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Sözbaşı
Yusuf Azmun, Türkmen dili ve edebiyatı sahasında bugün yaşayan
en büyük otoritelerden biridir. Reşit Rahmeti Arat’ın rahlesinde
başladığı Türk filolojisi çalışmalarını bugün de ara vermeden
sürdürmektedir. Yusuf Azmun Türkmenistan'ın en büyük devlet ödülü
olan Mahdumkulu Edebiyat devlet ödülüne, Türkiye'de de Türk Dil
Kurmu ödülüne layık görülmüştür. Dört dilde yayınları vardır.
Mahdumkulu Ferâgî ve Ahmed Yesevî gibi Türk kültür tarihinin
mihenk taşı sayılabilecek iki meşhur simanın ilk kez İngilizceye
tercümesi armağan sahibimize nasip olmuştur. Dede Qorqut
anlatmalarının memleketi Türkmen Sahra bölgesinde bulunan
yazmasını da yine kendisi yakın zamanda “bilimsel olarak” ilk kez
neşretmiştir.
Eski Türkçeden günümüz Türk dillerine kadar Türk filolojisi
sahasının herbirinde kalem oynatan Yusuf Azmun bugün 83 yaşındadır.
Elinizdeki armağan Azmun’un 83. yaşı münasebetiyle meslektaşlarının
katkılarıyla ortaya çıkan bir kitap olmuştur.
Kitabın hazırlanmasında önemli katkılarından dolayı İKSAD
yayınevine ve çalışanlarına, yazıların kontrolündeki emeğinden dolayı
Deniz Demiryakan’a teşekkür ederiz.
Davetimize olumlu cevap verip yazılarıyla armağanın çıkmasında
en büyük paya sahip olan birbirinden değerli bütün meslektaşlarımıza
en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunarız.
Qutluġ bolzun!
Editörler
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Foreword
Yusuf Azmun today is one of the most popular world authorities
in the field of Turkmen language and literature. He started his
philological studies under the supervision of Reşit Rahmeti Arat and still
continues.
The owner of our Festschrift was the first one to introduce to the
English-speaking world two highly distinguished literary figures of the
history of the Turkic literature, Makhtumkuli and Yasawi. He was also
the first to prepare a scholarly publication of the third manuscript of the
Book of Dädä Qorqut which was discovered in Turkmen Sahra, Iran.
Yusuf Azmun who has carried out research in Old Turkish and
Turkic languages, is 83 years old. The present Festschrift has come
about as a book with contributions of his colleagues on this occasion.
We extend our thanks to the IKAD Publications and their workers
for preparing the book and to Deniz Demiryakan for his diligent
checking of the articles.
Our heartfelt thanks to all of our colleagues who responded to our
invitation and contributed their valuable articles for the Festschrift.
Qutluġ bolzun!

Editors
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Kendi Kaleminden Yusuf Azmun’un (Youssef Azemoun ~
Ýusup Azmun) Hayat Hikâyesi
4 Şubat 1939’da İran’ın Kuzeydoğusunda Türkmenlerin yaşadığı Gonbed-e
Kâvūs’ta doğmuşum. Çocukluğumdan beri dil ve edebiyatla ilgileniyordum.
Bulunduğum yerde edebiyat bölümü olmadığı için liseyi tabi’iyat bölümünde
okudum. Gonbed-e Kâvūs’ta lisenin son sınıfı açılmadığı için liseyi Tahran’da Mervî
lisesinde bitirdim (1958). Amerika’ya giderek Seattle’deki University of
Washington’a bağlı olan Weatchee Valley College’e girdim (1961). İngiliz Filolojisi
ağırlıklı dersler aldım. Mali sıkıntılardan dolayı eğitimime Amerika’da devam
edemedim, Türkiye’ye geldim. ABD’de Tükbilimci Omeljan Pritsak, İstanbul’a
geldiğimde de Türkbilimci Reşit Rahmeti Arat ile tanıştım. İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün sınavını kazandım. Arat, Türkmen dili ve
edebiyatı konusunda bana ayrı değer veriyor, kimi geceler geç saatlere dek birlikte
araştırmalar yapıyorduk. Daha öğrenciyken Türkmen dili ve edebiyatı üzerine
makalelerim yayımlandı. Arat’ın vefat ettiği günden önceki gece de Arat’la
birlikteydim (28 Kasım 1964). 1974’te Ankara’da DTCF Fars Dili ve Edebiyatı
bölümünde yabancı uzman olarak işe girdim, aynı yıl Türkmen Dili Ses Bilgisi
üzerine kitabım yayımlandı. Doktora tezimi Mağtımgulı Divanı’nın dili üzerine
hazırladım. DTCF’de çalışırken akşamları TRT’nin yurt dışı yayınlarında Farsça
bölümünde spiker-prodüktör olarak çalıştım. Türk Dil Kurumu’nda Özleştirme
Kılavuzu adlı kitabı hazırladım. 1981’de BBC World Service’in Monitoring
bölümünde dilci olarak çalışmak üzere İngiltere’ye gittim, Oxford Üniversitesinde
Türkmence dersler verdim. Uzun yıllar çalıştığım BBC’den emekli olunca, Kuzey
Kıbrıs’ta Lefke Avrupa Üniversitesi (2000-2008) ile Girne Amerikan
Üniversitesinde (2008-2012) Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdim. 2012’de
çocuklarımın yanında yaşamak için ABD’ye yerleştim. İstanbul Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyken tanıştığım sınıf arkadaşım Güzin ile evliyim.
Türkmen dili sözvarlığı, Türkmen ozanı Mağdumguli (Mahtumkulu) üzerine dört
dilde kitap, bilimsel yazılar yayımladım. Türkmenistan ile İngiltere’de çok sayıda
kültür dernekleri kurdum, Mahtumkulu ve Yesevî’nin şiirlerini kitap şeklinde ilk kez
ben İngilizceye çevirdim. Öğrencilik yıllarımda makalelerim yayınlandı; dört dilde
yayınlarım var. Ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov ile uzun arkadaşlığım oldu.
Ayrıntılı yaşam öyküm ile Cengiz Aytmatov’un benim hakkımda yazdığı yazısı bu
yazının sonundadır.
Türkmenlerin bir sözü var: “Türkmen’i dürtmezsen duymaz”. Arkadaşlarım
yıllardır yaşam öykümü yazmam için beni teşvik ediyorlar. Bir türlü yazamadım.
Sonunda umutsuzluğa uğrayan arkadaşlar herhâlde “Türkmen’i dürtsen de duymaz”
demişlerdir! Burada anlatacaklarım yazdığım öyküden farklı olacaktır. Orada
benden başka bir sürü insanlar var. Burada ise ben nereden nereye geldiğimi
yazacağım.
4 Şubat 1939’da İran’da resmî adı Gonbed-e Qâbûs (Kâvûs) olan Türkmenlerin
Kümmet Gawuz ya da kısaca Kümmet dedikleri şehirde dünyaya gelmişim.
Doğduğum yerin İran’daki adı Gonbed-e Kâvûs. Kâvûs sözü Qâbûs’tan bozulma.
Âl-i Ziyâr hanedanından Qâbûs ibn-i Vuşmgîr’in hükümranlık sürdürdüğü yerin adı.
Şehrin kalıntısı var. Toprak altında kalan evlerin tuğlalarından evler yapıldı. Hatta
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bizim evimizin batı duvarı o tuğlalarla yapıldı. Hükümet kontrol altına alana kadar
çok tarihî eserler, altın dolu küpler bulundu. Birçok kişi zengin oldu. Çocuklar için
oradan çıkan çocuk oyuncakları ve kuş biçimli seramik düdükler yaygın olarak
bulunuyordu. Bin yıl önce yaşayan Qâbûs kendisi için on beş metre yüksekliğinde
olan bir tepe üzerinde yükselen altmış metre yüksekliğinde bir anıt yaptırmış.
Tamamen tuğladan yapılan en yüksek tarihi binanın 1000. yaşını UNESCO yakın
zamanda kutladı ve binayı korumaya aldı.
Anıtın yakınında bir tepe vardı. O da bir şehrin kalıntısı. Bir gün tepenin bir
yanını kurcalarken bir küp buldum, onu çıkarmaya çalışırken içinden bir şey
çıkacağını düşünen çocuklar yanımdan ayrılmadılar. Uğraşırken küp kırıldı, içinde
bir şey yoktu onlar da dağıldılar. Nur Kılıç Ağa çok ilginç bir Türkmendi. O tepenini
kuzeyinde bir yerde içi altın dolu yirmi beş küp olduğunu söylemiş. Orayı kazdırmış
yirmi beş küpün biri kırılmış. İçlerinde altın yokmuş, gümüş varmış ve toz haline
gelmiş. Nur Kılıç ağa turşucuydu. O yirmi dört küpü bahçesinde çukurlara
yerleştirmiş ve içlerinde turşu kurmuş. Nurkılıç Ağa hep “bir kem yüz (yüz eksi bir)
yaşayacağım” diyordu ve 99 yaşında öldü. Açık yerlerde kılınan bayram
namazlarında hocalardan sonra Nurkılıç Ağa kürsüye çıkıp mollaların yaptıklarını
ağır bir dille eleştiriyordu. “Sekiz yaşındaki kıza nikâh kıyan mahlûklarsınız”
dediğini hatırlıyorum.
Türkmenler Gonbed-e Kâvûs’a Kümmet Gawız, kısaca Kümmet derler. Hatta
benim çocukluğumda şöyle bir Türkü vardı:
Kümmet Gawız ağarıp dûr (duruyor) gar bilen,
Ulı îlatlar yığnanıpdır (toplanmış) zor bilen,
Kümmediň köçesi demir yol bilen,
Sarsgını Tehrana yetdi Kümmediň.
Gonbed-e Kâvûs’un bir de Kilis varyantı var. Eşim Güzin’in halası memleketimi
sordu. Ben de Gümbed-i Kâvûs dedim. “kümbetli Havız mı dediň?” diye sordu. Ben
de Gümbed-i Kâvûs dedim. O da “Haa, Kümbetli Havız” dedi!
Şehrin planını almanlar çizmiş, ilk yerleşim yerinde sokaklar çok düzgündü ve
birbirine paralel olarak dikdörtgen şeklinde oturum yerleri oluşturuyordu. Yollar
asfalt değildi. Bir iki caddeye çakıl döşenmişti. Vali çocuğunun bir pateni vardı.
Herkes oğlanın peşinde kaymasını görmek istiyordu. Şehirde asfaltlı yer yoktu.
Kümbet anıtının dibi çember şeklinde asfaltlanmıştı. Herkes patenin kaymasını
görmek istiyordu. Koca şehirde ya da kasabada bir tek orada asfalt vardı.
Dükkânların bulunduğu ana caddenin adı Pehlevî caddesiydi. Kuzeyden, anıtın
bulunduğu yerden başlayıp güneyde Feleke denen büyükçe çemberde bitiyordu.
Feleke küçük daire şeklinde bir parktı aslında. Ortasında da büyükçe, derin olmayan
havuz vardı. Yazın bazı gençler ve çocuklar orada havuza girerlerdi. Rusların işgali
sırasında orada Rus filimleri gösterilirdi. Film kahramanlarından birinin adı
Amangeldi idi. Bu bir Türkmen adı. Çok sonra, Şah zamanında da aynı yerde sağlıkla
ilgili filimler gösteriliyordu.
Ana caddenin kuzey ucunda da sarı renkli uzun bir salon vardı. Ona Kulüp
denirdi. Bu, Tûde Partisis’nin kulübüydü. Salonda Sovyet rejiminin liderleriyle
Türkmenistan Komünist Partisi birinci sekreteri Hıywalı Babayev’in portresi vardı.
Türkmen olduğu için o isim daha çok ilgimi çekmişti. Türkmenistan’a ilk gittiğimde
onun adını taşıyan torunuyla tanıştım. Babayev sokağa çıkma yasağı koymuş.
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Sokakları kontrol etmek için çıktığında bir Rus askeri onu vurmuş. Bir hata olarak
değerlendirilmiş, aslında bir terör olayıymış.
Bu salonda toplantılar olurdu. Zaman zaman da tiyatro oynanırdı. Bunlar
profesyonel tiyatro değildi. Bir oyunda sahneye iki köylüyü getirmişlerdi ve sahnede
onlara ne söyleyeceklerini öğretiyorlardı. Onlardan “Biz azatlık bayrağı altında
yaşayan halkız” demelerini istiyorlardı. Onlar da tekrarlayamıyorlardı. Bir
sahnesinde dayım asker kıyafetliler arasında duruyordu. Birden onları kurusıkıyla
kurşuna dizdiler. Dayım da diğerleriyle beraber yere düştü. Ben sahi sanıp çok
üzülmüştüm.
Tûde Partisinden olanların çoğu öğretmendi. Cami halkı onları sevmezlerdi. Pek
dindar olmayan esnaf arasında onlara saygı duyanlar da vardı. Ruslar gittikten sonra
Tûde Partisinden olanlar hapse atılıyorlardı. Bir esnafı da parti üyesi diye
sorgulamışlar. Adam da “Yahu ben her gün defalarca yalana yemin ederim, teraziden
çalarım, işim hile hurda, sahtekârlık, ben Tûde Partili olabilir miyim?” demiş. Tûde
Partisi’nden olan bazı öğretmenler Türkmenistan’a kaçtılar. Onların bazıları,
özellikle edebiyat alanında önemli bilim adamları oldular.
Kulüp, Ruslar gittikten sonra milli eğitim müdürlüğünün oldu. Tiyatro ve konser
salonu oldu. İlk Aman Mercani ve kadın rolünde Kemal Ahundzade Arşın Mal
Alan’ın bir sahnesini oynadılar. Çok komikti. Ben o gece yatakta bile gülüyordum. O
dönemde kızlar erkeklerle beraber sahneye çıkamıyorlardı. Kız kılığına giren Kemal
kız gibi sesini inceltiyordu, ama bacağının kılları için bir çare düşünmemişti ve
seyircileri güldürmüştü.
Daha sonra Davud isimli bir Musevî kulübü sinema salonuna dönüştürdü.
Tarzan ve başka Amerikan filimleri, arada bir de Arap filimleri gösteriliyordu. Bir
gün de İsmail Dümbüllü’nün İncili Çavuş komedisi gösterildi. Ben hiçbir şey
anlamadım. Filmin bir yerinde Osmanlı kıyafetinde bir çocuğun “konuşuyor,
konuşuyor” diye kahkahayla gülmesine anlam veremedim. Çünkü ben o sözü
Türkmence ‘saldırıyor’ anlamına gelen gunuşyar şeklinde algılamıştım.
Amerikan filmlerinin o dönemde altyazı ya da dublajı yoktu. Filmi arada bir kesip
Farsça uzun uzun olan biteni ekrana yazıyorlardı. Sinemada Okuma yazması
olmayan ama Farsça bilen adamlar vardı. İlkokul çocuklarından yardım istiyorlardı.
Onlar da hızlı okuyamıyorlardı. Ben ekrandakilerin hepsini vaktinde
okuyabiliyordum. Onun için limonata ve çekirdeğim temin ediliyordu!
Şehirde ilk yerleşenler Türkmenlerdi. Çoğu çadırda oturuyorlardı. Türkmen
çadırının yenisine ak öy denir. Çok sayıda ak öyün bölgede yayılmasına ak öyliçilik
hareketi denir. Şahın babası buna karşı büyük mücadele vermiş. Direnen
Türkmenler çok azap çekmişler, kötü duruma düşmüşler. Sovyet sisteminden kaçan
Azerbaycanlılar ve Tacikler gelmişlerdi Gonbed-ie Kâvûs’a. Tacikistan’dan gelenlere
Buharayî diyorlardı. Bu gelenlerin çoğu Sovyetler Birliği’nden geldiklerini belli
etmemek için soyadlarını İran’ın şehir adlarından alıyorlardı. Tehrânî, Kâşanî,
Serâbî gibi. Nusret Haşimhâce adlı bir sınıf arkadaşımız vardı. İlkokulda çocukların
karneleri eve gönderilirdi. Karnede veli için bir boşluk vardı. Oraya veliler
teşekkürlerini yazıyordular. Nusret’in babası Rus alfabesiyle bir şeyler yazmıştı.
Önce onu Rusça zannetmiştik. Yıllar sonra Tacikçenin Rus alfabesiyle yazıldığını
öğrenince Nusret’in babasının Farsçayla aynı olan Tacikçe bir şeyler yazmış
olduğunu anladım. Tacik millî kıyafetleriyle sarıklı adamlar da vardı. Onlara
Buhârâyî diyorlardı.
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Bu şehirdeki Türkmenlerin çoğu Atabaylardandı. O zaman bir liman şehri olan
ve nüfusu Caferbaylar’dan oluşan Kümüşdepe’nin Rusya ile ticarî ilişkileri kesilince
oranın halkının çoğu Kümmet’e taşındılar ve şehrin ticaretini ele geçirdiler.
Türkmenlerin çoğu tarım ile uğraşıyordular. Arpa, buğday, pirinç, pamuk ve kavun
ve karpuz üretiyorlardı. Türkmenlerin oturduğu bölgeye Türkmen Sahra diyorlardı.
Şimdi bu ad değiştirilmiş. Tahran’da kavun ve karpuz satanlar mâl-e Goruk-e
Türkmen Sahra (Türkmen Sahra’dan gelme bunlar) diyerek onları övüyorlardı.
Şimdi o bölgenin adı Gülistan olmuş. Son zamanlarda İran mollalarından biri “Bu
bölgeye Türkmen Sahra demeyin Gülistan deyin” demiş.
Benim çocukluğumda Kümmet’in nüfusunun çoğu Türkmendi. Türkmenlerin
çoğu millî kıyafetleriyle dolaşırlardı. Kadınların giysileri rengârenkti. Hele
bayramlarda genç kızların bayramlık giysileriyle gruplar halinde ağız kopuzu çalarak
dolaşması çok çekici bir hava yaratıyordu. Türkmenler hep birbirini tanıyorlardı. O
yüzden hırsızlık olmazdı. İki üç kumarbaz vardı. Onlar zaman zaman hırsızlık
yapıyorlardı. Onların önde geleninin adı da Şağal (çakal) idi, ismiyle müsemmâ bir
hırsız. Malı çalınan onu buluyordu ve az bir para karşılığı malını geri alıyordu. Sonra
İran’ın bazı şehirlerinde işledikleri suçlarla baş edilemeyen kişilerin Kümmet’e
sürgün edilmelerinden sonra durum değişti. Bunlar bulundukları yeri çok beğendiler
ve tanıdıklarını getirdiler. Şehir değişti tabii.
Türkmen Sahra, İran’ın en önemli tarım bölgesiydi. Çok iyi pamuk yetişiyordu.
O yüzden de Şah’ın kardeşleri ve akrabaları en iyi yerleri halkın elinden almışlardı.
Onlar bir de İran’ın en fakir yerlerinden ucuz işçi getirdiler. Ben lisedeyken onları
görüyordum. Sokakta yaşıyorlardı. Bunlar daha önce karpuzu görmemişler. O
yüzden karpuzu pişiriyorlardı. Devlet işlerinde mevki sahibi herkes o bölgede yer
ediniyordu. Tapu bir şey ifade etmiyordu. Mevki sahibi kişiler beğendikleri yerleri
sorunsuz elde edebiliyorlardı. Babamın ömür boyu buğday ektiği yeri de bir general
almıştı.
Pamuk ekimi çevreyi bozdu. Zira pamuk için çok su gerekliydi. Nehirler
kurutuldu. Hazar denizinin suyu da çekilmeye başladı. Boll Weevil denen bir haşere
Amerika’da pamuk tarlalarını kurutmuştu. Bu haşere için yazılan şiir ve şarkısı klasik
olmuştur. Boll Weevil’in Alabama eyaletinde heykeli kurulmuştur. Bir rivayete göre,
Farah Diba bu haşereyi Türkmen Sahra’da yaymış, sonra da onunla mücadele
merkezi kurmuş ve bir akrabasını onun başına getirmiş. Haşere Türkmen Sahra’nın
pamuk tarlalarını da yok etmiş. Devrim olduktan sonra sahipleri kaçan arazilere
başkaları sahip olmuş. Şah’ın aynı anneden bir tek kardeşi vardı. Öbür kardeşleri
Kacar anadan olduğu için tahta oturamayacaklardı. Şah’ın öz kardeşi Ali Rıza’nın
deli dolu olduğu, kafası kızarsa tahtı ele geçirebileceği söyleniyordu. Şah’ın ondan
çekindiği anlatılıyordu. Sonra Ali Rıza adlı bu kardeşi bir uçak kazasında öldü. Ali
Rıza’nın Polonyalı karısından bir oğlu vardı. O babasının öldürüldüğüne inanıyordu.
O Şah’a karşı bir suikasta katılmış. Sonra ona da Türkmen Sahra’da bir tarla
vermişler. Tarımla uğraşıyordu. Devrim olduğunda o kaçmadı. Bir tarlasında
Mezra’a-yı Hacı Ali-yi İslâmî-yi Asl (Hacı Ali-yi İslami-yi Asl’ın tarlası) yazılı
tabelasını gördüm. Arazisini elinden almak istemişler. Uğraşmış, geri almış.
Benim çocukluğumda Türkmenler ilkel yöntemlerle tarımla uğraşırlardı.
Onlarda araba ve tarım araçları yoktu. Çok çalışırlardı ve günde iki öğün yemek
yerlerdi. İçki içmezlerdi. Şişman insan da parmakla sayılacak kadar azdı. 1960’ta
benim Amerika’ya gittiğim yıl, Amerika’da çalışan Dr. Mehmet Göklen, Kümmet’e
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gitmişti ve dönüşünde halkın çok sağlıklı olduğunu söylemişti. Ama ondan sonra
insanlar zenginleşmiş, Araba kullanmaya ve içki içmeye başlamışlardı ve yaşadıkları
bölge en sağlıksız bölgeye dönüşmüştü. Şimdi Türkmen Sahra kanserin çok yaygın
olduğu yer. Benim ailemde, babam hariç herkes kanserden öldü.
Eskiden şirin bir kasaba olan Günbed-i Kavus (Kümmet) şimdi kalabalık ve
çirkin bir şehir olmuş. Bu şehirde hava alanı ve tren istasyonu yok. Uzak yerlere
gidecek olanlar yüz kilometre mesafedeki komşu şehirden gidiyorlar. Şehirin birçok
eksikliği var ama doğup büyüdüğüm şehir olduğundan dolayı benim için ayrı bir
değeri var.
“Göbek anam” Horasan Türklerinden Fatma Ana annem süt sağmaya çalışırken
benim ağılda doğduğumu söylemişti. Bana benden önce ölen Muhammet isimli
çocuğun adını vermişler. Babam da büyük dedesinin adını eklemiş ve Muhammet
Yusuf demek istemiş. Fakat nüfus dairesi memuru Muhammet’i yazmamış.
Kümmet’te beni Muhammet olarak bilirler. Yeğenlerim bana hep Muhammet Dǟde
(amca) derler. Bizde, Yomutlarda, babaya dǟde, dedeye de kaaka derler.
Türkmenistan’da, edebî dilde, babaya “kaaka”, dedeye de “ata” derler. Çocuğa
babasının adını koyan çocuk babası ona “dǟdem” der, dedelerinin adını koyanlar da
kaakam derler. Babamın kuzenleri de bana büyük dedem Mǟter Çakan’ın adını
vermişler. Onlar da bana hep kaakam derlerdi. Çakan sözü çakır gözlü demek. Bu
söz şarap anlamına gelen çakır ile ilgili. Bir de yalan söylemek anlamına çakmak sözü
var. Bu ‘atma’ ile ilgi. Türkçede atmak ile aynı anlamda kullanılıyor. Çakamak tüfek
atmak demek. Zaten Türkmencede tetik için çakmak sözü kullanılır. Bu söz Farsçada
çäḫmāḳ olmuştur. Farsçada çaḫan da palavra ve palavracı anlamına gelir.
Mǟter Çakan’ın dedesinin adı Amanyaz Gökgöz imiş. Gök göz mavi gözlü demek.
Mavi gözlü olması onun annesinin Tatar olmasıyla ilgili olduğu söyleniyordu.
Babamın amcası Hıdır dǟdemizin masmavi gözleri vardı. Babamın ve büyük
ağabeyimin gözleri yeşildi. Türkmenistan’da yaşayan Orta Asya’da güreştiği sürece
kimsenin yenemediği Ballı Pehlivan amcamın çocukları ve torunları da hep kumral
ve yeşil gözlüydüler. Babamın büyük dedesi Yusuf parasız akrabalarını bugün
Horasan Türkleri denen Nohur kızlarıyla evlendiriyormuş. O yüzden akrabalar
arasında esmer olanlar da var. Benim “Göbek Anam” Fatma Ana da Nohur’du. Bir
akrabamızın eşi de Aycemal isminde bir Nohur’du.
Annem Farsça bilmezdi, babam da 30’undan sonra öğrenmişti Farsçayı, ama
Türkmence konuşmayı tercih ederdi. Herkesle klasik Türkmen edebiyatında
kullanılan temiz Yomut Türkmencesini konuşurdu. Akrabalarım da Farsça
bilmezlerdi. O yüzden Farsçadan etkilenmeyen çok düzgün bir Türkmence
ortamında büyüdüm. Benim çocukluğumda Eski Türkçenin önemli bir özelliği, /s/
sesinin /h/ sesine dönüşmesi özelliği yaygındı. Bir İran’a gittiğimde Etrek isimli bir
akrabamda duydum. Onun adı Etrek nehrinden alınmış. Etrek sarıya çalan kırmızı
demek. Bu, nehrin suyunun altında görünen toprak rengiyle ilgili. O yüzden bu
nehirin başka bir adı da Kızıl Etrek. Bir bakıma bu nehir bir “Kızıl Irmak” idi.
Türkmenistan’da nehrin adındaki “kızıl” sözünün komünizm ile ilgili olduğunu
sananlar vardı. Türkiye’de de bir ara coğrafî adlardaki “kızıl” adının kaldırılmak
istendiğini duymuştum. Aklımda kalan baş edilemediği için vazgeçilmiş. Bizim
Etrek, belki de /s/ sesini /h/ şeklinde söyleyen son Türkmen idi. “Ahıl çörek bermen
hize” bugünün Türkmencesinde “Asıl çörek bermen size” oluyor ve ‘Aslâ ekemek
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vermem size’ anlamına geliyor. Çocuğunun tuvalet durumunu sorarken “hışdıňmı?”
demişti.
Etrek’in okuma yazması yoktu, öğrenmek de istemiyordu. Ama çok zengin bir
Türkmencesi vardı ve profesyonel yazarların aklına gelmeyecek betimlemeleri vardı.
Bana Kaakam diyordu. Çünkü kendisi büyük dedem Mǟter Çakan’ın torunuydu. Bir
gün bahçede yeni öğrendiğim garğı tüydük (Türkmen neyi) çalıyordum, tǟze
öwrence (acemî) olduğum için sesini düzgün çıkaramıyordum. “Kaakam nǟdip otı:ň
baytal siyen yalı edip” (Ne yapıyorsun yahu, kısrak işermiş gibi ses çıkarıp?)
demişti! Tǟçgulı isminde uzun bacaklı bir yeğeni vardı. Onun “yıkık bir yabā (yabıya
= beygire)” binişini anlatırken “Görsem yabı altı ayak bolup baryâr” diyordu. Etrek
hep atın üstündeydi. Dövüşmeyi severdi ve hep çulun altında bir tayak
(sopa)saklardı. At yarışında atı birinci olunca selleli (sarıklı) hacı ve hocalardan
oluşan yarış emînleri Etrek’in ödülünü vermemeye karar vermişler. Etrek bu
hadiseyi tayyârcak wuruş-dâ (Sevmez miyim, hazır dövüş) olarak algılıyordu.
Nîrede hacı bile âḫun bâr bolsa tayağı geydiryǟrin, selleleň (sellelerin) ȫzi çâşı:p
yatı:r, goyun gırkılan yâlı bolup (Nerede hacı ile hoca varsa sopayı indiriyorum,
sarıkları göreceksin, dağılmış her yere, koyun kırpılmış gibi!). Bir Beluç çölde yolunu
kesip elinden atını almak istemiş. Etrek onu sopayla evire çevire dövmüş, Beluç “Ya
Alî” diyormuş. Dövüşü biz anlatırken Etrek “Ali neylesin înip duran tayağa (sopaya)”
diyordu!
Babamın adı Maşatgulı (Maşatkulu). Bu addaki kulu eki muhtemelen XIV.
yüzyılda Türkmenceye girmiş olmalı. Türkmenlerde kulu kutsal mekânlar ve günler,
evliyalar ve önemli kişilerin adından sonra geliyor. Türkmenistan’ın güneyinde
Babamın doğduğu yerde XII. yüzyıldan kalma bir şehir harabesi var, adı Meşhed-i
Mısriyân. Babamın adı bu kutsal mekânın adından alınmış ve Maşatgulı olmuş.
Etrek nehrinin Türkmenistan tarafında olan bu bölgede Maşatgulı adlı çok kişi vardı.
Türkmenler cuma günü doğan çocuklara Cumagulı ya da Annagulı derler. Ramazan
ayında dünyaya gelen çocuklara Arazgulı ya da Orazgulı adı verilir. Maḫdūm ḳulu
(Mağtımgulı)’nın ilginç bir hikâyesi var. Ünlü Türkmen klasik şairine 1720’de ölen
dedesinin adını vermişler. Dedesinin ailesinin yaşadığı Gerkez denen kasabada
Maḫdūm-ı A’ẓam’ın türbesi var. Mahdûm Arapçada kendisine hizmet edilen
demektir. Mahdûm-ı A’zam evliyâ mertebesi olan biri olduğu için ona o sıfat
yakıştırılmıştır. Türkçede çocuklara mahdûm denmesi ona hizmet edilmesi, iyi
bakılmasıyla ilgilidir. Adını bilmediğimiz bu Maḫdûm-ı A’zam XIV. yüzyılda
Bistam’dan müritleriyle birlikte kaçıp Gerkez’e gelmiştir. Belki mezhep çatışması
onları yurdundan uzaklaştırmıştır. Bunlar zamanla çoğalınca Mağtım isminde bir
Türkmen boyunu oluşturmuşlar. Bunlar hâlâ kendilerini evliyâ soyundan
olduklarına inanıyorlar. Bu evliyâ VIII. ve IX. yüzyılda İran’da, Bistâm’da yaşayan ve
“Sultân-ul-Ârifîn” olarak bilinen büyük mutasavvıf Bâyezîd Bistâmî’dir. Attâr,
Tezkiret-ül-Evliyâ adlı eserinde Bistâmî’nin söylediklerini naklediyor. Bistâmî,
Allah’a hitaben söyle diyor: “(...) Ben yetmiş yaşında bir Türkmenim, saçımı
kâfirlikte ağarttım. Şimdi çölden geliyorum ve ‘Tanrı Tanrı’ diyorum; ‘Allah Allah’
demeyi yeni öğreniyorum ...”. Anlaşılan, bu büyük ârifin mektebini Bistâm’da devam
ettiren Türkmenler, adını bilmediğimiz Mahdûm-ı Azam önderliğinde Bistâm’ı terk
edip Gerkez’e yerleşmişler. Mahdûm-ı Azam bir evliyâ, onun türbesi de kutsal bir
mekân sayılır. O yüzden o bölgede dünyaya gelen büyük Türkmen klasik şairinin
dedesine Mağtımgulı adını vermişler. O 1720’de öldükten sonra ilk doğan erkek
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çocuğa onun adını vermişler. Böyle adların sonundaki kulu Arapça ‘abd’ın
tercümesidir: Abdullâh Türkmencede Allagulı, Hudaygulı ya da Taňrıgulı oluyor.
Daha önceleri bu ekin yerine ‘Tanrı verdi’ anlamına gelen meňgüberti’nin sonundaki
berti Türkmen adlarında yaygın olarak kullanılıyordu ve hâlâ da kullanılıyor,
Hudayberdi, Taňrıberdi ve Allâberdi örneklerinde olduğu gibi. Mengüberti’nin
Farsça karşılığı olan Ḫudā dād da Allahverdi demek.
Babam Türkmenlerin Yomut boyunun bir “tîresi”, alt bölümlerinden biri olan
bütün Şîrmǟmetlilerin ilk okumuş kişisiydi. Buhara’ya okumaya gitmiş. Ancak o
gittiği sırada Ruslar Buhara’yı ele geçirmiş ve “Basmaçı Harekâtı” sırasında ortalık
çok karışmış, babam canını zor kurtarmış. Bir ara ben Türkmenistan’dayken
Aydoğdu isimli benim yaşımda olan bir akrabamla görüştüm. Oradan buradan
konuşurken çocuklarını sordum. “Sekiz oğlum var” dedi. Ben “maşalah” diyerek
şaşkınlığımı belirtirken o yeniden konuştu ve “altı da kızım var” dedi! Humeyni’nin
İran’a geldiği gün Aydoğdu babamı şehir merkezinden arabasıyla eve götürmüş.
Yolda babam Aydoğdu’ya, Humeyni için “Buhara’ya gelmişti ve hocalarla
anlaşamamıştı” demiş. Eğer babam Humeyni’yi başka birisiyle karıştırmadıysa, bu
hiçbir yerde olmayan yeni bir bilgidir.
Babam daha sonra Buhara’da yetişen hocalardan ders almış. İlk hocası
Türkmenistan’da, Gızılarbat’ta Annagurban âhûn (hoca). O, Şair Mağtımgulı’nın
kardeşinin torunuymuş. Onun bir çalışması Mağtımgulı’nın yaşıyla ilgili sorunlara
açıklık getirmiştir. Annagurban âhûn 1913 yılında devletten izin alarak İran’a gitmiş
ve Mağtımgulı’nın yüz yaşı münasebetiyle onun mezarı başında bir sadaka (yemekli
toplantı) ile dinî tören düzenlemiş. Bu önemli bir hadise. Zira Sovyet döneminde
Mağtımgulı’nın 1733’te dünyaya geldiğini ve 59 yaşında öldüğü söyleniyordu.
Hâlbuki onun dedesi 1720’de ölmüş ve onun ölümünden sonra ilk doğan erkek
çocuğa onun adı verilir. Buna göre şairin son belirlenen doğum yılı (1724) doğru
olabilir. Annagurban Âhûn yüz yılı Hicrî Kamerî takvimine göre hesaplamış olabilir.
Öyleyse şair 1810’da ya da ondan biraz önce ölmüş olabilir. Mağtımgulı ile klasik
Türkmen şairi Zenûbî arasında 1796-1797’de, bir şiir tartışması, bir aydışma (atışma)
olduğu tespit edilmiştir. Bu da onun uzun yaşadığını gösteriyor. Zaten uzun yaşadığı
için evliyâ mertebesine ulaşmıştır. Onun, insan yaşamını bir yaşından yüz yaşına
kadar olan bir sürenin çeşitli aşamalarında kendisi yaşamış gibi çok doğru
betimlemesi de onun uzun yaşadığının bir göstergesidir. Bu yazıya biraz renk
katması için Fransızcaya çevrilen bu güzel şiiri okuyucuların dikkatine sunuyorum:

