmış hocaların bulun-
duğu doğruymuş. Kaleye saldıran ordunun 
içinde Rıshali Hoca da varmış. “Ben, efsun 
duası okudum, ahşap evleri üfleyerek yangı-
na verdim” gibi bir açıklamayı Hoca’nın bizzat 
kendisi yapar.

Kenesarı’nın tecrübeli bahşısı İtköz ise: “Cin-
lerimi gönderip ahşap evleri yakan bendim” 
der. Cinlerini gönderdiğini söylemesi neyse 
de, bulutun üzerinde uçarak gittiğini kendi 
gözleriyle gördüğünü söyleyip İtköz’ün itiba-
rını arttırmak isteyenler de bulunur. Hoca’nın 
efsun duası okuduğunu görenler de allandıra 
ballandıra Hoca’nın büyüsü konusunu yayar-
lar etrafa.

Karaötkel Geçidi’nin sağ yakasında oturanları 
genelde aydınlatan Tomar ihtiyarmış.  Evleri 
dolaşıp geçimini sağlayan, evsiz barksız bir 
adammış Tomar ihtiyar. Tomar, gittiği evlerde 
büyük saygı ile karşılanır, evde ne varsa önüne 
getirilerek memnun edilirmiş. Halk arasında 
dolaşan bir zavallı diye acıdıklarından değil, 
çok laf yapan ve yakışıksız konuşan ağzının 
kahrından korktuklarından yaparlarmış. Tomar 
ihtiyar, kış yaz başından kuzu börkünü çıkar-
mayan, çirkin yüzlü bir adammış. Sol gözünün 

beyaz kısmında buğday kadar siyah lekesi var-
mış. Yüzünün bir tarafı siyah siğil içindeymiş. 
Konuşurken sürekli dilini çıkarıp dururmuş. 
Üçgen biçimini alan gözlerinin kenarı kırmı-
zı ve her an çıkıverecekmiş gibi korkunçmuş. 
Yüzü de çok soğukmuş. Milleti ürküten açık 
saçık dili imiş. En ufak şeye kırılıp istediği gibi 
olmayınca lanet yağdıran bir yapısı, alışkanlı-
ğı varmış. “İnşallah başın belaya girsin, kötü-
lükten göz açmayasınız, inşallah çocuklarınız 
böyle olur, soyunun şöyle olur...” gibi şeyler 
söylermiş hep. Millet, Tomar’ın insanların söy-
lemeye ağzı varmayan korkunç sözlerinden 
çekinirmiş. Söylediklerine göre onun dedikleri 
aynen olurmuş. Yalan veya gerçek olduğu bir 
tek kendine malum olan Tomar, cin ve şey-
tanların bulunduğu mekânı kendi gözleriyle 
gördüğünü, onlarla konuştuğunu söylermiş. 
Nereden ne tür felaket gördüğünü anlattığın-
da insanların yüreklerini ağızlarına getirirmiş. 
“Falanca yerde cinlerin yuvası, filanca yerde 
şeytan var” diye rahatça konuşur dururmuş.

Kenesarı Han’ın kalabalık ordusunun kaleyi 
parçaladığı gün, İşim Nehri kenarında oturan 
Şalabay’ın evine Tomar ihtiyar gelir. Tüyleri 
ürperten bu hikâye işte o gün başlar. Tomar’ın 
korkunç olaylar anlatmasına iyice alışan in-
sanlar doğrudan kendileriyle ilgili olmadığı 
sürece onun söylediklerine pek önem vermez-
lermiş, ne gördüğünü sormazlarmış. Anlamlı 
anlamsız konuşup dururmuş kendi kendine. 
O konuşmaya başladığında büyükler: “Şu Al-
lah’ın belası inşallah kötülük çağırmaz” diye 
dua ederlermiş. “İnşallah anlattıklarını başkası 
değil, kendisi yaşar. Nereden görüyor olmadık 
şeyleri ya” diye düşünseler de düşüncelerini 
açık söyleyemeyip “Tomar amca yemekten 
buyurun”, “Tomar amca bu sene kaç yaşınızı 
dolduruyorsunuz?” gibi şeyler söyleyerek ko-
nuyu farklı yöne çekmeye çalışırlarmış. Tomar, 
Şalabay’ın evine akşam karanlığı inince gelir. 
Yaz mevsimi olmasına rağmen üzerine kuzu 
derisinden kısa kürk, başına tilki şapka giyen 
ihtiyar kıtlıktan çıkmış gibi görünüyormuş. Ka-
pıdan girer girmez: “Maşallah! Beyim neler 
gördünüz, neler öğrendiniz” diye sorar sesini 
yükselterek. Ondan sonra Şalabay’ın cevabını 
beklemeden “Kıskandığın topraklar kendine 
mi kaldı?” diye kıs kıs güldükten sonra “Dünya 
alt üst olmak üzere Beyim. Şu çıkası gözlerim 
gördü işte, gördü. Kazak halkı talih kuşunu 
uçurdu. Akan kan yanan alevle karıştığında si-
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yah alevin Hızır’ın yoluna yöneldiğini gördüm. 
Niye saklayayım, kıyamet günü yaklaşıyor. 
Kenesarı, şeytanın sarayını yıktığını söylüyor, 
böyle yıkmasının ne anlamı kaldı... Hiç bir ya-
rarı yok” der başını sallayarak ve “Kenesarı’nın 
yaptığı büyük bir kahramanlıktır şüphesiz, an-
cak ne yazık ki şeytanı taşıma duasını okutma-
mış” diye ekler.

“Beyim, senin evinin güney tarafındaki tek 
kayın ağacının dibine bir grup şeytanın inti-
kal ettiğini az önce gördüm, yanan ahşap ev-
lerden taşınan albastılar. Oralara karanlık ve 
kimsesizken gitmeyin sakın” diye uyarır. To-
mar, ondan sonra da mırıldanarak bir şeyler 
söylemeye devam eder, ancak söylediklerinin 
çoğu anlaşılmaz. Belki de  Şalabay köyü sakin-
leri duymak istemezler.

Şalabay’ın tam anladığı bir şey de Tomar’ın 
“Kenesarı’ya zararı mı dokunur acaba?” de-
dikleri olur. “Canlı insana ateşle işkence etmek 
İslam dininde yoktur. Dinimize aykırıdır” diye 
ekler Tomar ihtiyar. “Şu Kenesarı Han da Al-
lah’tan korkmazmış. Sonu iyi olmayacak. Yolda 
gelirken başsız bir kurt gördüm. Bayağı vahşi 
kurttu. Uzaklarda, çok uzaklarda bir dağın ete-
ğinde uluyordu. Başsız bir kurdun uluduğunu 
ilk defa görüyorum. Küçücük canım çıkacak 
gibi olup tüylerim diken diken oldu. Sesini 
tanıdım. Çok kötü bir şey, hiç sormayın. Ben 
de söylemeyeyim. Tanıdım, sesi çok acıklıydı. 
Kenesarı Han’ın başı ve bedeni iki yanda kala-
cak” dedikten sonra susar ancak.

Şalabay bu sözleri unutmuş bile. Topraklarının 
bir kenarına yerleşip ev yapanlar parçalana-
rak toprağı genişleyince unutmasın da ne yap-
sın? Daha sonraları yine evsiz barksızlardan 
biri Şalabay’ın barınaklarının yanında şeytan 
gördüğünü söylediğinde inanan da olur, inan-
mayan da. Zaman geçtikçe o civarda şeytan 
gördüğünü söyleyenlerin sayısı artar. Sonun-
da tek başına duran o kayın ağacı dibinin nasıl 
da korku saçıp insanların içini titreten cin ve 
şeytan mekânı adını aldığını fark etmezler bile. 
Tomar ihtiyarin söylediklerinin aynen geldiğini 
söylerler insanlar. İkindi ile akşam vakti arasın-
da o kayın ağacının dibinden kırmızı ve yeşil 
renkli kıyafetler giymiş kız ve kadınlar belirip 
birbirinin elini tuttuğu gibi eğlenmeye çıkar-
larmış. Kayın ağacına ufuklardan kırmızımsı 
sis tabakası indiği sıralarda oralardan geçen 

insanlar, gözleri üçgen biçimli, üstleri başları 
dağınık insanları görmeye başlarlar.  Cin mi-
dir, peri midir yoksa şeytan mıdır bilemezler. 
Ne oldukları belli olmayan insanlar dolaşma-
ya başlarlar. Çoğu zaman tek giden insana 
gözükürlermiş. Ancak şeytan mekânındaki bir 
grup şeytanı, onları gören de, görmeyen de 
anlatırmış. Alken ihtiyar, Zareçnıy Semti’inin 
kenar kısmında lanetli şeytan mekânının hâlâ 
bulunduğunu, oralarda çok sık araba kaza-
sının meydana geldiğini söyler. Öteş, şeytan 
hakkında anlatılanları Alken dedesi gibi çok 
etkili anlatamasa da ana hatlarıyla kısaca iletti 
arkadaşı Amiren’e. Ona göre bu, saklı tutulma-
ması gereken bir konudur. İnsanların bilmesi 
gerekmektedir. Alken dedesi de aynı şekilde 
düşünüyor.

- Alken deden bizzat kendisi mi görmüş yani?

- Bir tek o değil, pek çok insan görmüş.

Amiren, başını sallayıp  “Böyle bir yalana na-
sıl inanırsın? Eskiden herkese görünen şeytan 
bugunlerde nerededir? Neden kimseye gö-
zükmez?” dedi.

“Eski insanların kalpleri iman ile doluydu, çok 
da temiz idiler. Dedesi de,  Alken ihtiyar da ay-
nısını söyler. Öteş buna şüphesiz inanır. Şey-
tan, iyi niyetli ve temiz kalpli insanları kandırıp 
saptırmaz mı? Onların iyi insanlara gözükme-
lerinin nedeni bu olmalı.  Şimdiki insanların 
doğru yoldan saptığının, zamanımızın fesatlar-
la dolu olduğu bir zaman olduğunun belirtil-
mesi doğru olmalı. Amiren’e baktığında belirti-
lenlerin doğru olduğuna daha da inanmış gibi 
oldu... “Bugünlerde kalbi temiz insan kaldı mı 
hiç?” diye düşündü. İnsanlar ne kendilerine, 
ne de başkalarına inanıyorlar. Eskiden dine 
inanmayan insandan herkes korkardı, nefret 
ederdi, şimdilerde ise dine inanan insandan 
korkar oldular. İnançsız, ruhen bozulmuş, ken-
disinden daha beter azgınları kandırıp da ne 
yapsın şeytan? Zaten azmış millete gözüküp 
kötü olacağına gözükmemesi daha iyi değil mi 
onun için? Şeytan, hesaptan yanılır mı hiç?”

Alken ihtiyarın söylediğine göre dibine şeytan 
barınan söz konusu ağaç, bu bölgedeki en bü-
yük ağaçmış. XX. yüzyılının başlarında yıkılmış. 
Çok yakın zamanlara kadar çürük kalıntısı bu-
lunmuş. Daha sonra da yerini toz ve dumana 
bırakmış.
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Rus dilinin bu anlamdaki özelliklerini incele-
mek için, Rusya tarihinin 1917 Ekim ve 1991 
Aralık tarihleri arasında yaşanan süreci  ele 
alınmalıdır. Sovyet döneminde Rus diline ne 
oldu? Hangi dönüşümlere maruz kaldı? Ge-
lişimi nasıl bir yol izledi? 1917 Ekim devrimi, 
ülkenin siyasi-ekonomik işleyişi ile devlet ya-
pılanmasında köklü dönüşümler getirdi ve 
geçmişte varolan herşeyden kopulmasına se-
bep oldu. Ardından da Rus dilinin değişimini 
getirdi. Tabii ki, yüzyıl içinde dilin yapısal sis-
temi değişmedi - dilin temel yapısına, sosyal 
olayların herhangi bir etkisi olmaz ama Rusça 
konuşma pratiği değişti, Rusça’ya vakıf olan-
ların sayısı arttı ve böylelikle bazı bölgelere 
ait sözlüklerde kelimelerin taşıdıkları anlam-
lar değişikliğe uğradı, bazı kelimelerin stilistik  
özellikleri ve telaffuz değişti.

Bir yandan daha dün çok anlamlı-önemli 
kavramlara işaret eden birçok kelime, dev-

rim sonrası  gereksiz hale geldi ve bunlar il-
gisizliğe maruz kalıp kayboldu. Mesela: Çar, 
Keşiş, Vali,  Kolej  Danışmanı, Chambers-jun-
ker, İlçe Volost, Gymnasium (orta öğrenim), 
Lyceum (Lise), Şehir Polisi, Asilzade, Tüccar, 
Asilzadelik, Sanayici,  Polis Teşkilatı , Bakkal, 
Fırıncı, Devlet Kadını gibi. Ayrıca kilisenin 
devletten ayrılması, ibadethanelerin yıkıl-
ması, eğitim müfredatından dini derslerinin 
kaldırılması sebebiyle kilise -ibadet terimleri 
unutuldu. Mesela; gündelik hayatta konuşma 
dilinden;, Çan, Müjde, Dindarlık, İlahiyat, 
Büyük Oruç, Başpiskopos  Bölgesi, Başrahi-
be, Şükür Duası, Kutsal Üçlü ve benzeri keli-
meler çıkarıldı.

Öte yandan, devlette yeni kamu teşkilatlarının 
kurulması ve farklı makamların ortaya çıkma-
sı, ekonomik- kültürel değişiklikler ve bunlara 
bağlı olarak yepyeni kelimelerin doğmasıyla, 
Rus dilinin söz dağarcığı aktif olarak yeni-

TÜRKİYE

Sovyet Dönemi Rus Dilindeki 
Değişmeler*, **

NERMIN TAŞER

* Bu yazı http://diplomba.ru/work/78009 sitesindeki Sovyet Dönemi Rus Dili başlıklı yazıdan çevrilmiştir.  
** Dil, yaşanan hayatın aynasıdır. Toplumda meydana gelen her türlü değişim bir süre sonra dile yansır. Bu doğal gelişme bazen 

de siyasi ve ideolojik müdahalelerle zorunlu ve radikal değişimler ortaya çıkarır. Batılılaşma serüveni dahil komşumuz Rusya ile 
bu anlamda aramızda paralel gelişmeler var, dil değişimi de buna dahildir. Ne ki Rusya’daki sosyal bilimciler bu değişimi bizim 
bilim adamlarımıza göre daha derinlemesine masaya yatırıp sorgulamaktadır. Aşağıda okuyacağınız çeviri de Rusça’nın özel-
likle 1917 Bolşevik Devrimi sonrası –pek çoğu zorunlu- değişimini ele almaktadır. Dileğimiz Türkçe için de bu tür çalışmaların 
yapılmasıdır. 
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lendi.   Mesela: İl komitesi), Bölge Komitesi, 
Yürütme Kurulu, Bolşevik, Öncü,  Komsomol 
Üyesi, Kollektif Çiftlik, Kolhoz Çiftçisi, Sovyet 
Üretim Çiftliği,  Gıda Dağıtımı, Müteşebbis, İş 
planı, Güvenlik Kuvvetleri, Propaganda Ekibi,  
Tarım Kompleksi, Köy Sahipleri, Budenov Sü-
vari Ordusu gibi. 

Sovyet dönemi parti yöneticilerinin ve ak-
tivistlerin konuşmalarında ortaya çıkan dil 
özellikleri, gazeteler ve toplantı raporlarıyla, 
karar ve emirlerle topluma yayıldı.  Resmi ku-
rumların, ziyaretçileriyle iletişimde kullanılan 
dil, Sovyet iktidarının ilk yıllarında eğitimli ve 
yarı eğitimli olan geniş kitleler için konuşma 
örnekleri haline geldi. Birçok kelime ve keli-
me değişimi, resmi dilden günlük hayatın ko-
nuşma diline nüfuz etti.  Diğer   taraftan da 
ters yönde gelişmeler yaşanmaya başlandı; 
okuryazar olmayan insanların,  basit deneyim 
ve jargonları kararnamelerin, raporların, tali-
matnamelerin dilini etkiledi. Bu durum 20’li 
yılların karakteristiğidir, çok daha sonraları 
edebi normların güçlendirilmesi yönünde 
değişim başlamış,  yöneticilerin ve tüm halk-
ların eğitim seviyesi artmış olsa da, yine  Sov-
yet iş dünyasının  ve yayımcılık stilinin ortaya 
çıkardığı normlar, Rus dilinin tarihi-kültürel 
gelenekleriyle  çatışmaya devam etmiştir.

Bu dönem kullanılan Rus dilinin ayırt edici 
özelliği kelime ve sözdizimlerinin resmi kısalt-
maların yoğun bir şekilde kullanılmaya baş-
lanmasıdır.  Mesela: Merkez Komitesi (TsК),  
İç Güvenlik (VOHR) Akşam İş Bilgisi Oku-
lu (VRŞ), Devlet Makine Fabrikaları Birliği 
(GOMZA), Şehir Komitesi (GORKOM), Halk 
Eğitimi Kent Birimi (GORONO), Okul Çalışa-
nı (ŞKRAB) bunlar arasındadır.

Sovyet dönemi Rusçasının karakteristik özel-
liklerinden biri de, muhaliflerin kullandık-
ları dille karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. 
Sovyet dönemi süresince, gerçeklik algısını 
yaratan imgeler biçimleniyor, kitle iletişim 
araçlarında bu imgelerin yansıması kontrast 
oluşturuyor ve parametrelere göre kutup-
laşmalar yaşanıyordu. Sosyalist topluma ait 
olanlar: ideolojik yakınlık; ahlaki olan; par-
tiye yakınlık; ideolojik idealler… Onlarınki, 
yani kapitalist topluma ait olanlar: ideolojik  
yabancılaşma; ahlaksız olan; parti karşıtı; 

idealsiz olanlar... Ekim Devrimi’nden sonra, 
Rusça’da iki leksik sistem oluşmaya başla-
dı: Biri kapitalizm fenomenleri adına, diğeri 
sosyalizm fenomenleri adına gelişti. Kapita-
list ülkeler; istihbaratçı, casus, asker, işgalci, 
gerilla, terörist diye adlandırılırken, kapitalist 
toplumdaki olgular kapitalizm, rekabet, mili-
tarizm, yolsuzluk, mafya, soykırım, ayrımcılık, 
bağımlılık, ticaret, sömürü gibi terminlerle 
anlatılır oldu.  Sosyalist toplumdan bahseder-
ken; sosyalizm, demokrasi, uluslararası kar-
deşlik, dostluk, barış, serbest çalışma, eşitlik 
kavramları geliştirilmişti. 

Sovyet döneminin dilbilim sözlükleri, aynı 
zamanda zıt anlamlı kelimelerin etkileşimini, 
kelimelerin sosyal renkliliğini de yansıtıyordu. 
Bu süreçte hazırlanan Çağdaş Rus Dili Söz-
lüklerinde ideolojileştirilmiş kelimelerin altını 
doldurma  yolları ve araçları geliştirilmişti. 
Kelimeler, ayrıntılı tanımlanmaya başlanmış 
veya imgelerle desteklenmek istenilmişti. Me-
sela; kapitalist ülkelerde; burjuva toplumun-
da; batı ülkelerinde, çürüyen kapitalizmde; 
bohem- burjuva toplumunun entellektüelli-
ği; sürdürülebilir maddî güvencesi ve daimi 
ikametgahı olmayanlar (çoğunlukla aktörler, 
müzisyenler, sanatçılardan bahsederken); 
kalantör, (kapitalist ülkelerdeki herhangi bir 
sendikanın liderliğinin en etkili üyesinden 
bahsederken) gibi.

Yine bu süreçte, sosyo-ideolojik değerlendir-
melerin yer aldığı  Açıklamalı Sözlükler orta-
ya çıkmıştır. Mesela; Reformizm: Devrimci 
sınıf mücadelesini reddeden; işçi hareketin-
de marksizme düşman bir akımdır. Veya, ta-
nımı açık kelimelerin de tanımlanmasına baş-
lanmıştır: Hisse Senedi: temettü getiren bir 
menkul kıymettir, anonim şirkette sahibinin 
katılım belgesi; hisse senedi fiyatı, işletmenin 
kar marjına ve banka yüzdesine bağlıdır, bu 
nedenle hisse senetleri kapitalist ülkelerde 
spekülasyon konusudur. Bürokratizm: yü-
rütme merkezlerinin toplum üyelerinin irade-
sinden ayrılmasına dayalı, siyasi, ekonomik 
ve sosyal yönetim sistemidir. Dahası, bürok-
ratizm sömürge toplum şartlarında yetkililer 
ağının, polis aygıtının ve idarenin ramifikas-
yonuyla gerçekleştirilir. Bürokratik idare yön-
temleri keyfi ve voluntarizmle karakterizedir. 
Sosyalizm yönetimi sürecinde, -eski toplum 
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yapısının korunması veya sosyalizm ilkelerine 
uyulmaması sonucunda ortaya çıkan bürok-
rasinin- tüm formlarını ortadan kaldırmak için 
önkoşullar yaratılmıştır. Bürokratizm ile müca-
dele -sosyalist demokrasinin gelişimiyle ve de  
eleştiri - özeleştirinin yaygınlaştırılması yoluy-
la mümkün olur. 

Sosyalist rejimi ve muhalifleri tasvir ederken; 
yorum katmak giderek  zorunluluk halini al-
mıştı: Gelişen sosyalizm-çürüyen kapitalizm; 
komünizmin parlak geleceği-içten içe çürü-
mekte olan kapitalizm. «Sovyet « tanımı kul-
lanıldığında, leksik ifadesi  daima «en iyi» ol-
duğu manasındadır:  «Sovyet gençliği, Sovyet 
adamı, Sovyet bilimi, Sovyet sporu, Sovyet 
yaşam tarzı, Sovyet ekonomisi» ve benzeri ke-
limeler sadece Sovyet Devleti ile ilgili olduğu-
nu anlatmıyor aynı zamanda “en iyi” anlamı-
na geliyordu.

Sovyet iktidarı döneminde pek çok şey yeni-
den adlandırıldı. Bu uygulama, ülke hükü-
metlerinin, kelimeler ve dil yoluyla kamu bi-
lincini etkileme arzusundan kaynaklanmıştır. 
Yeniden adlandırmalar neticesinde, birinci 
olarak; hayatın pek çok alanında sürekliliği 
yok etmeyi, devrim öncesi geçmişle bağlan-
tıyı koparmayı başardılar. İkincisi; Çarlık Rus-
ya’sını ve onu hatırlatabilecek sembollerin 
çoğunu hafızalardan silmiş, yani ihanet et-
mişlerdir.  Üçüncüsü; toplumsal hayatın her 
yönden güncellendiği, yenilendiği izlenimi 
ortaya çıkmıştır. Dördüncü olarak; isim de-
ğişiklikleri, yeniden adlandırılmış nesnenin 
özünde büyük dönüşüm olduğu algısı yara-
tılmış ve neticede toplum kendisinde kalıcı 
niteliksel bir değişiklik olduğu yanılsamasına 
kapılmıştır.

O dönemde, ülke idarecilerinin önünde yeni-
lenen Rus dili vasıtasıyla sadece kitlesel bilin-
ci geliştirme değil, aynı zamanda bizzat top-
luma biçim verme görevi bulunmaktaydı.  Bu 
görev, parti ve hükümet seçkinlerinin çıkarla-
rına hizmet eden, siyasi-ideolojik bir proble-
matik haline gelmişti; bunun en iyi gösterge-
si, iş ve işçilerin yeniden isimlendirilmeleridir. 

İlk beş yıllık programda; bu yeni tanımlama 
– isimlendirme faaliyeti, halkın bütün gücü-
nü harekete geçirme noktasında büyük plan-

lamaydı, dolayısıyla “güçlü+ vurucu emek” 
kavramını  ortaya çıkarıldı ve böylelikle ilk 
“vurucu emekçiler” görünmeye başladı. Bu 
yeni “vurucu” kelimesi ilk kez D. N. Usha-
kov’un editörlüğünü yaptığı “Rus Dilinin Açık-
lamalı Sözlüğü”nde karşılığını buldu: “sos-
yalist üretimin öncü çalışanı, normları tam 
anlamıyla yeni baştan yerine getiren, tekniğe 
aktif olarak vakıf ve üretim disiplininin model 
kişisi”. Daha sonraları “ vurucu” (udarnik), ke-
limesinden, vurucu kadın (udarnitsa), vurucu 
güç (udarniçestvo), vurucu güce göre (po-u-
darniçestvo), vuruculuk (udarnost), vurucu 
güç olan (udarnıy; udarno) gibi kelimeler 
türetilmiştir.   

Aynı dönemde, “önde gelen” (peredovik) : 
«inisiyatifi ilk önce ele alan kişi, bir işte baş-
kalarına  örnek olan kişi» kelimesi ortaya çıktı. 
Ayrıca, birkaç kelimenin birleşiminden oluş-
turulan ifadeler kullanılmaya başlandı: Üretim 
Öncüsü, (peredovik proizvodtsva), Sosyal Re-
kabet Öncüsü (peredovik sotssorevnovania), 
Efektif-Öncü İşçiler (raboçiye peredoviki)….

30’lu yıllarda Sovyet halkına “vurucu emeğin” 
ilericiliği ve “emeğin ilhamı” konulu benze-
ri görülmemiş bir fikir daha aşılanır: daha 
sonraki yıllarda yeni bir tanımlama gerekir: 
“vurucu” ifadesi, yerini “Stahanovcular” (sta-
hanovtsı) ve “Stahanovlar”  (Stahanovki) keli-
mesine bırakır. Sözlük editörleri bu kelimeyle 
“işçi sınıfının emeğe ilgisinin kaliteli bir şekil-
de arttığını” vurgulamayı amaç edinmişlerdir. 
Ardından, 60’lı yıllara gelindiğinde, “vurucu” 
kelimesi, “Denizci” (Mayak) kelimesiyle karşı-
lanmaya başlanır. “Yeni Kelimeler ve Anlam-
ları- Açıklamalı Sözlük (1971)” adlı lügatte: 
Mayak :  «emek ve üretim faaliyetlerinde öncü 
olan» açıklamasıyla yerini alır. 

Takip eden sonraki on yılda; komünist emek 
tugaylarının* ortaya çıktığını görüyoruz. Bu 
yeni süreçte, toplumsal gelişimin en yüksek 
seviyesine yaklaşıldığından ve komünizmin 
emeğe  yaklaşım şeklinden, -yani bireysel 
değil, kollektif katılımdan- bahsedilmeye baş-
lanmıştır. Yeni sloganlarla, tam refaha eriş-
mek amacıyla sosyalist ekonomide fırtına gibi 
esen faaliyetler; parlak bir geleceği arzula-
yan Sovyet halkının emek ilhamı anlatılıyor-
du. 
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Ekim Devrimi’nden sonra ülke hayatının ta-
mamen güncellenmesi ve radikal dönüşümler 
amacıyla,  eski isimlerin yerini yeni isimlerin 
alması gerekiyordu.  Bu alanda periyodik ola-
rak geniş çaplı bir çalışma yapılmış; ülkenin 
idari-bölgesel  tanımlamaları değiştirilmiştir: 
valilik (guberniya),  ilçe, (uyezd),  belde (vo-
lost) yerine cumhuriyet ((respublika), bölgeler 
(oblast), bölge (rayon) kelimeleri kullanılma-
ya başlanır. Kamu kurumlarının adları Sovyet 
Halk Komitesi (sovnorkom), Sovyet Halkının 
Üretimi (Sovnorhoz) gibi birleştirilmiş; (Rusya 
Sosyal-Demokrat İşçi Partisi (RSDPR) , Bütün 
Rusya Komünist Partisi (VKP) Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi (KPSS) gibi kısaltılmış keli-
melerle ifade edilir olmuştu. Askeri rütbeler 
değiştirilirdi: Asker: Kızıl Muhafız (Krasnaya 
Gvardiya),  Kızıl Ordu Eri, (Krasnoarmeyets), 
Subay yerine  Askeri Birlik Komutanı (Afitser: 
Komandir) Binbaşı, Müfreze Komutanı (Ma-
yor: Komvzvoda), Albay, Alay Komutanı (Pol-
kovnik: Kompolka) ve Polis yerine Milis Kuv-
vetleri  (Politseyskiy: Militsioner)   kullanılır 
oldu.   

Pek çok şehir yeniden adlandırıldı: Peters-
burg-Petrograd-Leningrad; Tsaritsyn-Sta-
lingrad-Volgograd; Samara-Kuybişev; Nijnıy 
Novgorod-Gorki oldu.  Çoğu şehirlerde ana 
caddelerin  farklı farklı olan  isimleri kaldırıl-
dı ve Lenin, Engels, Marks, Ekim- (Oktyabr) 
gibi aynı  adlar verildi. Sovyet yaşam tarzının 
bir özelliği haline gelen yeniden adlandırma 
geçmişi unutmanın yolu olduğu kadar, daha 
iyi hayat sunuluyormuş duygusunu oluşturu-
yordu.  

Ayrıca, Sovyet dönemi konuşma dilinin gra-
mer özelliklerini dikkate alırsak,  Rus dili gra-
mer yapısının sağladığı bazı imkanların sonu-
na kadar zorlandığı görülür. İlk dikkati çeken  
fiillerin yerini isimlerin almaya başlamasıdır:   
daha iyi hale getirme (uluçşeniye);  daimi 
iyileştirmeyi  gerçekleştirme (soverşenstvova-
niye); giderek-yükselterek iyileştirme (povışe-
niye)…

- tek başına anlamı olan  kelimeler resmi-gö-
revleri anlatırken kullanılmaya başlandı: 
yapmaya yeltendiler (sdelali popıtku: yap-
mak+risk alarak bir şey yapmayı denemek), 
mücadeleye girmek (vesti barbu: hareketi 

yönlendirmek, yönetmek, biçimlendirmek+ 
savaşı),  hesaba katmak (podhodit k uçotu: 
bir hesaba+ yaklaşmak); 

- aynı cümlede kelimelerin birbiri ardına yı-
ğılması:  “gelir(in) vergisinin geciktirici(nin) 
etkisi(nin) imkanı” (vozmojnost zaderjivayuş-
çevo vliyaniya oblojeniya dohoda) (çn: bu 
örnekte –in hali)

- üstünlük bildiren sıfatların sık kullanımı: en 
büyük, (veliçayşiy); en hızlı (skoreyşiy), en 
mükemmel (zameçatelneyşiy)

- soyut kavramların gereksiz şekilde fazlaca 
kullanılması şablon tasvirler ortaya çıkarmıştır: 
“krizin derinleşmesi endüstrinin perspektif-
lerini yeniden değerlendirmeyi zorlamak-
tadır”; “Vapurlara duyulan  ihtiyaçların hız-
la artması

Sovyet Ticaret Floları Merkezi’ni, gemilerin 
transferlerinin daha hızlı yapılması sorunsa-
lıyla karşı karşıya bırakmıştır”, “Homojen 
kuruluşların bir çatı altında toplanmaları, 
tedarikçilerin sayılarının sınırlandırılması an-
lamına gelmektedir”.  Eğer bu ve  benzeri 
cümlelerde  gramer prensiplerini temel iki ya-
pıya ayıracak olursak fantastik bir resim elde 
edilir. “…derinleşmesi yeniden değerlendir-
meyi zorlamaktadır…””…birleşme ….anla-
mına gelmektedir…”, “…güçlenmesi… ivme 
kazandırmıştır”…

Olaylardan ve gelişmelerden bahsederken;  
yüklemler öznelere ait olmaktan çıkarılmış, 
efsanevi subjektif  olgular ileri sürülmüş, böy-
lelikle hem   kişisel sorumluluklardan kurtul-
ma imkanı doğuran, hem de  temel etkilerinin  
neticesiymiş gibi anlaşılmasını sağlayan  “de-
rinleşmesi, yükselmesi, çökmesi” ve benzeri 
öznesiz ifadeler tercih edilmiştir.

Rusçanın leksik özelliklerine göz atmadan ol-
maz. Yeniden yapılanmaya paralel olarak ke-
lime hazinesi  artmıştır. Kelimelere küçültme 
ve sempatiklik katan sonekler ilave edilmiştir: 
yemek salonu, (stolovka), okuma salonu (çi-
talka), Resimli Bölümü: izobrazilovka); Nor-
mal Okul (normalka), Nöropsikiyatrik Yatılı 
Okulu (stantsionarka), gibi. 

Kişilerin durum ve mevkiilerini ifade eden ke-
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limelerin kısaltılmış halleri yaygınlaştı: mah-
rum edilen kişi, (lişenets- лишенец); halkı 
aydınlatan (prosveşçenets);  Sovkino üyesi 
(sovkinets)  Tekelci (trestovik); rejim taraf-
tarı (rejimşçik);

Kısaltmalar yaygınlaşmıştır: Bot ve Mest 
Ayakkabıları Yapımı Olağanüstü Komis-
yonu (çekvalap);  Tver Kıyafet Fabrikası (Tve-
rodejda);  Komunizm Akademisi Öğrencisi 
(Akavek);

Halkın biraz anlayabildiği, gazetelerde ve 
yazılı belgelerde kullanılan ve ancak on yıl 
sonra anlaşılabilir hale gelen kelimeler  dile 
yerleşti: plenum, ultimatom, ignore etmek, re-
güler olarak, inisiyatif, gibi.

Nötr kelimelere olumsuzluk katan duygusal 
yüklemelerin yapıldığı, anlamlarının daraltı-
lıp çarpıtıldığı görülür.

Sovyet döneminde yine Rusçanın resmi kulla-
nımında fonksiyonel ve üslup özelliğinin de-
ğiştiğini, olumsuz kelimelerin metafor ve sem-
boller haline geldiğini görüyoruz: başarı için 
savaşmak; üretim için mücadele etmek; 
işçi sınıfının avangardı; sinyal vermesi; te-
mizlik; değişim rüzgarları; emperyalist kö-
pek balıkları; kaydırılması;  kirlenme; hidra- 
karşı devrimci:(yılan).

Yüceliği anlatan kelimelerin benzeri görül-
memiş; devasa; duyulmamış; titan; benzersiz 
ve diğer kelimelerin epitet (kötü anlamlarını 
öne çıkaran)  kullanımı başlamıştır.

İddiaları onaylayıcı kelimelerin kategorik 
olarak sık kullanılması: açıkça (oçevidno); 
kesinlikle (opredelenno); bariz bir gerçek 
(yasno-fakt); kesinlikle “bana kesinlikle öyle 
geliyor” diye bişey yok, (niçevo podopnova 
“mne opredelenno kajetsya”)…

Suçlulara ait jargon kelimelerin gazete ha-
berlerine ve resmi konuşma diline nüfuz et-
mesi: tehdit savurmak, azarlamak, sahte, sız-
dırma bilgiler, fitneci, soygun çetesi… 

Yazılı ve sözlü basın yayın  organlarında  ve 
halk arasındaki konuşmalarda küçültücü keli-
melerin kullanılması: sürüngen, parazit, Be-
yaz Ordu piçi…

Kavramların gerçek anlamlarını gizleyerek 
üstü örtülü kelimeler kullanmak: izolyator: ce-
zaevi; etüt etme: çok kaba-sert eleştiri; yetkili 
organlar: devletin güvenlik organları; ölüm 
cezası: silahla infaz etme anlamlarında kulla-
nılmaya başlanıldı. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması süreci yaklaşık 
olarak, 1987 - 88 yıllarında başlamıştır. Bu 
yeniden yapılanma süreci de  Rus diline baş-
ka türlü etki yaptı. Sovyet sisteminin çökmesiy-
le birlikte, 20’li yılların dil değişimini hatırlatır 
şeklilde, toplumun konuşma pratiğinde yep-
yeni eğilimler görüldü. XX.yüzyılın hem 20’li 
ve hem de 90’lı yıllarında, dilin siyasileştiril-
mesi, kelimelere belirgin şekilde değer katma 
çabası, birçok kelimeyi belirli bir kamu gru-
buna ait bir kişinin sembollerine dönüştürme 
çabası, geniş kitleler  ve yöneticiler tarafından 
kullanılan dil normlarının istikrarsızlaştırılma-
sı, yabancı kökenli kelimelerin çoğalması,  
farklı sosyal gruplar arasındaki karşılıklı yanlış 
anlaşılmaların artması ve benzeri olumsuz-
luklar,  her iki süreçte de karakteristik bir hal 
almıştır.  Şehirlerin, caddelerin, kurumların 
isimleri ile  görevlerin  tanımları yeni baştan 
adlandırılmaya başlandı. Sovyet döneminin 
ideolojik leksiği ve bir çok  kelime aktüalite-
sini kaybetti, kullanımdan çıktı. Bunun yerine, 
dini terminoloji yeniden hayat buldu, pek çok 
ekonomik ve hukuki terimler özel alandan, 
genel alanlara geçiş yaptı. Artık günümüzde 
“yeniden adlandırma süreci”  toplumsal  bi-
linci etkileyen bir araç olmaktan çıktı, kendini 
tüketti. Tarih, bize eski isimleri de kapsayan 
tüm  kayıplarımızı geri vermektedir. Bununla 
birlikte, geçmişin dersleri açıklayıcı ve öğre-
ticidir. Dildeki değişiklikler bizleri arzu edil-
diği kadar olumlu sonuçlara taşımıyor, aynı 
zamanda dildeki olumsuz değişikliklere yol 
açabildiği için, dilimizi istenmeyen değişik-
liklerden nasıl koruyacağımızı düşünmeliyiz. 
Sonuçta, dilin kaderi her bir kişiye bağlıdır. 
Devlet, her kelimeyi kontrol edemez ve dil 
üzerine «yetkindir” mührü basamaz. Herkes, 
Rus dilini bozmadan, gelecek nesillere ak-
tarmaya özen göstermeli ve toplum, her bir 
vatandaşın Rusça bilgisini geliştirmesine yar-
dımcı olmalıdır. 
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Türkmen şairi Oraz Yağ-
mur`un Ali Şamil`e yazdığı 
şiirinde “Hazreti Ali’nin Ha-
yali” benzetmesi Ali Şamil`in 
hayat ve sanat gayesinin 
gerçek bir ifadesidir. Bu 
benzetme ömrünü milletine 
adamış bir insana verilmiş 
en doğru değerdir. Ali Şamil 
bütün Türk dünyasının oğlu-
dur. Onun yaşadığı hayat ve 
çalışmaları Türk dünyasında 
bir örnek teşkil edecek ni-
teliktedir ve o, hayatı ve sa-
natıyla milletini seven, onun 
hür ve başka milletlerle eşit 
şekilde gelişmesini isteyen bütün Türkler`in 
hayalidir. 

Ali Şamil, 5 Haziran 1948`de bugünkü Erme-
nistan`da çoğunlukla (1988-1989`lara ka-
dar) Türklerin yaşadığı Göyçe bölgesinin Ba-
sarkeçer ilçesinin İnekdağ köyünde doğdu. 
İlk, orta ve lise eğitimini burada aldı. Ali Şamil 
1965 yılında Azerbaycan`ın yeni kurulmuş 
endüstri şehri Sumgayıt`a gelerek fabrikada 
işçi olarak çalışmaya başladı ve aynı zaman-
da 1968-1973 yılları arasında Azerbaycan 
Devlet Üniversitesinin İletişim Fakültesinde 
okudu. İşçilik ve öğrencilik yılları onun kişi-

liğinin milli ve siyasi yönden 
gelişmesinde büyük etkisi 
olan yıllardı. Üniversitede 
okuduğu yıllarda bilimsel ve 
siyasi yönden çok aktif olan 
Ali Şamil Fakülte Öğrenci Bi-
lim Topluluğu`nun başkanı 
olmuştur. 

Ali Şamil, 1973 yılında me-
zun oldu ve atama ile Nah-
civan Özerk SSC`de “Şerg 
Gapısı” Gazetesinde çalış-
maya gönderildi. Burada 
onun çalışmaları çok verimli 
olmuş, hem gazetenin iste-

ğiyle yazılar yazmış hem de SSCB`nin bütün 
bölgelerine erişim imkânına sahip olmuştu. 
Kısa sürede kendini bilgili ve çalışkan bir ga-
zeteci gibi gösteren Ali Şamil`e SSCB`deki 
Nahcivan gibi özerk cumhuriyetler ve özerk 
vilayetlerde çıkan gazetelerle sayfa mübade-
lesi yoluyla ilişki kurmak, Nahcivan`ı tanıtmak 
ve propagandasını yapmak görevi verildi. Bu 
görev yoluyla Ali Şamil Uzak Doğu`dan Kuzey 
Kafkas`a kadar SSCB`nin çeşitli bölgelerin-
deki gazetelerde Nahcivan`ı, Azerbaycan`ı, 
Türk halklarını ve Türk toplumlarını tanıtan 
makaleler yayınlattı.

AZERBAYCAN

“Hazreti Ali’nin Hayali”:
Ali Şamil

NAILE ASKER*

* Doç. Dr., AMİA Folklor Enstitüsü
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Ali Şamil, “Şerg Gapısı” Gazetesinde güncel 
konularda; kültürel, edebi, tarihi, kültürel vs. 
konularda ve SSCB`deki cumhuriyet ve özerk 
cumhuriyetler hakkında yazılar yayınlattı. O 
dönemde hazırladığı “Elimizin Söz Bohçası” 
daimi sayfası ileriye doğru atılmış bir adım idi 
ve sayfa büyük okuyucu ilgisi toplamıştı. Nah-
civan`da yaşadığı yıllarda Ali Şamil bölgenin 
folklor örneklerinin toplanmasına ve yayınlan-
masına özel emek sarf etmiştir.   

Bütün Sovyetlerde olduğu gibi Nahcivan`da 
da 80`li yılların milli ve siyasi uyanış dalga-
sı yayılmaya başladı. “Şerg Gapısı” Gaze-
tesinde çalışırken Ali Şamil bu yıllarda Halk 
harekâtının aktif üyelerinden biriydi. O, giz-
li derneklerin toplantılarına katılmakta, tek 
Azerbaycan`ın değil, Sovyet mekânında ezi-
len tüm Türk halklarının hürriyet ve bağımsız-
lık sesi olmaktaydı.  Kısa süre sonra Ali Şamil, 
Azerbaycan Halk Cephesi Nahcivan Vilayet 
Teşkilatı meclisinin ve yönetim kurulunun 
üyesi seçildi. O, Nahcivan Vilayet Sendika-
lar Konseyi`ne bağlı “Ağrıdağ” Gazetesinin, 
AHC Nahcivan Vilayet Teşkilatı`na bağlı 
“Varlık” ve “Günay” Gazetelerinin organiza-
törlerinden ve esas yazarlarından oldu. 

1993 yılında Bakü`ye gelen Ali Şamil, Azer-
baycan Ansiklopedisi’nde göreve başladı. 
Burada o, “Uşak Ansiklopedisi” grubuna ve 
“Türk Dünyasının Meşhurları” grubuna mü-
dürlük etmiştir. Ali Şamil`in müdürlük döne-
minde hazırlanmış “Uşak Ansiklopedisi”nin 
üçüncü cildi 1999`da yayımlanmıştır. Bun-
dan başka buradaki görevi yıllarında o, “Türk 
Dünyasının Meşhurları” sözlüğünü (Adalet 
Tahirzade ile birlikte) hazırlamış ve yayımlat-
mıştır.

1998 yılından Ali Şamil, bilimsel çalışmaları-
na hız vermiş ve Azerbaycan Milli İlimler Aka-
demisi`nin Folklor Enstitüsü’nde çalışmaya 
başlamıştır. Ali Şamil, 2007. yıldan bu yana 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor 
Enstitüsü`nde Uluslararası İlişkiler bölümüne 
başkanlık yapmaktadır. 

Ali Şamil, bu bölüme başkan olduktan sonra 
özellikle Türk dünyasını bir araya toplayan, 
ortak kültür, ortak dil, ortak değerler konula-
rında uluslararası bilimsel toplantılar düzen-

lemeğe başladı. Folklor Enstitüsünün yeddi 
yıl peş peşe düzenlediği “Ortak Türk Geçmi-
şinden Ortak Türk Geleceğine” Uluslararası 
Folklor Sempozyumlarını buna örnek olarak 
göstermemiz mümkündür. 

Ali Şamil, Folklor Enstitüsü adına başvurarak 
ortaklaşa düzenlenmiş birkaç sempozyumun: 
Türkiye`nin Bolu kentinde Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi (BAMER), Özbe-
kistan Cumhuriyeti Fenler Akademisi Dil ve 
Edebiyat Enstitüsünün birlikte düzenlediği 
I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültü-
rü Uluslararası Sempozyumu`nun (18 Ekim 
2009); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ga-
zimağusa kentinde AMİA Folklor Enstitüsü ie 
Doğu Akdeniz Üniversitesinin birlikte düzen-
lediği Uluslararası Sempozyumun (1-3 Aralık 
2011); AMİA Folklor Enstitüsü, İ. Cavaxişvili 
Tiflis Devlet Üniversitesi, Türkiye`nin Arda-
han Üniversitesi, Kafkas Üniversiteler Birliği, 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ği ve Valeh Hacılar Uluslararası İlmi-Medeni 
Tatkikat Fakfı`nın Gürcistan`ın başkenti Tiflis 
kentinde birlikte düzenlediği “Kafkas Halkla-
rının Folkloru ve Lingvokulturolojisi” Sempoz-
yumunun (18-21 Nisan 2012) öncülerinden 
ve organizatörlerindendir.

Ali Şamil, öğrencilik yıllarından hiçbir zaman 
araştırmalarına ara vermemiş, bu araştırma-
larıyla yakın tarihimize ışık tutmaya çalışmış-
tır. Onun araştırmalarda en önemli mesele-
lerinden birini Türk soylarının problemleri 
oluşturmaktadır. Sovyetlerin dışındaki Türk 
soylarının da siyasi durumu, hürriyet müca-
delesi, tarihi, bilimsel ve manevi problemleri 
Ali Şamil`in ilgi merkezinde olmuştur. Sovyet 
döneminde konuşulması tabu olan konularda 
araştırmalar yapmak cesaret isteyen bir işti. 
Bu konularda yazdığı “Colan Türkmanları”, 
“Kırım Sevgisi”, “Tanıdığım İnsanlar”, “Des-
tanlaşmış Ömürler”, “Kuzey Kıbrıs”, “Uygur, 
Gagavuz, Kuzey Kafkas Türklerinin Folklo-
ru ve Edebiyatı”, “Türkçülüyün Kurbanları”, 
“Dissident Sorağında” vs. kitapları onun araş-
tırma coğrafyasının genişliğinden haber ver-
mektedir. Nerede yaşamasına bakmaksızın 
Ali Şamil araştırmalarının dışında kalmış tek 
bir Türk soyu yoktur. 
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Onun, Çar Rusya`sının ve daha sonra Sov-
yet Rusya`sının sömürgecilik siyasetine karşı 
koymaya çalışan, buna göre işkenceler gören 
kalem sahiplerinin, aydınların sonraki haya-
tı, ailelerinin yaşadığı zulümler, sürgünler vs. 
meseleleri daha çok dikkatini çekmiş, o bu 
konulara yoğunlaşmıştır. 

Ali Şamil araştırmalarının en başında meş-
hur Azerbaycan şairi, halkbilimcisi Bolşevik 
represyonlarının kurbanı olmuş Emin Abid 
Gültekin-Ahmedov (1898-1938) gelmekte-
dir. Emin Abid`in “Azerbaycan Türklerinin 
Edebiyat Tarihi” kitabı, Türk edebiyatında 
bayatı-mani türü, Dede Korkut Kitabı, Firdo-
vsi, Füzuli, XVII. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı, 
Yunus Emre, Karacaoğlan, Mirze Feteli Ahun-
dzade, Mirze Şefi Vazeh, Mirze Alekber Sabir 
vs. hakkında olan yazıları Ali Şamil tarafından 
araştırılmıştır. O, Emin Abid sanatı hakkında 
birçok makale yazmış, birçok bilim toplantıla-
rında konferanslar vermiştir. Emin Abid`in ilk 
defa 1948 yılında Türkiye`de basılmış “Buzlu 
Cehennem” şiirler kitabını 1999 yılında Ba-
kü`de yayına hazırlamış ve geniş ön sözle 
bastırmıştır. 