1

Ey yaranlar, âdamzâd
Bî-gam bolar dünyǟden

Ma’nî bilmez yâşında.
Dȫrdünde yâ bǟşinde.

Bǟşinde beğdir bilmez,
Zerre gayğısı bolmaz,

Dünyǟni göze almaz,
Oyun, gülki daşında.

Eğer ōn yâşa geler,
İymek, içmek hoş geler,

Oğlanlıkdan daşlanar,
Köp küy1bolar başında.

On bǟşe yetse sâlı,

Galkar köňli, hıyâlı,

Düşünce.
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Çalar2 câhı:llık3 yeli,

Cuwân4görner düyşünde.

Cuwânlık5 ōdı yanar,
Her güni eşret8 sânar,

Oğlanlıkdan6 parḫlanar7,
Ol yiğrimi yāşında.

Gözüň gâldı:rsen9 mâla,
Güycüň geler kemâla,

Uğraşırsen her hâla10,
Otuza ulaşanda.

Câhı:l11 bolan güm bolar,12
Gırkda akıl cem bolar13

Cânına merhem bolar,
âdamzâdıň başında.

Elli yâşa baranda,
Ölüm bolup yâdında

Bolar garrı14 adında,
Mǟlim (ma’lûm) eder îşinde.

Yetmişem söwdâya15diyp16, Söwdâlı gowğâya diyp,
Geçdi ömrüm zāya17 diyp, Âh urar altmışında.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Yetmişde lǟş18 kaklanar19,
Gayğı, hasrat çoḫlanar,

Cân cesetde saklanar,
Şikest20 bolar hûşunda21.

Bolmaz kuwwat tutanda,
Yaş seğsene yetende,

Hîç ı:ncalmaz 22 yatanda,
Tanı:maz uğraşanda23.

Çıkmaz içerden daşa,
Öli diyrler ol kişǟ25,

Bakmaz kowm u gardaşa,24
Yâş toğsandan âşanda.

Vurur.
Delikanlılık.
Güzel (kız)
Gençlik.
Çocukluktan.
Farkı olur.
Eğlence.
Kaldırırsın, bırakırsın.
Her türlü duruma düşersin.
Cahil.
Yolunu şaşırır, şaşkına döner.
Toparlanır.
Yaşlı.
Sevdaya.
Diyip.
Zâyi’, kötü.
Vücut
Kurur.
Boukluk.
Hafızasında.
Rahat etmez.
Karşılaştığında.
Hısım akrabaya.
Kişiye.
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Mağtımgulı hümmeti26
Gâlmaz gadır gımmatı27,
28
Pı:gamberiň ımmatı ,
Hîç bolar yüz yâşında.
Babam daha sonra Kümüşdepe’de Osman Âhûn ve Recep Âhûn’un yanında
okumuş. Babası Bayramguly vefat ettikten sonra da Günbed-i Kâvus’a taşınmış. O
sırada İran hükümeti Türkmenlere nüfus cüzdanı veriyormuş. Türkmenlere daha
çok mensup oldukları boy ve “tîre” adlarını soyadı olarak vermişler. Bir Türkmene
nasıl bir soyadı istediğini usûlen sormuşlar. O da ‘her halt’ anlamında “Her Doňňuz
(domuz)” demiş. Memur da duyduğu sözü Her Donňuz şeklinde yazmış. O aile
fertleri, duyduğuma göre, uzun bir süre bu soyadını kullanmışlar. Kilis’te de derdini
anlatamayıp nüfus dairesi görevlilerini kızdıran kişilere Bokkurusugil,
Cilvekutusugil gibi soyadı verilmiş! Babama da bütün akrabaları gibi Şîrmǟmetli
soyadını vermişler. Babam bundan hoşlanmamış ve “ite vursan Şirmǟmetli çıkarırı”
diyerek soyadını değiştirmeye karar vermiş. Görevli nereden aklına geldiyse Âzmûn
soyadını seçmiş. Babam bu sözün anlamını da bilmiyordu. Eski Farsçada ‘sınav
yapan’ anlamına geldiğini orta ikide elime geçen Gıyâs-ul-Lugât adlı bir Farsça
sözlükten öğrenmiştim. Bu anlamıyla Fuzûlî’de de var. O dünyayı bir âzmûn olarak
tanımlıyor. Ben İran’dan ayrılkdıktan sonra, Şah zamanında Azmun ‘sınav’
anlamına, özellikle üniversiteye giriş sınavı anlamına kullanılmaya başladı ve bugün
bu anlamıyla kullanılıyor.
Babam öğretmenlik yaparken ilkokul diplomasını da almış. Günbed-i Kâvûs’un
ilk öğretmenlerinden biri olmuş. Hattâ ona “Peder-i Ferheng-i Günbed” (Günbed’in
eğitiminin babası) deniyordu. Şah zamanında onun adına bir okul açılmış, ancak
rejim değişince o okula bir Ayetullah’ın adını vermişler. Emekli olduktan sonra da
bazı molla mekteplerinde Farsça dersi vermiş ve sonra onları devlet okuluna
yöneltmiş. O çocuklardan birini tanıdım, profesör olmuş. Kızını okula verdiği için
Türkmenler, özellikle de mollalar babamı dışlamışlar. Babam ablamı öğretmen
etmek istiyormuş. Aksilik olmuş, olmamış. Babamın içinde ukde kalmıştı. Başka
Türkmen kızlarının okumalarını sağlamış. Kendi çocuklarından büyük ağabeyim
İşan köyde babaannemin yanında kalmış ve okuyamamış. Sonra da evlendiği kızın
ailesiyle birlikte Türkmenistan’a gitmiş. Küçük ağabeyim orta ikide okurken
evlendirilmiyor diye okuldan kaçmış. Sonradan ortaokulu bitirip öğretmen olmuştu.
Babam bütün umutlarını bana bağlamıştı. Beni molla mektebine yönlendirmedi.
Mollalardan hoşlanmazdı. “Bunlar gedâydır” derdi ve Deli deliyi sever, molla ölüyü
atasözünü tekrarlardı. Camiye de gitmezdi orada yapılan konuşmalardan
hoşlanmazdı. Bir tek Cuma namazına giderdi.
Bir de Gülcan adlı benim görmediğim bir ablam varmış. Daha yedi sekiz
yaşındayken Türkmenistan’a taşınan bir aile tarafından kaçırılmış. Türkmenistan’da
ailenin oğluyla evlendirilmiş. Kimsesi olmayan kıza kaynana ve kayın peder
cehennem azabı vermişler. Kocası da hiçbir zaman karısını korumamış. Kayınpeder,
Gülcan yemesin diye küpteki sarı yağın üzerinde elinin izini bırakıyormuş. Gülcan
derdini Türkmenistan’dan kaçan ağabeyimin eşine anlatıyormuş; “bunlar beni aç
öldürecekler” diyormuş. O da üzülüyormuş, onda da fazla yiyecek bir şey yokmuş.
Ben ortaokuldayken bir gün annemin ağladığını gördüm. Nedenini sorduğumda
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Himmeti.
Kadir kıymeti.
Ümmeti.
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“Gülcan ölmüş” dedi. Gülcan 25 yaşında ölmüş. Öldüğü zaman hamileymiş, geride
altı aylık bir oğlunu, biri yedi yaşında, diğer 2-3 yaşında iki kızını bırakmış. Küçük
çocuğu bir kadına bırakmışlar ve onu beslemesi için bir şişe süt vermişler. Kadın
Türkmenistan sıcağında bozulan sütü çocuğa vermiş, küçük çocuk da ölmüş. Büyük
kızı annesini iyi hatırlıyor, küçük kız da hayal meyal hatırladığını söylüyor. 1990’da
Türkmenistan’a gittiğimde Gülcan’ın kocasını gördüm. Beni görünce ağlamaya
başladı. O gidişimde Gülcan’ın mezarını görmeye çalıştım, bulamadım. Kocası da hiç
ilgilenmemiş. Tanıyanlar Gülcan’ın uzun boylu, beyaz tenli çok güzel bir kadın
olduğunu anlatıyorlar. Anlattıklarına göre Küçük kızı kendisine çok benziyormuş,
hattâ aynı annesi gibi yürüyormuş.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği, İran’ın kuzeyi, Türkmen Sahra’yı
işgal etmişti. Kuzeyden kaçıp İran’a gelenleri arayıp bulmuşlar, tutuklamışlar,
bazılarını geri göndermişler ve idam etmişler. Belki İran vatandaşı olduğu için
babamı geri göndermemişler, Ruslar 1945’e kadar Türkmen Sahra’da kaldılar.
Ben 4 Şubat 1939’da dünyaya gelmişim. Ailenin körpe’si idim. Şahit olduğum bir
hadiseyi anneme anlattığımda o zaman bir buçuk yaşında olduğumu söylemişti.
Erken konuşmuşum. Belki Acem palavrası gibi gelir ama, çok iyi hatırlıyorum.
Sanırım annem beni uzunca bir süre emzirdi. Neyse, annemin kucağındaydım.
Annem beni “Gızıl küyzem”, “kelenterim” diye seviyordu. Birincisi ‘kırmızı küpüm’
demek, ikincisi de Tacikçe/Farsça kelânter de ‘büyük adam demekti. Bana göre kel
ve ‘çirkin’ anlamına gelen enter’den oluşan bu söz hiç hoşuma gitmemişti. Benim ilk
etimolojik çalışmamdı bu (bebek etimolojisi de bende o zaman başladı). Hem kel
hem de enter olmak hoşuma gitmemişti ve anneme “Ece, maňa kelenter diyme, gızıl
küyze diy” demiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Zaten annem bu olayı uzun süre her
yerde anlatmıştı. Belki 3-4 yaşımda ya da daha da erken, sokağa çıkıp etrafa
bakınırken Türkmencemin yetersiz olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ama
büyüklerden ilginç deyimleri kapıp onlara geri satıyordum. Büyüklerin beklemediği
deyimleri kullanıyordum. Bir gün evin içine bir taş attım o da bizim “mardak”
dediğimiz bir testiye çarptı. Sesler yükselince sokağa kaçtım. Dayımın bahçeden
çıktığını görünce “Mardak nǟtd’ayt” dedim. Dayım bu ifadeye çok güldü, uzun süre
‘Testiden ne habar?’ anlamına gelen bu cümleyi her yerde anlatıyordu.
Küçükken “hüdâyî nâbit” büyüyordum. Doktor yoktu, var idiyse de bir işe
yaramıyordu. Kadın ya da erkek tabipler vardı. Bir kadın tabibibinin bir köyde diş
çekişini anlatmışlardı. Kadın adamı arak üstü yatırarak bir ayağını dik yukarı
kaldırarak ayak başparmağına sağlam bir ip bağlıyormuş; ipin bir ucunu da dişe
bağlıyormuş. Sonra yerde yatan adamın ummadığı bir anda onun altına bir parmak
atınca adam refleksle ayağın şiddetle ileri doğru silkiyormuş ve diş de ya kopuyor ya
da kırılıyormuş! Ben çok küçüktüm, bana bakan akrabadan bir kız dik inişli bir yerde
beni elimden tutup aşağı doğru koşturdu. Tabii ona uyamadım ve düşüm. Çenem
kanıyordu. Kız yerden toprak aldı ve çeneme yapıştırdı kanamayı durdurmak için.
Burası hayvanların da geçtiği yerdi; tetanos olabilirdim. Tabii doktor yoktu, çenem
şişti, zamanla da şiş indi. Evde kimse merak da etmedi. Kıza sormadılar bile. Bir
bakıma beleş yaşamışım!
Evimiz şehrin (ya da kasabanın) kuzey tarafında son sokaktaydı, büyükçe bir
bahçede sıralanmış iki ya da üç odası vardı. Çocuk hâlimle bahçesinde kavun ekmeye
çalışmıştım. Türkmenistan’dan gelen bir Amcamın kızı olan Ene bizde yaşıyordu.
Bahçedeki tuvalete “bokâna < bok-hane” diyordu. Babam kızıyordu ve “hâcatâna” <
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hâcet-hâne demesini istiyordu. O da “sârca tâna” (sarıca dana) diyordu! Küçükken
beysbola benzeyen bir top oyunu oynuyorduk. Bir Türkmen çocuk (içine top
kaçmaması için) “sıştımhânânıň (tuvaletin) gapısın yap (kapat)” demişti.
Kırsal bölgede yaşamaya alışan annem ve babama daha geniş bir alan gerekliydi.
Ben okula gitmeden şehrin en kuzey ucunda bir hektardan fazla genişliği olan bir
alana yerleştiler. Hemen oraya bir Türkmen çadırı kurdular. Bu çadır aslında harika
bir sanat eseriydi. Çok eski zamanlardan beri kırsal alanlarda kurula geldiği için
yapısında hiç çivi yoktu. Duvarına tǟrim deniyordu. Bu söz dermek ile ilgili. Zira ince
yontulmuş ağaçların üzerinde delikler açılıyor. Ağaçların delikleri denk getirilerek
çaprazlamasına birbirinin üstüne konuyor ve deliklerden ince deve derisi geçirilerek
birbirine bağlanıyordu. Birkaç yerinden bağlanan tǟrim akordeon gibi katlanıyor ve
toplandığı zaman az yer işgal ediyor. Evin yukarısına yerleştirilen iç tarafında ve dış
tarafında delikler olan tüynük vardı. İç taraftaki delikler dar ve bu deliklere üzeri
örtülebilmesi için ince çubuklar sokulurdu. Daire biçimindek tüynük dışındaki
büyükçe deliklere bir ucu tǟrim’in üstüne bağlı olan biraz ince ve kavisli olan ûk
denen ağacın diğer ucu geçirilirdi. Tǟrim’in dışına keçe geçirilir, onun üstü de kamış
dilimlerinden örülmüş bir örtü ile kaplanırdı. Ûkların üstü de keçe ile örtülürdü.
Önce örtülen keçenin rengi beyazdı. Zamanla içeride ocakta yanan ocağın
dumanından rengi kararırdı. Bu çadıra ilk kurulduğu zaman Âk Öy, keçenin rengi
değiştikten sonra da Gara Öy denirdi.
Ak Öy’ün kapısına tarp yapar denir. Bu kapatma aracı kamış kıymıklarıyla
destekli kalın bir keçeden ibarettir. Açmak için yukarıya doğru kıvrılır ve orada asılı
kalır. Bırakıldığı zaman tarp diye kapanır. Kapıdan girince karşıda kapıya doğru U
biçimli bir keçe ya da kilim vardır, ona ocak baş denir. Ortasında ateş yanar ve
sacayağı üzerinde kazanda yemek pişirilir. Ocak baş’ın ortasında kapı karşısında
evin büyüğü oturur. Onun sol tarafında misafirler, sağ tarafında da evin kadını
oturur. Evin büyüğünün oturduğu yere Türkmenler tȫr derler. Bu kutsal bir
mekândır. Bir Türkmen atasözünde “Türkmen tȫrüni bermez” denir. Ben türk
sözünün Kutadgu Bilig’de de var olan tör’den türemiş olduğunu düşünüyorum. Töp
‘birikinti, yığın’ demek. Bu sözden töpük> töpü > töpe gibi bir süreçten sonra nasıl
tepe türediyse tör’den de törük > törü > töre şeklinde törük ve töre, Türkmenlerin
dediği gibi, “gelip çıkmış” olabilir. Gök Türk yazıtlarında da törük sözü ‘türk’
anlamında tekrarlanır. Bu ad bugün Türkmenlerde Törrük şeklinde Yomut boyunun
alt bölümlerinden birinde, bir “tîresi”nin adında korunmuştur, aynı Kayı boyunun,
Gökleňlerde, Kara Koyunlu boyunun da Ersarilarda küçük birer tîre adı olarak
korunduğu gibi.
Çadırın yerleştiği zemin çadır kurulduktan sonra üzerine su dökülerek sıvanır ve
düzgün hâle getirilir. Kuruduktan sonra üzerine hasır serilir, onun üstüne de keçe,
kilim ya da halı serilir. Evin son derece düzenli bir yapısı vardır. Bir bakıma
portatiftir ve taşınırken iki devenin üstüne yerleştirilebilir. Fakirlerin çadırı tǟrim’siz
olur ve ona bizde göt-tikme denir, Türkmenistan’da da onun adı oraça’dır. Çadır
toplanıldığı zaman geride kalan yusyuvarlak düzgün yere Türkmenler yüwürt derler.
Göç edildiğinde evden uzakta olup eve geldiği zaman evinin yüwürt olduğunu gören
çocuklara yüwürtde gālan denir. Yüwürtde gālmak deyimi de kimsesiz kalmak
anlamına gelir. İlginçtir, Dîvanü Lugât-it-Türk’te de yurt harabe demek. Anadolu’da
‘evin yıkılsın’ anlamına gelen evin yurt olsun bedduası vardır. Yüwürt sözünün eski
şekli yügürt’tür. Yüwürt sözü Gök Türk yazıtlarından önceki dönemlerde büzüşerek
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yurt olmuştur. Ses düşmesinden dolayı ünlüsü uzundur. O yüzden kelimenin
akuzatif hâli yurdu oluyor. Bu konuyu birkaç defa yazdım. Yazdıklarımın
okunmadığını düşünerek Türkolog arkadaşımız Timur Kocaoğlu Armağan’ı için bir
kez daha, ayrıntılı olarak yazdım. Merak edenler oraya bakabilirler.
Annem ve babam Ak Öy’de yaşamaktan çok mutluydular. Benim hiç hoşuma
gitmiyordu. Özellikle kışın çekilmiyordu, ısınmıyordu. Üstesine, yağmur yağdığı
zaman keçeler delindiği için su damlıyordu ve yatırmıyordu. Yazın akşamları
bahçede kurulan çardak üzerinde yatıyorduk. Küçük ağabeyim evlendiği zaman
çadırın bir köşesine üstü püsküllü perde çektiler. Yeni evliler o perdenin arkasında
yaşıyorlardı. Ağabeyimin zoruyla yan yana iki odalı ev yapıldı daha sonra da o eve iki
oda daha bitiştirildi. Çadırdan ancak ben ortaokuldayken kurtulmuştuk. Çadır
bahçede kaldı ve yemek yapmak ve halı dokumak için kullanılıyordu. Sanırım babam
vefat edinceye kadar çadır kullanılıyordu.
Bahçe çok genişti. Yarısında buğday ekilirdi, diğer yarısında inekler, atlar ve
koyunlar dolaşırdı. Dört ineğimiz vardı. Onlardan biraz kaykılıp yürüyene annem
gaykıca diyordu; biraz zayıf ve cılız yapılı olana yıkıcak (yıkıkça) adını vermişti diğer
ikisi renklerine göre gara sığır (siyah renkli inek) ve gızıl sığır idiler. Annem onları
sağarken sağım türküsü söyleyerek işine devam ediyordu. Gızıl sığır hem bol
sütlüydü hem de sütü daha yağlıydı. Yıkıcak çok sinirliydi ve o haliyle arkadaşlarıyla
süsüşüyordu, toslaşıyordu. Hayvanlar her gün kıra gidip otlayıp akşamüstü eve
geliyorlardı. Bir gün yıkıcak gidemedi, evde kaldı ve o gün öldü. Cesedi kaldırıldı ve
bir yere gömüldü. Diğer inekler akşamüzeri geldiklerinde Yıkıcak’ın düşüp öldüğü
yeri koklayıp bir bakıma çok acı ağıt yakıyorlardı. O manzara gözümün önünden, o
hazin sesler de kulağımdan gitmiyor. Türkmenler ineğe sığır diyorlar, bugün genel
sığır adı yok. Gökleňler inek diyordu. Bizim konuştuğumuz Türkmencede inek
‘husye’ demek. Genel sığır adı eski Türkmencede varmış. Ben çocukken bir köyün
adının adıyla sanıyla sığır penisi idi. Herkes merak ediyordu “Sığırın da penisi mi
olur?” diye. Sonra o köyün adı değiştirilmiş ve Azizâbâd olmuş. Ben hep köyün eski
adını merak ediyordum. Yakın zamanda orayı bilen biriyle konuştum. Meğer o,
orada biten bir bitkinin adıymış. Niçin o adı verdiklerini sorduğumda arkadaş
“Biçinmine bakılsa ona başka bir ad verilemez!” demişti.
1946’da ilkokula başladım. Ben daha önce zaman zaman babamla okula gittiğim
için Farsça konuşmayı öğrenmiştim. Birinci sınıfta 70-80, belki de yüzden fazla
çocuk vardı. Bu çocukların arasında 15-16 yaşında belki de daha büyük olanlar da
vardı. Mansuriyan denen küçücük bir öğretmenimiz vardı. Öğretmen Halatmǟt
isminde bir çocuğa çubukla vurdu, Halatmǟt çok sinirlendi. Öğretmen ‘otur’
anlamında Farsça beşîn dediğinde sinirlendiği için beşinmeyeceğim diyordu.
Öğretmen Sappı isminde bizim uzaktan akrabamız olan iri yapılı bir çocuğa
vurduğunda Sappı, öğretmenin kafasını koltuğunda sıkıştırarak havaya kaldırdı.
Öğretmenin ayakları havada çırpınıp duruyordu. Bu öğretmen sesleri öğretmek için
çocuklara kuş sesleri çıkarttırıyordu. Küçük çocuklar kuş gibi sesler çıkarırken büyük
çocuklar sığır gibi sesler çıkarıyorlardı! Bayramgulı Çûpânî isminde 7-8 yaşında bir
çocuğu askerler alıp askerliğe götürmeye çalışıyorlardı. Meğer kendisi doğmadan çok
önce ölen çocuğun nüfus kâğıdını ona vermişler, o da askerlik yaşına gelmişti! Okula
geç başlayan hem de bazı sınıflarda başarılı olamayan çocukların lisede okudukları
zaman çocukları da ilkokulda okuyordu. Lise ikideyken 28 yaşındaki bir arkadaşımız