Son yıllarda ise Ali Şamil`in arayış ve ince-
lemeleri sonucunda yazdığı “Ahıskalı Hasta 
Hasan / Şiirleri Ve Şiirlerinin Yaranması Hak-
kında Rivayetler” ve “Çıldırlı Âşık İrfanî (Şiir-
leri, Hakkındaki Destan Rivayetler)” kitapları 
topluma sunulmuştur. Ali Şamil, gergin ve 
aralıksız emeği sayesinde bu âşıkların eserle-
ri, hayatı, sanatı ve haklarında yaşayan sözlü 
ürünleri bir araya toplamıştır. 

Bugünkü Azerbaycan`ın siyasî sınırlarının dı-
şında oluşmuş kültür örnekleri millî etno-kül-
türel sistemimizin bir parçasıdır ve araştırılma-
sına, öğrenilmesine geç kalınmıştır. Ali Şamil 
her zaman bunun farkında olmuş, bu alanda 
araştırmalara daha öğrencilik yıllarında baş-
lamış, halen de devam etmektedir. Sovyet 
yönetiminin ve özellikle Ermeni yöneticilerin 
Kafkaslar`da Türk`ün varlığını küçültmek, 
daha aza indirmek çabaları bir genç aydın 
olarak onun gözünden kaçmamış, özellikle 
Sovyet Azerbaycan`nının siyasî sınırlarının 
dışındaki millî, medenî varlığımız, kültürel ve 
dinî kimliğimiz içerisinde olan âşıklarımız, şa-
irlerimiz hakkında bilgi toplamaya başlamış-

tır. Kendisi ilk tecrübeleri hakkında anlatırken 
karşılaştığı sıkıntılardan şöyle bahseder: 

“Ahıska âşıklarının şiirlerini toplarken ve ömür 
yollarını öğrenirken ilk geldiğim kanaat şu 
oldu: Sovyet-Türkiye ilişkilerinin soğukluğu-
na, bölgede yaşayan Türk Müslümanların 15 
Kasım 1944’te ‘vatan haini’ ilân edilerek Orta 
Asya ülkelerine sürgün edildiğine göre Ahıska 
hakkında az yazılmış, folkloru toplanmamıştı. 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye`ye 
gidiş geliş arttı. Türkiye`deki araştırmacıların 
eserleriyle tanışınca gördüm ki, Ahıska böl-
gesi hakkında araştırmalar orada da gönül 
açan olmamış. Dünyaya meydan okuyan Sov-
yet İmparatorluğu`nun sınırlarında yaşayan 
Türklerin tarihinin öğrenilmesinde, bölgeden 
diyalekt, folklor, etnografya materyallerinin 
toplanıp yayınlanmasında, araştırılmasında 
bir çekingenlik meydana gelmiştir”.

1972`de Sovyet yönetiminin Âşık İslam Er-
dener`e akrabalarını görmek için memle-
ketine gelmesine izin vermesi Ali Şamil`e 
bu araştırmalara yönelmek ve doğru yoldan 
ilerlemek imkânı sağladı. Ali Şamil bu haberi 
aldıktan sonra Bakü`de derslerini bırakarak 
aşığı görmek için Gürcistan Borçalı`ya geldi. 
Bu görüş 50 yıllık bir kopukluktan sonra bil-
gi ve birikimlerin analiz edilmesine, özellikle 
Ağbaba-Çıldır-Ahıska âşıklık geleneğindeki 
son durum hakkındaki bilgilerin öğrenilme-
sine ve karşılaştırılmasına neden oldu. Hasta 
Hasan`ın hayatı ve sanatı hakkında ilk defa 
rahmetli İslâm Erdener`den doğru bilgi almış 
Ali Şamil bunun izini sürerek aşığın aklanma-
sına ve şiirleriyle, sanatıyla, hakkında yayılmış 
rivayet ve hikâyeleriyle gereken değerinin al-
masına yıllarını vermiştir. 

Bu bilgi alış verişinden sonra Ali Şamil Azer-
baycan`da folklor ve âşık geleneğine dair 
edebiyatı uzun uzun araştırmış, ama İrfanî, 
Kul Garani, Hasta Hasan ve diğer Çıldır-A-
hıska âşıkları hakkında ciddî bir kaynağa rast-
lamamıştır. Bundan sonra o, meşhur âşıklarla 
görüşmüş, sözlü olarak bir bilginin olup ol-
madığını araştırmaya başlamıştır. Uzun araş-
tırmalardan sonra Âşık Hüseyn Saraçlı onu 
Ağbaba`lı Âşık İskender Gülmemmedov`a 
yönlendirmiştir.
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Âşık İskender Ağbabalı, ünlü âşık Kör Nesi-
b`in çırağı olmuştur. Âşık Nesip de araya 
sınırlar girmeden önce yaklaşık 1890`larda 
Çıldırlı Âşık Şenlik`in çırağı olmuştur. Âşık İs-
kender Gülmemmedov Ağbaba`da Ellerkent 
(Elleroyuğu) köyünde 1980`li yıllarda Ali Şa-
mil`le görüştüğü zaman Ahıska, Çıldır, Kars 
âşık geleneğinin Sovyetler tarafında yaşayan 
tek bilicisiydi. Ali Şamil bu görüşme zamanı 
Hasta Hasan’la İrfanî`nin atışmasını ve sözlü 
gelenekte yaşayan bölge âşıklarının şiirlerini 
derlemiş, yazıya almıştır.

Ali Şamil daha sonraki görüşlerde Âşık İsken-
der`in tavsiyesiyle Hasta Hasan`ın Kazakis-
tan`daki akrabalarıyla irtibat kurmaya başla-
mıştır. Kazakistan`ın Talgar şehrinde yaşayan 
Âşık Murtaza da 1985`de mektupla Hasta 
Hasan`la İrfanî`nin atışmasını ve başka şiirle-
ri, âşık rivayetlerini yazıp Ali Şamil`e gönder-
miştir. Ali Şamil, bu derlemeler zamanı Âşık 
İslam Erdener`in, Âşık İskender`in ve Âşık 
Murtaza`nın söylediği metinler arasında çok 
az farklılıklar olduğunu gözlemledi. Bundan 
başka yine Kazakistan`ın Çimkend şehrinde 
yaşayan Âşık İlyas Dadayev`den de toplanmış 
metinler önceki metinlerle hemen hemen ay-
nıydı. 

Bunu üzerine Ali Şamil araştırmalarını Has-
ta Hasan ve İrfanî üzerinde yoğunlaştırmaya 
başladı ve uzun yılların gergin emeğinin ürü-
nü olan bu iki kitap yazıldı.

Ali Şamil sanatında “Köroğlu” Destanı da ge-
niş yer tutmaktadır. Bildiğimiz gibi “Köroğlu” 
Destanı Türk dünyasının en geniş yayılmış 
ortak destanlarından biridir. 2000`li yıllarda 
Güney Azerbaycan`da Ali Kamali`nin arşi-
vinde ortaya çıkan “Köroğlu” Destanı Ali Şa-
mil`in düzenlemesiyle “Köroğlu Destanı (Ali 
Kamali Arşivindeki Varyantlar)” adı altında 
yayınlandı. Ali Şamil bu varyant hakkında bir-
çok makaleler yazmış, varyantın metini, dili, 
kahramanları vs. hakkında yazıları ve bilimsel 
toplantılarda sunumları dikkat çekmiş, desta-
nın araştırılması meselelerine özel değer kat-
mıştır. 

Ali Şamil, 15 kitabın, 800`den fazla maka-
lenin yazarıdır. 20`den fazla kitabın derlen-
mesine, düzenlenmesine ve yayınlanmasına 

emek vermiş, birçok kitaba editörlük etmiştir. 
Dünyanın 18 ülkesinde düzenlenen 100`den 
fazla uluslararası sempozyuma katılmıştır. Ali 
Şamil`in 2010-2013 yılları arasında haftada 
bir gün TRT ile Azerbaycan`ın İctimai Radyo-
su`da yayınlanan programı – “Korkut Ata”da 
“Türk Dünyasının Meşhurları” başlığı altında 
200`den fazla Türk aydını hakkında konuş-
masının metinleri muhafaza edilmekte ve bu 
metinlere kaynak olarak başvurulmaktadır. 

Geride bıraktığı 70 yılın ardından Ali Şamil, 
bugün de gençlik hevesi ve hızıyla araştırma-
larına devam etmekte, Türk dünyasının bü-
tün coğrafyasını hedef almaktadır. Kendisine 
sağlık, sıhhat ve araştırmalarında kolaylıklar 
diler, Türklüğe gösterdiği hizmetler için te-
şekkür ederim. Sözümü noktalarken kendisi-
ne “Ali Hocam, bütün Türk dünyasının sevgi-
sini kazanmak kazançların en büyüğüdür ve 
bu herkese nasip olmaz” demek istiyorum.  

Ali Şamil`in kitapları

1. Türk xalqlarının tanınmış adamları / 
Şamil A., Tahirzade E.; Ensiklopedik 
melumat kitabı. Sözlük, layihe. – Bakı: 
Azerbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998. 
− 84 s.

2. Tanıdığım insanlar. I kitab / Şamil A. – 
Bakı: “Sumqayıt” neşriyyatı, 2000. − 156 
s.

3. Burulğandan çıxmaq mümkündürmü / 
Şamil A. – Bakı: Azerbaycan Milli Ensik-
lopediyası Neşriyyatı, 2001. − 152 s.

4. Dastanlaşmış ömürler / Şamil A. – Bakı: 
“Seda” neşriyyatı, 2001. − 96 s.

5. Quzey Kıbrıs / Şamil A. – Bakı: Azer-
baycan Milli Ensiklopediyası Neşriyyatı, 
2001. − 152 s.

6. Aşıq İsgender Ağbabalı / Şamil A., Şamil 
Azize. – Bakı: “Seda” neşriyyatı, 2006. − 
104 s.

7. Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türkle-
rinin folkloru ve edebiyyatı / Şamil A. – 
Bakı: ”Nurlan” neşriyyatı, 2011. − 412 s.

8. Axısqalı Xeste Hasan. (Şeirleri ve şeirle-
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rinin yaranması haqqında söhbetler) / 
Şamil A. – Bakı: “Elm ve tehsil” neşriyya-
tı, 2012. − 248 s.

9. Aşıq İsgender Ağbabalı. (Xatire, meqa-
le, mektub ve senedlerin işığında) / Şa-
mil A., Şamil Azize. – Bakı: “Elm ve teh-
sil” neşriyyatı, 2012. − 148 s.

10. Qırım sevgisi / Şamil A. – Simferopol: 
QCİ “Qırım devoquvped neşir” neşriy-
yatı, 2012. − 200 s.

11. Axısqalı Xeste Hasan. (Şeirleri ve şeirle-
rinin yaranması haqqında söhbetler) / 
Şamil A. – Almatı: “Elm ve tehsil” neşriy-
yatı, 2013. − 272 s.

12. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) / 
Şamil A. – Bakı: “Elm ve tehsil” neşriyya-
tı, 2013. − 164 s.

13. Colan türkmanları (folklor ve etnoqrafiya 
örnekleri) / Şamil A. – Bakı: “Elm ve teh-
sil” neşriyyatı, 2014. – 142 s.

14. Colan Türkmanları (folklor ve etnoq-
rafiya örnekleri) / Şamil A.; hazırlayan 
M.Herisçiyan, redakte ve etekyazıları 
H.Umudoğlu. − Tebriz: “Denizçin” neş-
riyyatı, 1395 (2016). – 144 s.

15. Çıldırlı Aşıq İrfani (Şeirleri, haqqında-
kı dastan revayetler) / Şamil A. − Bakı: 
“Elm ve tehsil” neşriyyatı, 2016. − 248 s.

16. Colan Türkmanları (folklor ve etnoqrafi-
ya örnekleri) / Şamil A., tekrarneşr, ha-
zırlayan M.Herisçiyan, redakte ve etek 
yazıları H.Umudoğlu. −Tebriz: “Deniz-
çin” neşriyyatı. 1397 (2018). − 144 s.

17. Dissident sorağında / Şamil A., Şamil 
Ezize. − Bakı: “Elm ve tehsil” neşriyyatı, 
2018. − 204 s.

18. В поисках диссидентов / Шамиль А., 
Шамиль Азиза. − Баку: Издательство 
“Elm ve tehsil”, 2018. − 156 c.

19. Gültekin-Emin Abid. Buzlu cehennem 
/ Tertib eden Şamil A. – Bakı: “Güneş” 
neşriyyatı, 1999. − 96 s.

20. Uşaq ensiklopediyası (nedir? kimdir?). 

III cild / Tertib eden Şamil A. – Bakı: 
Azerbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. 
− 352 s.

21. Uzaq dağların adamı / İ.Ö.Veliyevin 
heyat ve yaradıcılığı haqqında; tertib 
edenler Şamil A., Eliyeva T., Hacıyeva 
L., Qehremanova N. – Bakı: Azerbaycan 
Ensiklopediyası NPB, 2002. − 324 s.

22. Ağaoğlu B.E. Solovkide gördüklerim / 
Tertib eden Şamil A. – Bakı: “Güneş” 
neşriyyatı, 2004. − 80 s.

23. Koroğlu dastanı (Eli Kamali arxivindeki 
variantlar) / Tertib eden Şamil A. – Bakı: 
“Nurlan” neşriyyatı, 2009. – 396 s.

24. Folklor ve tariximiz mövzusunda respub-
lika elmi konfransının materialları. (19-
20 noyabr 2012) / Tertib edenler Şamil 
A., Saleh V. – Bakı: “Elm ve tehsil” neşriy-
yatı, 2012. − 248 s.

25. Aşıq senetinin tarixi inkişaf yolları ve 
Aşıq Şemşir merhelesi mövzusunda be-
yelxalq elmi konfransın materialları. (5 
dekabr 2013) / Tertib edenler Şamil A., 
Qezenferqızı A. – Bakı: “Elm ve tehsil” 
neşriyyatı, 2013. − 308 s.

26. Folklorun toplanması ve sistemleşdiril-
mesi problemleri mövzusunda respubli-
ka elmi kinfransının materialları. (5 iyun 
2013) / Tertib edenler Şamil A., Qezen-
ferqızı A. – Bakı: “Elm ve tehsil” neşriyya-
tı, 2013. − 240 s.

27. Emin Abid. Azerbaycan türklerinin ede-
biyyatı tarixi / Tertibçiler ve ön söz müel-
lifleri Şamil A., Ehmedov B. – Bakı: “Elm 
ve tehsil”, 2016. – 240 s.

28. Pof. Dr. Hacali Necefoğluna Armağan // 
Düzenleme kurulu Şamil A., Pidvoynıy 
V., Alekberli A., Özkaya S., Gazanfarkızı 
A. − İzmir, 2016.

29. Birinci Türkoloji Qurultay: görünen ve 
görünmeyen terefler. Elmi sessiyanın 
materialları. (10 iyun 2016-cı il) / Ter-
tib eden Şamil A. − Bakı: “Elm ve tehsil” 
neşriyyatı, 2016. − 100 s.
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Aşkı yaşamaktan çok yazmak daha zor sanı-
rım… Bu yazıda bahsedeceğim aşk ise  mil-
letinin çekmiş olduğu zorluklara kalem olmuş, 
onların sessiz çığlıklarını duyuran büyük ya-
zarın aşkı…

Aytmatov zor yaşam mücadelesine rağmen 
başına gelen tüm olumsuzluklara karşılık 
kalbinin sesini dinlemiş ve ona kulak vermiş-
tir. Aşkın daima ‘emek’ olduğunu vurgula-
mış, aşkı hiç yok saymamıştır. Hemen hemen 
her eserinde bir aşkı anlatmıştır. Cengiz Ayt-

matov “ilk aşkım” dediği aşkını savaş yılların-
da yaşamıştır. Ondan yaşça büyük olan bu 
aşk “Cemile” ve “Erken Gelen Turnalar” adlı 
eserlerine ilham olmuştur. Aşık olduğu kadın 
Aytmatov’dan büyüktür, aynı şekilde bilge ya-
zarın da kadına ilgisi büyüktür fakat ilgisine 
karşılık alamamış ve o aşk Aytmatov’un kalbin-
de hep kalmıştır. Halbuki nereden bilebilirdi 
aslında yıllar sonra daha büyük bir aşka tutu-
lacağını…

“Aşk hissettiğin kadardır.”

TÜRKİYE

Aytmatovun Gönül Penceresi
AYŞE KURT

“İki insan birbirini seviyorsa buna mutlu bir son yoktur.”
            Ernest Hemingway
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Aytmatov’a  aşkı iliklerine kadar hissettiren, 
onu kendine büyüleyen kadın ise Kırgızlar’ın 
ünlü balerini Bübüsara’dır. Bilge yazar gönül 
bağı kurduğu insana defalarca evlenme tek-
lifi etmiş ve her seferinde olumsuz cevaplar 
almıştır.

Çünkü Kırgız kültüründe ve Türkistan coğraf-
yasında, evlendikten sonra eşlerin boşanması 
tamamen ayıplanacak bir durum olarak kar-
şılanmaktadır. Boşanmak isteyen kişi halkın 
gözünde değersizleşmekte ve itibarını kay-
betmektedir.

Bübüsara’nın, Aytmatov’un evlilik teklifini de-
falarca reddetmesinin sebebi de budur. Aşık 
balerin sevdiği adamın itibarını düşünüp 
aşkında vazgeçmeseydi, evlenselerdi Ayt-
matov’u derinden sarsan bir aşk olmayacak; 
belki de Aytmatov’u Aytmatov yapan unsurlar 
olmayacaktı… 

Bübüsara’ya göre evlilik aşkı öldürüyordu, ona 
göre aşk kavuşulmaz ve zor olandı. Onların 
aşkı da zordu ve nihayetinde yarım kalmıştı.  
   Aytmatov’un, Muhtar Şahanov ile kaleme al-
dığı röportaj tadında olan “Şafak Sancısı” adlı 
kitabındaki kadınlar bölümünde Bübüsara’ya 
ve onunla ilgili birçok anısına yer vermiştir. 
Bu aşkını kitapta şöyle anlatır: 

“Hiçbir zaman unutamadığım, bir tek gerçek 
aşk yaşadım. Kendisini arayıp bulmadım. Te-
sadüfen rastladım. Ancak o tesadüf benim 
için her şeyden değerliydi. Beklenmedik bir 
anda tanıştığım, gönlümü kapan o canımdan 
kıymetli insan Kırgız balerin folklor sanatının 
gözdelerinden Bübüsara Beyşenaliyeva idi. 
Leningrad’ın beyaz gecelerinde Neva kıyısın-
da el ele tutuşarak sevgilimle doyasıya vakit 
geçirmiştim. İnanılması güç ama bir süre ev-

deki yengeni de, iki çocuğu da unutmuştum 
sanki... Hayatımın en tatlı anlarını yaşamış-
tım.” (Aytmatov Şahanov, s.392-393)

İnsan hayatında bir kere aşkı bulur; bu aşkın 
zamanı ve yeri yoktur. İnsan kendi kaderini 
tamamıyla kendisi yazmamış, kendisi de şekil 
vermemiştir. Bu aşktan dolayı bırakıp gittiği 
Kerez hanımdan defalarca özür dileyip af di-
lemiştir fakat hiçbir zaman pişman olmamıştır. 

Cengiz Aytmatov geç rastladığı aşkına ma-
alesef erken veda etmiştir. Bübüsara, genç 
yaşta verem hastalığından hayata veda etmiş-
tir. Söylenenlere göre ise Aytmatov ona derin 
duygular yaşatan büyük aşkının cenazesinde 
çocuklar gibi hüngür hüngür ağlamış ve ken-
disini zor sakinleştirmişlerdir. Onu büyüleyen 
kadına ve anılarına veda etmesi de çok zor 
olmuştur. Gittiği her davet, davet edildiği her 
ortamda çalan her müzik kendisine Bübüsa-
rayı hatırlatmıştır.

Aşk insanları acıyla terbiye etmiştir. Bilge ya-
zar da hem aşk acısına hem de döneminin 
getirdiği tüm acılara göğüs germiş hayata 
karşı yenilmemiştir. Aytmatov aşkı şöyle ta-
nımlıyor: 

“Aşk… Geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa 
insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temeli-
dir. Aşk olmazsa, onunla bağlantılı tutkular da 
olmaz. Ve insan yaşamı bomboş olur. Ve ay-
rıca, aşk olmazsa çocuklar da olmaz, bizi ge-
leceğimize bağlayan nedenler. Doğanın ver-
diği her şeyi, yıldızları, kozmosu – aşk hepsini 
içerir. Aşk bir senfonidir, dünyanın senfonisi. 

Bübüsara’dan sonra da kalbinin sesine kulak 
veren bilge yazar tek aşkım dediği kadını ve 
onun yaşattıklarını unutmamış onu her zaman 
tebessümle hatırlamıştır.

Aşk insana öyle kolay uğramaz aşk insanı 
sınar, acıyla olgunlaştırır ve geriye tatlı bir 
tebessüm bırakır. Eminim ki Cengiz Aytma-
tov hayatının en güzel yıllarını Bübüsara ile 
yaşamıştır. Aşk insana acı mutluluk verir, bu 
mutluluk acıtır fakat insan o acıdan unutul-
maz hazlar alır.”

Aldığın ve hissettirdiğin hislere, özlemle bilge 
yazar…



63

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

Azerbaycan’dan Azerbay-
can Yazarlar Birliği’nden 9. 
Şairler Gününe davet ettiler. 
Avrasya Yazarlar Birliği ara-
cılığıyla aldım daveti.

SSCB dağılmadan önce 
Türk Dünyası bilinmezleri-
mizden biriydi. Bugünkü ha-
berleşme imkanlarıyla Doğu 
Türkistan’dan ne kadar ha-
berimiz oluyorsa, bunun 
yüzde biri kadar bile değildi 
bildiklerimiz.

Esir Türk illeri diyorduk, Os-
man Batur, Şeyh Şamil diyorduk.

“Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin 
Benden doğar, bana dökülmez?”

diye ağıtımız vardı Arif Nihat Asya’dan.

Abdurrahim Karakoç;

Ellerin yurdunda çiçek açarken ,
Bizim ile kar geliyor gardaşım.
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme,

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım”. dese de 
üzülmekten başka yapacak bir şeyimiz yoktu.

Yetik Ozan Azerbaycan Türkleri için ;

Beni koyup ırak beri yaralı,
Bunca yıllar geçer, gel di gel gayrı.
O gündür bu gündür kapım aralı;
Anca yeller geçer, gel di gel gayrı.

Saçağında garip bayraksız göğün,
Bereketsiz harman, halaysız düğün,
Nice ki, soframa günde üç öğün,
Önce eller geçer, gel di gel gayrı.

diye devam ediyordu şiirine.

Dilaver Cebeci Ağabey’in si-
temi vardı; 

“Haber gelmez Kırgız, Tatar, 
Kazaktan.”

O yıllarda Godfrey Lias’ın 
Göç kitabını okumuştum. Kali 
Bey ve arkadaşları binlerce 
kişi başladıkları göçünü 234 
kişiyle tamamlamışlardı. Tak-
lamakan çölü kan emmişti.

Biliyorduk ki “Çırpınırdı Ka-
radeniz, bakıp Türkün Bay-
rağı’na.”

70 li yılların sonlarına doğru, Adana yolcu-
luklarımdan birinde otobüsteki radyoda Çır-
pınırdın Karadeniz başlamıştı. Hayret etmiş-
tim, TRT nasıl söylüyor bunu diye. Hele bir 
kıtasını;

“Olsun bütün Turan eller,
Kurban Türkün Bayrağına” diye bitirince 
bende hal kalmamıştı. Mutluluktan, hayretten 
yol boyunca sabaha kadar uyumamıştım.