19 | Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan

hocaya “Bu ne rezalet, ben burada, oğlum da ilkokulda dersten çakıyoruz” diye
dertleniyordu!
İlkokulda bütün öğretmenler ilkokul mezunuydu. Biri okul hademesiyken ilkokul
diplomasını alınca öğretmen olmuştu. Bir gün bir çocuğu döverken eski hademe
arkadaşı pencereden bağırmaya başladı “Elin çocuğunu niye dövüyorsun” diye.
Öğretmeni hâlâ meslektaşı olarak görüyordu. Sınıflarda her sırada 4-5 çocuk vardı
ve çoğu Farsça bilmiyorlardı. Çocuklar hep itişip kakışıyorlardı. Bunlar yanlarındaki
çocuğu öğretmene dövdürmek için bir yöntem bulmuşlardı. Öğretmenin kendilerine
yaklaştığı zaman iki parmakla burunlarını sıkıp oturuyorlardı. Öğretmen ne
olduğunu sorunca bozuk bir Farsçayla yanındaki çocuğun gaz çıkardığını
söylüyordu. Çocuk inkâr edince de “Öğretmenim götünü kokla” diyorlardı!
Tek okul olduğu için sınıflar kalabalıktı. Kız okulu ayrıydı tabii. Kışın o dönemde
şiddetli soğuk oluyordu. Sınıflarda soba yoktu. Çocukların çoğunun cebinde mendil
yoktu. Küçük çocuklar burunlarını hep kollarıyla temizlerlerdi. Birçoğunun ceket
kolları kolalı gibiydi. Yollar asfalt değildi, çamurlu ve kaygandı, çocuklar yolda düşen
düşene, sınıfta geldiklerinde de çamurlu giysileriyle oturuyorlardı. Anne babalar
çocuklarıyla pek ilgilenmezlerdi. İlgili olanlardan bazıları çocuklarını o dönemin
Mercedes Benz’i sayılan at ya da eşek üstünde okula getirirlerdi. Birinci sınıfta
çocuklar kurşun kalemle yazıyorlardı. Biraz yazmayı öğrenince de mürekkeple
yazılıyordu. Öğrenciler mürekkep hokkasını ceketlerinin göğüs cebine koyuyorlardı,
kapağı gevşeyince mürekkep dökülüyordu ve öğrencilerin göğüs cebi hep lekeliydi.
İlk dolma kalemi ben üçüncü sınıftayken kullandım. Bir akrabamız Tahran’dan
getirmişti. O da benim elime geçti. Ben ilk dolma kalemli öğrenci olmuştum.
Okumayı diğerlerine göre erken öğrendim. Okulda öğrenenler de ancak
alıştıkları ders kitabındaki metinleri, bazaen de ezberleyerek okuyorlardı. Ben ikinci
sınıfta ders kitabının dışında Türkmence çıkan Türkmen Sesi gazetesini okumuştum.
Bir de ağabeyimin birinden ödünç aldığı Eski yazıda basılan Azerbaycan
Köroğlu’sunu okumuştum. Hatta kapak resminde Köroğlu’yla savaşanın gözünü
öfkemden sivri bir şeyle delmiştim. Ağabeyim ona çok gülmüştü. İlkokul üçüncü
sınıfında okurken Molla Mirza Abdullâhî adında biri Mağtımgulı’nın divanını Arap
alfabesiyle yayımladı. O zaman on yaşındaydım. Onu okumaya çalışıyordum. Çok
hatası vardı. Bazen babam okurken dinlerdim. O düzgün okurdu, düzelterek
okuyordu sanırım. Şehirde kitapçı yoktu. Onun için kitap okuyamıyorduk. Okulun
da şehirin de kütüphanesi yoktu. Çok ilkel bir eğitim ortamında yaşıyorduk.
Türkmen çocukları konuşmayı bilmedikleri için okuma yazmayı bilmiyorlardı. Ben
ikinci sınıftayken öğretmen beni birkaç Türkmen çocuğa Farsça okuma yazmayı
öğretmem için görevlendirmişti. Böylece öğretmenliğe sekiz yaşımda başlamış
oldum! Bazı öğrenciler ortaokula geldiklerinde bile doğru dürüst Farsça
bilmiyorlardı. Öğretmen Türkmense, anlatmaları gereken konuları Türkmence
anlatmak istiyorlardı.
Üçüncü ya da dördüncü sınıfta hattatlık dersi aldık. Kamış kalemle yazıyorduk.
Bir sınavda bir arkadaşıma yazılması gerekeni yazıp verdim. Sonra baktım o benden
yüksek not almış. Hattatlığı ilerlettim. Lisedeyken tabela yazıyordum, Yazdığım bir
petrol şirketinin, bir berberin, bir kitapçının tabelaları uzun süre asılı kaldı. Lisede
el işi dersi vardı, ustalığım olmadığı için hep tabela yazıyordum. Bazı marangozlar
yaptıkları büfe gibi şeylere bana besmele yazdırıyorlardı. Bu sınıfta bize “Lugatma’nî defteri” hazırlatıyorlardı. Arapça sözler ve anlaşılması zor kelimelerin
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anlamları deftere yazılıyordu. Ben istemeyerek yazıyordum. Yine de imlâ
sınavlarında en yüksek notu alıyordum. Zira diğer çocuklar kendilerinden çok “lugatma’nî ddefterlerine” güveniyorlardı.
Beşinci sınıftayken sınıf birincisi diye bir okul töreninde bana bir dolma kalem
armağan edildi. O yaştan sonra kendimi öğrenci gibi hissetmeye başladım. Artık
klasik metinleri okuyabiliyordum. Şehirde tek bir gazeteci vardı Tahran’dan üç dört
gün sonra gelen gazeteleri okuyabiliyorduk. Ağabeyim derslerime önem vermemi
istiyordu ve sınıf birincisi olmam için çok baskı yapıyordu. Daha sonraları onun
zararını gördüm. Ağabeyim beni bazı çocuklarla karşılaştırıyordu. Sonra onların beş
altı dersten ikmâle kaldığını öğreniyordum. Bu baskının sonucu olarak hâlâ başarılı
olamayacağım kurslardan çekiniyorum. Lise son sınıfı Tahran’da okumak zorunda
kalmıştım. Burada işime karışan yoktu ve ben hiç çalışmadım.
İlkokul son sınıf son derece eğlenceli geçti. Öğretmenlerimiz hep öğretmen okulu
mezunuydular. Bir öğretmenimizin adı Kerim Guklânî idi. Bu soyadı onun mensup
olduğu Gökleň boyundan alınmıştı. Çocukları tehdit etmek istediği zaman “Öyle bir
vururum ki Hindistan’da dolaşırsın” derdi. Bir gün öyle dediğinde çocukların biri
“Geri gelmesi için orada da birisinin vurması gerekir” demişti. Kerim öğretmen beni
çok seviyordu ve bana bir ödül vermek istiyordu. Bir gün sınıfı ikiye böldü, bir
bölümünün kaptanı bendim, öbür grubun başında da bir çalışkan çocuk vardı.
Matematik soruları verdi. Sonra alınan notları topladı, diğer grubun toplam puanı
daha çok oldu. Bana vermek istediği ödülü başkasına vermedi. Kerim öğretmen lise
son sınıf sınavına gitmişti. Bu sınavda kompozisyondan sıfır almıştı. Zira “Edebiyata
deyninizi (borcunuzu) yazınız” demişler. Eski yazıda deyn ile din aynı şekilde
yazıldığı için Kerim öğretmen “Bizim yüce dinimiz İslam dini ... diye başlamış,
müslüman olmayanlara da öfkesini belirtmiş ve çakmıştı!
Altıncı sınıfın (ilkokul son sınıf) final sınavı Rusların Türkmen Sahra’yı işgali
sırasında yapılan büyük salonda yapıldı. Sınava Günbed ve ilçelerinin öğrencileri
girdi. Dışarıdan katılan büyük adamlar da vardı. Bir masanın üstünde vilâyet
merkezinden gelen müfettiş ayakta durup bakınıyordu. “Okulu bitirdikten sonra ne
yapacaksınız?” başlıklı bir kompozisyon konusu verdiler. Büyüklerden biri
kompozisyonunu hemen bitirdi ve kâgıdı elinden alan öğretmen bir kahkaha attı.
Meğerse adam “Sana ne?” diye yazmış. Adamı geri oturttular ve yazması gerektiğini
anlattılar. Ben kompozisyonumu “Bayrağımızın Everest zirvesinde ihtizâz etmesini
arzu ediyorum” şeklindeki öğretmenimizden öğrendiğim bir cümleyle bitirmiştim!
Babamla Orcuk Ağa’nın dükkânında duruyorduk. İki üç öğretmen geldi ve babama
“Molla Ağa gözün aydın oğlun birinci oldu” dediler. Babam bir şey ikram etmek
istedi, Orcuk Ağa’ya baktı, o da “Bu limonatalar Nohut Veziri’in (Farsça Nohost Vezir
başbakan demek) içtiği limonatalardır” dedi. Öğretmenler gülüştüler. Hayatımın ilk
büyük sınavında benim rakibim kız ilkokulundan Bâgırzâde soyadlı Azerbaycanlı bir
kızdı. Sınavdan sonra kendisini görebilmek için evlerinin etrafında epey
dolaşmıştım!
O dönemler Musaddık’ın başbakan olduğu dönemdi. Siyasî faaliyetler belli bir
ölçüde serbestti; üç siyasî grup vardı: Tûde Partisi, Cebhe-i Millî (Musaddık taraftarı,
liberaller) ve Pan İranistler. Bizim bulunduğumuz ortamda Cebhe-i Milli azdı. Siyasi
çatışma pek olmuyordu. Mücadeleler akşamları duvarlara yazılan slogan
düzeyindeydi. Ruslar işgali sırasında kurulan Tûde Partisi kalabalıktı. Türkmen
öğretmenlerden bazıları Ruslar gittikten sonra Türkmenistan’a kaçtılar. Bizim
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müdürümüz bir Türkmendi ve Tûdeî idi. Müdür muavini de Azerbaycan’dan kaçıp
gelen birinin oğluydu. Müdür muavini aşırı Fars milliyetçisi ve Pan İranist idi. Birçok
çocukları da çevresinde toplayıp propagandasını devam ettiriyordu. Sınıfta da aynı
propagandaları sürdürüyordu. Yukarıdaki kompozisyon sonunda yazdığımı
söylediğim cümleyi de ondan öğrenmiştim! Musaddık hükümeti yıkıldıktan sonra
Müdürümüz hapse atıldı ve işten çıkarıldı. Sonra tövbe ederse işe alınacağını
söylemişler, o da kabul etmemiş ve bir değirmende muhasebeci olarak çalışmış. Çok
yıllar sonra oğlunun Fars milliyetçisi ve Şah taraftarı olduğunu duydum.
Bir amcamın adı Tatık’tı. Bu ilginç bir ad, Eski Türkçede ‘tat ve özellik’
anlamlarında kullanılmış. Tatık amcanın iki kızı Aynagül ve Ene İran’daydılar.
Aynagül İran’da biriyle evliydi. Ene genç bir kızdı. Ben çok küçüktüm, Tatık amcanın
bir defa normal evde olduğumuz zaman bize geldiğini hatırlıyorum. Babamın
yüzündeki tebessüm ve Ene’nin sevincini çok iyi hatırlıyorum. Sınırdan geçmek o
dönemlerde zor değildi herhalde. Ene daha sonra babamın kuzeni Etrek ile
evlendirildi. Ene çok sayıda masal biliyordu. Melik Cemşid, Şah Abbas ile ilgili
masalları çok güzel anlatıyordu. Masalların bazıları “Gence-Garabağ”‘da geçiyordu.
Bir de Yeke Göz masalı vardı. Ben çok sonra, bunun Dede Korkut’un Tepe Göz boyu
olduğunu öğrendim. Bu hikâyeleri banda kaydetmiştim, bandı kullanmak isteyen
biri yürütmüştü. Yeniden görebileceğim zaman da o vefat etmişti. Benim sesim
çatladığı dönemde bazı konularda onunla tartışıyorduk. Meselâ o, İhdine’s-sırât-elmustakîm diyeceğine ı:zında Sırat’damıştığım diyordu. O da Türkmencede ‘Peşinde
Sırat’taymışım’ anlamına geliyordu. Düzeltmek istediğim zaman “Yok bol, seniňki
Welǟyetiňki” (Seninki Farsların söyleyiş şekli) derdi. Farslar vilâyet sözünü çok
kullandıkları için o söz onların adı olmuş. Komşu kasabada Elburz dağının eteğinde
oturan Farslara “Mardaklı” derlerdi. Onlar bebeklerinin beşiğinin altına büyük
abdestleri için bir mardak (testi) yerleştiriyorlarmış. Benim sesimin çatladığı
dönemde yine tartışırken, Ene: “Şunun sesine bak, eşeğin g…den çıkıyormuş gibi!”
demişti.
Ortaokulda da büyük çocuklar vardı ve zaman zaman eylem yapıyorlardı. Milli
eğitim müdürü ortalığı sakinleştirmek için okula varmıştı. Ama müdür, odasının
penceresinden kaçıp canını kurtarmıştı. Ben orta birde okurken doğru dürüst
okuyamadık. Bir yıl sonra durum düzeldi ve düzgün bir eğitim başladı.
Öğretmenlerimiz öğretmen okulu mezunu idi. Ama tecrübeliydiler. Orta üçte tanıdık
biri bize İngilizce ders vermek zorunda kaldı; o dili de bilmiyordu. Ben elime geçen
imkânlarla İngilizcemi biraz geliştirmiştim. Vereceği dersi beraber çalışıyorduk.
Sonra o, biliyormuş gibi ders veriyordu. Ben ortaokulu bitirince okulun lise bölümü
de açıldı. Biz Günbed’de ilk lise öğrencisi olmuştuk. O zaman ilk üniversite mezunu
hocalarımız da oldu. O dönemde liselerde üç bölüm vardı: Edebiyat, riyaziyat ve
tabiiyat. Bizim lisede tabiiyat bölümü açılmıştı. Öğretmenler de ona göre tayin
edilmişti. Bir Fizik hocası, bir yabancı dil hocası, bir matematik hocası, bir tabiiyat
(biyoloji, zooloji ve botanik) hocası, bir de kimya hocası vardı. Edebiyat hocası
gelmedi. Bunlardan bir tek kimya hocası işini çok iyi biliyordu. İngilizce hocası da
fena değildi ama onun birinci dili Fransızca idi, fakat edebiyatla da ilgiliydi. Klasik
metinler okutuyordu. Fizik hocası yanakları kıpkırmızı sarışın biriydi. Türkmen
çocuklar ona Lors Yılan lakabını takmışlardı. Lors yılan zehirsiz kıpkırmızı bir
yılandı. Onun dersi bitmek bilmiyordu. Arkamda Turacî soyadlı bir arkadaşımız
oturuyordu. Yanındakinden saati sordu. O da beş dakika var dedi. O da “Yaşasın beş
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dakika kaldı” diyerek sevinip otururken öğretmen tahtaya çağırmak için “Terâcî”
dedi. Çok sinirlenen arkadaşımız aynı ses ahenginde Türkmence küfretti. Biz güldük,
öğretmen neye güldüğümüzü anlayamadı.
Bu sınıfta okurken okulun edebiyat derneği kuruldu. Beni başkan seçtiler. İlk iş
olarak bir kütüphane kurmaya karar verdik. Elimdeki bütün kitapları verdim,
başkalarından da topladık. Eski öğretmenlerin topladıkları kitapları bir ambarda
bulduk, kitapları küçük bir odaya yerleştirdik. Yetiştikçe duvar gazetesi
hazırlıyorduk. İlk sayısında ben Mağtımgulı’nın bir muhammes şiirini nazmen
Farsçaya çevirmiştim. Gazetenin bir kopyası da kız ortaokuluna gidiyordu. Bir
arkadaşımız gazetede sînî yazacağına sîne yazmış. Bazı öğretmenler kıyamet
kopardılar bilerek yazılmış diye. Ondan sonra ben İngilizceden çevirdiğim metinde
sevgilim sözü varsa onu biradercân diye çeviriyordum. Bir arkadaşımız boğazında
kemik sıkışarak ölmüştü. Onunla ilgili bir şey yazmalıydım. Elimdeki İngilizce bir
şiir kitabında Death of A Friend (Bir arkadaşın Ölümü) başlıklı bir şiir vardı. Onu
çevirip kendim yazmışım gibi duvar gazetesine yazdım! Yıllar sonra okul
küphanesine gidip baktığımda o gazeteler yoktu.
Lise birdeyken yazın Mazenderan bölgesinden lise sınıf birincilerinin Hazer
Denizi sahilinde kurulan kampa dört Türkmen öğrencisi, biri orta ikiden ikisi orta
üçten bir de ben lise birden Farah Abad adında sahil kasabasına gittik. Çadırlar
kurmuşlardı. Bir hafta değişik şehirlerden olan öğrencilerle beraber olduk. Hazâilî
adında bir edebiyat öğretmeniyle yakın ahbaplığımız oldu. Kısa zamanda ondan çok
şeyler öğrendim. O da Türkmence hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Orada da
kampın duvar gazetesini ben hazırladım. Akşamları eğlence oluyordu. Orta ikiden
olan arkadaş çok güzel lezginka oynuyordu. Ben de Azrbaycan filmi Meşhed’i İbad’da
gördüğüm komik bir dansı yapıyordum. Millet yerlere yatıyordu. Biz en çok ilgi
çeken öğrenciler olduk ve kampın ödülünü aldık. Kamp sonunda bölge valisi geldi.
Kampın kapanış konuşmasını bana yaptırdılar. İyi bir edebiyatçı olan ve daha sonra
dergilerde adını gördüğüm Cenâbiyân isminde bir arkadaş konuşmamı beğenmiş,
sesim ve okuyuşumu Ehsan Taberî’ye benzetmişti. Bu büyük bir iltifattı. Zira, Taberî,
Moskova radyosunun Farsça spiker ve prodüktörü olan ünlü bir İranlı yazar ve
şairdi. O dönemde o en iyi spiker olarak biliniyordu. Ona benzetildiğim için
sevinmiştim.
Lisedeyken biraz atletizmle biraz da güreşle meşgul oldum. Ailem, özellikle
ağabeyim spora son derece karşıydılar. Çocukluğumda Türkmen güreşi
güreşiyordum. Bir düğünde düzenlenen güreşte çocuk pehlivanı olmuştum. Oradan
bildiğim oyunlar serbest güreşte işime yarıyordu. Yaz tatilinde Tahran’a gittiğimde
Dârâyî spor klübünün atletizm bölümüne girdim. Hayatımda ilk defa 400 metre
engelli yarışına girdim. İlk defa engellerin üzerinden zıplayarak yarışıyordum.
Yarışta dördüncü oldum. Gazetede yanlışlıkla adımı üçüncü yazmışlar.
Memleketteki arkadaşlar heyecanlanmışlar. Aslında yarışanlar altı kişiydi. Biri
düştü, ben de bir kişiyi geçebildim! Yarışın şampiyonu olan kişi beni çalıştırmak
istiyordu. Amerika’da okuduğum yüksekokulun takımında 400 metre koşuyordum.
Başka bir kolejin takımıyla yarışırken bir arkadaş kendisi geride kalmıştı ve Come on
Joe diye beni teşvik ediyordu.
Günbed’de lise ikiyi bitirince lise son sınıfı okumak için Tahran’a gittim. Ben
gittikten sonra memlekette lise son sınıfı da açıldı. Ama ben dönmedim. Mervî adlı
bir liseye yazıldım. Sınıf çok kalabalıktı. Biz üç öğrenci olarak çoluk çocuk sahibi olan
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birinin evinde kalıyorduk. Ders çalışmak mümkün değildi. Ben zaten baskıdan
kurtulmuştum, ders önemli değildi benim için. Edebiyat hocamız Dr. Refî’î idi.
Azerbaycanlı idi ve beni sınıfa tanıtırken “dolu bir öğrenci” diye tanımlıyordu.
İngilizce hocamız da çok iyi bir öğretmen idi. O da bir sınavdan sonra bana Star Boy
dedi. İngilizce her türlü dergi ve kitabın kolayca bulunduğu Tahran’da öğrencilerin
niçin ilgilenmediğine anlam veremiyordum. Benim de bütün eğlencelerim dergiler
ve kitaplardı.
Tıp fakültesi sınavına girdim. Bilim sınavına girebilmek için önce Farsça ve
İngilizceden geçmeyi şart koydular. Ben, kırk üzerinden birinden 38, diğerinden 36
almıştım. Bu sınavlardan çok az kişi geçmişti. Onun için iptal edildi. Prof. Dr.
Neşrûdî adlı biri bir akrabamıza beni kendi kontenjanından tıp fakültesine
yerleştirebileceğini söylemişti. Biraz tembellikten, biraz da ona güvendiğim için
sınavı kazanamadım. Ben Fars dili ve edebiyatı ya da İngiliz filolojisi okumak
istiyordum. Fakat lisenin edebiyat bölümünü bitirmediğim için giriş sınavına
giremiyordum. Bir kurumun iki yıl okuttuktan sonra öğrenciyi İngiliz Filolojisi
bölümünün birinci sınıfına yerleştireceğini ilan etti. Sınavına girdim ve kazandım.
Askerlik muafiyeti vermiyordu. Girmedim. Kendi kendime İngilzcemi geliştirmeye
devam ettim. O sırada elimdeki İngilizce gramer kitaplarından yararlanarak Farsça
yazılan İngilizce gramer kitaplarında bulunmayan bazı bilgileri bir deftere yazdım.
Orada Latince ve Yunanca kökenli sözcüklerin çoğulu ve çoğul eki almayan sözcükler
gibi o döeneme kadar hiçbir yerde yazılmamış bilgiler vardı. Ben bunu kime
verdiğimi unutmuştum. İstanbul’da doktora yapmaya gelen bir hemşehrim benim
yazdığım notlarımın onun İngiliz Filolojisi bölümünün sınavını kazanmasına
yardımcı olduğunu söyledi ve o defterin elden ele dolaştığını bildirdi. Yararlı bir iş
yapmış olduğuma sevindim.
Askerlik meselesini halletmem gerekiyordu. Tahran’a gidip bir belgeyi alıp
memleketteki askerlik dairesine teslim etmem gerekiyordu. Bizim memleketten
Benderşah’a kadar arabayla gidip, oradan Tahran’a kadar trenle gidiliyordu.
Kompartımanda benden başka iki bey vardı, yanlarında da bir genç sesini
çıkarmadan oturuyordu. Bir de yeşil sarıklı sağır ve dilsiz bir adam vardı. Bu sağır ve
dilsiz adam bana baktı ve işaretlerle Tahran’a gidip, bir yazı alıp geri döneceğimi
söyledi. Şaşırdım. Sonra sessiz oturan çocuğa baktı ve “hop hop” gibi ses çıkardı ve
kafasını bir yere vurur gibi bir hareket yaptı. Sonrada Tahran yönünü gösterip
koluna iğne yapar gibi bir hareket yaptı. Adamlara ne oluyor diye sorduğumda biri
“Doğru söylüyor” dedi. Meğer çocuk kafasını değirmen taşına çarpmış ve
durgunlaşmış. Onu Tahran’a doktora götürüyorlarmış. Sonra bir çavuş içeri girdi ve
dilsiz ve sağır adamla dalga geçmek istedi. Dilsiz adam elini tüfek tutarmış gibi tutup
makinalı ateş edermiş gibi bir hareket yaptı ve çavuşun karnının bir tarafını gösterdi.
Adam şaşkına döndü ve sınır çatışmasında adamın gösterdiği yerden yaralanmış
olduğunu söyledi. Sonra bir ara çocuğu anlatmak için parmağını emer gibi yaptı ve
iki parmağını gösterdi bana. İki çocuğun olacak demek istiyordu. Ben içimden “Hadi
oradan!” dedim. Zira iki ağabeyimin her birinin sekiz on çocuğu vardı. Ama şimdi iki
oğlumuz var. Sonra adam bana bir defter gösterdi. Oraya bir şey yazmamı istedi.
Defterini gözden geçirdim, biri Tarım Fakültesi profesörü, diğeri bir general, ikisi
aynen “Bu adama iman getirdim” diyorlardı.
O zamanlar İran’da lise mezunları teğmen oluyordu. O yüzden yalnız 2000 lise
mezununu askere alacaklardı. O yıl da 20.000 mezun vardı. Kura çekilişi oldu ve
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bana isabet etmedi ve muaf oldum. Muafiyeti kazandıktan sonra yurt dışında
okumaya karar verdim. Almanya’da okuyan bir arkadaşım bana akseptans
gönderecekti. Bir türlü olmadı. Avusturya konsolosluğuna orada tıp okumak için
başvurdum. Uzun süre bir haber gelmedi. O arada bizim liseden bir arkadaşımız, bir
hemşehrimiz Amerika’ya okumaya gitmişti. Aylık masraflarını yazdı. Bana uygun
geldi. Bir tercüme bürosu belgeleri çevirip bir para karşılığında akseptans temin
ediyordu. İki haftada akseptans geldi. Akseptansı veren Miami Oklahoma’da bir
kolej (yüksekokul) idi. Hemen yola koyuldum. Amerika’da yaşayan bir Türkmen
doktorun telefonunu aldım ve New York’a vardım. Türkmen işi; telefon ettim, “Ben
bir Türkmen’im, New York hava alanındayım” dedim. Kendisi New Jersey’de
oturuyormuş, muayenehanesi New York merkezindeymiş. Adresi verdim bir taksiyle
oraya vardım. O akşam orada kaldım. Ertesi gün evine götürdü. Bir hafta beni
gezdirdi. Sonra Oklahoma eyaletindeki Miami’ye yolcu ederken gözüne yaş doldu.
Koleje vardım, baktım olacak gibi değil, İranlılar dolu, bazıları bir iki yıl orada
kalmış, daha İngilizceyi öğrenememişler.
Oradan geri New York’a döndüm. Queens College’in İngilizce kurslarına
kaydoldum. Bir dönem okudum. Orada Türk öğrencilerle tanışmıştım. Türkçeye
çabuk alıştım. Türkçe sözleri o öğrencilerden alıp kendilerine geri satıyordum.
Babamın din adamı olduğunu duyan Yaşar isimli bir mühendisi Esselâmu aleyküm
ve rahmetullah diyerek tanıştı benimle. Birgün Queens College’in rektörünün evine
davet edilmiştik. Orada benim yanıma gelip hadi gel namaz kılalım dedi. Ben de
Türkmence ‘Abdestim yok’ anlamında “Tahâretim yok” dedim. Adam suratını asıp
benden uzaklaştı. Sonra başka bir gün iki üç kişiyle yeni doğan bebeğini görmeye
gittik. Yaşar bebeği herkese gösterdi, bana, belki içinden “cenabet herif” diyerek
göstermedi! Queens College’de bir de İran’dan Azerbaycanlı biri Türklerle kendi
dilinde konuşuyordu. Ünal Saraç adlı biri ona “Yusuf’u anlıyorum, seni hiç
anlamıyorum” diye dertleniyordu.
Queens College’den İstediğim gibi yararlanamadım. Bir dönem sonra bir akşam
lisesine kaydoldum. Amerikalılarla beraber okudum. İngilizce hocalardan biri
edebiyatçı, diğeri dilciydi. Benim için ikisi de yayarlı oldu. Fen derleri de okuyordum.
Bunlar beni koleje daha iyi hazırladı. Applebaum adlı bir İngilizce hocası karneme
şöyle not düşmüştü: “Eğer İngilizcesini aynı şekilde geliştirmeye devam ederse, bir
gün İngiliz dili uzmanı olabilir”.
Weatchee adl bir küçük şehirde bir hemşehrim tarım eğitimi görmek için
gelmişti; sanırım 1958 ya da 1959 yılında Tedford ailesinin yanında kalmıştı.
Wenatchee’ye o zaman Apple Capital of the World (Dünyanın Elma Başkenti)
deniyordu. Tedford ailesinin de büyük bir elma bahçeleri vardı. Hıdır isimli arkadaş
döndükten sonra onlarla yazışıyordum. Onun mektuplarını ben İngilizceye
çeviriyordum. Amerika’ya geldikten sonra da Mrs Dora Tedford ile yazışıyordum.