Yine o dönemlerde Taşkent Film Festivali var, 
bir Rus görevli dönemin en revaçta aktristini 
oraya davet edecek ve istediği “Ruslar sanata 
ve sanatçıya çok önem veriyor” lafını söylet-
mek. Günlerce Türkan Şoray’ın setine gidip 
geliyor ve nihayetinde davet ediyor. Türkan 
Şoray’ın geleceğini duyan soydaşlarımız sa-
lonun içini dışını dolduruyor. Sahneye bir 
pelerinle çıkıyor Türkan Hanım. Pelerini çıka-
rıyor, giydiği elbise bir Türk Bayrağı motifli. 
Salon göz yaşlarıyla ıslanıyor, yıkanıyor, yıkı-
lıyor..

Rus görevli perişan. 

Ertesi sene bir başka aktrist davet ediliyor, o 

TÜRKİYE

Azerbaycan Hatıraları-1
MEHMET ALI KALKAN
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söylüyor tabi “Ruslar çok insancıl, sanata ve 
sanatçıya çok değer veriyor” vs. vs..

Yolculuk bu düşüncelerle başlayacaktı.

Eskişehir’de okuyup Azerbaycan’a dönen 
talebelerden birisine de geleceğimi haber 
vermiştim. O da bizi davet eden yetkililerle 
görüşmüş “Abi seni ben karşılayacağım” de-
mişti.

Esenboğa’dan bindiğimiz uçağımız Bakü sa-
atiyle 21.50 de “düştü.” Düştü Azerbaycan 
dili ile indi demek.

Azerbaycan bağımsızlığa kavuştuğu yıllarda 
bir mühendis arkadaşımız oraya çalışmaya 
gidiyor, bir müddet sonra da ailesini getirmek 
istiyor. Uçak bir türlü gelmiyor. Nice sonra ya-
nındaki Azerbaycan Türk’ü arkadaşı bir yer-
lerden haber alıyor ve sevinçle “Uçak düştü, 
düştü” diye müjde veriyor ama bizim arkadaş 
bitmiş, konuşamıyor, nasıl, nereye diye. Son-
radan anlaşıyorlar tabi.

Sümüklü et, kemikli et demek mesela. Sınık, sı-
nıkçı, Sırp Sındığı diye devam edilebilir belki.

Haydar Aliyev, ile Süleyman Demirel arasın-
daki konuşma ise müthiş. Haydar Aliyev , Sü-
leyman Demirel için verdiği yemekte bir çok 
övücü konuşma yapıyor ve “İşte benim garda-
şım dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı siyasi 
pezevengi” diye bağlıyor konuşmasını. Bizim 
heyet ve Süleyman Demirel şaşkın. Sonra pe-
zevenk kelimesinin başarılı, önemli, değerli 
kişi manasına geldiğini öğrenince Süleyman 
Demirel, Haydar Aliyev’e teşekkür ediyor;

“Siz de az pezevenk değilsiniz ama.”

Burada okuyan arkadaşımız beni hava alanın-
da görünce kamera ile kayda almış. Dışarıya 
çıktık arabasını göstererek “Abi bu arabayı 
ay başında aldım. Sizin buraya geleceğinizi 
duyunca garaja çektim, binmedim ve kimse-
yi bindirmedim. İlk binen kişi sizin olmanızı 
istedim.”

Sonra bir otele yemeğe gittik, gece yarısını 
geçene kadar hasret giderdik, sohbet ettik. 
Ona sorularım oldu tabi.

- Üniversite biteli kaç sene oldu?

- On dokuz.

- Uçakla Nahcıvan’a, Oradan otobüslerle 
Türkiye’ye geliyordunuz. Şimdi neyle geliyor-
sunuz?

- Sadece uçakla.

- O dönemde aileleriniz size para göndere-
miyordu, şimdi olsa gönderebilirler mi?

- O günlere nazaran çok daha iyiyiz, zorlan-
salar da gönderebilirler.

- Şimdi çocuklarınızı Türkiye’ye eğitime gön-
derir misiniz?

- Abi, bir Türkiye devletine, milletine çok şey 
borçluyuz, minnettarız, hakkını ödeyemeyiz. 
Bize yedirdiler içirdiler, burs verdiler. Biz 
Türkiye ile dünyayı tanıdık. Orada eğitim 
yaptık ve buraya döndüğümüzde her birimiz 
iyi görevlere geldik. Ama şimdi eğitim olarak 
çocuklarımızı Türkiye’ye göndermeyiz. İlla 
gönderirsek iyi eğitim vereceğini bildiğimiz 
ülkelere göndeririz.

Ayrıca biz Türkiye’de demokrasiyi tanıdık. 
Geldiğimizde burada yaşadıklarımızı, gör-
düklerimizi anlattık. Şimdi ise sizdeki demok-
rasi kadar burada da var.”

Sevindim mi, üzüldüm mü bilemedim.

Sonra beni kalacağım otele bıraktı çocuğu-
muz. 

Çocuğumuz derken ağız alışkanlığı tabi, şim-
di kırklı yaşlarda hepsi...

Geceyi Bakü’de geçirdik. Otelde sabah kah-
valtısı yaptık Otelin yemekhanesinin tavanının 
dört tarafı Türk Devletleri’nin bayraklarıyla 
donatılmıştı. Böyle bir sabaha uyanmak ne 
güzeldi. Bayraklar biz geldiğimiz için konul-
mamıştı, epeydir orada durdukları belliydi. 
Türkiye’de böyle bir otel var mıdır, bilmiyo-
rum.

Kuba şehrine doğru yola çıktık.

Tarihi özellikleri, önemi vs. internetten bulu-
nur Kuba’nın, ben biraz farklı taraflarını yaz-
maya çalışacağım.
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Kuba “alma”sı ile meşhur. On beş bin hek-
tarlık tarım arazisinin on iki bin hektarı elma 
bağı imiş.

Her Kuba’lı her gün iki elma yemiyorsa ya 
elma yokmuş, ya Kuba’lı değilmiş.

“Kuba’nın Al Alması” türküsü var, biz onu alıp 
“Iğdır’ın Al Alması” yapmışız.

Sadece o değil tabi. Emel Sayın’ın söylediği 
“Onda Bunda Şundadır” da Stalin’ce katle-
dilen Mikail Müşvik’in sözlerini yazdığı ve Ali 
Ekber Tagiyev’in bestelediği bir şarkı, onu da 
bize benzetmişiz. Şiir şu;

Deyirsen yanında qalacağam men,
Çox gözel fikirdir, qal sene qurban.
Ne zaman istesen eziz canımı,
Qumral gözlerinle al sene qurban.

Sen Müşfiqin yanında, qalginen sene qur-
ban,
İstesen bu canımı, alginen sene qurban.

Gelmiş hüzuruna bir qara dağlı,
Bir qara qulundur, qolları bağlı,
Gel çekme sineme sen hicran dağı,
Gümüş topuğunda xal, sene qurban.

“Nazende Sevgilim” i de unutmamak lazım bu 
arada.

Şiir okuyacağımız salon tamamen doluydu. 
Ben Türkiye’de yapılan şiir şölenlerinin hiç-
birinde böyle bir kalabalık görmedim desem 
mübalağa etmiş olmam.

Sahnede “Türkiye’de bir şehirden bir şehire 
şiir okumaya gidiyoruz, burası da benim için 
öyle. Yabancı bir ülke, şehir, değil. Biz Tanrı 
Dağları’nı biliyoruz, Kırım’ı, Kerkük’ü, Gen-
ce’yi Estergon’u, Karabağ’ı, biliyoruz. Yemen 
bizim Tuna bizim, Aras bizim. Yahya Kemal 
diyor ki “Vatan hatıralardır” Bizim Türk Dün-
yasının her tarafı hatıralarımızla dolu. Burası 
da bizim vatanımız” gibi bir konuşma yaparak 
şu şiiri okudum;

Vatan

Sanma ki buralardır,...
Dokuz yön bizim oğul.
Vatan hatıralardır,
Hep dizim dizim oğul.

Gah güldür, gah dikendir,
Gah boynumu bükendir,
Estergon, Ötüken dir,
Baharım, yazım oğul.

Bazen bendirdir, neydir,
Bazen Mirali Bey dir,
Köroğlu nda hey hey dir,
Çalınan sazım oğul.

Gökçek çam kokusudur,
Bir yayla uykusudur,
Bazen bir avuç sudur,
Gözesi gözüm oğul.

Türküdür dağ başında,
Hasrettir göz yaşında,
Yarin hilal kaşında ,
Çekilir nazım oğul.

Hazar dır, Akdeniz dir,
Gözyaşınca temizdir,
Her damla benden izdir,
Yazılmış yazım oğul.

Sazdır, kopuzdur, tardır,
Gün batmayan diyardır,
Türk olan bahtiyardır,
Göklerde izim oğul.

Ha İstanbul ha Kaşgar,
Gah sevdadır, gah efkar,
Daha diyeceğim var,
Bitmedi sözüm oğul.

Yoldaki yolu bulur,
Yol bilmezler kaybolur,
Gökte gece mi olur?
Ap aktır yüzüm oğul.

Mete de biz, Mehmet te,
Sıla da biz, gurbette,
Bu seçilmiş millette,
Dünyaya lazım oğul.

Dünya dünya Kur’ân dır,
Gökkubbede Turan dır,
Vatan ben de durandır.
Hepsi de özüm oğul...

Hepsi de özüm oğul...
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Gece Kuba’da kaldık, sabah Soykırım Müze-
sini ziyaret ettikten sonra Şeki’ye doğru yola 
çıktık.

Şeki, Azerbaycan’ın kuzeyinde, Bakü’ye 370 
km uzaklıkta tarihi bir şehir. Araplar, Şiran-
şahlar, İldenler, Safevi, Osmanlı hükm sür-
müş, Şeki Hanlığı kurulmuş. 2016 yılında da 
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiş bir 
güzel yer.

Esas gitme sebebimiz ise şiir toplantısının 
birisinin de orada, Bahtiyar Vahapzade’nin 
doğduğu evde yapılacak olması idi.

Toplantılar Azerbaycan ve Türkiye’den birer 
şair büyüğümüz adına yapılıyordu. Şeki’deki 
de Bahtiyar Vahapzade ve Mehmet Akif Ersoy 
adına düzenlenmişti.

Sekiz saatlik bir yolculuktan sonra Şeki’ye var-
dık. Bahtiyar Vahapzade gittiğimiz evde doğ-
muş ve dokuz yaşına kadar burada yaşadıktan 
sonra Bakü’ye göçmüş. Devlet bu evi müze 
haline getirmiş, Bahtiyar Vahapzade’nin aldı-
ğı ödüller, özel eşyaları, fotoğrafları burada 
sergileniyor.

Her gittiğimiz yerde ilgi büyüktü. Buurada da 
çocuklar merdivene dizilmişler, bize şiir oku-
dular. İlgililer konuşma yaptılar. Azerbaycan 
mahnıları dinledik.

Müze Müdürü Esen Zekeriyabeyli evin dış 
kapısını göstererek “Yıllardır gözüm bu kapı-
daydı. Türkiye’den gonaklar gelsin diye bek-
ledim. Ne güzel oldu” diye konuştu.

Bahtiyar Vahapzade Ağabey yaklaşık yirmi 
sene önce bana Bakü’den Eskişehir’e bir ki-
tabını imzalayıp göndermişti. En güzel hatıra-
larımdan biriydi, bunu anlattım. Sonra Bahti-
yar Vahapzade’nin aklımda kalan şiirlerinden 
okudum, diyordu ki;

“Yaşamak yanmagdır, yanasın gerek
He’yatın me’nası yalnız ondadır ,
Şam eğer yanmırsa yaşamır demek
Onun da heyatı yanmağındadır..”

(Şam, mum demekti)

Bir başka şiirine ise şöyle başlamıştı;

“Kış da bahar, baharda kış,
Selde, suda od gizlidir.
Ak bulutta yemyeşil ot,
Yeşil otta süt gizlidir.”

Biz Bahtiyar Vahapzade gibi güzel insanların 
şiirlerinden mayalandık, dedim ve şiirimi oku-
dum.

Görünen gizlidir kökte, 
Dal üstünde sanan benim.
Yıldızlar serpilmiş gökte, 
Saymaktan usanan benim.

Gök ekinleri yolanda, 
Işık kararır o anda.
Dertler un ufak olanda, 
Değirmende dönen benim.

Eğri, doğrulur niyazla, 
Ki rahmet gazaptan fazla, 
Gökkuşağı şavkır hazla, 
Yağmur yağmur dinen benim.

Ümidi ararken keder, 
Doğru yanlışla harbeder.
Güneş dünyayı seyreder, 
Bakmaktan utanan benim.

Ararım sandım hakkımı, 
Çağırdım giden aklımı, 
Saçaklarda buz salkımı, 
Gerçeklerde donan benim.

Hep sorarım neden, niçin? 
Kavrulurum için için, 
Dünya döner benim için, 
Dünyaya dolanan benim.

Ölüyü bilir yaşayan, 
Göğsüm uçana âşiyan, 
Dünya taşır can taşıyan, 
Can içinde canan benim.

Başka mekâna birleşik, 
Yürüyene durur eşik, 
Doğum bekler yerde beşik, 
Toprakta uyanan benim.

Sonra müze evi gezdik, sohbet ettik. Bahtiyar 
Vahapzade nin kızı Gülizar Hanım da ora-
daydı ve ne güzel bir insandı.
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Akşam yemekte bize yeniden hoş geldin ko-
nuşması yaptılar. Bir arkadaş “bugün Meh-
met Akif’i de andık. Benim adım Akif, yanım-
da oturan arkadaş doktor, onun da adı Akif” 
deyince bizi davet eden Hayal Rıza Mehmet 
Nuri Bey’i ve beni kastederek “Bu arkadaş-
larımızın da adı Mehmet. İki Mehmet Türki-
ye’den, iki Akif Azerbaycan’dan. Biz biriz, iki 
devlet bir millet. “ diyerek güzel bir benzetme 
yaptı.

Şeki’de geceledikten sonra Gökçay’a doğru 
yola çıktık. Yeşillikler arasından, dağlarla ha-
lay çeke çeke gitmeye başladık. Yol, yolcunun 
durağıydı. Bir an önce de varmalıydık Gök-
çay’a. Şoförümüz biraz hızlı gidince, yol da 
sıkıntılı olunca Hayal Rıza şoförümüze şöyle 
dedi;” Gardaş, biraz yavaş get de gonakları-
mıza Azerbaycan’ın ne kadar böyük olduğu-
nu gösterelim.”

Ağaçların arasından giderken bir göl çıktı 
karşımıza. Gideceğimiz şehir Gökçay’dı, göl, 
yeşillikler arasında muhteşem görünüyordu. 
Ali Akbaş Ağabey’in o güzel Göygöl şiiri aklı-
ma düştü, demiş ya Ali Ağabey;

“Bir seher vaktinde vardım Göygöl’e 
Burda kızlar gül takıyor kâküle 
Alev alev bir gül attım su yandı 
Sunam derin uykusundan uyandı 
Yavaş yavaş araladı perdeyi 
Gönlüm göle düşmüş yaban ördeği 
Giyip kuşanmaya erinmiş Göygöl 
İpekten tüllere bürünmüş Göygöl .
...
...
Bir şiir bıraktım sana hediye 
Bu garip yolcuyu unutma diye 
Şahidimiz olsun ulu çınarlar 
Gün gelir okuyup bizi anarlar 
Çınar fısıldaşır pınara söyler 
Pınar da üstadım Anar’a söyler 
Bu sayede elden ele duyulur 
Bizim de adımız şair sayılır.”

Gideceğimiz Gökçay Resul Rıza’nın şehriydi. 
Şiirde adı geçen meşhur yazar Anar, Azer-
baycan Yazıcılar Birliği Başkanı idi ve Resul 
Rıza’nın, Nigar Raifbeyli’nin oğluydu .

Gökçay’a girmeden epey önce bir polis ara-
bası önümüze düştü. Yolda epey hızlı gitmiş-

tik, içimden dedim ki “Adamı işte böyle hizaya 
getirirler, şimdi hız yap da geç bakalım ko-
laysa.”

Meğer benim düşündüğüm gibi değilmiş. Biz 
geleceğiz diye önümüze düşüp şehre kadar 
refakat edeceklermiş. Karşılama merasiminin 
bir parçasıymış. 

Meydanda şehrin İl Başı’sı ve diğer yetkililer, 
insanlar toplanmış bizi bekliyorlar. Çocukla-
rın ellerinde Türkiye , Azerbaycan bayrakları 
ve güller. Birden bir müzik başladı;

Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur 
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur.

Bir vatandan bir vatanda idik. Sonra şiirler 
okudu çocuklar, ellerindeki gülleri bize verdi-
ler. Sonra o gülleri “Ebedi Yaşar Edipler” diye 
yaptıkları yazarların, şairlerin heykellerinin 
bulunduğu mekana bıraktık.

Resul Rıza’nın müze haline getirilmiş evinin 
bahçesindeydi toplantı. Yeşilliklerin içinde-
ki bahçede hemen yanımda bir ceviz ağacı, 
önümde elma ağacı ve az ileride de bizim eş-
kara dut dediğimiz bir ağaç vardı.

Yine çocuklar şiir okudu, şehrin ileri gelenleri 
“hoş gördük” dediler. Türk Dünyası, Turan, 
Vatan dediler...Allah Türkiye’ye zeval verme-
sin dediler.

Şiir okuma sırası bana gelince şöyle söyledim.

“Benden önce şiir okuyan bir hanım arkada-
şın şiirinde şöyle bir mısra geçiyordu;

‘Zeytinin tuzu gibi dudağımda kal biraz.’

Yaşım altmış bir oldu. Buraya gelmeden dört-
beş ay önce de bir kalp ameliyatı geçirdim, o 
yüzden bana tuz yasak.”

Şaire hanım “ben o manada demedim” dedi.

Ben de o manada dememiştim zaten, güldüler.

“Ben burada yabancı bir yerde değilim. San-
ki Eskişehir’deki evimden köyümüze gitmiş 
gibiyim. Şu ceviz ağacı bizim köyde de var. 
Hatta bir türkümüzde diyoruz ki,

‘Cevizin yaprağı dal arasında’



68

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

Yine şu eşkara dut, siz ona şahdut diyorsu-
nuz. Bu dut Yesevi ocağından. Yesevi’nin 
attığı çerağ. Yesevi dergahlarında, Horasan 
erenlerinin kabirlerinde bu dut ağacından 
bulunur. Bu dutun bıraktığı lekeyi , yaprağını 
ezip sabun haline getirdiğinizde çıkarabilirsi-
niz. Bu da insan isterse kendi kendini temizler 
demek.

Bu alma ağacı, bizim köydeki tarlanın mevki-
sinin adı da “Almabağı”. Hani bir bayatınızda 
diyorsunuz;

Alma yanı,
Al olur alma yanı,
Nasıl gabre goyarlar,
Muradın almayanı.

Bu alma ağacının kökü burada, dalı bizim 
tarlada. Kırgızistan’daki ceviz buradan dal 
vermiş. Kazakistanda’ki dut ağacının kökleri 
Türkmenistan’da, Türkiye’de, Azerbaycan’da. 
Dallar da kökler de bizim. İnşallah daha iri, 
daha diri olacaklar ve her gün daha güzelle-
şecek meyvalar verecekler.”

Sonra şu şiiri okudum;

Mesela

Gönüle sevgi ekene,
Ark olmak güzel mesela.
Dert öğüten değirmene,
Çark olmak güzel mesela.

Yaşanırken günde sene,
Sevda işlenir desene,
Hoyratça rüzgar esene,
Kürk olmak güzel mesela.

Doğru bürünürse sise,
Söz bitende kılıç kese,
Başındaki Kürşat ise,
Kırk olmak güzel mesela.

Bahar taşıyıp zamana,
Kanatlanmak asumana,
Ben ötesi ol ummana,
Garkolmak güzel mesela.

Ruha sindirsek edebi,
Görünür okyanus dibi,
Kum içinde inci gibi,
Fark olmak güzel mesela.

Şükür,bende ben Yaşatan,
Şükür,tende can yaşatan,
Şiir şiir,vatan vatan,
Türk olmak güzel mesela...

Resul Rıza’nın aldığı ödüller, kitapları, , eşi 
Nigâr Refibeyli’nin fotoğrafları, eşyaları yer 
almıştı müze evde.

Bizim burada tanıdığım, evlerine gittiğim, 
bildiğim yazarlarımızın, şairlerimizin, aşıkla-
rımızın evleri müze olur mu diye düşündüm. 
Önce yapacak zihniyet lazımdı, sonra da ev. 
Olmazdı. Ya yıkılmıştı, ya kat karşılığı verilmiş 
apartman olmuştu. Şerif Aydemir Ağabey’in 
ifadesiyle “Kime sorsam evinde bir oda eksik-
ti” zaten.

Nigar Hanım’ın ömrü hasretle geçmişti.Doğ-
duğu şehir Gence’nin hasretini çekmişti yirmi 
iki yıl, hani;

Burdan uzak Gence’di,
Gülü pence pencedi,
Ölüm Allah emridi,
Ayrılık işkencedi
denen Gence’ye.

Sonra eşi Resul Rıza’ye hasret çekmişti yıllar 
boyu.

Resul Rıza’nın bestelenmiş şiirleri vardı ya; Kı-
zıl Gül Olmayaydı, Sene de Kalmaz, Yalgızam 
Yalgız .. gibi.

Nigar Refibeyli’de eşinin hasretiyle bir şiir 
yazmıştı, “Alagöz”

Ala gözlüm, senden ayrı geceler, 
Bir il kimi uzun olur neyleyim? 
Bağçamızda qızıl güller her seher 
Tezden acır, vaxtsız solur, neyleyim?

Nergizlerin gözü yaşla dolanda, 
Benövşeler baxıb qemgin olanda, 
Qerenfilin gözü yolda qalanda, 
Yasemenler saçın yolur, neyleyim?

“Esen rüzgarın da yoxdur vefası 
Düşmüşdür başına özge sevdası. 
Lalenin cırılıb qemden yaxası 
Saçları perişan olur, neyleyim?”
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Tez gelesen, belke elac veresen, 
Sünbüllerin saçın yığıb höresen- 
Çiçekleri kelib özün deresen, 
Yolda qalır, baxışları neyleyim?

Çiçeklerin çekir gözü intizar, 
Ayrılıqdan beter dünyada ne var? 
Yaz axşamı seni bilki bu Nigar 
Hezin-hezin yada salır neyleyim.

Emin Sabitoğlu’da bestelemişti bu güzel şiiri.

Dün bir ağabeyim aradı ağlayarak. “Müslü-
man Türk Milleti fetihle vazifeli kılınmış, fatih 
bir millettir, bir yere sıkıştırmayalım” dedi.

Öyleydi. Vatan dua edilecek yer anlamına 
gelen Ötüken’di. Seyhun, Ceyhun idi, Tu-
na’ydı.

“Aman Aras, han Aras, Bingöl’den kalkan 
Aras,

Al başımdan sevdamı, Hazar’da çalkan 
Aras’”tı.

Mustafa Kemal Atatürk “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir” demişti. Ak, yön olarak batıydı 
bizde. Vatan Ege idi, Akdeniz’di.

Kerkük’tü, Balkanlar’dı, Cezayir’di, Yemen’di.

“Sazdı, kopuzdu, tardı,
Gün batmayan diyardı“ vatan.

Dombraydı, dutardı tel tel bağrımıza bastığı-
mız. Bir kanunun telleriydi dizlerimizde bü-
yüttüğümüz..

Gün gelir zaman göverir,
Günü gelir demir erir,
Bey elçisi haber verir,
Tebriz tüllenir içimde.

Ergenekon’du dağ dağ eriyen, çınar çınar 
büyüyen, Bey elçisi, Elçibey’di.

Şeyh Edebalı’nın göğsünden çıkan çınardı 
dünyayı kaplayan. Çınar dallı, Süphan gö-
ğüslü yiğitler vatandı.

Kızılelma’ydı.
Turnalardı maviliklere kanat çırpan.
Gök aradığımız tuğlardı.

Dün Nigar Refibey’li Hanım’ın şiir kitabını si-
pariş ettim Ötüken Neşriyattan, Bahar Neğ-
mesi, bugün gelir. Vakit buldukça da Azer-
baycan şarkıları dinledim.

Akşam Yavuz Bülent Bakiler Ağabey’in Azer-
baycan Yüreğimde Bir Şahdamardır kitabını 
bir daha okumak istedim, TRT Müzik’de açık 
bu arada. Eda Karaytuğ konser veriyor tele-
vizyonda. Gözüm kitapta, kulağım Eda Ha-
nım’da. Her söylediği şarkı Azerbaycan şarkı-
sı gibi geliyor bana. Az sonra dedi ki “Benden 
Alagöz şarkısını beklediğinizi biliyorum.”

Ve Alagöz başladı.

Yahya Kemal “vatan hatıralardır” diyor.

“Gözler, mavidir, yeşildi, eladır ama göz be-
bekleri daima siyahtır, siyah kalacaktır” de-
mişti Arif Nihat Asya.

Gözler güzeldi, gözler, ufuktu.
Gözler gördüğünden de büyüktü.

Alagöz’ü Gökçay’da dinlemiştik. Alagöz Re-
sul Rıza’nın evinden bizim eve geliyordu sev-
da sevda.

“Alagöz” vatandı...

Gökçay’dan Bakü’ye dönmemiz lazım, çünkü 
ertesi günü Türkiye’ye geleceğiz.

Yol epey uzun.

Ganira Paşeyava Hanım bizi davet etmiş, ak-
şam da orada olmamız gerekiyor.

Ganira Hanım Azerbaycan Milletvekili. Tıp, 
hukuk eğitimi almış. Gazeteci. 

Yayımlanmış yirminin üzerinde kitabı var. Tür-
kiye’de de epey kitabı yayımlandı.

Aynı zamanda edebiyatla uğraşır. Şiirleri, hi-
kayeleri var.

Bunları ve daha fazlalarını internet sitelerin-
den bulmak mümkün zaten.

Bu yüzden ben gördüklerimi, bildiklerimi ya-
zacağım.

Biz misafir gelmesini pek istemeyiz. Şayet ge-
lecekse de yasak savma kabilinden pastaha-
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neden bir şeyler alır misafirin önüne koyarız. 
Çay yaparız tabi. Bir de misafirin arzusuna 
uygun tv kanalını açtık mı iş tamam.

Ganira Hanım öyle yapmamış.

Tatlı, tuzlu ne ararsan var. Çayı reçelle içiyor-
lar ya, çeşit çeşit reçeller. Ayran, büyük bar-
daklarda çay, kuru yemiş, meyva vs. aklınıza 
ne gelirse masanın üstünde. Hepsini hane 
halkı kendi elleriyle yapmış. Etrafında hizmet 
etmek için pervane oluyorlar üstelik.

Ganira Hanım dünyaya yön veren kadınlarla 
ilgili bir kitap hazırlamış, basılma aşamasın-
daymış. Üç cilt olacakmış, yüz kadın yer ala-
cakmış kitaplarda.

Türkiye’de gitmediği iki il, konferans verme-
diği, konuşma yapmadığı da dört il kalmış.

Bir arkadaşımız Hatay’dan bahsedince “yan-
lış hatırlamıyorsam Hatay’ın on iki ilçesi var, 
hepsine gittim” dedi. “Belen, Yayladağı” diye 
başladı.

“Konya’ya Şeb-i Arus gecesinde gitmem, çok 
kalabalık oluyor. Daha önce gider bir gece 
kalırım” dedi.

Sonra şiir okuduk, sohbet ettik. Ganira Ha-
nım’ın ezberinde çok şiir var, onlardan oku-
du, bir tane de kendi şiirini.

Çok samimi bir ortamdı, vakit gece yarısını 
buldu.

Elimiz boş gitmiştik ama evden ayrılırken def-
terimiz, kalemimiz, çantamız ve Azerbaycan 
Bayrağı desenli bir giysimiz olmuştu.

Bizi ve milletvekillerimizi düşündüm, sonra 
bir şarkı aklıma geldi;

“Motorcu, futbolcu, petrolcü..”

Öyle değildi şarkının sözleri, sonradan hatır-
ladım;

“Simitçi, kahveci, gazozcu..”

Nakarat kısmı da şöyleydi;

“Şinanay yavrum hoppa şinanay, şinanayda 
yavrum şinanay nay.”

Bir güzel hüküm vardı “Layık olduğunuz ida-
re ile yönetilirsiniz.”

Hz. Mevlana’da “Bir kabın içinde ne varsa dı-
şarıya o sızar” demişti.

Son gecemizdi Azerbaycan’da.

Azerbaycan’dan bir gencimiz telefonda be-
nimle görüşmek, tanışmak istediğini söyledi. 
Otele gece yarısı gelebileceğimizi, mümkün-
se sabah görüşmemizin daha uygun olacağı-
nı ifade ettim. Sabah beşte hava alanında ol-
ması gerekiyormuş, bir toplantı için İstanbul’a 
gidecekmiş, “inşallah başka zaman” dedim.

Otele gece on ikiye doğru geldik, baktım ar-
kadaş kapıda bekliyor. Gece saat ikiye kadar 
sohbet ettik. Rica minnet evine gönderdim, 
yoksa otelden gidecekti hava alanına. İlk defa 
gördüğün bir kişiydi ama uzaktaki yakının idi. 
Soydaşındı... Gönüldaşındı...

Sabah eşyalarımı topladım, bavulumu elime 
aldım, odanın kapısını örttüm. Karşı kapıda 
kat görevlisi bir hanım seslendi. “Gardaş Tür-
kiye’ye selam götür bizden.”

Zaten ağlamaya yer arıyorum.

Eskişehir’den giderken eşe dosta veririm diye 
bir kaç kutu “met helvası” almıştım evin yanın-
dan. Birini de “çocuklarına götürürsün” diye 
o hanıma verdim.

Yaklaşık yirmi yıl önce Türkiye’de okuyan ama 
benim döneceğim gün yurt dışında olan bir 
gencimiz benimle ilgilenmesi ve hava alanına 
götürmesi için bir arkadaşını görevlendirmiş-
ti. Saat onda beni otelden aldı arkadaş, bir 
kaç saat daha vaktimiz vardı.

Şehitler Hıyabanı’nı, Bakü Türk Şehitliği’ni, 
Devlet Mezarlığında Haydar Aliyev ve devlet 
erkanının mezarlarını ziyaret ettik.

Sıra Elçibey’in mezarına gelmişti.

Elçibey diyordu ki;

“Bazen önünü bulutlar kapatsa da biz kutup 
yıldızının orada olduğunu biliriz.”

Yine demişti;
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“Hazar yükselince Türk’ün talihi de yüksele-
cektir.”

Bu sözü bir şiirimde kullanmıştım.

Rüzgârla işitsem de bin yıl öteden azar,
Suyunu tüketse de Aral’lar azar azar,
Gün gelir Karadeniz, gün gelir Hazar azar.

Şehitler, Devlet Mezarlığı hepsi Hazar’ın ke-
narında idi ve hepsi Hazar’a bakıyordu.

Yetmişli yıllar, esir Türkler, Doğu Türkistan, 
Kerkük, Estergon, Tuna.. Elçibey’in kabri et-
rafında toplanmıştı. Karadeniz bayrak bayrak 
çırpınıyordu. Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz renk-
ler el ele halaya durmuş, yıldız yıldız ışıldı-
yordu.

Dedem Korkut gülümsüyordu uzaktan.

Dağ dağ Köroğlu, yayla yayla Karacaoğlan 
vardı türkü türkü.

Sinan Kırım’dan gelmişti, Genç Osman Bağ-
dat’tan.

On beşliler Yemen Yemen oradaydı.

Elçibey Yemen türküsü söylüyordu.

Kaşlar yaysa gözyaşı oktu artık.
Onlarda Hazar’a gidiyordu.
Denizlerin tuzlu olması bundandı belki.

Hayal Rıza şoföre “Biraz yavaş gidek de Azer-
baycan’ın ne kadar büyük olduğunu göstere-
lim” demişti.

Azerbaycan büyüktü.
Türkiye büyüktü.
Vatan büyüktü.

Tuva Türkü bir şair hanıma çocukluğunda ni-
nesi gökteki turnaları göstererek şunları söy-
lemiş;

“Bizim atalarımız da bu turnaların gittiği yere 
gittiler.”

“Bizim eller ne güzel eller” idi.
Ya da
“Allı turnam bizim ele varırsan...”
xxx
Bir müddet sonra maviliklere havalandık.
Göklere tuğ lazımdı..
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Osmanlı fethinde itaatsizliğin cezalandırıl-
ması edebiyatında kullanılan en yaygın efsa-
nelerden biri insanları halkın önünde kazığa 
geçirmek “Ezan” romanının Hırvat asıllı yazarı 
Ivana Šojat bunun tarihi bir yalan olduğunu 
iddia etmektedir: Romanın yazarı aslında ka-
zığa geçirmenin Balkanlar’daki yerlilerden 
doğrusu Ulahlardan gelen bir ceza geleneği 
olduğunu yazmaktadır.

Bugünkü Hırvatistan’ın Slavonya bölgesinden 
Osmanlıların çekilmesinden sonra hiçbir ca-
mii kalmadı, diyor Şojat. Oysa beş tane vardı. 
“Hoşgörü hakkında bu kadar “diyelim. Kendi-
mize karşı dürüst olalım, “diyor okuyucularına 
“ Ezan “, Hırvat Osijek şehri doğumlu ödül-
lü roman yazarı Ivana Šojat. Eski tarihe 16. 
Yüzyılda Kanuni Süleyman’ın zirve dönemine 
Osmanlı İmparatorluğu kültürel ve bölgesel 
doruğunu yaşadığı zamana dönmektedir. 
Romanın ana karakteri İbrahimdir(eski adı 
Luka.) İbrahim hayatının sonunda oğluna ba-
şına gelenleri itiraf etmektedir, hayatının so-

nunda geçmişine bakarak hayatını anlatıyor. 
Oğluna itiraf eden, geçmişini ve yaşamını 
inceleyen bir zamanlar ismi Luka olan İbra-
him’dir. İbrahim, bir zamanlar Türklere tahrip 
edilmiş kan davasıyla adanan, büyük Osman-
lı İmparatorluğu’nun merkezine götürülen ve 
bir hademe olan Luka’dır, orada İbrahim ve 
yeniçeri oluyor diye yazıyor Anadolu Agency 
(AA).

Bu romandaki negatiften pozitife ve tersini  
“önceden tanımladığı” pek çok kavram göz 
önüne alındığında, bu konuya giriş kesinlik-
le riskli ve yazara sahtecilik için söylediklerini 
göz ardı edemeyeceği birçok bilgi gerektiri-
yordu yeni mitolojiler oluşturarak.

O zamanın çok sayıda kavramlarına göre, ki 
bu “EZAN” adlı romanında Şoyat negatiften 
pozitife ve tersini “önceden tanımladığı” pek 
çok kavram göz önüne alındığında, bu konuya 
giriş kesinlikle riskli ve yazarın sahteciliğe sap-
maması için söylediklerini göz ardı edemeye-
ceği bir çok bilgi gerektiriyordu. Olumsuzdan 
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olumluya ve tersine “Yeniden tanımlanan”, bu 
konuya girmek gerçekten rizikolu ve birçok 
bilgileri gerektiriyordu ki müellifin yanlış yola 
saparak yeni mitolojiler oluşturmaması gere-
kiyordu. Bundan ötürü yazar İslam konusunu 
bilen derviş dostları ve bu bölgenin bu açıdan 
tarihini danışarak incelemektedir. Sosyal ağlar 
aracılığıyla, romanının olaylarının olageldi-
ği yerlerin binlerce fotoğrafını edinmiş oldu. 
Çünkü “Mitolojileşme, insanlığın sürekli olarak 
algıladığı en çirkinliktir ve diğer tarafı canava-
ra dönüştürmektedir. AA’ya ifade verirken Şo-
jat, ve başka bir uç noktaya gitme tuzağından 
kaçınmak istedim, dedi.

-Türk mezarlığında bulunan bir ölü kemik 
parçası, hikâyenin en başında Jablanica’dan 
uzak olmayan Ostrožac’tan bir çocuk olan 
Luka’nın yani İbrahim’in oğluna itiraf etme-
siyle, Luka uzak doğuya gidiyor ve romanın 
sonunda bugünkü Hırvatistanda yer alan Sla-
vonya’daki Türk mezarlığına geri dönmesi ile 
müellifin gerçek ilhamı başlamıştır.

Yazar Şojat birkaç yıl önce, bugünkü Hırva-
tistan’ın o zaman Osmanlı himayesinde olan 
Slavoniya düzlüğünde Erdut ile Almaş ara-
sındaki bir yerde İç Savaş sırasında savunu-
cu arkadaşları ile arkadaşlık yaparken, bir 
meslektaşı tarafından uyarılarak bulundukları 
alanın yerin altında Türk mezarlığı üzerinde 
bulunduğuan işaret edilmiştir.

“Bir askeri kürek aldım ve toprağı kazmaya 
başladım ve ne şanslıymışım ki bir insan alt 
bacağı buldum. İnceleme yaptıktan sonra 
bunu bana patolog dostum doğruladı ve in-
san alt bacağının üçyüz yıllık olduğunu söyle-
diğini” anlatıyor Şojat.

Kısmen, bulunan bacak altının eski “sahibi-
nin” olası kaderini icat ederek, bu romanın 
yazarı Şojat hikâyesini süslemek için hareke-
te geçti. Şojat, “Ezan” adlı romanı iki seviyeli 
bir tema ile yazmaya teşvik edildiğini söyledi: 
“İlk seviye, tarihsel olayların her zaman bazı 
insan gruplarına ve mitolojilere tekabül eden 
tek beden uyumu olarak görülmesidir. Yakın-
da, bu 16. yüzyılın, yalnızca Osmanlı İmpara-
torluğu için değil, aynı zamanda o dönemde 
meydana gelen reform ve karşı-bilgi yüzün-
den de en acımasız olduğunu unuttuk. 

-”Roman yazmak için yazarın ikinci isteklen-
dirme kaynağı yazıyı yazmayı özendiren mis-
tik bölüm oluyor.”

-Devşirme Luka adlı bir çocuğun adının Ana 
kahraman İbrahim olmakla,  “Ezan” adlı roma-
nındaki ölüm döşeğine dair hikâyesi,  bir ço-
cuğun haraç olan devşirmeye götürüldüğünü 
hatırlatmakla başlar. Annesiyle duygusal bir 
vedalaşmayı tanımlayan ve Osmanlı İmpara-
torluğu’nun merkezine İstanbul’a gelen, sün-
net olmasıyla, Hristiyan Luka Hrsitiyan olmak-
tan çıkar İbrahim adını alarak Müslüman olur. 
Bu alandaki tüm Hırvat ve diğer edebiyatların 
tarihi boyunca, “kan haracı” yani devşirme 
her zaman, ebeveynleri çocukları şiddetli bir 
şekilde kaçırmak, Osmanlı işgalcilerinin müt-
hiş ve bilinçsiz bir eylemi olarak tasvir edilir. 
Ancak Şojat “Ezan” romanında konu ile ilgi 
tamamen farklı bir resim sunar: “Harcanan 
zaman ne kadar fazlaysa, o kadar daha çok 
harap olmuşlardı ki, feodalizmde doğan ço-
cukları, çocuklar için devşirme daha büyük 
çıkar yolu oluyordu. Hristiyan tarafında kal-
maya mahkûm edilen çocuklar kız kardeşle-
rin ailelerinin köleleriydi. 

Yeteneklerinden ve fırsatlarından bağımsız 
olarak hiçbir hamle, ilerleme yolu yoktu. Siz 
tek sözle doğduğunuz gibi ölünceye kadar 
aynı kalıyordunuz. Devşirme ile kapsanan 
çocuklar İstanbul çevresindeki bazı yerlere 
götürülen çocuklar, ilk eğitim alarak - aslında 
aralarından son derece yetenekli genç erkek-
ler seçilerek gelişmeye, eğitilmeye ve hatta 
bazen yüksek görevlere kadar çıkıyorlardı. 
Aralarından bölgemizden olan ve yetişen bir-
kaç büyük vezir var.”

- Osmanlılar Romalılar üzerine inşa etmeye 
devam etti.” “Tarih boyunca, okulda medeni-
yetlerin genişlemesiyle kendilerini taş çit ka-
dar sağlam savunanlar arasında ortaya çıkan 
sınırların olduğunu öğreniyoruz. Bu doğru 
değil. Bu sınırlar geçirgendir; tüccarları dur-
duracak sınır yok, kültür değiş tokuş devam 
etmiştir. Biz Hristiyanlığın öncüleri olduğu-
muzu söylemek seviyoruz ama aslında İslam 
ve Hristiyanlık  devamlı olarak kültürün nüfu-
zuyla bilinçli bir şekilde sürekli iletişim kur-
muştur, diyor Şojat. 
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Osmanlı fethinde itaatsizliğin cezalandırıl-
ması edebiyatında kullanılan en yaygın efsa-
nelerden biri insanları halkın önünde kazığa 
geçirmek “Ezan” romanının Hırvat asıllı yazarı 
Ivana Šojat bunun tarihi bir yalan olduğunu 
iddia etmektedir: Romanın yazarı aslında ka-
zığa geçirmenin Balkanlar’daki yerlilerden 
doğrusu Ulahlardan gelen bir ceza geleneği 
olduğunu yazmaktadır.

Devamında ” Sürekli olarak Osmanlı İmpara-
torluğu’nu yakıp yıkmaya başımıza gelen bir 
şey olarak tasvir ediyoruz. Osmanlı İmpara-
torluğu öyle değildir inşa etmiştir. Türklerin 
bölgemizdeki fetih ettikleri bölgelerine ge-
linceye kadar hiçbir zaman köprülenmeyen 
nehirler, yalnızca nehrin üzerindeki iskeleler 
veya gazlar üzerinden geçilerek kullanıldı. 
Türkler Romalıların yaptıkları üstüne inşa et-
meye devam ettiler. Romalılar yolları inşa et-
tiler ve biz bugün bu yollar üzerine asflat dö-
şetmiş bulunuyoruz anlatıyor “Ezan” romanı 
yazarı Şojat. Bir ikamet kültürünün, kendinizi 
ve kendinizi daha iyi tanımlamanız gerekti-
ğini fark etmeden önce gelenler tarafından 
daha iyi ve daha iyi olan bir şeye yabancı ola-
rak görünmeye eğilimli olduğunu düşünüyor 
yazar.

“Tarih boyunca sürekli olarak bize nüfuz et-
miş olan bazılarına sahip olduk - Macarlar, 
Almanlar, Sırplar, Bulgarlar ve gerçekçi bir 
şekilde izliyor, aslında bunlara yayılmış ola-
rak bakmamalıyız” mesajını yolluyor. Şojat’a 
göre, Osmanlının çekilmesinden sonra bu-
günkü Hırvatistan’ın Slavonya bölgesinde 
cami kalmadı ve oysa beş cami vardı:“Hoş-
görü hakkında çok fazla bir şey diyemeyiz 
dürüst olalım “diyerek okuyucularına açıklık 
getirmektedir:“

.- “Ezan” adlı romanında müellif Muhteşem 
Süleyman bir habibi ve şair, aynı zaman-
da acımasız bir savaşçı olarak belirmekle,  
önemli bir kişiliği ve eğitim derinliği olma-
sa böyle bir tarihi kişilik olamazdı. “Bazen 
bu kişliğini çarpıttıkları için üzgünüm” diyor 
edebiyatçı Şojat. Yazar, Süleyman ile birlikte, 
Bosna kökenli Hırvat olarak Osmanlı generali 
Rustem-paşa Opukoviç’i bir Bosnalı antitez 
olarak tanıtmaktadır.

“Süleyman’ı iki odada barınıyor gibi karma-
şık bir kişilik olarak deneyimledim. Muhte-
şem Süleyman bir habibi, âşık, aynı zamanda 
acımasız bir savaşçı olarak, fethiden vazgeç-
meyen Viyana’yı ısıran bir savaşçıdır. O son 
derece mantıklı ve acımasız hükümdar olarak 
kendi çocuklarına bile karşısında olsalar ken-
di dünyasını yıkmak isteyenleri afetmeyecek 
kadar hevesli ”diyor “Ezan” romanı yazarı Şo-
jat.

-Savaş alanı savaş sonrası kokuyor diyor 
edebiyatçı Şojat çünkü İç Savaş (Domovins-
ki Rat’a) Hırvatistan’da Osiyek’i savunmada 
kendi de tecrübe edinmiştir. Yazarın yaşa-
dığı savaşı okuyucu real, bazen doğal, hoş 
olmayan açıklamalarında okuyabilir. Adam 
yaralandığı zaman, çaresizdir, büyük fikirlere 
düşmez, büyük mesajlar göndermez. Yanım-
daki birçok insanın yaralı, bazıları iyileşmiş, 
bazıları soluk almadığını gördüm. Hiçbirinin 
etkileyici bir şey söylediğini, büyük bir şey 
söylediğini hatırlamıyorum. Orada inlemeler 
var, annesini çağıran, ağlayan, kontrol edile-
meyecekleri anlardır, ”diyor Şojat.

“Savaştan sonra savaş alanı kokuyor, çok faz-
la atık kırık ceset kalıyor. Etçi kuşlar ve hırsız-
lar var, güzel olan hiçbir şey yok. Eğer hava 
güneşli ise cesetler sineklerle doluyor, diye 
ekliyor sözlerine. Başlıca karakteri Yeniçeri 
İbrahim, savaştan savaşa giden bir yeniçeri-
dir, ancak her savaştan sonra daha fazla ah-
laki hale gelir. İbrahim’in ilk öldürdüğü kimse 
bir ömür boyu onu takip eden bir Persli onu 
hayatı boyunca “görünmez cinlerin ordusu” 
bireyi olarak katillerini izlemekte oldukları 
mesajı vermektedir.”

 Siget Savaşında İbrahim sakat kalıyor ve İm-
paratorluğun çökmeye başladığı savaşı kaza-
nanı olmayan savaş olarak nitelendiriyor.

- Basmakalıpların direniş tarihi olaylar hak-
kında farklı bir gerçeğe ulaşmak için çaba 
sarfedildiği için, o kadar “Ezan” karakterle-
rinin çoğu bunu insan kusurlarını göstererek 
yapar. Müslüman olmuş İbrahim’in sevgili 
karısı Vasilis Ortodoks’ta büyüdü, kocası bir 
Ortodoks Müslüman olmasına rağmen, karısı 
Vasilis Hz. İsa’yı asla terk etmedi.

“İbrahimin Vasilis’e olan sevgisi çitsel değildir, 
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çünkü aşk ne kültürel, ne dinsel, ne dilsel, ne 
de başka bir farktır.”,  diyor yazar İrena Şojat. 
Derviş olan arkadaşı, bir köpeğin Müslüman 
bir ailede yaşayamayacağını öne sürmesine 
rağmen, yazar Şojat, İbrahim’in köpeğini, ka-
rakterleri tüm zayıflık ve erdemlerle boyamak 
için kasıtlı sapmalara yönelik karakterini tanı-
tıyor. İbrahim yeniçeri olmasına karşın, tüm 
şeytanlardan sonra, ciddi ölümcül yaralardan 
değil sıtma sivrisineklerinin vebalarından ölü-
yor olması ironik. “Ezan” romanında hayvan-
lar önemli rol oynuyor, özellikle de yazarın 
İbrahim ahlakını ve diğer karakterleri güç ve 
üstünlük konumuna getirdiği atlarda önemli 
bir rol oynar. 

-- Kelimenin Sinestezisi Edebi tarzının İvo 
Andriç veya Ivana Aralice’nin çalışmalarına 
daha yakın olup olmadığı sorusu üzerine, 
yazar Şojat aslında Meşa (Mehmet)  Selimo-
viç’e yakın olduğunu söylemektedir. Meşa 
Selimoviç gibi yazar Şojat’ın düşünceleri me-
tafiziksel düzeyde daha fazla çalıştığını iddia 
eder, çünkü yazma temel bir tarihsel zorluğa 
dayansa da, her zaman biraz manevi değişim 
gerektirir. Romanın sonunda daha az bilinen 
terimler sözlüğünde listelenen, Türkçe sözler-
le dolu zengin bir yazar kitabı dikkat çekmek-
tedir. Dil şiirsel ve düşündürücüdür ve okuyu-
cuyu sessiz sedasız olayların olduğu zamana 
sürükleyerek iletir ve “Ezan” karakterlerinin 
resimlerini, renklerini, kokusunu ve seslerini 
verir.