Kataloglardan, kayıt yaptırmak için bir üniversite ya da kolej arıyordum. Hepsi de
çok pahalıydı. En ucuzu Weatchee Vallry College idi. Bu, Seattle’de University of
Washington’a bağlı bir kolejdi. O kolejden akseptans alabilmek için Dora’ya
belgelerimi gönderdim. O da onları kolej kayıt bürosuna götürmüş. Ben o koleje
akseptans için başvuran ilk yabancı öğrenciymişim. Okul ne yapacağını bilmediği
için bağlı oldukları üniversiteden yardım istemiş. Okuduğum akşam lisesine
durumumu sormuşlar. Onlar da beni göklere çıkarmışlar. Sonunda kabul edildim.
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Yazın Wenatchee’ye gittim. Tarım Dairesi’nin bahçesinde meyve toplamaya
başladım. Onlar da bana lojman verdiler. Lojman kendilerine gerekli olana kadar
orada kaldım. Birinci dönem iyi ortalama getirdiğim için beni Knight of Round Table
(Masa Başı Şövalyeleri) grubuna seçtiler. Daha önce Lions Club’ın ortalaması 3’ün
üstünde olan yabancı öğrenciye 50 dolar ödül verdiklerini duymuştum. Hemen gidip
onu aldım. O zamanlar iyi paraydı. Okulda bir ara bir salonda öğrenci temsilcileri
seçimi olduğunu fark ettim. İçeri girmedim. Sonra birinin beni aday göstermiş
olduğunu ve kazandığımı öğrendim. Sonraları daha önceki temsilci kızı tanıdım,
erkek arkadaşı ile beraber bana düşman kesilmişlerdi!
Psikoloji hocamız benim en yetenekli olduğum konuyu belirlemek için test yaptı.
Bu deneyin bilgiyle hiç ilgisi yoktu. Beşyüz kadar soru vardı, hepsi psikoloji ile ilgili.
Meselâ “Trenle bir köyden geçerken en çok nereye bakarsınız: hayvanlara mı?
Manzaraya mı? Binalara mı?” şeklinde sorular vardı. Soruları değerlendiren hoca
sonucun grafiğini, eğrisini gösterdi. Zirvede müzik vardı. Onun biraz altında dil,
onun biraz altında da sanat vardı. İnanamadım. Sonra teknolojiyi grafikte aradım;
sıfıra yakın bir yerdeydi. O zaman değerlendirmenin doğru olduğuna inandım.
Müzik kabiliyetim de 50 yaşımdan sonra yan flüt dersi aldığım zaman ortaya çıktı.
Şimdi kulaktan besteler yapıyorum. You Tube’da Yusuf Azmun Dağlar adı altında bir
bestem var; sözleri de bana ait. Merak eden oraya bakabilir. Bu eseri TRT beğendi,
fakat Türkçe sözlerinde prozodi hatası var diye yayınlamıyor. Türkmence sözlerini
anlamadığı halde Türkiye’nin ünlü müzisyeni arkadaşım Yılmaz Pakalınlar “Duygu
ancak bu kadar güzel ifade edilebilir” demişti.
Wenatchee Valley College’de iki defa tiyatroda oynadım. Birincisinde Moliere’in
Doctor in Spite of Himself (Zoraki Tabip, Türkmencesi Zor Ayakdan Tebip) adlı
eserinde genç âşık rolünde oynadım. Agatha Christie’nin Moustrap (Fare Kapanı)
adlı eserinde de gangster Paraviçini rolünde yer aldım. Bunu gören okulun
kütüphanecileri, oyundan sonra “Başrolü sana vermeliydiler” dediler. Macar yazar
Molnar’ın Lilliom adlı oyununda da rol alacaktım, ama o zaman ben dönmek
zorunda kalmıştım. Şehir tiyatrosunda da bir oyunda New Yorklu bir polisin rolünü
vermek istediler. Sonra oyundan vazgeçtiler. Wenatchee’de kaldığım sürede
İngilizceden başka hiçbir dilde konuşmadım. Hiç unutmuyorum bir gece rüyamda
bir pazarda milli kıyafetlerde Türkmenleri gördüm. Hepsi İngilizce konuşuyordu!
Dönerken New York’ta bir İranlı Farsça “Siz İranlı mısınız?” diye sordu. Ben de “yes”
dedim. Uzun bir süre Farsça konuşamadım.
Gayet iyi okuyordum, maddi sıkıntım oldu. Kalıp çalışabilir ve para
kazanabilirdim. Ama ben okumak istiyordum. O sırada çocukluk arkadaşlarım
Türkiye’de okuyordu. Türkiye’de üniversite kayıt parası her dönem için 25 TL idi.
Türkiye’ye gitmeye karar verdim. 1963’ün ilk günlerinden birinde Seattle’e gittim.
Orada üniversiteye uğradım. Omeljan Pritsak’ı odasında ziyaret ettiğimi
hatırlıyorum ama nasıl ve hangi şartlarda oraya gittiğimi hatırlamıyorum. Türkmen
olduğumu söylediğimde Pritsak şaşırmıştı. O sırada Türkmencenin grameri üzerinde
çalışıyormuş. Gözünü benden ayıramıyordu, biraz da üzüntülü gibiydi.
Seattle’den New York’a gittim. Orada birkaç gün kaldıktan sonra Almanya’ya
gidecektim. Orada bir hafta kalıp İstanbul’a gidecektim. Oradayken Doktor
Karadağlı adında bir Türkmen hemşehrimle görüştüm. Torununu Almanya’ya
ameliyat ettirmeye getirmişti, dizlerinde doğuştan sorun vardı, düzgün
yürüyemiyordu. Hastanede gördüm; ayakları havadaydı. Çok matrak bir çocuktu.
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“Altıma bir kap getirip abdestini yap diyorlar, ben dik aşağı zor yapıyorum, dik
yukarı nasıl yaparım” diyordu. Doktor Karadağlı’nın onayı ile Türkmen öğrenciler
istedikleri fakülteye sınavsız girebiliyorlardı. İran’a birçok doktor ve mühendis
kazandırdı. Buna rağmen Şah yönetimi ondan hoşlanmıyordu. Rahmetli Türkçe
konuşurken konuşmasına Türkmence karıştıryordu. Türkmence konuiurken de
yarısı Türkçeydi. Karadağlı ve torunu Almanya’dan dönerken bir süre İstanbul’da
kaldılar. Bir gün onun devre arkadaşı bir Türkmen veterinerin evinde toplanmıştık.
Kız, kadın ve erkeklerden oluşan bir kalabalık vardı. Karadağlı, Türkmen hanı, Han
Cüneyd’i anlatıyordu. Türkmencede silah için Türkçe argoda erkek organı için
kullanılan söz kullanılıyor. Karadağlı iki elini iki kasığına koyarak yere paralel olarak
silah tutuyormuş gibi bir pozisyondayken “Han Cüneyd almış ...nı eline...” diyordu.
Herkes şaşırmış durumdaydı. Ev sahibi “Yahu şuna silah desene” deyince büyük bir
kahkaha patladı! Aynı hatayı bir Afganistanlı Türkmen Ömer Asım Aksoy’a “Silahlı
kuvvetler diyorsunuz. Bu sözlerin ikisi de Arapça, ...lı güçler diyeceksiniz” demiş!
4 Şubat 1963’te, doğum günümde İstanbul’a geldim. O zamanlarda
Türkmenlerde doğum günü kavramı yoktu; bir şey ifade etmiyordu. Türkmen
arkadaşlarımla beraber kaldım. İstanbul çok soğuktu o sırada. Evlerde kalörifer
yoktu. Tuvaletler hep alaturka idi. Amerika’dan sonra büyük bir değişiklik idi. Ama
çok kısa zamanda alıştım. Türkçemi geliştiriyordum. Türkçe kursuna kaydoldum.
Tahir Nejat Gencan ders veriyordu. Araplar bazı sözlere itiraz ediyorlardı. Hoca da
“Türkçedeki Arapça sözler sizinkinden farklıdır” diyordu. Sınıf çok kalabalıktı. Bir
gün de Türkoloji bölümünde J. Benzing’in dersine girdim. Kazakça bir metni tahlil
ediyordu. O zaman Benzing Alman kültür ataşesiydi. Kaldığı konsolosluk lojmanına
öğrencileri davet etmişti. Ben de gittim. Benim Türkmen olduğumu biliyordu.
Karısına benim hangi dilde konuştuğumu tahmin etmesini söyledi ve beni
Türkmence konuşturdu. Karısı benim /s/ ve /z/ seslerini peltek söylediğimi
duyunca, peltek taklidi yaptı ve “Türkmen” dedi. Benzing Türkmence ve Başkırtça
üzerine araştırmalar yapmıştı. Bu dillerdeki peltek seslerin Selçuklularda var
olduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş esirlerinden Çuvaşçayı
telefonda konuşacak kadar öğrenmiş olduğunu anlattı.
Yaz tatilinde Pritsak gelmişti. Reşit Rahmeti Hoca’nın Lâleli’deki evinde
kalıyordu. Pritsak’la birkaç kez buluştuk. Bana transkripsiyon alfabesini öğretti. Ben
daha sonra ona Türkmence metinler gönderdiğim zaman kullanıyordum. Pritsak’la
Yeşilköy hava alanına beraber gittik. Yolda, benim Amerika’dan dönmeme
üzüldüğünü ve kalsaydım kendi odasında iş verebileceğini söyledi. Ben de “Niye o
zaman söylemediniz?” diyemedim. Nedense o gün benim cebimde hiç para yoktu.
Dönüşte Yeşilköy’den Lâleli’deki eve yürümeyi planlıyordum. Yeşilköy’de salonda
beklerken Pritsak cebinde kalan 15 lirayı özür dileyerek bana verdi. Ben de uzun bir
mesafeyi yürümekten kurtuldum!
Sonra yabancıların üniversiteye giriş sınavları başladı. Türkçeden yazılı sınavı
geçtikten sonra sözlüye girdim. Biraz konuştuktan sonra Tahir Nejat Gencan’ın
yanındaki kadın “Ayol bu İstanbul Türkçesi konuşuyor” diyerek kuşkulanır gibi oldu.
Ben de “Annem İstanbullu” deyince kadın “Ha, şimdi oldu” dedi. Sonra Dişçilik
Fakültesi’nin sınavına girdim. Ben ve bir Türkmen arkadaşım geçmiştik. İlân
edilmişti. Ertesi gün liste değişti ve liste Kıbrıslı öğrencilerin adlarıyla dolduruldu.
Kıbrıs sorununun hassas olduğu bir dönemdi. Derviş Manizade’nin çabasıyla olduğu
anlaşıldı. Ben uğraşmadım. Arkadaşım Ankara’ya Millî Eğitim Bakanlığı’na giderek
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Türkmen olduğunu ispat ederek Dişçilik Fakültesi’ne girdi. Yıllar sonra Kıbras’ta
üniversitede çalışırken o dönemden kalma bir dişçiye gittim. Bir dişimin çekilmesi
gerektiğini söyledi. Ben İngiltere’de kontrol edildiğini ve sağlam olduğunu söyledim.
“Ya o bir şey bilmiyor ya da ben bilmiyorum” dedi ve beni oyalarken dişi çekti. Sonra
özür dahi dilemedi. Ben iyi bir dişçi olamayacağımı biliyordum. O yüzden listeden
çıkarıldığıma üzülmedim. Ben de sağlam dişimi çeken dişçi gibi olurdum herhalde.
Türk Dili ve Edebiyatı giriş sınavına girmeme gerek yoktu. Fakültenin yabancı
öğrenciler için iki kontenjanı vardı. Üstelik İran Türkmen’i olduğum için sınavsız
girme hakkım vardı. Kendimi denemek için Türklerle birlikte sınava girdim. O
zamana kadar Türk dili ve edebiyatı hakkında epey bilgi edinmiştim. Dört seçenekli
sorular vardı. Müstevli sözünün anlamının istilâ eden olduğunu belirten haneye
çarpı koyduğumda yanımdan geçen bir gözcü “Yaşaa!” dedi. Bu sınavı ana listeden
kazanmıştım. Kayıt yapan görevliler şaşırıyordu. Ben de sevindim. Bu bölümde
okumam gerektiğini anladım. Ailem biraz üzülmüş, onlara da Doktor Karadağlı
okuduğum bölümün önemli olduğunu izah etmiş.
Birinci sınıf çok kalabalıktı. Anfilerde yer bulmak çok zordu. Arat hocanın
dersleri belli bir konuyu izlemiyordu. Konudan konuya geçiyordu. Her ders bir
konferans gibiydi. Suda yaşayan balık sözünün nasıl ortaya çıktığı bilinmez. Dîvânu
Lugâti’t-Türk’te üç anlam verilmiş: i. Çamur 2. Kale 3. Semek (balık). Arat hoca
Uygurların duvarı çamurdan olan havuzda balık yetiştirdiğini ve kale ve çamurla
bağdaştırılarak sudaki hayvana da balık dediklerini anlatmıştı. Bu bilgi başka hiçbir
yerde yok. Türkmenler pişecek yemeğe asım derler. Yemek hazırlamaya da asım
asmak derler. Bunun nereden geldiğini merak ediyordum. Hoca Türklerin eskiden
kağnıyla göç ederken kağnının arka tarafında ateş yakmak için bir yer olduğunu ve
durakladıklarında zaman kaybetmemek için yemeği ateşin üstüne asarmışlar.
Azerbaycan Türkçesinde de aş asmak deyimi var. Hocayı zaman zaman evinde
ziyaret ederdim. Türkmence hakkında bilginin yeterli olmadığını söylerdi. Bana
okumak için kitap verirdi. İlk verdiği kitap Çobanzade’nin eski yazıyla yazdığı bir
Türkmen grameri idi. Yaz tatilinde Münih’e çalışmaya gitmiştim. Hoca da eşiyle
tatile gelmişti. Orada birkaç defa buluşmuştuk. İkinci sınıftayken bir gün kendisini
evinde ziyaret ettim. Yine Türkmenceyle ilgili konuşuyorduk. Bu konuda
ansiklopedilerde yazılanlara zeyl yazmalı diyordu. Ben oradayken iki üç kadın geldi.
Arat hoca birine “Memleketten ne haber?” dedi. Kadın da “Sizlere ömür, annem vefat
etmiş” dedi. Kadınlar gittikten sonra Arat Hoca biraz rahatsızlandı. Eşi Rabia Hanım
üzüldü ve “Doktor çağıralım” dedi. Arat “Yok, daha çok yapacağımız iş var” dedi. Ben
fazla rahatsız etmek istemedim ve eve döndüm. Ertesi sabah, radyodan hocanın vefat
ettiğini duydum. Evlerine gittiğimde Rabia Hanım çok kötü oldu. Beni kendilerine
çok yakın hissediyordu. Amerikalı Türkolog James Kelly tanıdıklara iletilecek ölüm
haberini yazdı, ben de bastırdım.
Hocanın cenazesi İstanbul Üniversitesinin merkez binasına getirildi. Orada
hocamız Muharrem Ergin muhteşem ve çok etkileyici bir konuşma yaptı. Sonra
cenazenin karşısında saygı duruşum bir gazetede çıkmıştı. Gazeteyi bulamadım
ancak fotoğrafı buldum.
Arat Hoca’nın vefatından sonra Türk Kültürü dergisinde Türkmen edebiyatı ile
ilgili makalelerim çıkmaya başladı, Varlık gibi dergilerde de Farsçadan çevirdiğim
şiir ve hikâyeler çıkıyordu. Reşit Rahmeti Arat İçin adlı armağanda çıkan Türkmen
halk edebiyatı üzerine yazdığım makale çok ilgi uyandırdı. Bir gün fakülteye girerken
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karşılaştığım Caferoğlu Hoca “Pritsak sana salam söyledi” deyince sucuk ve pastırma
gözümün önüne geldi. Benim o bölüme girmemde kendisinin etkili olduğunu
söylemiş. Hâlbuki ben isteyerek seçmiştim o bölümü. Türkoloji bölümünde
birbirleriyle anlaşamayan hocalar vardı. Arat genç yaşta ordinaryüs olduğu ve
kendisinin olamadığı için, rahmetli Ali Karamanlıoğlu’nun anlattığına göre,
Caferoğlu bozuluyormuş ve “Bütün eşşekler ordinaryüs oldu, bir ben olamadım!”
diyormuş.
Rabia Hanım’ı İstanbul’dayken sık sık ziyaret ediyordum. Hocanın kütüphanesi
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü’ne götürülecekti. Rabia Hanım istediğim kitapları
alabileceğimi söyledi. Hatıra olarak Çobanzade’nin kitabını Türkoloji ile ilgili
okuduğum ilk kitap olduğu için almak istedim, bulamadım. Başka bir kitaba da
bakmadım. Zira kütüphaneyi bozmak istemedim. Ankara’ya taşındıktan sonra da
İstanbul’a gittikçe ziyaret ediyordum. Sonra vefat ettiğini duydum.
1966’da ilk defa İran’a gittim. Tedirgindim. İran’dan, benden başka Türk Dili ve
Edebiyatı okuyan kimse yoktu. Gidince sorgulanacağımı düşünüyordum. Hiçbir şey
olmadı. Çok sonra görevli bir öğrencinin benim hakkımda iyi rapor verdiğini
öğrendim. Zaten siyasî bir faaliyetim yoktu. O zaman hükümet daha çok Şah’ın
aleyhinde çalışanlarla uğraşıyordu. Bu gidişimde ağabeyim, çalıştığı kız okulunun
müdürü olan bir kızla tanıştırdı. Kız da beni beğenmiş. Babam ve ağabeyim için bu
büyük bir olaydı. Maaşlı bir eşim olacağını düşünüyorlardı. Babamla konuşurken
kızı tanımadığımı söylediğimde o “Ben senin anneni tanıyıp mı aldım?” dedi!
1969’da evlendiğim haberini alan okul müdürü ağabeyime şiddetle kızmış. Yıllar
sonra İsveç’te yaşayan ve o kız lisesinde okuyan bir hanım, okul müdürünün ben
evlendikten sonra Türkmen kızlarına düşman olduğunu ve hıncını onlardan aldığını
söyledi.
1979’da dokuz yaşındaki oğlum Buğra ile İran’a gittik. Bütün akrabaları tanıdı.
Türkmen yaşam tarzını sevdi. Evlerde mobilya yoktu. Yerlerde istediği gibi
yuvarlanıyor, kendisini çok serbest hissediyordu. Türkmenler eve gelen misafirlere
bir yastık, bir de pijama altı verirler. Bu gelenek İran’da da Türkmenistan’da da var.
Türkmenistan’da bir avukatı hukuksal işlerini çözümlemesi için eve davet
ediyorlarmış. Evde pijama altını giyiyor, giderken de üstünden pantolonunu giyip
gidiyormuş. Adam öldüğünde evinde elli altmış tane pijama altı bulunmuş. Buğra ile
Tahran’a bir akrabamızın evine gittiğimizde bizi mobilyalı bir odaya soktular. Buğra
“Burası Türkmen evi değil” diye o odaya girmedi ve yerde oturulan odaya gitti. Buğra
İran’la ve Türkmenlerle ilgili hatıralarını hiç unutmuyor. Dönüşte hava alanına
Güzin’le üç yaşındaki küçük oğlumuz da geldi. Buğra onun daha önce /y/ şeklinde
telaffuz ettiği /r/ sesini söyleyebildiğini fark etti. Ama Atabay bütün/y/leri /r/ sesiyle
söylüyordu. Hayır diyeceğine “harır” diyordu, radyo sözünü de radro şeklinde
telaffuz ediyordu.
Buğra Ankara’da Ayşe Abla İlkokulu’nda okuyordu. Çok iyi bir resim
öğretmenleri vardı. Okulda yaptığı bir resmini uluslararası bir çocuk resmi
yarışmasına göndermişler. Buğranın resmi ödül kazandı. Kültür Bakanlığında yalnız
resmin baskısını verdiler. Ödül belgesi ve ödül olarak verilen nesneler yoktu. Kimse
de bilmiyordu. Ama olay sevindirici idi. Milliyet gazetesinde, Ankara radyosu ve
televizyonunda olay, bir Türk çocuğunun başarısı diye değerlendirildi. Resminin
teması Oyunlarla Yaşayanlar imiş. Açıklamalarını istediklerinde “1979 Çocuk Yılı
olarak ilan edildiği halde çocukların ihtiyaçları karşılanmıyor, ben onu yansıtmak
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istedim resmimde” demişti. Bir yıl sonra ben BBC’de çalışmaya gittim. Kadroya
geçmediğim için ve maaşın düşük olmasından dolayı ailemi götüremiyordum. BBC,
işim bir gazetecilik boşluğunu doldurduğu için, hem de başka kurumların iş
konusunda benimle ilgilenmesinden dolayı, maaşımı yükseltip kolaylık sağladıktan
sonra ancak İngiltere’ye yerleşebildik. Buğra Ankara’da ilkokulu bitirdiğinde
Anadolu Lisesi’nin sınavına kazanmış. Kayıt yapmaya gittiğinde “Sen Türk değilsin”
demişler. Bunun üzerine Güzin Kilise gitmiş ve iki günde çocukların nüfus
cüzdanlarını çıkartmış. Nüfus cüzdanı memurları Güzin’in babasının
öğrencileriymişler ve kolaykıl göstermişler. Çocukların daha önce İran pasaportları
vardı. İngiltere’ye Türk pasaportuyla gittiler ve işleri kolay oldu. İngiltere’deyken
ailece Fransa’ya gitmek istedik. Onlar bir günde vize aldılar, bana üç ay
bekleyeceğimi söylediler. O yüzden onlar bensiz gittiler.
Üniversiteyi bitirdiğim zaman Pritsak Harvard üniversitesindeydi. Beni burslu
olarak yanına almak istedi. Vietnam savaşı dolayısıyla üniversitelerin sıkıntı içinde
olduğu bir dönemdi. Bir şeyi bahane edip beni almadılar. Sonra Şinasî Tekin’i bir
gördüğümde, o karar verildikten sonra Türkmen olduğum ve Farsçayı iyi bildiğim
için bölüm için çok yararlı olacağımı jüri başkanına bildirdiğini, başkanın da “Bunu
niye önce söylemedin, artık bir şey yapamayız” dediğini söyledi. Sonra Almanya’ya
gittim. Orada tanıdığım tek kişi Benzing idi, ona mektup yazdım. Yanında okumak
istediğimi söyledim. O da çok bürokratmış “Sen İran vatandaşısın, İran’dan
başvurmalısın” dedi. Sonra Türkiye’de Semih Tezcan’la tanıştığımda Doerfer’e
başvursaydın, mutlaka alırdı dedi. Zira tam o sırada Halaçları araştırmak için İran’a
gideceklerdi. “Sen yararlı olabilirdin” dedi.
Muharrem Ergin hocamızın yönetiminde doktora yaparken Meydan Larousse
Ansiklopedisinde sözlükçü olarak çalıştım. Sözlük bölümünde çalışanlar hep
kadındı. O yüzden biraz gayr-ı meşru olan sözleri bana havale ediyorlardı. Bok
maddesini bana yazdırdılar. Çok araştırarak, Türkmence deyimlerle zenginleştirerek
hazırladığım madde basıldığında bir arkadaşımız telefon etti ve “Bokunuz eksik
çıkmış” dedi! Sonra Güzin Ankara Radyosunun Çok Sesli Korosuna katılma hakkını
kazandığı için Ankara’ya taşındık. Ankara’da bir süre evden sözlük maddeleri
yazdım. Sonra 1970’in sonunda oğlumuz Buğra doğdu. Onun doğum tarihini ebced
hesabıyla bir beyit düşürmek istedim. Sonu (...) çok var gibi, (...) tok var gibi biten
birkaç bentli bir şiir yazdım. Son beyitte tarihi ciddî sözlerle düşüremedim. Onun
için son bendi şöyle yazmak zorunda kaldım:
Zamlar cana kıyar gibi
Baban kaldı hıyar gibi!
Oğlum oldun ehl-i dünya
Sabki burda bok var gibi! (1970)
Sonra Meydan Larousse’da arkadaşları ziyarete gittiğimde bu bendi eski yazıyla
ve güzel bir hatla yazıp duvara yapıştırdım. İbrahim Hoyî isminde bir bey vardı.
Arkadaşlar onun okumasını rica ettiler. Güzel okudu. Son dizeyi okurken Sanki
burada diyor, sonra da eh eh diye gülüyordu. Keisa Hanım isminde emekli felsefe
hocası vardı; çok kibar bir hanımdı. Ona da okuttular. O da Sanki burada dedikten
sonra aaaa dedi ve bana ters bakarak kaçtı! Oraya gitmişken ansiklopedinin
edebiyatla uğraşan bir görevlisi Mehmet Kapla’ın Şiir Tahlilleri adlı kitabının iyi bir
kitap olduğunu söyleyince orada bulunan İsmet Zeki Eyüboğlu buna karşı çıktı ve
“Kitabın zaten adı bir tuhaf, şiirin tahlili olmaz yorumu olur; şiir tahlili yoktur idrar
tahlili vardır” dedi.
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O zamanlar yabancılara çalışmak hakkı verilmiyordu. Meydan Larousse’de kaçak
çalışıyordum, ama resmî çalışıyormuşum gibi maaşımdan vergi kesiyorlardı.
Ankara’da Güzin çalışıyordu, ben de çocuğa bakıyordum. 1974’de Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde Farsça yabancı uzman olarak girdim. Yabancı olduğum için Türkler
dururken Türkoloji’de bana iş verilmiyordu. Yabancı uzman olarak sözleşmeli
çalışıyordum. Sözleşme her yıl yenileniyordu. Ocak ayından haziran, ya da temmuz
ayına kadar sözleşme sayıştay ve Maliye Bakanlığından onaylanana kadar maaş
alamıyordum. Zaten Güzin ile benim maaşımla zor geçiniyorduk. Birimizin maaşıyla
ev kirasını ödüyorduk, öbür maaş da yiyeceklerimize ancak yetiyordu. O yüzden
gündüzleri boş saatlerimde TDK’nun sözlük bölümünde çalışıyordum. Özleştirme
Kılavuzu adlı sözlüğü ben hazırladım, ama nedense kapağına adım yazılmadı.
Akşamları da TRT’nin Türkiye’nin Sesi servisinde Farsça spikerlik ve prodüktörlük
yapıyordum. Arada bir İranlılarla ilgili polis raporlarını Farsçaya çeviriyordum;
Çarpışmak sûretiyle kaza yapmıştır gibi ifadeler vardı.
DTCF’nde Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde zevkle çalıştım. Çok iyi öğrenciler
vardı. Modern Farsça ve çeviri derslerini programa ekledim. Orada eski öğrencim ve
bugün öğretim üyesi olan arkadaşımı ziyaret ettiğimde, odada öğrenci varsa hep
benim bölüme getirdiğim yenilikleri anlatır. O dönem öğrencilerden biri kültür
ataşesi oldu, dördü de Dış İşleri Bakanlığı’nda yüksek görevler aldılar.
DTCF’de Arapça hocası Irak Türkmenlerinden Cemal Muhtar ve Romanya
Tatarlarından Arapça hocası rahmetli Yusuf Uralgiray ile birlikte büyük bir odayı
paylaşıyorduk. O zaman üçümüz de aynı zamanda İlâhiyât Fakültesi’nde de ders
veriyorduk. Oradan da biraz para alıyorduk. Yusuf Uralgiray’ın hep ince hesapları
vardı. O daha çok para almak için ortalığı karıştırırken, aynı üniversitenin iki
fakültesinde ders veremeyeceğimiz anlaşıldı. Yusuf Uralgiray’ın bir özelliği de ders
süresini çok uzatmasıydı. Bir gün öğlen vakti Arapça bölümünde arkadaşlarını
bekleyen çocuklardan biri yüksek sesle “Kantinde ne yemek var?” diye sormuş.
Öbürü de “Tavuk var” demiş. Hoca tavuğu duyunca dersi bırakmış. Kantine gitmiş.
Orada da tavuk yokmuş. Sonra araya araya kendisini kandıran öğrenciyi bulmuş.
Bizim bölümden çalışkan bir öğrenciydi. Yazılısı iyi olan öğrenciyi sözlüden
bırakmış. Ekim dönemiydi, çocuk mezun olamayacaktı ve sınava uzun bir süre sonra