“Bir çocuk olarak, her dilin bir şeylerden oluş-
tuğunu “dilde dokunma ” ile araştırmayla uğ-
raşıyordum. Dil sinestetiktir ve erken çocukluk 
dönemimden itibaren kelimelerden etkilen-
mişimdir, kelimeleri farklı şekillerde tekrar-
layarak denedim, “anlambilimi araştırdım” 
diyor yazar. Okuyucunun romanın olaylarına 
katılabildiği hızı yazar kendisinin de iki yıllık 
bir sürede yazarken hissettiğini, anlatılan dö-
nemi kendisinin de yaşadığını o zaman dili-
mine sürüklendiğini söylüyor.”Ezan” romanını 
yazarken iki yıldır yemek yiyorum, müzik din-
liyorum, doğu müziğini keşfediyorum, doğu-
lular gibi giyiniyorum” diyor  “EZAN” romanı 
yazarı İrena Şojat.
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TATARİSTAN

Ayaz Gıylecev
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Romancı, hikâye, dram, gün-
cel sosyal ve politik konular, 
deneme yazarı, güçlü bir 
eleştirmen Ayaz Mirseyit oğlu 
Gıylecev’in fevkalade geniş 
çaplı, çok katmanlı, tür çeşit-
liliği ve konu yönüyle son de-
rece zengin edebi yapıtları, 
XX. yüzyıl Tatar yaşantısının 
kronik yapıtı olarak okun-
maktadırlar. Onun eserleri, 
yalnızca milli edebiyatımızın 
değil; dünya edebiyatı ge-
lişiminin de bir parçasıdır.1 
Abdullah Tukay ve Rusya 
Federasyonu Maksim Gorki 
Devlet ödüllerine, “Tataristan’ın Halk Yaza-
rı”  adına layık bulunan, Ayaz Gıylecev, her 
şeyden önce nesir ve dram ustası olarak ta-
nındı. “Terezeler” (“Pencereler” 1960), “Ügi 
Ana Yafrakları” (“Üvey Ana Yaprakları” 1964) 
adlı hikâyeleri, “Dürtev” (“Dört Kişi” 1958), 
“Bérev ”(“Birisi” 1959), “Öç Arşın Cir” (“Bir 
Avuç Toprak” 1962), “Ortaklıkta” (1969), 
“Kızlar Yazgan Xatlar” (“Kızların Yazdığı Mek-
tuplar” 1971), “Yazgı Kervanlar” (“Bahar 
Kervanları” 1972), “Comga Kön Kiç Bélen” 
(“Cuma Günü Akşam…” 1979), “Eteç Mén-
gen Çitenge” (“Horoz Binmiş Çite” 1980), 
“Yara” (1988) adlı öykü ve “Uramnar Artında 
Yeşél Bolın” (“Sokakların Arkasında Yeşil Ça-
yır” 1969), “Balta Kémneñ Kulında?” (“Balta 

1 Habutdinova, Milevşe. “Hayatın Manasını Millete Hizmet-
te Gören Edip”/ Kardeş Kalemler, Yıl: 6/Sayı: 69/ Eylül 
2012.  

Kimin Elinde?” 1989), “Ey-
degéz, Bér Doga!” (“Haydi, 
Bir Dua!” 1995) adlı roman-
larında insanların zor ve çe-
lişkili kaderi, gönül dünyası, 
o dönemde yaşanan hayatın 
en güncel meseleleriyle bir 
arada izlendi.   “Kiyék Kaz 
Yulı” (“Samanyou”), “Cirge 
Tapşırılgan Sérler” (“Top-
rağa Emanet Edilen Sır-
lar”), “Kitmegéz, Tırgaylar” 
(“Gitmeyiniz Turgaylar”) ve 
“Yugalgan Kön” (“Kaybolan 
Gün”) gibi dram eserlerinde 
ise yazar, insanın doğduğu 

toprağa olan bağını, sadakatini ve gönül zen-
ginliğini anlattı.2

Fatih Kutlu’nun yorgunluk nedir bilmeden 
Kazan Tatar yazar Ayaz Gıylecev’in (1928-
2002) Tatar Türkçesinden Türkiye Türkçesine 
aktardığı “Öç Arşın Cir” (“Bir Avuç Toprak”), 
“Comga Kön Kiç Belen…” (“Cuma Günü Ak-
şam…”), “Yara”, “Yazgı Kervannar” (“Bahar 
Kervanları”) adlı kitapları, Türk okurlarının 
zihin ve kalplerini fethetmeye devam ediyor. 
Peki, Tatar yazarın eserlerinde Türkiye ve 
Türkler nasıl kaleme alındı, yazarın eserlerin-
de nasıl canlandırıldı?  

XX. yy. ikinci yarısında Tataristan ve Türkiye 
arasında olan kültürel bağların kuvvetlenme-

2 Zaripova Çetin, Çulpan. “XX. Yüzyıl Kazan Tatar Edebiya-
tı. Ayaz Gıylecev.” /Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları El 
Kitabı. İstanbul, Kesit Yayınları, 2018, s. 711-714.

Tatar Yazar Ayaz Gıylecev’in 
Eserlerinde Türkiye

MILEVŞE HABUTDINOV*

ÇEVIREN:ÇULPAN ZARIPOVA ÇETIN

* Doç. Dr., Kazan Federal Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tataristan.
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sinde Tatar Sovyet yazarların Türkiye’yi ve 
Türklerin Tataristan’ı ziyaret etmeleri önem-
li rol oynadı. Ayaz Gıylecev’in Türkiye’ye ilk 
ziyareti 1970 yılının Mayıs ayında gerçekleşti 
ve Moskova delegeleri ile birlikte 20 kişiden 
oluşan bu ziyaret, yazarı edebiyat alanında-
ki kazançları için bir nevi ödüllendirme idi. 
Ayaz Gıylecev’in 1962 yılında yazdığı  “Öç 
Arşın Cir” (“Bir Avuç Toprak”) adlı öyküsü 
1963 yılında Moskova’da yayımlanan “Drujba 
Narodov” (“Halkların Dostluğu”) adlı dergi ta-
rafından gerçekleştirilen yarışmada 2. Ödülü 
almaya hak kazandı. Moskova’da yayımlanan 
“Znamya” (“Bayrak”) adlı diğer bir dergide 
bu eser eleştiriciler tarafından ünlü Rus ya-
zar Mihail Şolohov’un “Podnyataya Tselina” 
(“Don Kıyısında Hasat”) adlı meşhur eseri ile 
aynı hizaya koyuldu. 

1970 yılında Türkiye’yi ziyaret öncesi Ayaz 
Gıylecev’i KGB görüşmeye çağırıyor. Çünkü 
yazar 58. Madde gereği 6 yıl Stalin kamp-
larında hapis yatmıştı.  KGB memurlarının 
dikkatini çeken unsur, neden Ayaz Gıylecev 
Küba gibi bir ülkeye değil de Türkiye’ye git-
mek istiyor?..    

Ayaz Gıylecev Türkiye ile ilgili hatıralarını 
“Törkiyenen Türene Ük Uzdık” (“Türkiye’nin 
Başköşesine Kadar Geçtik.”) adlı hatıratında 
(1999-2000) kaleme aldı. Bu eserde anlatılan 
olaylar, yazar tarafından 1970 ve 1998 yıl-
larında Türkiye’ye ziyareti sırasında gerçek-
leşmiştir. Daha önceden gördüklerini daha 
sonraki yıllarda aktardığında yazar detaylar 
üzerinde durmak istemiyor. Bir taraftan, ne-
deni çok açık: “Törkiyenen Türene Ük Uzdık” 
(“Türkiye’nin Başköşesine Kadar Geçtik.”) 
adlı hatırat kaleme ilk ziyaretten 30 yıl ge-
çince alınır. Diğer taraftan yazar kendi bakış 
açısını şöyle açıklar: “Ben Türkiye’yi anlamak 
için boş geçen zamanda ansiklopedileri ka-
rıştırıp, gazete dergileri gözden geçirip bu 
ülke ile ilgili birçok bilgi edinebilirdim. Ama 
ben özellikle Türkiye’yi diğer kaynaklardan 
öğrenmek istemedim. Kendi gördüklerim, 
Türkiye’yi kendim kabullenmem daha değerli 
benim için.”3. 

3 Gıylecev A.M. “Törkiyenen Türene Uzdık” // Gıylecev 
A.M. Saylanma Eserler 6 T. – T.6. – Kazan: Tatar.kit.neşr., 
2017. s. 55-83.

Ayaz Gıylecev’in Türkiye hakkında hatıraları, 
yazarın kendisi ve zamandaşları, kendi ülkesi 
ve dünya ile ilgili bağımsız düşüncelerinden 
ibaret. Aklında kalan birçok olaydan yazar 
kardeş halka olan ilgi ve münasebetini bildi-
ren ve kendi halkının – Tatarların-  varlığı ve 
kültürel değerlerini paylaşan detayları seçi-
yor. Siyasi ve kültürel olaylar Ayaz Gıylecev 
için kendi duygu ve endişelerini bildirmek 
için sadece bir fon görevini üstleniyor ve ya-
zar yaşadıklarını anlatmak için retrospektif 
–dünden bugüne- anlatım usulüne başvuru-
yor.

KGB hizmetlileri yurtdışına çıkmak için topla-
nan yazarlara her ne kadar Türkiye’nin “en 
fakir, en zayıf ve tehlikeli ülkelerden biri” 
olduğunu anlatmaya çalışsalar da4, bu ülke 
Tatar yazarı için her şeyden önce Türk ve 
Müslüman kültürünü taşıyan kardeş ülke, İs-
tanbul ve Ankara da Doğunun başkentleridir. 
Türkiye’ye beraber geldiği Rus yazarlarından 
farklı olarak Ayaz Gıylecev cami ve sarayların 
ihtişamında yabancı bir kültürü değil Sovyet 
devleti tarafından gerçekleştirilen milletlere 
karşı siyaset sonucu Tatarlar tarafından nere-
deyse kaybedilen öz kültürünü görüyor. Yaza-
rın Türkiye ile ilgili hatıralarında apaçık otobi-
yografik bakış açısı görünüyor. Çünkü Türki-
ye, aynı zamanda Ayaz Gıylecev’in atalarının 
muhacirliğe gittiği topraktır. Kompozisyon 
açısından hatıratlar, otobiyografik düşünce-
lerle birleştirilen iki bölümden oluşuyor. Anla-
tıma gelince antitez usulüne başvurulmuştur. 
Yani Ayaz Gıylecev, 30 yıl aralıkla gerçekle-
şen 2 ziyaretin hatıralarını kıyaslayarak anlat-
maya çalışıyor.  Bu hatıralar biri diğerinden 
sadece içerik olarak değil, ahenk olarak da 
farklılıklar gösteriyor. Eğer 1970 yılında yazar 
Türkiye’ye korku, endişe ve merak duyguları 
içinde geliyorsa (“ödümüz patlayarak gelmiş-
tik”, “ne yapacağımıza şaşırmıştık”5), 1998 yı-
lında o artık kardeş ülkenin ekonomik krizden 
başarı ve kazançla çıkmasını ve kendi milli 
özünü koruyarak Avrupa’ya yüz tutmasını se-
vinç ve hayranlıkla karşılıyor. 

Ayaz Gıylecev’in hatıralarında anlattığı gibi 
Sovyet ideolojisi her şeyden önce insanların 

4 A.g.e., s. 57.
5  A. g.e., s. 57.
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zihninde Türkiye’ye ve Türklere karşı düş-
manca duygular ve saygısızlık uyandırmak 
istedi. Örneğin, sinemada Türkler karikatür 
olarak çarpık ayaklı, ellerinde eğri kılıçla 
dolaşan kana susayan bir halk olarak göste-
rildi. Tarihi araştırmalarda Türkler her daim  
“tembel, tasasız kıt bir halk” olarak anlatıldı. 
(“Türkiye’de işsizlik son safha. Türkler, tembel 
ve tasasız bir halk.”6). 1917 Devrimi sonrası 
Sovyet toplumunda Türkiye, vatanını Devrim 
ve İç Savaş sırasında terk eden hain muhacir-
lerin sığınağı olarak kabul edildi. Ayaz Gıyle-
cev’in Türkiye ile ilgili şahsi izlenimleri, devlet 
ideolojisi tarafından oluşturulan toplum gö-
rüşünün barometresi niteliğinde oldu. Yazar 
hemen ilk ziyareti esnasında bu ideolojinin 
koca bir yalan olduğunu anladı. 

Tatar yazar hatıralarını aktarırken izlenimleri-
ni kronolojik bir şekilde veriyor. Bu yöntem, 
ona hatıraları kendi düşünceleri ile kronolojik 
bir çerçeve içinde sunma imkânı tanıyor. Bir 
olaydan diğerine doğru hareket ederken de 

6 A.g.e., s. 55.

Ayaz Gıylecev onları ustaca bir bütün olarak 
bir birine bağlıyor. 

Ayırt ettiği lirik düşüncelerinde Tatar yazar 
kendi biyografisinde yer alan Türk izlerini 
de kaleme alıyor. Ayaz Gıylecev’in dedesinin 
babası Gıylezetdin XIX. yüzyılda ailesi ile Tür-
kiye’ye göç ediyor. Memleketinde sadece 20 
yaşında olan oğlu Sahabetdin kalıyor. Saha-
betdin’in ise memleketini terk etmek isteme-
mesinin sebebi, Kafkasya’da askerlik görevini 
tam 6 yıl alay imamı olarak yaparken gurbette 
yaşadığı memleket özlemidir. Böylece o, ai-
lesine bir gurbeti daha kaldıramayacağını 
bildiriyor. Sahabetdin, daha sonraki yıllarda 
memleketinde cami imamı olarak görev yapar 
ve 1930 yılında Stalin siyaseti kurbanı olarak 
Yelabuga şehri hapishanesinde işkence gö-
rerek ölür. 1938 yılına kadar ailesi Türkiye’de 
yaşayan akrabalarından mektuplar alır fakat 
daha sonraki yıllarda mektuplaşma kesilir. 
Ayaz Gıylecev’in yazdığı gibi, 1970 yılında 
yazar tam olarak kendine de anlatamıyordu 
neden ziyaret için Türkiye’yi seçtiğini. Tabii 

Ayaz Gıylecev’in Doğumun 90. Yılında eserlerinin Rus, Macar ve Türk dillerine çevirilerini takdim etme gecesi. Oturanlar 
soldan sağa Tatar çevirmen Nail İşmuhametov, Macar çevirmen Arpad Galgotsi, Türk çevirmen Fatih Kutlu. 

Ayakta duranlar: Gıylecev’in eserlerini araştıran Milevşe Habutdinova Ayaz Gıylecevin eşi Nakıya  Hanım, ikinci oğlu 
Mansur, gelini Alsu ve büyük oğlu İskender.
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ki o yıllarda Türkiye’de yaşayan akrabalarını 
bulma ve onlarla görüşme imkânsızdı.  

Türkiye’ye ilk gelişinde Ayaz İshaki İstanbul’ı 
ve Ankara’yı görür. Başkentin camilerinden 
birinde okunan ezan sesi yazarı çok derinden 
etkiler. Ayaz Gıylecev camilerden hayranlıkla 
bahseder: “Ankara, yedi tepe üzerine kurul-
muş. Camiler çok burada. Ezanı hoparlörler-
den yüksek sesle okuyorlar. Ezan, camilerin 
birinde okunup bitince diğerinde okunmaya 
başlıyor. Kendi ülkemizde hiç duyamıyoruz 
ya ezanı. Bir taraftan gönlü allak bullak edi-
yor, diğer taraftan korkuyu unutturuyor.”7 

Yazar tarafından ezan, Müslüman olan halkla-
rın milli bilincinin bir parçası, birliğin simgesi 
olarak algılanıyor. (Ezan Arapça ناذأ “ilan, da-
vet” anlamına gelmekte. İslam’da, zaruri na-
maza çağrıdır.) Gece yarısı duyulan ezan tu-
ristlere ideoloji tarafından zorla yüklenen kor-
kuyu aşma imkânı sunuyor, gönüllerine huzur 
veriyor.  Aynı zamanda Ayaz Gıylecev, gece 
ezanını dinleyerek acıklı bir şekilde Sovyetler 
Birliğinde yaşayan Tatarların hukuklarının 
ne kadar kısıtlı olmasını düşünerek üzülüyor. 
Onlar hatta atalarının hayat tarzı olan ezanı 
duymaktan bile mahrum! Ezan, Ayaz Gıyle-
cev için gönülleri yumuşatan ve aydınlatan 
çok özel bir unsur. 

Ankara ile ilgili hatıralar, yazar için her şey-
den önce gezilen yerlerle ilgili. En güzel ha-
tıraların birisi, Atatürk’ün yattığı Anıtkabir’in 
ziyareti ile ilgilidir. Aya Sofya’yı, Topkapı’yı 
ziyaret eden yazarlar daha sonraki günlerde 
Afyon’daki gelincik kırlarına, İzmir’in bağla-
rına hayranlıkla bakar ve Pamukkale’de Cle-
opatra’nın körpe tenini yıkadığı kaplıcalarda 
da dinlenirler.8

Ayaz Gıylecev okurların dikkatini Sovyetlerde 
devlet propagandasının yalana kurulu oldu-
ğuna çekiyor. Delege olarak giden yazarlar 
hemen anlarlar ki her iki ülke –Türkiye ve 
SSCB- arasında ilişkiler hiç de iyi değildir. 
Yazarların konakladıkları otelin masasında 
NATO ülkelerinin bayrakları boy gösteriyor. 
Fakat SSCB’nin tek bir bayrağı yok!..

7 A.g.e., s. 57.
8 A.g.e., s. 57-58.

Çok az zaman içerisinde yazarlar, Sovyet-
lerde yaygın olan “Türk ise mutlaka feslidir”, 
“Türkler, eğitimsizdir” gibi stereotipin bir mit 
olduğunu anlarlar. Ayaz Gıylecev aynı za-
manda Türkiye’de yaşadıkları ilginç durum-
ları da anlatır. Örneğin, kendisi ile beraber 
gelen başka bir Tatar yazar Hasan Saryan, 
başında Tatarların milli şapkası olan siyah tü-
betey ile gezer. Yabancı turistler ise onu gö-
rür görmez koşarak yanına gelir ve “gerçek 
bir Türk” ile hatıra resim çekilmek isterler...

Sovyet yazarlar bu seyahat esnasında Türki-
ye’nin ekonomik sıkıntılara rağmen kültürel 
mirasını korumak için para bulabilmesine 
de şaşırıyorlar. Aynı zamanda misafirler ki-
tap raflarında Lenin’in, Hitler’in ve Vladimir 
Mayakovski’nin Türkçeye çevrilmiş eserlerini 
görünce de şaşkınlık içinde kalıyorlar. Ama 
onlar için en ilginç olanı, bazı üniversiteli 
Türk gençlerinin Moskova diye bir şehrin ol-
duğundan bile habersiz yaşamaları! 

Ayaz Gıylecev, Türkiye’ye gelen Sovyet de-
legelerinin sinir bozucu bir takip altında bu-
lunmaları hakkında da yazar. Örneğin, böyle 
bir korku altında kalan Tatar yazarları Ayaz 
İshaki’nin kızı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih 
ve Coğrafya Bölümü Profesörü Sadet Çağa-
tay’ın davetine de gidemiyorlar. (Onun ile 
görüşmeyi ancak Kazan Devlet Üniversitesi 
Doçenti Süleyman Daişev göze alabiliyor.) 
Neden? Çünkü onlara uygulanan turistik 
program Türkiye aydınlarıyla görüşmeyi, ko-
nuşmayı içermiyordu. Kendi başına buyruk 
bir görüşme ve konuşma aklın ucundan bile 
geçemezdi! KGB tarafından bir sıkıntı çıkma-
sın diye Ayaz Gıylecev memleketine dönünce 
kimseye Türkiye ile ilgili izlenimlerini anlat-
mayı bile cesaret edemiyor. 

Ayaz Gıylecev’in Türkiye’yi ikinci ziyareti 
1999 yılının eylül ayında gerçekleşti. Onu 
buraya “Turan” fondu başkanı Turan Yaz-
gan ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Mustafa Öner davet eder. Mevcut şahıslar ile 
Ayaz Gıylecev’i  1998 yılında Tatar yazar Ri-
nat Muhammediyev tanıştırıyor. Böylece Ayaz 
Gıylecev 22 Eylül 1999 yılında iki haftalığına 
Türkiye’ye geliyor ve Uluslararası Türk Dün-
yası Sempozyumu’na katılıyor.  
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Hatıratların ikinci kısmında A. Gıylecev dikka-
ti artık mimari yapıtlara değil Türkiye’nin Türk 
halklarını bir araya getirme çabasına çekiyor: 
“Biz burada kaynaşan Türk dünyasını gör-
dük.”9. Tatar yazar Türk Dünyası toplumunun 
çalışmalarını anlatıyor. Etkinliklere eski Sov-
yetlerde yaşayan Türk halkları da davet edili-
yor. Ayaz Gıylecev Kazak yazar A. Nurpeisov, 
Kırım Tatar şair A. Gadel ve Türkiye’ye staj 
için gelen Tatar iş adamları ile gerçekleşen 
görüşmelerini anlatıyor.  Hatıratta en büyük 
yeri Turan Yazgan şahsı kapsıyor. Profesör 
Nadir Devlet’in anlattığı gibi, Turan Yazgan 
romantik ruhlu idealist bir şahıstı. Onun tek 
hayali, Türk dünyasını bir araya getirmekti10.

Ayaz Gıylecev Avrupa’yı benimseyen Türki-
ye’deki hayat tarzına da hayran kalıyor: “Tür-
kiye’nin neresinde olursak olalım ben her 
daim sabırla, sessizlikle insanların bir birine 
gösterdiği saygıya şaşırdım ve hayran kal-
dım.”11. Tatar yazar Türklerin bir birleriyle ve 
yabancılarla olan ilişkilerde her zaman saygılı 
ve ilgili olmalarını defalarca vurguluyor. Dik-
katini çektiği bir detay daha var: Türk halkının 
kaynayan kanını bu topraklarda ancak Şeriat 
kanunları bastırıyor. Ayrıca, Ayaz Gıylecev 
Türkleri çalışkan ve istikbali parlak bir millet 
olarak anlatıyor. 

Türklerin misafirperverliği Ayaz Gıylecev’i ayrı 
bir etkiliyor ve hayranlık içinde bırakıyor. Yazar 
bu konuya değinmişken Türk mutfağının özel-
liklerini de kaleme almadan geçemiyor. 

Yazarı hayran bırakan sadece Türkiye’de ya-
şayan insanlar değil, aynı zamanda deniz ve 
dağ manzaraları da. O sürekli Türkiye’nin do-
ğası ile Tataristan’ın kendi doğup büyüdüğü 
Zey (Zainsk) ve Sarman ilçeleri arasında kı-
yaslama yapıyor. 

Hatıratın sonunda yazar Türkiye’ye olan bakış 
açısını bir araya toplamaya çalışıyor. Onun 
için Türkiye  

• Bütün Türk boylarına yardım eli uzatan 
kardeş Türk Cumhuriyeti;

9 A.g.e., s. 61.
10 Kormaş, A. Törki Dönyanı Tanıtuçı Turan Yazgan Vafat. 

URL: https://www.azatliq.org/a/24779243.html (erişim 
tarihi: 12.05.2017).

11 Gıylecev., a.g.e., s. 61.

• Sovyetlerden kaçan muhacirlerin güvenli 
sığınağı;

• İçkisiz hayat süren ayık insanlar ülkesi; 
(“Türkiye, ayık ülke.”)12.