girecekti. Çocuk bana geldi, beraber gittik. “Yapmayın Hoca” dedim. O da öğrenciye
hitaben “O zaman sana bir sözlü hakkı daha verelim, tavuk var değil mi?” dedi!
Ben DTCF’deyken bir arkadaşım İran kültür ataşesi yardımcısı olarak Ankara’ya
tayin oldu. Bu arkadaşa daha önce mizah dergileri gönderiyordum. Bir ara
Türkiye’den bir “çöp heyeti” Avrupa’ya gitmiş. Bunları sonra Japonya’da
bulmuşlardı. Orhan Veli’nin kardeşi Adnan Veli bu hadiseyi bir mizah hikâyesine
dönüştürmüştü. Arkadaşımız bunu Farsçaya tercüme etmiş. Tahran’ın belediye
başkanı “Bu çeviri değil, çeviren bizim hikâyemizi yazmış” demiş. Arkadaşa çok
yardımım oluyordu. O da bana İran Kültür bakanlığından bir iş bulmaya çalıştı.
Kültür ataşesi de çok uğraştı. Şah dönemiydi; reddedildi. Türkiye’de durumumuz iyi
değildi. İran’a gitmeyi planlıyorduk. Güzin’in Türk Dili ve Edebiyatı diploması
İran’da geçmeyecekti. Kütüphanecilik okumasını tavsiye ettim. “Kütüphanede
oturursun ya kitap okursun ya da örgü örersin” dedim. Üniversite giriş sınavına girdi.
Kütüphaneciliği kazandığı gibi Eczacılığı da kazanmıştı. Çalıştığı için Eczacılık’ta
okuyamazdı. İş yerine yakın olan DTCF’sinde Kütüphanecilik okumak daha
uygundu. Okulu bitirdiği zaman İran’da devrim olmuştu.
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Benim için Türkiye’de yaşam zorlaşmıştı. Yusuf Uralgiray bana Libya’da Bin Gazi
üniversitesinde iş buldu. Benim için gerekli belgeleri de hazırladı. Tam o sırada
Libya’dan bir grup hocalar ve öğrenciler DTCF’sini ziyarete geldiler. Nedense bu
grup bana emniyet telkin etmedi. Vazgeçtim. Benim yerime Erkan Türkmen gitti,
hemen geri dönmek zorunda kaldı. O sırada Semih Tezcan bana “BBC’de çalışmak
ister misin?” dedi. Ben de nereye başvuracağımı sordum. “BBC Reading” dedi. Ben
de aynen bu adrese bir mektup yazdım. Formlar gönderdiler ve sınava çağırdılar.
Türkçe ve Özbekçeden sınav yaptılar. Türkçe bir haber bültenini dinleyip haberlerin
özetini İngilizceye çevirmek gerekti. Eski yazıda çok hızlı yazabildiğim için haberleri
dinlerken yazdım, ikinci defada dinlediğimde de boşlukları doldurdum ve haberlerin
tam metnini çevirdim. Şaşırdılar. Kimse özeti bile çeviremezmiş. Özbekçeyi iyi
yapmadığımı söylediler. Hâlbuki yapmıştım. O zamanın müdürü bir Osmanlı prensi
olan Mahmut Ekrem Samî sonradan, Özbekçe metinleri Türkçeye çevirmemi istedi.
Çevirdim ve o bildiğime kanaat getirdi. Yıllar sonra Bir Özbek mütercim almak için
sınavı ben yaptım. O zaman anlaşıldı. Özbekçenin cevap anahtarında yanlışlıklar
varmış.
BBC’de Türkçe, Türkmence, Özbekçe, Tacikçe, Azerbaycan Türkçesi, Kırım
Tatarcası ve sona doğru Kazan Tatarcasından Radyo haberleri ve gazete makalelerini
İngilizceye çeviriyordum. Tacikçe aslında Farsça olduğu halde İranlı mütercimler
çeviremiyordu. Bir Afgan çevirmen buldum. O kısa zamanda öğrendi, Özbekçeyi de
Afganistanlı bir Özbek arkadaşa verdim. Azerbaycan’dan televizyon programları da
almaya başlamıştık. Azerbaycan ile Ermenistan savaşı sırasında tek kaynağı ben
temin ediyordum. Bazı Sovyetler Birliği cumhuriyetleriyle ilgili materyallerin
İngiltere’de tek uzmanı ben idim. Bu cumhuriyetlerde hazırlanan belgesel filmlerin
metinlerini de ben çeviriyordum. Azerbaycan bağımsız olduğu zaman İngiltere’yle
hazırlanan anlaşmalar ve protokollerin Azerbaycan Türkçesine çevirisini ben kontrol
ettim. Çok hata bulmuştum. Çevirmenlerin bana kızgın olduğunu düşünüyordum.
Azerbaycan elçiliğini açmak için Aliyev gelmişti. Bir salonda tören yapılıyordu. Beni
de çağırmışlardı. Beni tanıştırıken biri adımı söyledi. Çevirmenlerin biri de
ordaymış. Benim adımı duyunca heyecanlanan genç “Yusuf Azmun” mu?
İngiltere’de oturan ve Azerbaycanlı olmayan birinin bizim dilimizi düzeltmesine hep
şaşırıyorduk” dedi.
1990’da Türkmenistan SSR hükümeti beni Türkmenistan’a Mağtımgulı
Festival’ine davet etti. Festivale katıldıktan sonra beni Türkmenistan’ın güneyinde,
İran sınırında Etrek şehrinde yaşayan büyük ağabeyimin karısı ve üç kızı ve
kuzenlerim, görmediğim ve çektiği sıkıntılardan dolayı yirmi beş yaşında ölen bir
ablamın iki kızı ve başka akrabalarımla buluşturdular. Ablamı 8-9 yaşındayken
İran’dan kaçırmışlar. Ağabeyim de Türkmenistan’da hapse atılmış, ikinci defa hapse
atılacağını, belki de Sibirya’ya gönderileceğini fark edince İran’a kaçmış. Sonra da
gizlice Türkmenistan’a girip ailesini kaçırmayı düşünmüş; sınırdaki akrabalar
bırakmamışlar. Ağabeyim Türkmenistan’daki ailesini göremeden vefat etti. On iki
saatlik yolda hiç araba yoktu. Bomboş yolda yolun bir kıvrıldığı yerde bir ok işareti
görünce ahbabımı görmüş gibi oldum!
Mayıs 1991’de yine Mağtımgulı festivaline davet edildim. Bu kez Türkmenistan’ın
en büyük edebiyat ödülü olan Mağtımgulı Edebiyat Devlet Ödülünü verdiler bana.
Aynı zamanda Dünyǟ Türkmenleri Gumanitar (Insan-perwer) derneğinin hem
kurucu üyesi hem de birinci başkan vekili oldum. İkinci başkan vekili Türkmenistan
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İlimler Akademisi eski başkanı, üçüncüsü okuma yazması olmayan Afganistanlı
tüccar bir Türkmen, dördüncü başkan vekili de Karakalpakıstan’da yaşayan bir
Türkmen idi. Ben televizyon programlarına çok çıktım. İngiltere’den gelen bir
Türkmen olarak çok ilgi uyandırmış olmalıyım. Hem de halk beni gerçek başkan
vekiliyle karıştırdı. O yüzden cumhurbaşkanı televizyona çıkmamı yasakladı. Afgan
tüccar yeni kurulan kurumdan bir şey anlamadığını söyledi. Biz bir sonraki
toplantıda onu değiştirmeyi düşünyorduk. Ama toplantı olmadan üçümüz de işten
çıkarıldık, Afgan tek başkan vekili oldu!
2007’de, ikinci cumhurbaşkanı döneminde Türkmenistan’da bir halı
konferansına çağırdılar. Konferansa İran’dan ve Afganistan’dan bir sürü halı tüccarı
çağırılmıştı. Konferans başlamadan önce Türkmenistan devlet televizyonu
konferans konuşmacıları ile röportaj yaptı. Herkes kendi konuşması hakkında bilgi
verdi. Ben de konuştum. Konuşmam bitince prodüktör cumhurbaşkanı hakkında da
bir şey söylememi istedi. Ben de halı konferansının dünya çapında düzenlenmesinin
Türkmenistan Cumhurbaşkanının büyük başarısı olduğunu söyledim. Halı
tüccarları televizyona çıktılar. Beni göstermediler. Konferans bittikten sonra TRT
Avaz’da halı hakkında bir saate yakın konuştum. Duyduğuma göre birkaç kez
göstermişler. Konferansta birinci olarak Mary’da (Merv’de) 5000 yıllık bir
medeniyet bulan Yunan asıllı Rus arkeolog konuştu. Orada bulduğu eşyalarda
görülen desenlerin Türkmen halısında var olduğunu gösterdi. Sonra konferansı
organize eden hanım uzun konuştu. Öğrenciler, o hanımın uzun konuşmasını
alkışlayarak kestiler. Sonra ben konuştum, anlattığım konular herkese yeniydi. Halı
bakanı çok beğendi ve basılması gerektiğini söyledi. Sonra benim konuşmam günlük
gazetenin dolu bir sayfasında basılmıştı. Benden sonra bir halı tüccarı konuştu.
“Türkmen halısı gibi güzel halı nerede bulabilirsin? O ne güzel renk? Onun şahane
nakışları herkesi hayran bırakıyor” mealinde bir şeyler söyledi. Dinleyicilerin
ilgisizliğini görünce de “Şimdi size bir şiirimi okuyayım” dedi! Konferanstan sonra
Halı Bakanı hanıma Pakistanlıların Türkmen halısını fabrikada dokuyup “Pakistan
halısı” diye bütün dünyaya sattıklarını anlattım. Niye dava etmediklerini
söylediğimde “Paramız yok” dedi.
Daha sonra atla ilgili bir konferansa çağırıldım. Aşgabat’a vardığımda konferansa
beni davet eden kişi sürekli benden kaçıyordu. Konferansa bir gün kala, beni
karşılamadığını, bana otelde yer ayırmadığını, konferansın programını da
vermediğini söyledim ve niçin beni davet ettiğini sordum. “İki saat sonra sizinle
görüşürüm” dedi. Görüşmeyeceğini biliyordum. Ertesi gün konferansa gitmedim.
Ertesi gün akşam konferans haberini dinledim. Biri Bolivyalı, biri Amerikalı at
uzmanları Türkmen Ahal Teke atlarını görmeye gelmişler. Onlar atları anlatırken
seslerini kısıp spiker onların söylediklerini tercüme ediyormuş gibi Cumhur
Başkanını övüp köklere çıkarıyordu. Hâlbuki onlar Cumhurbaşkanı’nın kim
olduğunu bie bilmiyorlardı. Konferansta sunacağım yazı daha sonra Teke
Dergisi’nde geniş Türkçe özet ve sonuçla Türkmence olarak basıldı. Bu makaleyi bir
arkadaşımız uzun uğraşmalardan sonra Türkmenistan’da basabilecek bir dergi
buldu. Makale Garagum dergisinde basılacaktı. Derginin basıldığı gün birkaç adet
dergi almak için arkadaşım dergi idaresine gitmiş. Makaleyi sorduğunda “Sansür
Komitesi’nden geçmediği için basılmadı” demişler! Bu Türkmenistan’a son gidişim
oldu. Sonra Yesevî hakkında bir konferansa davet edilmiştim. O zaman da son anda
beni listeden çıkarmışlardı.
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BBC’de iken edebiyata, sanata önem veren Camberidge ve Oxford mezunu çok
sayıda iyi konuştuğum arkadaş vardı. Onlra Mağtımgulı’yı anlattım ve şiirlerinden
birkaçını çevirdim. Hepsi bu Türkmen şaire büyük ilgi duydu. Onların bazılarının
yardımıyla Society of Friends of Makhtumkuli (Mağtımgulı’yı Sevenler Derneği) adlı
kurumu kurduk. Hayır cemiyeti olarak kurmak istedik. Zira hükümetten ve bazı
kurumlardan destek alabilirdik. Avukatlarla konuştuk. Onlar da işlemi tamamlamak
için saatine 200 sterlin istediler. Biz de “Menfaat gütmeyen bir dernek” kurduk.
Masrafını kendi üzerime aldım. İlk iş olarak Mağtımgulı’nın şiirlerini İngilizceye
çevirdim. Dünyaca ünlü İngiliz yazar o zaman yazdığı bir romanda Aşgabat tren
istasyonunu ve Mağtımgulı’nın adını kullanmış. Sonra merak edip Türkmenistan’da
bir edebiyat dergisinden Mağtımgulı ile ilgili bilgi almak istemiş. Onlar da benim
adımı salık vermişler. Ünlü yazar ve şair Brian Aldiss bizim derneğin bir şiir
toplantısına katıldı. Bize yardımcı olabileceğini söyledi. Benim çevirdiklerimi İngiliz
şiirinin yapısına göre kafiyeleştirdi ve bir edebiyat şaheseri ortaya çıktı. BBC bu
kitapla ilgili benimle bir röportaj yaptı ve kitap İnglizce konuşan yurtlarda ünlü oldu.
Kitabın adı Songs from the Steppes of Central Asia. Sonra Journal of Makhtumkuli
Studies adlı bir dergi çıkardık.
Brian Aldiss’i 1995’te Türkmenistan’da Mağtımgulı festivaline götürdük. Çok
etkilendi ve dönüşünde Daily Telegraph gazetesinde Türkmenistan’ı anlatan bir
sayfalık makale yazdı. 1997’de Mağtımgulı’nın Dostları Cemiyeti olarak Brian
Aldiss’i Türkmenistan’ın Mağtımgulı Devlet Edebiyat Ödülüne aday gösterdik.
Aldiss yazar ve şair olarak birçok ödül almış, fakat Türkmenistan’dan alacağı ödülün
onun için ayrı bir değeri olduğunu söylüyordu. Türkmen Yazarlar Birliği Ödülü
Aldiss’e vermeye karar verdi, fakat son anda karar değiştirildi. Cemiyetimize üye
olan ve makalesinin başlığında çok seçkin bir derneğin üyesi olmaktan kıvanç
duyduğunu söyleyen Christian Tyler’in 27 Eylül 1997’de Financial Times gazetesinde
Mağtımgulı ve bizim derneğimiz hakkında bir makale yazdı. O zaman Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov, Society of Friends of Makhtumkuli’nin fahrî
başkanıydı. Taylor makalesinin bir yerinde “Başkanımız, Mağtımgulı ödülünü Brian
Aldiss’e vermediği için üzülmüştük. Fakat ödülün Cumhurbaşkanın kendisine
verildiğini duyunca da keyfimize diyecek yoktu” diye yazmıştı. Bir iki yıl sonra, iki
bininci yılı kutlama eylemleri çerçevesinde su yüzünde gezinerek çevre hakkında
kitap yazmak için bütün dünyadan altı yazar seçilmişti. Onların biri de Brian aldiss
idi. Gezisine Türkmenistan’dan başlayacağını söylüyordu. Ancak karısı kanser
olunca seyahatinden vazgeçti. Sonra karısıyla ilgili günlük yazmaya başladı. Kitap
1998’de When the Feast Finished ‘Şenlik Bittiğinde’ adıyla basıldı. Kitap çok kısa
sürede tükendi ve ikinci kez basıldı. Karısı daha ağır hasta değilken
Türkmenistandan gelen sanatçılarla ziyaretlerine gittik. Aldiss o olayla ilgili yazdığı
günlükte şöyle yazıyor: Bugün Yusuf Azmun geldi. Evet Yusuf Azmun, Britanya’da
Türkmen olan her şeyin adı anılmayan elçisi ... Zaten Brian Aldiss 24 yaşından
sonuna kadar yaşadığı her gün için günlük yazmış. On binlerce sayfa olan günlükleri
Oxford’da Bodleian Library’de saklanıyor. Brian Aldiss Türkmenistan’dayken her
akşam odasına çekilir ve günlüğünü yazardı. Çalışmalarımıza büyük yararları olan
bu büyük yazarı Mağtımgulı’nın Dostları Cemiyetinin başkanı seçmiştik. Yüzden
fazla kitabın yazarı, yazar, şair, ressam Brian Aldiss 19 Ağustos 2017’de 92 yaşında
vefat etti.
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Brian Aldiss’in ve bazı İngiliz edebiyat ve sanat uzmanlarının katkılarıyla gelişen
Cemiyetimizin faaliyetleri çerçevesinde hiçbir yerden yardım almadan İngiltere’de
önemli sanat ve edebiyat geceleri düzenledik. Türkmen müzisyenlerini çağırıp
konserler verdirdik. Türkmen halk müziği topluluğu İngiltere’de düzenlenen
WOMAD (World Music and Dance) festivaline katıldı ve çok ilgi çekti. Yirmi beş
kişiden oluşan Türkmen Can Tiyatrosu’nu davet ettik. Londra’da Deli Dumrul’u
oynadılar. Bu da büyük başarıydı. Bunların masrafı insanın belini kırıyordu ama
katlandım. Tiyatronun sadece sahne dekorlarının geri gönderilmesi birkaç bin
sterlin tuttu. Türk cumhuriyetlerinden Avrupa’da ilk tiyatro sahneye koyan
Türkmenler oldu. Devletin yapması gerekenleri ben şahsen yaptım, pişman değilim.
Cemiyetimiz 2023’te otuzuncu yılını kutlayacak. Büyük bir törenle kutlayacağız.
28 Ağustos 1986’da BBC’nin Londra’da bir kutlama töreni vardı. O gün Prens
Charles’ın da Diana’dan boşandığı gündü. Ben bu törene Türkmen beyaz kalpağı ve
“kırmızı donunu” (kırmızı cübbesini) giyerek gittim. Herkesin ilgisini çektim.
Bazıları beni Ukrayna büyükelçisi sanmıştı. Prens Charles da salona geldiğinde
dönüp dönüp bana bakıyordu. Tören biterken bir yolunu bulup benim yanıma geldi.
Selamlaştık ve konuşmaya başladık. Türkmenistan’da Türkmen atlarını görmeye
gelen Prenses Anne’i gördüğümü söyledim. İlgisini çekmişim herhalde, ayrılırken
dönüp yine bir şeyler söylüyordu. Sonra o da Türkmenistan’a gitmeye karar vermiş.
Sekreteri benden Society of Friends of Makhtumkuli’nin bastırdığı Mağtımgulı’nın
şiirlerinin İngilizce çevirisini içeren Songs from the Steppes of Centrala Asia adlı
kitabı istedi. Gönderdim. Sonra duyduğuma göre Charles Türkmenistan’da
Mağtımgulı üzerine bir konuşma yapmış.
1995’te BBC’den erken emekli oldum; 14 yıl çalıştığım halde 24 yıl çalışmış gibi
emeklilik verdiler. Şimdi onların verdiği parayla geçiniyorum. TRT’de Farsça
dinlemeci olarak çalıştım. Irak’ın Tahran’ı bombalaması ve savaşın başlaması
haberini ilk ben çevirdim. TRT’de nedense İngilizceden çevirenlere benim
aldığımdan 50 lira daha fazla veriyorlardı. Aynı parayı istedim vermediler, ben de
ayrıldım. Uzun bir süre doğru çalışabilen birini bulamadılar. BBC’ye gittikten sonra
dinleme servisindeki arkadaşları ziyarete gittiğimde sonradan haber dairesi başkanı
olan Coşkun isimli bir arkadaş beni oradakilere tanıtırken “Yusuf elli lira zam istedi
vermediler, o da kızdı BBC’ye gitti” dedi.
DTCF’sinde 7 yıl Fars Dili ve Edebiyatı, Kıbrıs’ta 12 yıl Türkoloji dersleri verdiğim
hâlde bir kuruş emeklilik alamadım. Arkadaşlar Kıbrıs’ta çalıştığım üniversitede
sendika kurmak istediler. Ben de onları destekledim. Sendika desteğiyle ikltidara
gelen hükümet bize karşı oldu. Benim bir sınavımı eski bir öğrencime yaptırıyorlardı.
Ben öğrencilere soruları benim vermediği söyleyince salonu terk ettiler. Üniversite
yönetimi sınavı yapan çocuğa gerçek olmayan şeyler söyletmiş. Hükümet tarafından
konuşan yaşlıca birisi benim silah kullandığımı söylüyordu. Hâlbuki ben askerlik
yapmadım ve ömrümde elime silâh almadım. Alsam da nasıl kullanacağımı bilmem!
BBC’de ise yönetim benim haklarımı tek başıma koruyamayacağımı söyleyerek
sendikaya girmemi istemişlerdi. O yüzden üniversitede kontratım bittiği için işten
çıkaracaklarını bildiğimden dolayı başka bir üniversiteye geçtim. O üniversite de
emekli primi yatırmamış ve benim emeklilik hakkım yok olmuştu. Sonunda
yatırdığım primleri ödediler. Sendika hareketine katılan diğer arkadaşlar ya düzgün
üniversitelere geçtiler ya da büyük tazminatlar aldılar; olan bana oldu.
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Lefke Avrupa Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra Kıbrıs’ta Girne Amerikan
Üniversitesine geçtim. Burada Mütercim-Tercümanlık dersi verdim. Bu üniversitede
Türk Dili Doktora Öğrencilerine Eski Türkçe ve karşılaştırmalı Türk dillileri dersleri
verdim. Bu Üniversitede çalışırken otuz dört yıl aradan sonra akrabalarımı görmek
için İran’a gittim. Havaalanında pasaportumu elimden aldılar ve 48 saat sonra
pasaport dairesine gelmemi istediler. Geldiğimde bir form imzalattılar ve beni geri
gönderdiler. İki haftalığına gitmiştim. Beş hafta beklettiler ve benden onlara zarar
gelmeyeceğini anladılar. Ondan sonraki gittiğimde sorun çıkmadı.
Çalışmalarım dört dilde yayımlandı: Farsça, Türkmence, Türkçe ve İngilizce.
1983’te Ana Çizgileriyle Türkmence Dilbilgisi, I. Cilt: Sesbilgisi adlı kitabı İran
Türkmenleri için Farsça yazdım. Mağtımgulı’nın şiir kitabını İngilizce yayımladık.
Bu Mağtımgulı’nın ilk İngilizce çevirisidir. Emel Esin Kütüphanesi’nde bulunan bir
Yesevi yazma metnini Çağatayca, Türkçe ve İngilizce olarak yayımladım (Haca
Ahmet Yesevî, Dîvân-ı Hikmet, Emel Esin Vakfı, İstanbul, 1994). Özbekistan’daki
Özbek şairi ve Yesevi Derneği başkanı olan Cemal Kemal bu eseri ödüle layık gördü.
Ancak Cemal Kemal o sırada Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un
gazabına uğradığı için bu ödül işlemini tamamlayamadı. Bu olmadı, ama Yesevî’yi de
ilk İngilizceye çeviren ben oldum.
Dictionary of Turkic Languages (London and New York: Roughtledge, 1996)
adlı sözlüğün Türkmence bölümünü yazdım. 2018’de de The English-TurkmenRusssian Dictionary of Librarary and Information (ITA Press) adlı kitabın da
Türkmence bölümünü baskıya hazırladım. Türkmenceden İngilizceye çevirdiğim
Nury Halmammedov (Society of Friends of Makhtumkuli, 2018) adlı kitap Türkmen
kompozitörü Nury Halmammed’in lirik biyografisini içermektedir. Kitap uygun bir
zamanda Londra’da bir törenle tanıtılacaktır.
Türkmen dilinde yazdığım Söz Kökümiz, Öz Kökümiz adlı kitapta (Stokholm,
Gün Neşriyatı, 2016) Türkçe ve Türkmence sözlerin hem de bu dillerde var oalan
Arapça ve Farsça sözlerin “gelip çıkışı” anlatılıyor. Ayrıca, Farsçada şimdiye kadar
bilinmeyen Türkçe sözler irdeleniyor. Bu kitaptan Farsçadaki Türkçe sözlerin
Türkçedeki Farsça sözlerden daha çok olduğunu öğreniyoruz. Bu kitap fazla
dağıtılamadı. Yayıevinin bana “lutfettiği” kitaplar da fazla dağıtılamadı. Kitabı
kendilerine takdim ettiğim arkadaşlar da belki dil sorunundan dolayı tanıtım yazısı
yazmadılar. O yüzden kitabı şimdi Türk okurları için Türkçe yazıyorum. Birkaç yıl
önce İsveç’teki yayınevine verdiğim Orhon Yazıtları’nın Türkmencesi, yine bu yıl
çıkacak deniyor. Bu kitapta Orhun Yazıtlarının dil özellikleri Türkmence ile
karşılaştırılıyor. En son olarak da Dede Korkut’un Türkmen Sahra Nüshasını ve
Türkmencenin Sesleri ve Yazımı Üzerine adlı kitaplarım Kutlu Yayınevi tarafından
basılmıştır.
Ünlü Türkmen yazar Oraz Yagmyr’ın hazırladığı ve benim biyografim ile birlikte
arkadaşlarımın benim hakkımda yazdıklarını içeren kitabın ilk sayfasında Cengiz
Aytmatov’un bir yazısı yer aldı: Salawmaleýkim, Ýusup Aga! (Aşgabat: TMGI,
1999). Bu kitapta şair Rahmet Muhy Ogly (Rahmedî)’nin benim hakkımda yazdığı
şiir şöyledir:
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ÝUSUP AGA
Bu gazalyň ne ajaýyp29 mazmuny,
Sebäbi wasp edýär Ýusup Azmuny.
Ajaýyp adamy wasp edýän gazal,
Jümlesi jem gelse neneňsi30 gözel.
Alla zehinine zehin goşmazmy,
Ol şahyryň ylham sili joşmazmy.
Ilki men eşdemde ol adam hakda,
Begenjimden gözyaş gözümden akdy.
Azmuny tapanlaň jany sag bolsun,
Niýeti ýoldaşy bolsun, ýol alsyn.
Nîrede döredi biz oňa haýran,
Iňlisde ýaşaýar, mekany Eýran.
Ol Pyragy sözün iňlisçe ýazýar,
Diýmek Magtymguly ençe ýurt gezýär.
Türkmeniň abraýy31 asmâna galdy,
Sebäp ýurt üýtgedi32, adâlat geldi.
Döresin ogullar Ýusup Azmun deý,
Belki dilegimiz hem kabûl bolgaý.
Eýsem33, ajap dälmi gazal mazmuny,
Wasp edip otursa Ýusup Azmuny.
Bana değer veren bu şairle tanışmak istiyordum. Fırsat olmadı; genç yaşta vefat
etti. Duyduğuma göre yazdığı bu şiir başına biraz iş açmış.
Bana Türkmenistan’da birkaç madalya verildi. En önemlisi Gayrat medalı, onu
63 yaşımı kutlarken Cumhurbaşkanı Niyazov verdi. Bu madalya halk
kahramanlarına veriliyor. Türkmenistan’da benimle ilgili çok yazı çıktı. Bu yazıların
bibliyografyası 2002’de Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Türkiye’de 2017 yılında Türkolojiye yaptığım katkılarımdan dolayı Türk Dil Kurumu
ve Türk Stratejik Araştırma Merkezi tarafından ödüllendirildim.
Türkbilim (Türkoloji) alanındaki çalışmalarım dışında, müzikle de uğraşıyorum.
Sözü ve sazı bana ait olan Dağlar adlı şarkımı Youtube’da dinleyebilirsiniz. Şarkıyı
söyleyen Aycemal İlyasova, kanunda eşlik eden oğlu Wepa İlyasov. Youtube’da
“Yusuf Azmun dağlar” yazarsanız bu videolu şarkı çıkacaktır. Bu şarkının sözlerini
İngilizce olarak yazdım. İngiliz ses sanatçısı Najma Akhtar zamanı gelince onu icra
edecektir.
Yaşadığım çok güç, bir ölçüde ilkel koşullarda çeşitli görevlerde çalışmış olsam
da çok küçük yaşlarda tutulduğum dil ve özellikle Türkbilim sevgisi beni hiç
bırakmadı. Ben lise birdeyken bir edebiyat öğretmeni sınıfımıza geldi ve istediğimiz
her soruyu sorabileceğimizi söyledi. Ben Türklerin nereden geldiğini sordum. O da
Türklerin Kafkasya dağlarında türediğini söyledi. Bana mantıksız gelen bu düşünce
benim Türkmence ve Türkçeye olan ilgimi kamçıladı. Bu ilgi zaten çok küçük
yaşımda başlamıştı. Babamın sık sık Arapça dilbilgisi hakkında konuşması da bende
29
30
31
32
33

ajâyıp : güzel.
neneňsi: ne kadar.
âbray < Fars. âb-ı rûy: itibar.
üytgedi: değişti.
eysem: yoksa, yani.
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dil bilincini geliştirdi. İlkokul öğretmenlerinin bazı kelimeler ve dilbilim ile ilgili
hatalarını buluyordum. Onlar da kızmazlardı ve olayı gelip babama anlatırlardı. Orta
ikide iken babamın satın aldığı eski bir Gıyâs-ul-Lugât adlı sözlükten çok
yararlandım. Bu kitaptan edindiğim bilgiler Meydan Larousse’un sözlük bölümünde
çalıştığım zaman işime yaradı. İdealim Fars Dili ve Edebaiyatı ya da İngiliz Filolojisi
okumaktı. Olmadı. İngilizceyi Amerika’da geliştirdim, BBC’de profesyonel dilci
olarak çalışırken bazı Türk dilleriyle ilgili bilgimi geliştirdim. DTCF’de Fars dili ve
Edebiyatı dersleri verirken yaptığım çalışmalar çok yararlı oldu. DTCF’sinde
vatandaş olmadığım için Türk dili ve edebiyatı dersleri veremiyordum. Kıbrıs’ta,
Lefke Avrupa Üniversite’sinde Türkolojinin bütün derslerini verdim. Girne
Amerikan Üniversitesi’nde Mütercim-Tercümanlık dersleri yanında Türk dili
doktora öğrencilerine Türkçeyle ilgili dersler verdim.
Yayınlarım Türkmence ve Farsça ve Türkçe-Farsça semantik ilişkileri üzerinde
yoğunlaşıyor. Türkçe, Farsça, Türkmence ve İngilizce yayınlarım var. BBC’de ve
Kıbrıs’ta işim yoğun olduğu için fazla yayın üretemedim. Emekli olduktan sonra
daha çok çalışma imkânı buldum. İki oğlum ve torunlarım Amerika’da oldukları için
bu ülkeye taşındım ve boş zamanlarımda kitap ve makale yazıyorum.
1989’da İngiltere’de Cengiz Aytmatov’la tanışmıştım. Aytmatov, Türkmen klasik
edebiyatı hayranıydı. XVIII yüzyılda Türkmen edebiyatının yedi büyük klasik şairi,
edebiyat yıldızları olduğuna inanıyordu. Bu konuda ilginç konuşmalarımız oldu.
Cengiz Aytmatov, ilk defa bir Türkmenle Rus dilinde değil, kendi dilinde
konuşabildiği için de sevinçliydi. O zaman Aymatov, Gorbaçov’un danışmanıydı.
1990’da ben Türkmenistan’a çağırılmıştım. Benim orada olduğumu öğrenince beni
aramış. Sanırım, Niyazov’la konuşmuş. Bu olay benim Türkmenistan’da itibarımı
artırmış oldu. Aytmatov aradığında ben Aşgabat’ta değildim. Moskova’da
Aytmtov’un evine gittim. Kendisi yoktu. Ailesiyle görüştüm. Ondan sonra da birkaç
kez görüştük. En son 2008’in mayıs ayında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde bir
konferans vermesi için telefon ettim. O sırada meşgulmüş. Ekim ayına kararlaştırdık,
Ağustos’ta vefat etti. 1989’da altmışıncı yaşım için bir yazı yazmasını rica ettim.
Yukarıda sözünü ettiğim Oraz Yağmır’ın hazırladığı benim biyografimi ve
arkadaşların anılarını içeren Türkmence yazılan kitapçığın başında Aytmatov’un
Rusça yazdığı yazı basıldı. Olağanüstü güzel olan Rusçaya kıyamadıkları için yazısı
Türkmenceye tercüme edilmedi, yazının güzelliğine kıyamadılar. Kitap, Aşgabat’ta
Rus Tiyatrosu’ndaki toplantıya gelen Rus elçilik elemanlarına dağıtıldı. Herkes
hemen Aytmatov’un yazısını okuyordu. Her okuyan hemen gelip benim elimi
sıkıyordu. Rus elçisi de benimle görüşmek istiyormuş. Onunla sonra görüştük.
Oraz Yağmur, Türkmenistan’ın önemli bir yazar, şair ve edebiyat araştırmacısıydı.
Demirel’den Türkiye’nin en büyük ödülünü aldı. Birçok yurtdışı konferanslara önemli
katkılarda bulundu. Nedense sonra yurtdışına gitmesi ve yurtdışındaki insanlarla telefon
konuşması yasaklandı. Aşgabat’a gittiğimde evine gidemiyordum. Yazdığı ünlü Türkmen
kompozitörü Nury Halmammedov’un lirik biyografisini Aşgabat’ta bastırmak için izin
alamamıştı. O yüzden kitabı Türkiye’de bastırmış. Kitaplar Türkmenistan’a geldiğinde
gümrükte yakılmıştı. Aşgabat’a gidişimde kendisini bir toplantıda gördüm ve kitabın metnini
ondan aldım ve İngilizceye çevirdim. Kitap çok ilgi uyandırdı. Oraz Yağmır, 2022’nın başında
amansız hastalıktan kurtulamadan vefat etti. Türkmenistan’da ölümüyle ilgili hiçbir haber
yayımlanmadı. Kitabını İngilizceye çevirip yayımlamıştım. Ölümünden önce kitabın bir
nüshasını Türkmenistan’a kitabın girmesi yasak olduğu hâlde kendisine ulaştırabilmiştim.
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Yusuf Azmun’un Eserlerinin Listesi
A. Uluslararası Kitaplar/ Kitap Bölümleri:
A1. “Dictionary of Turkic Languages”, Roughtledge, London and New York, 1996
(Türkmence Bölümü).
A2. “Songs from the steppes of Central Asia”, FoM, UK, 1996. (with Brian Aldiss)
A3. “Söz Kökümiz Öz kökümüz”, Gün Neşriyatı, 2016, Stokholm (Türkmence).
A4. “Orhon Ýadygärlikleri”, Gün Neşriyatı (Stockholm) (Türkmence, Baskıda).
A5. “English-Turkmen-Russian Dictionary of Library and Information
Terminology (Türkmence bölümü), ITA Press, 2018.
A6. Türkmen yazar Oraz Yagmyr’ın “Nury Halmammet” adlı lirik yaşam öyküsünün
İngilizce çevirisi, FoM, London, 2018.
B. Ulusal Kitaplar:
B1. Ana Hatlarıyla Türkmence Dilbilgisi (Farsça), Ankara Üniversitesi 1983.
B2. Divan-ı Hikmet- Hoca Ahmed Yesevi, (Çağatayca, Türkçe, İngilizce) Tek- Esin
Vakfı, Istanbul 1994.
B3. Dede Korkut’un Üçüncü Elyazması – Soylamalar ve iki Yeni Boy ile Türkmen
Sahra Nüshası, Kutlu Yayınevi, İstanbul 2019.
B4. Türkmencenin Sesleri ve Yazımı Üzerine, Kutlu Yayınevi, 2021, İstanbul
C. Diğer Yayınlar:
C1. İran Türkmenleri hakkında, Türk Kültürü (TK), Şubat 1965, Ankara.
C2. Büyük Türkmen Şairi Mahtumkuıu, TK, Mart 1965.
C3. İran Türkmenleri ve Türkmen Boyları, TK, Temmuz 1965.
C4. Klasik Türkmen Şairi Kurbandurdı Zelili, TK, Ocak 1966.
C5. Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında, Reşid Rahmeti Arat Armağanı, ss 32- 83,
Ankara 1966.
C6. Türkmenlerin Yomut Lehçesi Hakkında, Journal of Turkish Studies, Harvard
University, pp 1-46, 1978.
C7. Who Was Makhtumkuli? (İngilizce), Journal of Turkish Studies, Harvard
University, pp 1-14, 1989.
C8. Türkmencede Aslî ve Dolaylı Uzun Ünlüler, Fahir İz Armağanı, Journal of
Turkish Studies, Harvard University, ss 75-94, 1990.
C9. Development of Modern Painting in Turkmenistan; Theatre in Turkmenistan
(in English), Visiting Arts (Journal), N0. 32, Autumn, UK, pp 6-12, 1996
C10. Unravelling the Knot- An Etymology of Ghereh, (the journal) Ghereh, N0. 15,
pp 108-108, Turin, Italy, 1998
C11. Britanya’da Yazma Mahtumkulı Divanı (Türkmen dilinde), Watan gazetesi, s.
3, 27 Ocak 2000, Aşgabat
C12. The Significant History of Makhtumkuli and His Manuscripts (abridged
version of a lecture given at the UCLA Lake Arrow Head Conference on Cultural Heritage
of Central Asia, October 1998), The Journal of Makhtumkuli Studies, Vol. 2, pp 29-32,
UK, 2000 (Bu makale Farsçya çevirilmiştir.)
C13. Türkmenistan’da Alfabe Değişikliği, Lefke edebiyat Buluşması, No. 3, 16 Mayıs
2002.
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C14. The Historical Significance of Makhtumkuli and His Manuscripts in
proceedings of the John D. Soper Commemorative Conference on the Cultural Heritage
of Central Asia, 1998 UCLA, entitled The Golden Cycle, Sahipqiran, Kecskemet, pp 98110, 2002.
C15. Türkmen Dilinde Farsça ve Arapça Sözcükler ve Uğradıkları Değişiklikler
Üzerine Notlar, Agah Sırrı Levend Festschrift, Journal of Turkish Studies, Harvard
University, ss 7-38, 2001.
C16. Notes on Certain Turkmen Carpet Terms, 1999’da Milano’da düzenlenen
konferans bildirileri- Oriental Carpet and Textile Studies VI, Danville, California,
entitled pp 228-231, 2001.
C17. A Study of the Russian Word “kovyor” (carpet) and the Concept of the Carpet
in the Old Turkish Texts, in LAÜ’nün Sesi, Mayıs- Haziran 2003.
C18. Söz Mirasımız, Öz Mirasımız (türkmence), Günay Kut Armağanı, Journal
Turkish Studies, Harvard University, ss 161-177, 2003.
C19. Türkçe-Çağdaş Farsça Fonetik ve Semantik İlişkileri Üzerine Notlar, Şinasi
Tekin Anısına “Uygurlardan Osmanlıya”, Istanbul, ss 149-171, Simurg, 2005.
C20. Farsçadaki Sözcükler üzerine, ‘Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi” adlı
konferans bildirileri, Lefke Avrupa Üniversitesi, ss 244-253, 2004.
C21. Halıyla İlgili Kavramlar “Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekleri” adlı konferans
bildirileri, Lefke Avrupa Üniversitesi, ss 127- 138, 2006.
C22. Halının Dili (Türkmence) Aşgabat’ta Türkmen halısı üzerine düzenlenen
uluslararası konferansta sunulan bildiri “Ashgabat” gazetesinın 4. sayfasında (tam
sayfa), basıldı, 29 Mayıs 2007.
C23. Katı Burhan- Osmanlıca sözlük eleştirisi, “Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
Dergisi”, Ege Üniversitesi, ss 119-126, 2007.
C24. Halının Sunduğu Bazı Dil ve Müzik Kavramları, Şinasi Tekin Armağanı,
Journal of Turkish Studies, Harvard University, ss 119-126, 2007.
C25. Türkçe-Farsça Semantik İlişkilerine Genel bir Bakış, Andreas J. E.
Bodrogligeti Armağanı, Turk Dilleri Araştirmakari, Cilt 17, Istanbul, ss 23-82, 2007.
C26. Türkçe-Farsça Semantik İlişkileri Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sözcükler
Üzerinde Bir İnceleme İkinci Uluslararası Türk Dili ve Halk Edebiyatı Sempozyumu
bildirileri, Yakın Doğu Üniversitesi (2009), ss 116-126, 2010.
C27. Türkmen At Medeniyeti Hakkında, Teke Dergisi, No. 4/1, ss 214-235
(Türkmence, geniş özet ve sonucu Türkçe).
C28. Türkmencede Galatât-ı Meşhûre, Journal of Turkish Studies, Vol. 41, ss 105116, 2014.
C29. Değişikliğe Uğrayan Bazı Sözcükler ve Yurt ve Yurç’un Kökeni, Tofıq Hacıyev
Armağanı, ss 227-235, Ankara 2016.
C30. Türkmencede Sonu /-k/ ve /ňk/ ile Biten Bazı Yansıma SözcüklerinSonuna
Gelen Bir Ek üzerinde İnceleme, Belleten, ss 167-181, 2013/ Kış.
C31. Türkmen Şairi Mağtımgulı ve Onun Esesrlerin Hakkında Bilinmesi Gereken
Konular, ss 85-122, Belleten 2012/1 ve ss 5-28, Belleten 2012/2.
C32. SSCB Döneminde Türkmenistan’daki Dil ve Edebiyat Tecrübesi, Hacettepe
Üniversitesi’nin “100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” Temalı konferans
bildirileri kitabı ss 613-619, 2017.
C33. What We Learn from Turkmen Carpets, ÇÜTAD (Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmları Dergisi), Vol. III. No. 2, ss 36-53, Dec. 2018 (İngilizce).
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C34. Halı Sözünün Etimolojisi, Türkoloji Dergisi, Bakü, 2019 (Azerbaycan
Türkçesi).
C35. Türkmen Şairi Annasoltan Kekilova, Türkmen-Name, No. 2, 2019 (Farsça).
C36. Türkmen Halısından Öğrendiklerimiz, Konferans Biıldirileri, Anadolu
Üniversites (Türkçe ve Farsça, Baskıda).
C37. Sovyet Rejimini Ürküten Bir Şair: Türkmen Anna Soltan Kekilova, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, konferans bildirileri, ss 102-118, 2019
C38. The Poet That Frightened the Soviet Regime: Annasoltan Kekilova, a
Turkmen, Akdeniz Üniveriştesi konferans bildirileri ss 118-133.
C39. Dede Korkut’un Yeni Nüshası ve İki Yeni Boy üzerine, ÇÜTAD (Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Haziran 2019, ss 132-142.
C40. Kitab-ı Türkmen’de Türkmence Sözcükler, ÇÜTAD, Aralık, C. 5, No. 2, Aralık
2020, ss 542-579.
C41. New Dede Korkut Tales from the Recently Found Third Manuscript of Dädä
Qorqut, JOTS, Vol. 4/1, Winter 2020 pp 16-27.
C42. Türkmen Halısında Yansıyanlar, ESOGÜ Tarih Dergisi, C. 3, No. 2, Mayıs
2020.
C43. Cüveynî’nin Tarîh-i Cihân-güşâ adlı Yazmasına Eklenen Sözlük, JOTS 5/2,
2021, pp 253-295.
D. Türkmenistan’da Basılan Makaleler (Türkmence)
D1. Sakgaldırık, Balık Süzcükleri ve Bunlarla İlişkili Sözcük ve Deyimlerin
Etimolojisi, (haftalık)Türkmen Dili (dergisi), No. 6, 6 Baydak 2008, s. 3
D2. Türkmencede Büyüleme ve Vurma Eylemleriyle İlgili Sözcükler Üzerinde Bir
İnceleme, Türkmen Dili, N0 8, 20 Baydak 2008, s. 4
D3. Türkmence Oba ve Türevleri Üzerinde bir İnceleme, Türkmen Dili, N0 14, 2
Gurbansoltan 2008, s. 3
D4. Türkmence Moncuk, Tiğirçek ve Mayak Sözcükleri ve +suk/ +sük gibi yapım
ekleri hakkında, Türkmen Dili, N0 12, 19 Nowruz 2008, s. 3
D5. Farsça, Derî ve Tacik Dillerinin Ses Bilgisi Yönünden Karşılaştırılması ve
Farsçadaki Arkaik Türkçe Sözcükler Üzerinde Bir İnceleme, Türkmen Dili, N0 33, 18th
Aug. 2010, s.3
D6. Gez, Gezlik, Çomak ve Bunlarla İlişkili Sözcük ve Deyimler Üzerinde Bir
Çalışma, Türkmen Dili N0 35, 1 Eylül 2010, s. 3
D7. Farsça Bâ (çorba ve bezeri sözcükler örneğinde) Sözcüğünün Etimolojisi ve
Bazı Türkmence/Türkçe Yapım Ekleri, Turkmen Dili, N0 37, 15 Eylül. 2010, s. 2
D8. Türkmence ve başka Türk Dillerinde Eke Dönüşen Ur- Fiili, Türkmen Dili, N0
39, 29 Eylül. 2010, s. 2
D9. Ur- fiiliyle ilgili makalenin devamı, Türkmen Dili, N0 49, 8 Aralık 2010, s. 3
D10. Kecâve Farsça Bir Sözcük mü? Türkmen Dili, No 1, 5 Ocak. 2011, s. 2
D11. Avrupa Kökenli Olduğuna İnanılan Ancak 1000 Yıl Önce Yazılan Bir Farsça
Metinde Kullanılan Çek Sözcüğünün Etimolojisi, Türkmen Dili, N0 7, 16 Şubat. 2011, s.
3
D12. Halı ve Onun Eski Adı Köwür/Köwüz Hakkında, Türkmen Dili, N0 14, 6 Nisan
2011, s.3
D13. Kaşyk, Süyci ve Porsuk Sözcüklerinin Etimolojisi, Türkmen Dili, 27 Temmuz
2011, s. 3
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D14. Gara / Kara Sözcüğü Üzerinde Bir İnceleme, Türkmen Dili, 14 Eylül 2011, s. 3
E. Sunumlar
E 1. Post-Soviet Turkmen Literature, Cheltenham International Festival of
Literature, 10 Ekim 1993, Cheltenham, İngiltere
E2. An Etymological Study of the Russian Word Kovyor (carpet) and the Concept
of Carpet in Old Turkic Texts, International Conference on Oriental Carpet,
Washington, Nisan 2003
E3. (the key-note speaker) Freedom of Speech in Turkmen Literature, Uluslararası
Yazarlar ve Çevirmenler Congresi WALTIC’in A Dangerous Pursuit temalı İsveç
Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen semineri, 29 Haziran-2 Temmuz 2008,
Stokholm.
E 4. (key-note speaker) Türkmencenin Önemli Özellikleri (Türkmen dilinde),
TASA (Turkmen-American Scholars Association) tarafından Ohio State University’de
düzenlenen sempozyum, Haziran 2010
E 5. (key-note speaker) Türkmenistan’da Türkmen dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili
konferanslar
E 6. Azmun Yusup, (key-note speaker) TASA’nın Haziran 2013’te Johns
Hopkins Üniversitesi, (Baltimore), Haziran 2014’te de San Francısco’da ve her yıl
Amerika’da ayrı bir şehirde düzenlenen konferansların hepsinde Türkmen dili ve
edebiyatı ile ilgili bildiriler sunmuştur, en son Temmuz 2018’de Johns Hopkins
Üniversitesinde düzenlenen konferansta Türkmen halı medeniyeti hakkında
konuşmuştur.
F. Bilimsel Katkılar
F 1. Birkaç Türk ansiklopedisine
F 2. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Tarihsel Sözlük” için aşağıda gösterilen XIV.
ve XV. Yüzyıl Eski Anadolu metinlerinin tamamının dilbilimsel ve semantic analizlerini
yaparak:
a. Varka ve Gülşah
b. Ferheng-Name-i Sa’di
c.
Menahij-ül-İnşa
F3. XVII yüzyıl ilk yazma Osmanlıca Sur-name’nin önemli bölümlerinin İngilizceye
tercümesi, “Celebrations, Entertainment and Theatre in Ottoman World” adlı kitapta,
Efdal Sevinçli’nin yazısında basılmıştır, ss 186- 207, Seagul Books, London-New YorkCalcutta, 2014.
F4. Nazım Muradov’un Bahtiyar Vahabzade hakkında yazdığı Uzun araştırma
yazısının İngilizceye tercümesi. Yazı Romanya’da yayımlanmıştır, 2017.
G. Ödüller
G 1. Mahtumkulı Ödülü, Türkmenistan’da bir madalya ile taltif edilen en büyük
Devlet Edebiyat Ödülü, Aşgabat, Mayıs 1991
G 2. Türkmenistan’da ayrıca aşağıda gösterilen eylemleri için dört madalya ile taltif
edildi:
a. İnsansever çabaları
b. İnsanseverlik girişimleri
c. Vatana olan sevgisi
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d. “Gayrat” – Halk Kahramanı
G3. Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Kemal Cemal, Yusuf Azmun’un üç dilde
(Çagatayca, Türkçe, İngilizce) hazırladığı Yesevi Hikmetlerini ödüle layık görmüştür
(1993).
G4. Türkçeye ve Türkolojiye yaptığı hizmetlerden ötürü Türk Dil Kurumu’nun
ödülünü kazanmıştır; ödülü Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan
vermiştir (2017).
G5. Türkolojiye katkılarından dolayı Türk Stratejik Ararştırma Kurumu’nun
ödülünü kazanmıştır.
H. Bilimsel ve Kültürel faaliyetler ve Başarılar
H 1. Youssef Azemoun Türkmenistan’da kültürel bir kurum olan Dünya
Türkmenleri Birliği’nin kurulmasına katkıda bulundu ve sonra bu kurumun başkan
vekili seçildi; kurumun başkanı olarak Türkmenistan’ın Cumhurbaşkanı Saparmurat
Niyazov seçilmişti (1991).
H 2. 1993’te Britanya Lingüistler Enstitüsü’ne üye seçilmiştir,
H3. İngiltere’de Society of Friends of Makhtumkuli adlı edebiyat ve kültür
derneğini kurmuştur (1993). Türkmen klasik şairi Mahtumkulı’nın edebi mirası yoluyla
Türkmen ve Orta Asya kültürünü Avrupa’ya tanıtmayı amaçlayan bu dernek
Mahtumkulı’nın şiirlerinin İngilizce çevirisini yayımlamıştır ve “Journal of
Makhtumkuli” adlı bir kültür ve edebiyat dergisini yayımlamaktadır. Kurum 2023’te
faaliyetlerinin 30.yılını kutlayacak ve yayımladığı yeni kitapları Londrea’da tanıtacaktır.
H4. Türkmenistan’da, “Yurt Dışında Türkmen Kültürünü Araştırma Enstitüsü”nün
kurulmasına öncülük etmiştir (1994).
I.
Çalışmaları
I1. Meydan Larousse ansiklopedisinin sözlük bölümünde çalışmıştır (1969-1973).
I2. DTCF Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde ders vermiştir (1974-1981).
I3. BBC’de dil uzmanı olarak çalışmıştıri; Türkçe, Türkmence, Özbekçe, Kırım
Tatarca, Azerbaycan Türkçesi ve Tacikçeden İngilizceye radyo haberleri ve gazete
makalelerini çevirmiştir. BBC’de çalışırken Oxford’da Türkmence dersi vermiştir (1995).
I4. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri vermiştir. (20002008).
I5. Girne Amerikan Üniversitesi’nde Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde ders
verirken Türk Diıli doktora öğrencilerine Türkoloji dersleri vermiştir.
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FOTOĞRAF ALBÜMÜ
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Yusuf Azmun’un babası Maşatgulı
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Yusuf Azmun ortaokul yıllarında
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Hazer kıyısında öğrenci kampında arkadaşları ve öğretmenleriyle