• Dinine sahip çıkan («Türkiye, dini ülke»)13, 
milli şuuru ve gururu olan bir ülke. (“Türki-
ye, imanlı ülke. Kendi topraklarına, kendi 
ülkesine saygılı ülke.”14. 

Otuz yıl içinde yaşanan değişikleri değerlen-
direrek Ayaz Gıylecev Türklerin Avrupai tarzı 
benimsediklerini yazıyor: Türk kadınlarının 
çoğu hicabı Avrupa tarzı elbiselere değiştir-
miş, kız öğrenciler arasında kendi aralarında 
Almanca konuşanlar da var vb.  

Hakikate sadık kalan yazar tabii ki Türkiye’yi 
idealleştirmekten uzak. Ülkenin ekonomik 
sıkıntıları, bürokratik anlamda olumsuz ge-
lişmeler onu endişelendiriyor. Ayrıca, hangi 
konuda Türkiye ile Rusya’yı kıyaslarsa kıyas-
lasın sonuç hiçbir zaman Rusya için olumlu 
olmuyor… 

Sonuç olarak şunu bildirmek gerekir, Ayaz 
Gıylecev hayatının sonuna kadar kalbinde 
Türkiye ile ilgili güzel hatıralar taşıyan bir 
Tatar yazarı. Hem devlete hem onun vatan-
daşlarına saygıyla baktı. Türkiye’nin en güzel 
temsilcileri olan aydınları ile şahsen tanışmış 
olması ile gurur duydu ve bir gün kardeş hal-
kın onun eserlerini okuyacağı hayali ile göçtü 
bu dünyadan. 

Kaynakça:

1. Gıylecev A. M. “Törkiyenen Türene Uzdık” // 
Gıylecev A.M. Saylanma Eserler 6 T. – T.6. – 
Kazan: Tatar.kit.neşr., 2017.

2. Habutdinova, Milevşe. “Hayatın Manasını Mil-
lete Hizmette Gören Edip”// Kardeş Kalemler, 
Yıl: 6/Sayı: 69/ Eylül 2012.  

3. Kormaş, A. “Törki Dönyanı Tanıtuçı Turan 
Yazgan Vafat.” URL: https://www.azatliq.or-
g/a/24779243.html  (erişim tarihi: 12.05.2017).

4. Zaripova Çetin, Çulpan. “XX. Yüzyıl Kazan Ta-
tar Edebiyatı. Ayaz Gıylecev.” // Türk Dünyası 
Çağdaş Edebiyatları El Kitabı. İstanbul, Kesit 
Yayınları, 2018, s. 711-714.

12 A.g.e., s. 80.
13 A.g.e., s. 80.
14 A.g.e., s. 80.
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İRAN

Son yıllar, İran Türklerinin 
oyanış ve kalkınma harekatı 
sonucu olarak, Türk gençle-
inin kendi kültür ve ana dille-
rine dikkat ve sevgisi gitgite 
gelişmkektedir. Genç sinema 
yönetmenleri için de Türkçe 
kısa filmler çekmek öncelik 
taşıyor.

İlk kez 2015 İstanbul İpek 
Yolu Film Festivali`nde, fes-
tival başkanı Mehmet Güler-
yüz`ün desteğiyle, İran`dan 
Türkçe filmler izleyicilerle 
buluştu ve 2016`da aynı fes-
tivalde aynı etkinlik devam etti. 

2017 Malatya Film Festivali, Türkiyeli sinema 
yazarı Rıza Oylum`un teklifi ve festival baş-
kanı Suat Köçer`in onayıyla İran`ın Türkçe 
filmleriyle birlikte genç yönetmenleri de ko-
nukladı.

Mayıs 2018`de ilk kez olarak, etkinlik Azer-
baycan Cumhuriyeti`nin beşkenti Bakü`de 
yapıldı.

Aralık 2018`de İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi`nin kül-
tür danışmanı İhsan Kabil`in 
yardımıyla kısa filmlerle yana-
şı 4. Türkçe İran Sineması et-
kinliği de seyircilere sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) Kültür AŞ tarafından, 
özellikle Tebriz, Erdebil ve 
Urmiye çevresinde yaşayan 
Türk sinemacılar tarafından 
bölgede yapılan filmleri ve 
yönetmenleri tanıtmak ama-
cıyla 7-11 Aralık 2018 arası 
“İran Sineması’ndan Türkçe 

Film Günleri” düzenlendi. Etkinlik kapsamında 
13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel, 1 ani-
masyon ve 4 uzun metraj film sinema severler-
le buluştu. Yönetmen söyleşileri ve bölgedeki 
sinema üretimiyle ilgili panel ve Tebriz, Erde-
bil ve Urmiye şehirlerini kapsayan bir fotoğraf 
sergisi yapıldı. İran Sineması’ndan Türkçe Film 
Günleri, 7 Aralık Cuma günü saat 19.00’da 
yönetmenliğini Asghar Yousefinejad’ın yaptığı 
“Ev” adlı uzun metraj film gösterimiyle başladı. 

İran’da Türkçe Sinema
RIZA SIAMI
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8 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te de-
vam eden gösterimlerde Leila Noroozi’nin 
senaryosunu yazıp yönettiği “Ben İsmet`im” 
ve Haideh Moradi’nin yönettiği, senaryosu 
da kendisine ait “Karlı Yollar” adlı belgesel 
filmler ile yönetmenliğini Davar Necefi’nin 
yaptığı “Sürmeli Kız” adlı kısa metraj animas-
yon filmi  sinema severlerle buluştu. Göste-
rimlerin ardından düzenlenen panelde İhsan 
Kabil, Kamil Engin, Rıza Siami ve Rıza Oylum 
“İran’da Türkçe Film Üstüne” keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdiler. Saat 17.00’deki gösterim-
lerde sırasıyla Ramin Farzaneh ve Parisa Se-
daei’nin senaryosunu beraber yazıp yönettik-
leri “Eksiklik”, Reza Jamali’nin yazıp yönettiği 
“Sara’nın Sesi” ve “Köprü”, Leila Noroozi’nin 
yazıp yönettiği “Kara Yol” adlı kısa metraj film-
ler sinema severlerin beğenisini kazandı. Gü-
nün son gösterimi ise saat 19.00’da Bahram & 
Bahman Ark’in yazıp yönettikleri “Soğuk” adlı 
uzun metraj filmli oldu.

Etkinliğin 9 Aralık Pazar günü programın-
da yine birbirinden özel filmler vardı. Saat 
14.00’te Haideh Moradi’nin yazıp yönettiği 
“Karlı Damlar” ve Şehzad Kureyşi’nin yazıp 
yönettiği “Sözsüz Âşık” adlı belgesel filmler 

ile yine senaryosu Şehzad Kureyşi’ye ait, yö-
netmenliğini de kendisinin üstlendiği “Kafes” 
adlı kısa metraj film gösterildi. Gösterimler 
saat 17.00’de Mehdi Haydari’nin yazıp yönet-
tiği “Beyaz Göl”, Ali Rıza Salmanpour’un ya-
zıp yönettiği ve kurgusunu yaptığı “Sazak” ve 
Rasoul İranzad Aghamirlu’nun yazıp yönetti-
ği “Katil” adlı kısa metraj filmlerle devam etti. 
Ardından günün son gösterimi saat 19.00’da 
Rehber Genberi’nin yazıp yönettiği “O” adlı 
uzun metraj film ile gerçekleşti.

“İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri”, 10 
Aralık Pazartesi günü de zengin bir film seç-
kisi sinema severleri ağırldı.  Saat 17.00’de 
Bahram & Bahman Ark’ın yazıp yönettiği 
“Hayvan”, İsmail Monsef’in yazıp yönettiği ve 
kurgusunu yaptığı “Ardak ve Ağla”, Ali Rıza 
Salmanpour ve Younes Tarrahi’nin beraber 
yönettikleri “Yara” adlı kısa metraj filmler gös-
terildi. Günün programı saat 19.00’da Yadol-
lah Samadi’nin yönettiği “Saray” adlı uzun 
metraj filmin gösterimi ile tamamlandı.

Sinema severler, “İran Sineması’ndan Türkçe 
Film Günleri” ile küreselleşmenin oldukça hı-
zıyla farklılıkları yok ettiği bu çağda, gelenek-
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le moderni birleştirebilen bölge sanatçılarını 
tanıma ve önemini kavrama fırsatını yakaladı. 

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kapta-
ner, Anadolu Haber Ajansı muhabirine yap-
tığı açıklamada, kurum olarak Türkiye’de çok 
fazla yapılmayan, ihtiyaç duyulan konulara 
el atmak istediklerini, bu anlamda da çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. “İran 
Sineması’ndan Türkçe Film Günleri de daha 
önce yapılmayan ilginç bir proje.” dedi. Kap-
taner, proje fikrini duyar duymaz, kurum ola-
rak hemen kolları sıvadıklarını ifade ederek, 
şöyle devam etti: “Azerbaycan Türkçesinde, 
özellikle Tebriz, Erdebil ve Urmiye civarında-
ki Azerbaycan kökenli yönetmenlerin ürettiği 
filmleri sanat severlerle buluşturarak, ilginç 
bir etkinlik yapmak istedik.” Kültür AŞ etkinlik 
danışmanı ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil 
de etkinliğin başlangıç noktasını anlatarak, 
2017 Uluslararası Malatya Film Festivali’nde-
ki İran filmleri bölümünde çoğunluk olarak 
İran’da yaşayan Azerbaycanlıların hazırladı-
ğı yapımları izlediğini ve bu kapsamda İranlı 
yönetmenlerle de tanıştığını dile getirdi. Ka-
bil, İran,ın Türk yönetmenlerinin  nitelikli bir 
sinema ortaya çıkardıklarının altını çizerek 
şöyle devam etti: “İran`da Genel olarak film-
ler Farsça çekiliyor ama Farsça’nın yanında 
Türkçe olarak çekilen filmler de var. Azerbay-
can Türkçesi`nin İran’da biraz yaygın olma-
sı sebebiyle biz de bu filmlerden bir paketi 

İstanbul’a taşımak istedik. Evet, İran sinema-
sı Türkiye’de tanınıyor, ama bu Azerbaycan 
Türkçesi ile çekilen filmler tanınmıyor.”

Kabil, etkinliğin aynı zamanda bir kültür alışve-
rişi niteliğinde olduğunu belirterek, “Biz Türki-
ye ile İran arasındaki kültürel ilişkileri geliştire-
lim, yakınlığı artıralım istiyoruz. Bu tarz etkinlik-
leri çoğaltmamız, daha fazla ilişki kurarak, özel 
iş birlikleri geliştirmemiz lazım. Hatta daha 
ileride ortak bir yapım, bir film festivali yapma-
lıyız. Çünkü Türk coğrafyalarını ihmal ediyoruz 
gibi geliyor bana.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin destekçilerinden yönetmen Rıza Si-
yami de sinema ve televizyon sektöründe 25 
yıldır yoğunluk olarak Azerbaycan üzerine 
çalışmalar yaptığını dile getirdi. Siyami, ken-
disinin de Azerbaycan Türkçesi`nde çekilmiş 
birçok filminin bulunduğunu aktararak, “3 -4 
yıldır İran’da çekilen Türkçe filmlerin yurt dı-
şında tanınması adına çalışmalar yapıyoruz. 
Bu anlamda 2015 ve 2016 yılında İpek Yolu 
Film Festivali’nde bu filmlerin yer aldığı bir bö-
lüm açtık. 2017 yılında da Uluslararası Malatya 
Film Festivali’nde ve Uşak Film Festivali’nde bu 
filmleri seyirciyle buluşturduk.” dedi.

Son 5 yılda özellikle gençlerin kendi ana di-
linde film çekme konusuna ciddi bir şekilde 
eğilim gösterdiklerine vurgu yapan Siyami, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Türkçe çekilmiş 
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filmler İran sineması içinde tanınmıyor, kaybo-
luyor. Biz de bu yüzden bu filmleri, Türkiye’de, 
Azerbaycan’da izleyicilerle buluşturmak istedik. 
İran sineması sadece Farsça çekilmiş filmlerle 
anılıyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu amaçla ana 
dilimizde çekilen filmleri tanıtmaya çalışıyoruz. 
Zamanla da bu filmlerin sayısı artıyor.” Siami 
Böyle devam etti: “Herkesi kendi coğrafyasın-
dan kendi çektiği filmlerle tanımamız gerekir.”

Etkinliğin içerik destekçilerinden sinema ya-
zarı ve editör Rıza Oylum ise Hollywood dı-
şında kalan tüm ülke sinemalarıyla ilgilendi-
ğini söyleyerek, “Yazdığım birçok kitabımın 
başında Hollywood sinemasının neden dışına 
çıkmamız gerektiği, ülke sinemalarını neden 
takip etmemiz gerektiği konusunda bir mani-
festo vardır. Çünkü biz Hollywood’un yarattı-
ğı algıyla farklı ülkelerin insanlarını tanıma-
malıyız. Herkesi kendi coğrafyasından kendi 
çektiği filmlerle tanımamız gerekir.” şeklinde 
konuştu. Oylum, bu anlamda farklı ülkelerin 
sinemalarını takip ederek, Rusya, Uzak Doğu, 
Orta Doğu ve Alman sineması üzerine eserler 
hazırladığını anlattı.

İran sinemasının çalışmaları arasında önemli 
bir nokta olduğuna işaret eden Oylum, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bir çok kez İran’a gi-
dip geldim. İran’daki film festivallerini takip 
ettim ve gidip gelmelerimde orada başlayan 
yeni bir akım olduğunu gördüm. Bu akım da 
İran’da yaşayan Türklerin öz dillerinde film 

çekme meraklarıydı. Özellikle Tebriz, Erdebil 
ve Urmiye çevresinde yaşayan genç ve yetiş-
kin yönetmenler Azerbaycan Türkçesi`nde 
filmler çekmeye başlamışlardı. Ben bu konuda 
çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 
İnşallah İBB desteğini herzaman sürdürür de 
biz de her sene bu programı devam ettiririz.”

Ev Filmi Hakkınta

İranın Türkçe sinemasını canlandıran ve bir-
çok genç yönetmeni harekete getiren, Teb-
riz`de çekilen ve 2018 yılında Uluslararası 
Fecr Film Festivalin`de en iyi film ve en iyi se-
naryo ödülü, aynı zamanda NETPAK ödülünü 
kazanan Asger Yusefinejad`ın EV filmi olmuş-
tur. Film, yaklaşık 25 uluslararası o sıradan 
İstanbul Film Festivaline katılmıştır. 

EV`in hikayesi kısaca okuyalım. Yaşlı bir ada-
mın ölümünden geriye bir vasiyet kalır: Be-
deninin tıbbi araştırmalar için bir üniversiteye 
bağışlanması. Ancak, yıllar sonra evine geri 
dönen kızı Saye, babasının bu son dileğini ra-
hatsızlıkla karşılar ve yerine getirmek istemez. 
Bunun üzerine yakınları devreye girerek ka-
rarında direten Saye’yi ikna etmeye çabalar-
lar. Asger Yousefinejad, tek mekânda geçen 
ve olağanüstü bir yönetmenlikle kotardığı ilk 
uzun metrajlı filminde, bir vasiyetin hikâyesini 
anlatırken hem mizaha hem de gerilime alan 
açıyor. Neredeyse tek bir mekânda geçen ve 
sürükleyici psikolojik gerilimini hiç kaybet-
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meyen EV, Saye’yi canlandıran Mohaddese 
Heyrat başta olmak üzere bütün oyuncuları-
nın harika performansıyla da dikkat çekiyor.

İstanbul Film Festivali kapsamında gösterim 
zamanı, Türkiye`nin etkili film sitesi, Film Lo-
vers`in yazarı Aslı Ildır şöyle yazmış:

“İran’ın Azerbaycan sınırında bir ev… Ce-
sedini kadavra olarak bağışlamış bir ada-
mın cenazesi oradan oraya sürükleniyor; kızı 
babasının kesilip biçilmesine izin vermiyor, 
üniversite görevlisi ise cesedi almakta ısrar 
ediyor. Bu manzara ilk bakışta Asghar Farha-
di’nin tek mekanda geçen, bol diyaloglu ve 
etik bir ikilem üzerine kurulu filmlerini andı-
rıyor. Karakterlerini yakından takip eden, bir 
belgesel izliyormuşuz hissi veren el kamerası 
ve bitmek bilmeyen uzun planlar… Akraba-
lar ve komşular altı yıldır babasından uzak-
ta yaşayan Saye’nin neden bir anda ortaya 
çıktığını anlamaya çalışırken, genç kadın ise 
konu her açıldığında bir histeri krizi daha 
geçiriyor. Yönetmen Asghar Yousefinejad, 
klasik bir yas hikayesi olarak başlayan filmini 
katman katman açıyor ve kaotik olduğu kadar 
trajikomikde bir atmosfer yaratıyor: Oğluna 
kız arayan anneler, miras hesabı yapan ak-
rabalar, helva parasını çalıp kaçan komşular, 
bozuk sifonu tamir etmeye kalkışan üniversite 
görevlisi, ceset kokmasın diye buz getiren ak-

raba, durduk yerde birbirine açılan kuzenler, 
cenazeyi düğün zanneden Alzheimer’lı yaşlı 
bir kadın…

Yousefinejad, Farhadi’den ödünç aldığı çok 
karakterli hikaye yapısını ustaca dönüştürü-
yor. Bu dönüşümdeki en önemli hamle ise 
yönetmenin ahlaki bir ikilem yaratmak yeri-
ne kutsal atfedilen tüm değerleri tepetaklak 
etmesi ve hikâyesini herhangi bir etik temel 
üzerine kurmaması. Din, yasa ve gelenek-gö-
renek gibi kavramların gündelik hayatın ab-
sürtlükleriyle beraber oradan oraya savruldu-
ğu, dolayısıyla her birinin anlamını yitirdiği ve 
iç içe geçtiği bir dünya kuruyor. Torunlarının 
dedelerinin çıplak ve ölü bedenini keşfettikle-
ri ve “Dedem çıplak!” diyerek kahkahalar at-
tıkları sahne, bu tavrın vücut bulmuş hâli gibi. 
Tüm bu karmaşanın öznesi olan cesedi bize 
asla göstermeyen Yousefinejad, kamerasını 
bu ceset etrafında gelişen iktidar mücadele-
sine çeviriyor. Krizi gündelik olanla harman-
layarak yer yer sarkastik bir tavır takınsa da, 
karakterlerine olan sempatisini hiç kaybetmi-
yor. Hikâyesinin hızına yetişmeye çalışan tit-
rek kamerası ile her birini tek tek takip ediyor.

EV: Kadavranın Mizahı

Düğün ve cenaze gibi kriz/kırılma anları, ge-
nelde aile içi ilişkilerin gözden geçirildiği ve 
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geçmişin hatırlandığı, nostaljik bir atmosferin 
ağır bastığı anlar olarak resmedilir. Bu kırılma 
anlarının ana mekanı da elbette evdir. Şaşaa-
lı törenlerin sona erdiği an sığınılacak ve geri 
dönülecek olan yerdir ev. (Alzheimer’lı yaşlı 
kadının cenazeyi düğün zannetmesi çok da 
şaşılacak bir durum değildir belki de.) Youse-
finejad ise tüm bu çağrışımlardan hareketle 
filmine “Ev” ismini veriyor; ama bu kavramı 
yüceltmiyor, romantize etmiyor ve nostaljik 
bir hale büründürmüyor. Tam tersine kutsal 
sayılan, “yüce” duygulara evrilebilecek her 
şeyden kaçınıyor. Film tek mekanda geçmesi-
ne rağmen bu mekana dair pek bir şey söyle-
miyor örneğin. İçerisi mütemadiyen karanlık, 
birkaç eski fotoğraf ve çalışmayan bir televiz-
yon var, o kadar. Akıbeti tartışılırken yorgun 
düşmüş cesetten yayılan koku ile bozuk tuva-
letin kokusu birbirine karışıyor.

Neresinden yakalayacağımızı bilemediğimiz 
bu hikayede hangi karakterler ile özdeşleşe-
ceğimiz ise belirsiz. Kendilerini, karşılarında-
kileri ve bizi kandıran bu karakterler de fil-
min kendisine benziyorlar; yer yer yakın, yer 
yer uzaklar. Yousefinejad bizi daha filmin ilk 
sahnesinden evin ve krizin tam ortasına atı-
yor. Bizse film boyunca ne geçmişlerini, ne 
şimdilerini bildiğimiz, adlarını ve kim oldukla-
rını tesadüfen öğrendiğimiz bu karakterlerin 
olağanüstü görünümündeki olağan hallerine 
tanık oluyoruz. 



88

Kardeş Kalemler Temmuz 2019

TÜRKİYE

Geçtiğimiz günlerde Ka-
zakistan Yazarlar Birliğinin 
Nur-Sultan şubesinin müdü-
rü, Kazakistan Cumhuriye-
tine Emek Veren Vatandaş, 
tanınmış ve yetenekli akın, 
edebiyat bilimci Devletkerey 
Kepulı tarafından güzel bir 
fikir hayata geçirildi. Kazakis-
tan’ın başkenti Nur-Sultan’da 
4-5 Temmuz tarihlerinde, 
“Dünya Edebiyatı: Kalıpları 
Kırmak” (Alemdik Adebiyet: 
Stereotipten Arıluv) sloga-
nıyla Avrasya Başkentlerinin 
Yazarları Uluslararası Foru-
mu düzenlendi. Forum fikrinin sahibi ve asıl 
düzenleyicisi Kazakistan Yazarlar Birliğinin 
Nur-Sultan Şube müdürü Devletkerey Ke-
pulı idi. Edebiyatın halklar arasında sağlam 
dostluk ve barış köprüsü kurma rolünün öne 
çıkarıldığı Forum’un düzenlenmesinde baş-
ta Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile 
Kazakistan Yazarlar Birliği de paydaş olarak 

yer aldı. Nur-Sultan şehrin-
de iki gün süren Forum’da 
yirmiden fazla ülkeden şair, 
yazar ve çevirmenler bir 
araya geldi. Forum’a Tür-
kiye, Azerbaycan, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Tataristan, 
Saha Cumhuriyeti gibi Türk 
kardeş cumhuriyetlerden ka-
tılan temsilcilerin yanı sıra, 
Rusya, Ukrayna, Moğolistan, 
İran, Afganistan, Hindistan, 
Mısır, Ermenistan, İsrail, İs-
panya gibi pek çok ülkeden 
şairler, yazarlar ve çevirmen-

ler katıldı. Ayrıca Kazakistan’ın farklı bölgele-
rinden gelen önemli edebiyat adamları, şair, 
yazar ve çevirmenler de Forum’a yoğun bir 
ilgi gösterdiler ve katılım sağladılar. Forum 
yurt içinden ve yurt dışından pek çok edebi-
yat adamını bir araya getirdi. Türkiye’yi tem-
silen günümüz Türk şiirinin önemli isimlerin-
den, Mağcan Cumabay’ın şiirlerini Türkiye 
Türkçesine uyarlayan değerli şair Ali Akbaş 

Edebiyatın Uzlaştırıcı Dilinde 
Buluşmak: 

Avrasya Başkentlerinin 
Yazarları Uluslararası 

Forumu’ndan Geriye Kalanlar 
CEMILE KINACI*

* Doç. Dr. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, cemile.kinaci@
hbv.edu.tr
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ve Kazak nesrinin önemli örneklerini Türkiye 
Türkçesine kazandırdığımdan dolayı ben de 
çevirmen kimliğimle onur konuğu olarak Fo-
rum’a katıldım.    

Forum’un açılışı siyaset, sanat çevrelerinin ve 
edebiyat meraklılarının katılımıyla oldukça 
görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Tanınmış 
Kazak şairi ve diplomatı Oljas Süleyman ve 
yine tanınmış Kazak yazarı, nesir ustası Akim 
Tarazi, İspanya’nın tanınmış şairi Justo Jorge 
Padron gibi değerli edebiyat adamlarının 
açılış konuşmaları yanı sıra Kazakistan Kültür 
ve Spor Bakanı Aktotı Raimkulova başta olmak 
üzere Kazakistan’ın devlet adamlarının katılı-
mıyla Forum’un açılış oturumu yapıldı. Fo-
rum’un açılış oturumunu Kazakistan Yazarlar 
Birliği Başkanı, şair Ulugbek Esdevlet yönetti.  

Açılış oturumunun ardından Forum, üç farklı 
salonda üç ayrı oturum ile devam etti. Bu otu-
rumlardan biri nazım, biri nesir ve bir diğeri 
de dünya edebiyatı ve çeviri başlıklı oturum-
lar idi. Şair, yazar ve çevirmenler kendileriyle 
ilgili oturumlara katılarak hem sunumlarını 
gerçekleştirdiler hem de fikir alışverişinde 
bulundular. Oturumlarda sorun tespiti yapı-
lıp çözüm önerileri sunuldu. Gelecekte dün-
ya edebiyatının durumu ve Kazak edebiyatı 
ile dünya edebiyatı arasındaki ilişkiler konu-
sunda yeni yaklaşımlar üzerine değerlendir-
melerde bulunuldu. Forum’un birinci günü 

aralıksız devam eden üç verimli oturum ile 
tamamlandı.

Forum’un birinci günü akşamında farklı ülke-
lerden gelen edebiyat adamlarının ve Kaza-
kistan’ın değerli edebiyatçılarının katılımıyla 
gerçekleşen gala yemeği yapıldı. Yemekte 
tam da Forum’un sloganında belirtildiği gibi 
toplumları birbirinden uzaklaştıran bütün ön-
yargılar ve kalıplardan uzaklaşarak şair, yazar 
ve çevirmenler edebiyatın birleştirici gücü 
sayesinde aynı masada oturup farklı lisanları 
konuşsalar bile edebiyatın uzlaştırıcı dili ile 
anlaştılar. Gala yemeği esnasında Kazak halk 
dansları gösterisi, dombıra ve kopuz dinletisi 
ve Kazak müziğinden örnekler sunuldu. Bu 
hoş gösteriler aracılığıyla gelen yabancı ko-
nukların Kazak halkının millî zenginlikleri ile 
tanışması sağlandı. Kazak halkının millî mü-
ziği, halk dansları ve millî çalgıları konukların 
büyük beğenisini kazandı. 

Forum’un ikinci günü Gumilyev Avrasya Millî 
Üniversitesini ziyaretle başladı. Forum’un ka-
tılımcıları Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yerlan 
Sıdıkov ve Rektör yardımcılarının büyük bir 
konukseverliğiyle karşılandı. Öncelikle üni-
versite içindeki müze gezildi. Üniversite bi-
nasının merkezine dikilen Kültigin Bengüta-
şı konuklarda oldukça ilgi uyandırdı. Rektör 
Prof. Dr. Yerlan Sıdıkov’un ev sahipliğinde 
Forum katılımcıları ile gerçekleştirilen top-
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lantıda Forum’un bazı katılımcıları Kazakistan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazır-
lanan ve Avrasya Üniversitesi tarafından ve-
rilen Kültigin Madalyası ile ödüllendirildi. 
Madalya ile ödüllendirilenlerden biri de ben-
dim. Kazak edebiyatından Türkiye Türkçesine 
kazandırdığım eserler ve Kazak edebiyatının 
Türkiye’de tanıtılmasına katkılarımdan dolayı 
Rektör Yerlan Sıdıkov’dan çok kıymetli Külti-
gin Madalyası’nı büyük bir mutlulukla aldım. 
Tarihçi olan Prof. Dr. Yerlan Sıdıkov’un kale-
me aldığı Şakerim adlı monografi Bengü Ya-
yınları arasında birkaç yıl önce yayımlanmıştı. 
Bu kitabı büyük bir ilgiyle okumuştum. Büyük 
Kazak ozanı Abay’ın yeğeni, Sovyet devrinde 
katledilen Kazak yazar, şair, düşünür, âlim, 
filozof Şakerim Kudayberdi hakkında Türki-
ye’deki en kapsamlı ve güvenilir bilgiler Yer-
lan Sıdıkov’un kitabında yer alıyor. Bu sebep-
le hem Kültigin Madalyası ile ödüllendirilmiş 
olmaktan hem de kitabını beğenerek okudu-
ğum Sayın Rektör Prof. Dr. Yerlan Sıdıkov ile 
yüz yüze tanışma, konuşma fırsatını bulmak-
tan, üstelik de elinden madalya almaktan do-
layı mutluluktan adeta içim içime sığmadı. 

Gumilyev Avrasya Millî Üniversitesinde ger-
çekleştirilen oldukça bereketli ve faydalı top-
lantının ardından Rektör ve Rektör yardım-
cıları geldiğimizde bizi nasıl ki çok sıcak ve 
içtenlikle karşıladılarsa aynı şekilde de uğur-
ladılar. Kazakistan’ın incisi olan Gumilyev 

Avrasya Millî Üniversitesinden hepimiz büyük 
bir memnuniyetle ayrıldık. Bize gösterdikleri 
konukseverlikleri için kendilerine memnuni-
yetimizi bildirerek oradaki etkinliğimizi de 
tamamladık. Üniversiteden sonraki rotamız 
Kazak millî yemekleriyle tanışma faslıydı. Fo-
rum’un dünyanın farklı farklı bölgelerinden 
gelen konukları Kazak millî yemeklerini tat-
tı. Katılımcılar kımız içip Kazak millî yemeği 
Beşparmak’ı büyük bir afiyetle yedi. Beşpar-
mak, Kazak halkının en özel yemeklerinden 
biridir. Haşlanmış et parçaları ve kalın hamur 
parçalarının pişirilmesiyle yapılan millî Kazak 
yemeğidir. Haşlanmış et parçaları içinde kazı 
adı verilen at eti de bulunur. Kazı da Kazak 
halkının kımız ve Beşparmak ile birlikte ol-
mazsa olmaz sofra lezzetlerindendir. Bu millî 
yemekler, Kazak kültürel kimliğinin çok önem-
li bir parçasını da oluşturuyor. Kımız, Kazı ve 
Beşparmak adeta Kazak kültürel kimliğinin 
tanımlayıcıları arasındadır. İşte bu lezzetlerle 
donatılan Kazak dastarhanında (sofrasında) 
dünyanın farklı yerlerinden gelen şair, yazar 
ve çevirmenler bir araya geldi. Bütün kalıp-
lardan, bütün önyargılardan arınan edebiyat 
adamları okunan şiirler, söylenen şarkı ve tür-
küler eşliğinde hem birbirinden güzel Kazak 
yemeklerinin tadına baktılar hem de edebi-
yatın birleştirici gücüyle Kazak dastarhanında 
bir oldular, birlik oldular. Kendisi de büyük 
bir akın olan, tanınmış sanatçı Devletkerey 
Kepulı bu güzel yemeğin sonunda dombıra 
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eşliğinde söylediği türküler ile bütün konuk-
ları mest etti. Her karşılaştığımızda olduğu 
gibi burada da çok sevdiğimi bildiği Balka-
dişa adlı halk türküsünü bana ithaf ederek 
söylemeyi de ihmal etmedi. Ağabeyine nazı 
geçen, şımarıklık yapsa da şımarıklığı hoş gö-
rülen küçük kız çocukları gibi hissettirdiği için 
çok değerli akın Devletkerey Kepulı’na bu in-
celiği için de ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Bu güzel yemek etkinliği de sanırım bende 
olduğu gibi bütün konuklarda ileride dai-
ma hatırlayacakları hoş bir anı olarak kaldı. 
Okunan şiirler ve şarkılar, türküler farklı dil-
lerde de olsa gönül dilinde, edebiyatın ortak 
dilinde buluşmayı başardığımız için hepimiz 
bu çok özel Kazak dastarhanından büyük bir 
mutluluk içinde ayrıldık.  

İkinci günümüzün öğleden sonrası Nur-Sul-
tan’ın Akmol adlı ilçesindeki ALJİR (Akmo-
linskiy Lager’ Jën İzmennikov Rodinı/Akmol 
Vatan Haini Eşleri Kampı) adlı Sovyetler Bir-
liği’nin ilk kadın suçlu kampını ziyarete ayrıl-
mıştı. Bu kamp, Sovyetler Birliği döneminde, 
Stalin’in Kızıl Kırgın yıllarında haksız yere tu-
tuklanıp sürgüne gönderilen ya da kurşuna 
dizilen kişilerin eşleri için kurulmuş Sovyetler 
Birliğinin ilk kadın suçlu kampıydı. Kampta 
Sovyetler Birliğinin farklı bölgelerinde ya-
şayan ancak kaderleri bir olan kadınlar bir 
araya gelmişlerdi. Sovyetler Birliğinin hemen 
her bölgesinden, her ulusundan bu kampta 

tutuklu olan kadınları bulmak mümkündü. Bu 
kadınlar hem suçsuz yere kampta esaret ha-
yatı yaşıyor hem de Sovyet yönetimi tarafın-
dan bedava iş gücü olarak görüldükleri için 
durmaksızın çok zor şartlarda çalıştırılıyorlar-
dı. İşte üzerinde nice dramlar biriktiren, nice 
acı hatıraların yer aldığı Akmol Kadın Tutuklu 
Kampı’nı da gözyaşlarımızı tutamayarak ziya-
ret ettik. Günümüzde müze haline getirilen 
ALJİR ziyaretçilerin kanını dondurmaya de-
vam ediyor. Müzede burada tutulan kadın-
ların hayatları, hikâyeleri, eşleri, çocukları 
ile ilgili bilgiler, görseller, eşyalar yer alıyor. 
Tutuklanarak buraya getirilen her bir kadın 
için hikâyeler, romanlar yazmak, sinema film-
leri çekmek mümkün. Gözlerimizde yaşlar ve 
dilimizde dualarla ALJİR ziyaretimizi de ta-
mamladık. Vatanları uğruna canlarını veren, 
suçsuz yere Stalin zulmüne maruz kalan, Kızıl 
Kırgın’ın kırdığı onlarca Türk’ü saygı ve rah-
met ile andık. O asil vatan evlatları için şair 
Ali Akbaş ile bir Fatiha göndermeyi de ihmal 
etmedik. Fakat Stalin’in Kızıl Kırgın yıllarında 
elbette bu kampta daha dili, dini ve ırkı fark-
lı olan onlarca insan zulme uğramıştı. Stalin 
zulmü sadece belli kişileri hedef alan değil, 
adeta insanlığı hedef alan bir zulümdü. 

Bilindiği gibi şairler, yazarlar, edebiyat 
adamları herkesten daha farklıdırlar. Onların 
hissiyatı sıradan insanlara benzemez. ALJİR’in 
Forum’a katılan edebiyatseverlere düşündür-
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düğü, hissettirdiği de farklı oldu. Bu kamp, 
Forum’un hisli katılımcıları üzerinde çok de-
rin bir iz bıraktı. Kim bilir, belki de ilerleyen 
zamanlarda onların ALJİR’de gördükleri, his-
settikleri kâğıda dökülecek, bir sanat eserine 
dönüşecek. 

Forum’da buluşan Türk Dünyası’nın farklı böl-
gelerinden gelen, kökü güçlü bir ağacın dal-
ları olan Türklerle ilgili de son derece olumlu 
izlenimlerim oldu. Forum’a katılan Türkiye, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Tataristan, Özbekis-
tan ve Saha Cumhuriyetinden gelen edebi-
yat adamları kendi aralarında kurdukları bir 
gönül köprüsü ile hemen iletişime geçtiler. 
Türkçenin farklı kollarını konuşan bu Türkler, 
aralarındaki fiziksel mesafelere rağmen ça-
bucak bir araya gelip ortak bir dil ile konuşup 
anlaşabildiler. Özellikle günümüzde Rusya 
Federasyonu içinde yer alan Türk dostlarımı-
zın ana dili bilinci, ana dillerine olan sevgile-
ri bizi fazlasıyla memnun etti. Bundan on yıl 
önce sıklıkla duyduğumuz “Hep Rusça konu-
şuyorlar. Hep Rusça ile kendi aralarında an-
laşıyorlar.” şikâyetinin artık çok da gerçekçi 
olmadığına şahit olmak bizi çok sevindirdi. 
Bu gözlemimiz de Türk Dünyası açısından 
bize büyük bir moral ve motivasyon kaynağı 
oldu.         

Bozkırın ortasında son derece modern bir şe-
hir olan ve gün geçtikçe çiçeklenen, büyüyen 

Nur-Sultan’da Avrasya Başkentlerinin Yazar-
ları Uluslararası Forumu tam da Forum’un 
“Dünya Edebiyatı: Kalıpları Kırmak” (Alemdik 
Adebiyet: Stereotipten Arıluv) şeklinde slo-
ganlaştırılan düşüncesinde özetlendiği gibi, 
hedeflediği amacına ulaştı. Dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen yazar, şair ve çevirmen-
ler, farklı dilleri konuşsalar, farklı dinî inanç-
lara bağlı olsalar, farklı ideolojileri savunsa-
lar da iki gün boyunca edebiyatın uzlaştırıcı 
dilinde buluşmayı başardılar. Bu ortamı ha-
zırlayarak bizi Forum’da buluşturan, aynı 
dastarhanda bir araya getiren, bir kez daha 
herkese edebiyatın gücünü gösteren değerli 
düzenleyicilere ne kadar teşekkür etsek az-
dır. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı Akto-
tı Raimkulova şahsında Kazakistan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Yazarlar Birliği Başkanı 
Ulugbek Esdevlet şahsında Kazakistan Yazar-
lar Birliğine edebiyatın gelişmesine verdikleri 
destekten dolayı şahsım adına teşekkür edi-
yorum. Ayrıca, gerek Kazakistan Yazarlar Bir-
liğinin Nur-Sultan Şube Müdürü Devletkerey 
Kepulı gerekse Forum’da görev yapan, her 
an konuklarının rahatı ve mutluluğu için arı 
gibi çalışan, Forum’da görevli olan herkese 
verdikleri emek için sonsuz teşekkürler. 

Bütün ayrılıkçı düşüncelere inat, edebiyatın 
uzlaştırıcı diliyle daha nice güzel etkinlikler-
de edebiyatsever gönüllerle bir araya gelmek 
dileğiyle…
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Haber İskoçya’da Nesiminin 650-ci Doğum Gününe Adanmış 
Şiir Gecesi Düzenlendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ali-
yevin 2019-cu yılın Nesimi yılı ilan edilme-
siyle ilgili kararına esasen dahi Azerbaycan 
şairinin 650 yıllık yıldönümü dünya çapında 
kutlanmaktadır. Bununla ilgili, İskoçya`nın 
St.Andrews Üniversitesinde kurulan Azerbay-
can cemiyetinin organize ettiği ve Uluslara-
rası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Diaspora ile Çalışma Devlet Ko-
mitesi ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Büyük 
Britaniya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığın-
dakı Büyükelçiliğinin ortak desteğiyle büyük 
şair ve mütefekkirin doğum gününe ithaf edil-
miş şiir gecesi geçirilmiştir.

Töreni St.Andrews Üniversitesi Azerbaycan 
cemiyetinin başkanı Aslan Şıhaliyev açarak 
Nesiminin hayatı ve eserleri hakkında bil-
gi vermiş, onun zengin sanatsal mirasından 
bahs etmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfının Başkanı 

Mihriban hanım Aliyevaya gösterdiyi dikkata 
ve Nesimin seçilmiş gazellerinden oluşan ki-
tapların St.Andrews Üniversitesinin kütüpha-
nesine hediye olunmasına destekten dolayı 
şükranlarını sunmuştur.

Daha sonra Uluslararası Türk Kültür ve Mi-
ras Vakfı başkanı Günay Efendiyevanın tören 
katılımcılarına yönelik mektubu okunmuştur. 
Mektupta Nesiminin yalnızca Azerbaycan 
halkının değil, tüm Türk Dünyasının dahi şairi 
olduğu belirtilmiştir.

Gecede farklı ülkelerden gelen öğrenciler 
tarafından Nesiminin gazelleri Azerbaycan 
milli şarkıları eşliyinde seslendirilmiş ve şair 
hakkında filmden kareler gösterilmiştir. Tören 
katılımcıları Uluslararsı Türk Kültür ve Miras 
Vakfı tarafından sertifikalarla ödüllendirilmiş-
tir. Sonda St.Andrews ve Oxford Üniversitele-
rinden olan konuklara Azerbaycan milli tatlı-
ları sunulmuştur.
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Haber TÜRKSOY’da Görev Değişikliği

2008 yılından bu yana TÜRKSOY Genel Sek-
reter Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. 
Fırat Purtaş, 10 Temmuz 2019 tarihinde ger-
çekleştirilen devir teslim töreni ile, görevini 
Doç. Dr. Bilal Çakıcı’ya devretti.

Devir teslim törenine T.C. Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Muhammet Hekimoğlu, T.C. Dışişleri Bakan-
lığı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, 
Büyükelçi Deniz Çakar, Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Baş-
kanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Etimesgut Belediye 

Başkanı Yardımcısı Alaaddin Sonat, TRT Avaz 
Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya’nın yanı 
sıra pek çok davetli katıldı. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un 
selamlaması ile başlayan etkinlikte konuşma-
cılar gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerden 
ötürü Prof. Dr. Fırat Purtaş’a teşekkür ederken 
yerine atanan Doç Dr. Bilal Çakıcı’ya çalış-
malarında başarılar diledi. 

Etkinlik kapsamında 11 yılı aşkın süredir 
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı göre-
vini yürüten Prof. Dr. Fırat Purtaş’a Kazakistan 
eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
hizmet madalyası ve T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının Teşekkür Plaketi takdim edildi. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: 
‘’Sayın Purtaş’ı aramızdan ayrılan bir kişi ola-
rak değil daimi bizden biri olarak göreceğiz.’’

Devir teslim töreninin açılışında konuşan 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: 
‘’Sayın Purtaş, teşkilatımızın Türk dünyasının 
manevi mirasına sahip çıkma ve uluslararası 
bir kuruluş olma yolunda gösterdiği tüm ça-
balarda çalışmalarımıza büyük destek olmuş-
tur. Bugün Sayın Purtaş’ı aramızdan ayrılan 
bir kişi olarak değil daimi bizden biri olarak 
gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek iste-
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rim.’’ diyerek 2008 yılından bu yana yapmış 
olduğu hizmetlerden ötürü Prof. Dr. Fırat Pur-
taş’a teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Ka-
seinov ayrıca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un önerisi ve TÜRKSOY 
üyesi ülkeler kültür bakanlarının da destekle-
riyle yeni görevine başlayacak olan Doç. Dr. 
Bilal Çakıcı’ya başarılar diledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ser-
dar Çam: ‘’TÜRKSOY; kültürel, sanatsal ça-
lışmalarıyla 21. yüzyılın Türk dünyasının asrı 
olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacak.’’

Devir teslim töreni sırasında T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına ko-
nuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, görevi 
süresince başarılı çalışmalara imza atan Prof. 
Dr. Fırat Purtaş’a T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı adına teşekkür ettiklerini dile getirir-
ken görevi devralan Doç. Dr. Bilal Çakıcı’ya 
başarılar diledi.

TÜRKSOY’un kültürel ve sanatsal çalışmalar-
la 21.yüzyılın Türk dünyasının asrı olduğunu 
en güzel şekilde ortaya koyacağına inandı-
ğını belirten Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 
teşkilatın çalışmalarının dünyadaki rüzgârın 
tersine dönmesine katı sağlayacağına olan 
inancını vurguladı. 

Prof. Dr. Fırat Purtaş: ‘’Sadece TÜRKSOY’un 
değil, tüm Türk dünyasın hizmetinde olmaya 
devam edeceğim’’

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Prof. 
Dr. Fırat Purtaş ve Doç. Dr. Bilal Çakıcı misa-
firlere hitap etti.

Prof. Dr. Fırat Purtaş: ‘’TÜRKSOY’da görev 
yapmak ve sayın Genel Sekreterim Düsen 
Kaseinov ile birlikte çalışmak benim için her 
zaman gurur kaynağı oldu. Bu onurlu göre-
vi gönül rahatlığı ile devretmenin memnuni-
yetini yaşıyorum. Sayın Çakıcı’ya başarılar 
dilerken sadece TÜRKSOY’a değil, tüm Türk 
dünyasına hizmet etmeye her zaman hazır 
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olduğumu belirtmek istiyorum.  Burada bulu-
nan herkes TÜRKSOY’un misyonunu layıkıyla 
temsil eden kişiler. Ben de buradaki herkes-
ten çok büyük yardım gördüm. Geçen süre-
de dost olduğumuza inanıyorum, bu dostlu-
ğa sadık kalmaya gayret edeceğim. Bundan 
sonra da devletimize, milletimize birlikte hiz-
met etmeye devam edeceğiz.’’ diyerek TÜRK-
SOY’un çalışmalarında her zaman yer almaya 
devam edeceğinin altını çizdi. 

Doç. Dr. Bilal Çakıcı: ‘’Türk birliğinin tesis 
edilmesi en büyük dileğimizdir.’’

Konuşması sırasında Prof. Dr. Fırat Purtaş’a 
teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Bilal Çakıcı ise 
TÜRKSOY’un kuruluş felsefesine değinerek 
duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile ge-
tirdi: ‘’Türk dünyasının gönül coğrafyasının 
haritasını çizmek, gönül dilinin sözlüğünü 
yazmak, gönülden gönüle kurulan yolda ker-
vanlar düzmek, gönülleri ortak değerler etra-
fında buluşturmak; böylece geçmişi ile gele-
ceği, doğusu ile batısı arasında sağlam köp-
rüler kurmak amacıyla toplanmış büyük bir 
organizasyon Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı. Köktürk’ten bu yana “Türk” kökü üzerinde 
dallanıp budaklanmış ve çeşitli coğrafyalar-
da, değişik adlarla anılarak günümüze kadar 
gelmiş büyük bir milletin, ulaştığı her yerde, 
ürettiği kültür, sanat, edebiyat mahsullerini 
tespit ve muhafazayı amaç ve misyon edinmiş 
bir kuruluş. Altı kurucu üye ülke ve sekiz göz-
lemci ile 1993 yılından beri sayısız etkinliğe 
imza atmış; belirli yıl dönümlerinde düzenle-
diği bilimsel toplantı ve kongrelerle bu büyük 
milletin ruhunu, gönlünü aşk ve maneviyatla; 
aklını, bilim ve marifetle donatmış olan âbi-
de şahsiyetleri anmaya devam etmiş, yine bu 
ülkelerde yaşayan sanatçıları ve sanatlarını 
muhtelif coğrafyalarda Türk halklarıyla buluş-
turmuş ve bu etkinliklerini kaydedip basılı ve 
görüntülü iletişim araçlarıyla yayımlamış bir 
teşkilat. Sayın Prof. Dr. Fırat Purtaş hocamdan 
bu kutlu nöbeti devralmak bendeniz için bü-
yük bir şeref ve altından kalkabilmeyi umdu-

ğum ağır bir sorumluluktur. Layık görenlere, 
huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.

Köklerimizden destek alarak Türklerin bayra-
ğını göklere taşımak hepimizin boyun borcu-
dur. Duamız Türk dünyasının birliğinin, dir-
liğinin daim olmasıdır. Kültürü, sanatı, bilimi 
ile çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış güç-
lü ülkelerin kardeşlik duygusuyla hareket et-
tiği bir Türk Birliğinin tesis edilmesi en büyük 
dileğimizdir.

Doç Dr. Bilal Çakıcı Kimdir?

15 Ağustos 1973’te Yozgat’ta doğdu. 1993 
yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun oldu. 1996 yılında “Eski Türk Edebi-
yatında Kaside Nazım Şekli (XVI. Yüzyıl)” baş-
lıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde yüksek lisansını; 2005 yılında 
ise “Fedaî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının 
Tenkitli Metni” başlıklı teziyle Ankara Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını 
tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
öğretim üyesi olan ve 28 Nisan 2016 – 15 
Mart 2019 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu 
Başkan Yardımcılığını yürüten Doç. Dr. Çakı-
cı, 2019 yılı Mart ayında Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı ola-
rak atanmıştır.