Yusuf Azmun lise yıllarında
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Yusuf Azmun Amerika’ya gitmeden önce (1960)

Yusuf Azmun Moliere'in Zoraki Tabip adlı oyununda “genç âşık” rolünde
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Yusuf Azmun’un tiyatro oyunundan
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Wenatchee Valley College'de, gazetede çıkan foto

Reşit Rahmeti Arat’ın cenaze namazından (1964)
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Reşit Rahmeti Arat’ın cenaze töreninnden (1964)

Yusuf Azmun (1969)
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Solunda oğlu Atabay, sağında eniştesi ve ağabeyinin kızı, Türkmenistan'da

BBC’de Makhtum Kuli Ödülü aldığı zaman
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BBC’de Makhtum Kuli Ödülü merasiminde
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Yusuf Azmun Moskova’da

Yusuf Azmun ablasının kızlarıyla
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Ablasının kızları

Türkmen derneğinde Makhtum Kuli konuşmasında
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Yusuf Azmun ve ailesi

Brian Aldiss’in ailesi ve Türkmen dostlarıyla
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Oğlu Atabay ve yeğenleriyle Türkmenistan'da

FOM topluluğu kurucuları Peter Hughes ve Brian Aldiss ile
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Cengiz Aytmatov ile

Cem ve Lale Mansur ile evde
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Brian ve Margaret Aldiss ile beraber

BBC serenomisinden

59 | Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan

Eski Afganistan Devlet Başkanı Amanullah Han'ın kızıyla
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Yusuf Azmun Oraz Yagmur ile
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BBC serenomisinden

Prens Charles ile sohpet ederken

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 62

Prens Charles ile sohpet ederken

Mahtumkulu Devlet Edebiyat Ödülü aldıktan sonra konuşma yaparken
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Türkmen Cumhurbaşkanı ile Mahtumkulu anıtına çiçek koyma töreni
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Türkmenistan başkanı Türkmenbaşı’ından ödül alırken

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alırken
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1995 Nobel ödülü sahibi Seamus Heaney

Türkmenistan'ın Can Tiyatrosu Londra'da
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Londra’da düzenlenen Mahtumkulu gecesiyle ilgili Hürriyet gazetesindeki haber
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Halk Kahramanı belgesi
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DTCF’den aldığı son maaş bordrosu (100 dolara tekabül ediyor)
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Dilbilim Enstitüsü üyeliği

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 70

Dünya Türkmenleri Kurumu'nun birinci başkan vekili.

Yusuf Azmun’un halıdaki portresi
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Yusuf Azmun'un Türkmenistan'daki büstü
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İran gazetesinde Yusuf Azmun'un hayat hikâyesi
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Türkmence yazdığı kitabın kapağı
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HAKKINDA YAZILANLAR
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Cengiz Aytmatov
Kendini İngiltere’de Keşfeden Türkmen Bilgesi34
Ellerinde olmayan nedenlerle yurtlarından kopup başka diyarlara savrulurken,
yoksun bırakıldıkları, daha doğrusu yoksun bırakılmaya çalışıldıkları çok önemli bir
şeyi: yüreklerinde efsunlu bir servet gibi muhafaza ettikleri anayurt imgesini yanları
sıra o uzak topraklara götürenler arasında kimi kez gerçekten de hepimizi hayretler
içinde bırakan, hepimize parmak ağızlatan kişisel tarihlere, yaşam öykülerine
rastlayabiliyoruz.
Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, yıllardır İngiltere’de, Londra yakınlarında
yaşamakta olan, önde gelen bir Türkmen entelektüeli oluşturuyor.
Yusuf Azmun’dan söz ediyorum. Perestroyka yıllarında, büyük umutların ve pek
çok kişi için bir yeniden doğuş, Rönesans anlamına gelen o güzel zamanlarda
tanıştım Yusuf Azmun’la.
Yusuf Azmun bizim Orta Asya’nın tarihi ve kültürü üzerine derin bilgisiyle şaşırttı
beni ilkin. Kendisinin, özellikle de XVIII. yüzyılın büyük Türkmen klasiği
Mahdumkuli’nin felsefe ve şiirine dair düşüncelerini açıklarkenki coşkusu dikkat
çekiciydi. İnsanın üzerinde öyle bir izlenim yaratıyordu ki, zihnindeki kafiyelerle ve
düşüncelerle bir orkestra şefi gibi Mahdumkuli senfonisini yönetiyormuş gibi bir
izlenim yaratıyor, Türkmenistan’ın zamanda da uzamda da çok uzaklarda kalmış
eşsiz şiiri onun yorum ve açıklamalarında olanca coşkusuyla gözünüzde
canlanıyordu.
Ve işte şimdi de Mahtumkuli dünyasına nüfuz edişin en yeni ürünleri, Yusuf
Azmun ve İngiliz ozan-çevirmenlerince gerçekleştirilen İngilizce Mahtumkuli şiirleri
duruyor karşımızda. Mahtumkuli’nin İngilizce yayınlanması, tek başına bu olgu bile
dünya kültür değerlerinin sonsuzcasına birbirine dönüşebileceklerini kanıtlayan çok
anlamlı bir fenomen niteliğinde.
Mahdumkuli, İngilizce aracılığıyla dünya edebiyat çevrimine girerken, Türkistan
kültürünün, bir zamanlar ki Türkistan’ın, onun şiirinin, felsefesinin, estetiğinin yeni
bir sınır çizgisi daha ortaya çıkıyor. Ve böylelikle de bu manevi servet geniş yığınlara,
İngilizce konuşan toplumlara sunuluyor.
Buna ek olarak, Azmun’un aktif desteği ve katılımıyla Türkistan’dan dikkate
şayan bir başka yapıt daha ünlü bir Doğu şaheseri, Ahmed Yesevi’nin “Divan-ı
Hikmet”i İngilizce yayınlanmış bulunuyor.
Evet, çağdaşımız Yusuf Azmun 60 yaşında! XX. yüzyılın bu örneği az bulunur
büyük Türkmen’i, ne zaman aklımıza İngiltere düşerse, zihinlerimiz ne zaman
İngiltere’ye yönelirse, kendisine en derin minnetlerimizi sunmamızı ve Türkmenceİngilizce alanındaki başarılı çalışmalarını aynı verimlilikle sürdürmesini dilememizi
her bakımdan hak ediyor.

34

Oraz Yağmır, 60 yaş münasebetiyle Azmun’un Türkmenistan’da bir biyografisini
yayımlamıştır. Kitapta birinci yazı Cengiz Aytmatov’undur. Rusça metin olağanüstü güzel
olduğu için Türkmenceye çevrilmemiştir. Aytmatov’un yazısının Mazlum Beyhan Türkçeye
çevirmiştir. Yazının aslının yer aldığı kaynak için bk. Oraz Yağmır. Salawmaleýkimş Ýusup Aga!
Aşgabat: TMGI, 1991.
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Brian Aldiss35
Dostum Yusuf
Yusuf Azmun ile nasıl tanıştığımı öğrenmek için detektif gibi çalışmak gerekir. Bu
işin böyle olmasına hem hayret ediyorum hem de böyle olduğu için seviniyorum.
Olay şöyle gelişti: Eşimle Fransa’nın Pergord diye bir yerinde dinlenmeye
gitmiştik. Somewhere East of Life (Yaşamın Doğusunda Bir Yerde) adlı romanı yazmaya
başlamıştım. Bu roman Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dünyanın ne duruma
geleceğini dile getiriyordu. Romanın başkahramanı Sovyetler Birliğinin birkaç yerinde
bulunmalıydı. İki yeri seçtim: bunlardan Gürcistan’ı daha önce görmüştüm,
Türkmenistan’ı ise görmemiştim. Türkmenistan’ı gören kimseyi de tanımıyordum.
Batı’da bu ülke pek bilinmiyordu. Sovyet Ansiklopedisi’nde de Türkmenistan’la ilgili
bölümde Mağtımgulı’nın adı vardı.
Bağımsızlığını yeni alan Türkmenistan’da Mağtımgulı’nın bir ulusal kahraman
olarak kabul edildiğini öğrendim. Bu ülkenin ulusal kahramanı bir general değil, bir
şairdi! Şehit değil... bir büyük komutan değil. Yalnızca bir şair! Belki de hiçbir yerde
olmayan bu durum çok hoşuma gitti. Bu yüzden de böyle bir ülke hakkında yazmak
istedim. Ondan bundan bazıları yanlış, bazıları eskimiş, süresi geçmiş bilgiler
topladıktan sonra, hayali bir Türkmenistan yarattım.
Romanı yazıp bitirdikten sonra bizim eve yakın bir yerde ünlü bir Türkmenin
yaşadığını duydum. Yusuf Azmun’du, bu ünlü Türkmen. Kendisine telefon ettiğimde
Yusuf bana, “İyi ki telefon ettiniz... Biz de bir Mağtımgulı edebiyat gecesi düzenlemek
için hazırlık yapıyoruz... Siz de gelseniz ne iyi olur!” dedi.
Geceye katılmak için yola çıktım. Yusuf Azmun’la buluştum. Ben bu olayların hepsini
bir mucize, bir kudret tecellisi olarak kabul ediyorum. Çok değişik bir tören oldu; çok iyi
vakit geçirdik. O gecenin sonunda ben bir Mağtımgulı dostu olmuştum. Mağtımgulı
dostuysam, Yusuf’un da dostuyum. O, sevgi dolu, cana yakın ve akil bir insan ve aynı
zamanda bir bilim insanı. Aslında bunlar hep kendimde olmasını istediğim özellikler.
Gümüş flütünü çalıp oturuşu gözümden gitmiyor. İlk buluşmamızda dost olduk.
Birlikte Türkmenistan’a gidip bir yanında çölün heybeti duyulan güzel Aşgabat şehrini
gezdik. O zaman Mağtımgulı’dan İngilizceye çevirdiği şiirleri kafiyeleştirmemi ve İngiliz
şiirine dönüştürmemi istedi benden. Çalışmamızın sonunda Songs from the Steppes of
Central Asia (Orta Asya Çöllerinden Şarkılar) adlı kitabımız ortaya çıktı.
Aşgabat’tayken Türkmenistan hakkında çok şey öğrendim. Romanımda yaptığım
yanlışlıkları anladım, ama artık yapılacak bir şey yoktu. Böyle ilginç bir ülkeyi görmeden
oradaki yaşam hakkında yazmak akıl alır bir iş değildi. Çok şey öğrendim, ama iş işten
geçtikten sonra... ve öğrendiklerimi Yusuf Azmun’a borçluyum.
Doğum günün kutlu olsun Yusuf!
Uzun zaman mutlu yaşa Yusuf!
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2017’de kaybettiğimiz, 100’den fazla kitabın yazarı ünlü İngiliz yazar ve şairidir. Yazı, Yusuf
Azmun’un 60. doğumgünü için hazırlanmıştır.
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Paul Schafer
My Friend Youssef Azemoun
I have had the good fortune to know Dr.Youssef Azemoun for nearly sixty years. We
first met in the early sixties, in my hometown of Wenatchee, Washington where we both
attended Wenatchee Valley College. Youssef lived in a small worker’s cabin in the middle
of an orchard owned by Washington State University. I thought it was a neat place to
live and I was fascinated by his Iranian desk flag, which was on a brass pole and could
be run up or down - all of about six inches. Even at that relatively young age he had more
experiences in his life than most people get in a lifetime, for his family had been involved
in the Shah’s government and that downfall meant they were severely, adversely
impacted and were no longer safe in Iran. Consequently, he was in the United States
attending school and coping with his life changing circumstances. After the school year
we each went our separate ways Youssef to a life of translating, reporting, writing,
teaching and traveling. I to a life of a Washington State public school teacher. That
separation would have been the end of the friendship, except Youssef, using his extensive
research knowledge, located me many years later. The first recontact was ironic, because
Youssef was calling from London and I was in Denver, Colorado where we were because
one of my children was in the University. Ironic, because we were in a teahouse, which,
if I remember correctly had been a gift to the people of Denver from the people of the
region Youssef himself was from. After that initial reconnection, we have periodically
talked over the years while Youssef was translating, or reporting, or writing, or teaching,
or traveling in London, in Cyprus, in Turkey and other Near Eastern Countries. For me,
visiting with Youssef has always been beneficial as his knowledge, background and
travels to the Near East were always very interesting and informative. I have had an
interest in that region since classes from Professor Dr. Lyle Shelmidine, exposed me to
fascinating history of the area and Youssef increases that interest. So when Youssef
would call every couple of years it was always such a pleasure to catch up on activities,
both professional and family. Several years later, my wife and I had the good fortune to
host Youssef and his good wife for several days in our home. Since we are now both
retired and living in the United States we talk several times a year and for me, it is always,
as I have written, a great pleasure. Youssef has had so many experiences that most
people only read or hear about. He continues to work even though retired, to translate,
to attend conferences and to speak at them. I can not address his contributions to the
Turkmen Language, since I am monolingual English. But it was my good fortune to read
Youssef’s translation of the lyrical biography of Turkmen composer and musicologist
Nury Halmammedov by Oraz Yagmyr. Nury Halmammedov although deceased, his
music has moved into and lives on in the Western world. His music can be found on
Apple Music, Spotify and Google Arts & Culture. Youssef, by his translation of this
composer’s Turkmen biography has made readily available to the English speaking
world more knowledge of this outstanding composer. What a gift that translation is.
Researchers looking for information and understanding of Nury Halmammedov’s and
his music will go to Youssef’s translation.
I am very pleased and proud to call the talented, distinguished linguist Dr. Youssef
Azemoun, my friend.
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Atamyrat Şaguly
Kitap Ýaly Adam
Men ol hakynda gaty köp zatlary gürrüň berip bilerin. Ýöne wagtyň adamlar üçin
juda gymmatly närsä öwrülen zamanynda bütin ömrüme ruhy ganat berip gelýän käbir
pursatlary ýatlap geçmek isleýärin.
Ýuzup Azmun... Men üçin juda mähriban hem-de belent mertebeli ynsan. Onuň
bilen tanyşlygymyz şeýle başlanypdy.
1989-njy ýylda Türkmen telewideniýesinde “Ýedigen” atly edebi-sazly gepleşigi
taýýarlap başlapdym. 1990-njy ýylda ýazyjy Oraz Ýagmyr jaň edip: “Türkmenistana
Angliýadan bir arkadaşymyz geldi – Magtymgulyşynas. Tüýs seň gözläp ýören
adamlaryňdan” diýdi.
Hakykatdan-da men gepleşigime täsin ykbally, zehini alawly, şeýle hem halk
söýgüsini gazanyp, belli bir sebäbe görä ýatdan çykarylan adamlary çagyrýardym.
Oraz Ýagmyryň habary meni diýseň begendirdi. Debsi-dähel ýazgy etmek üçin wagt
aldym-da, Oraz Ýagmyrdan Ýusup agany gepleşigimize getirmegini haýyş etdim. Ýöne
kalbymda tolgunja ýugrulan çekinjeňlik duýgusy döredi. Ýogsa-da, dünýä belli adam,
ylymlaryň doktory, 13 dilde erkin gürläp hem ýazyp bilýän dilçi, Angliýanyň Oksford
uniwersitetiniň pofessory bolsa, kim tolgunmajak!
Emma meniň pikir edişimden düýbünden başgaça bolup çykdy. Ýusup aga diýseň
sada, hoşgylaw, pes päl, ýeri gelende jaýdar degşip bilýän türkmensöýer adam eken.
Elbetde, “Miweli daragtyň başy aşak”.
Biziň gürrüňimiz alşyp gitdi. Onuň Magtymgulynyň döredijilgi hakynda eden
çykyşyny ýaýlyma berenimde, halk köpçüliginiň şeýle zehinli adamyň üstüni açandygym
üçin aýdan sagbolsunlarynyň hetdi-hasaby bolmady.
Soň biziň tanyşlygymyz aga-ini bolup ýakyndan gatnaşyga ýazdy. Ol türkmenler
aýtmyşlaýyn “Gory gowzamaýan gaznady”. Ondan näçe alyp bilseň, öwrenere zat kändi.
Gujurlydy, Magtymguly babatda janyny aýaman işleýärdi. 1991-nji ýylda Angliýada
“Magtymgulynyň dostlary” jemgyýetini açyp, 1992-nji ýylda ol ýerde beýik akyldaryň
şygryýet baýramyny geçirdi. Ol ýerdäki arkadaşymyz göwni sahawatly Ýakup
Abdyllazadanyň “Bistro” naharhanasynda geçirilen dabara gatnaşmagym meniň
ömrümde iň ajaýyp günleriň biri boldy. Hormat bilen dabara çagyrylanym üçin Ýakup
aga bilen Ýusup aga ömürbaky minnetdar bolup galdym. Şol saparda ýene bir arzuwyma
ýetdim – Ýusup aganyň tagallasy bilen Magtymgulynyň Britan muzeýindäki
golýazmasyny ýüze sylyp, telewideniýe üçin gepleşik taýýarlamak bagty miýesser etdi.
Ýusup aga “Jübüsinde bolsa – iliňki” diýilýän adamlardandy. Soň ol ähli
çykdaýjylara hötde gelip Türkmenistandan medeniýet we sungat işýärleriniň
ençemesini çagyryp, 1993, 1996, 1997, 2004-nji ýyllarda Angliýada Magtymgulynyň
dabarasyny geçirdi. Şol dabaralara gatnaşmak miýesser edende, men her sapar onuň
görgä galýanyny görýärdim. Emma ol giňdi hem jomartdy. Güler ýüz bilen alada edip,
geçirýän dabarasyndan diýseň uly ruhy lezzet alýardy. Reding şäheriniň Lowfil köçesiniň
52-nji jaýyndaky öýi iki gat bolsa-da, hemişe myhmanlar sygyşmazdy. Şonda gelnejem
güler ýüz bilen matrasyny alardy-da, gapdaldaky maşyn garažynda ýatmaga giderdi.
Soňra bolsa Ýusup aga ähli kynçylyklara döz gelip, şeýle dabaralary 2004, 2005-nji
ýyllarda Kiprde geçirdi.
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Meni Ýusup aga bilen baglanyşykly her bir zat gaýran galdyrýardy. Ol öýünde
çagalaryna, maşgalasy Güzün gelnejeme hemişe türkmen dilinde ýüzlenerdi. Gelnejem
– türkleriň hoşzyban zenany Güzün gelnejem Ýusup aga bir zat gürlese, oňa öz ene
dilinde – türkçe jogap bererdi, ogullary Bugra bilen Atabaý bolsa, iňlisçe. Öýde üç dilde
gürleşseler-de, hemmesi biri-birine düşünýärdi.
Men her gezek Türkmenistana gelende Ýusup agny höwes bilen gepleşik taýýarlamak
üçin telewideniýä çagyrardym. Şonda ol milli egin-eşikli çykyş ederdi. Her burmasyndan
ekez gamyş geçiribermeli seçelenip duran ak silkme telpegi, Magtymguly nyşanly
lowurdap duran gyrmyzy dony, ýakasy keşdeli ak ezýaka köýnegi ýüzi nurana ýaşulyny
has-da nurana görkezýärdi. Onuň bilen taýýarlaýan gepleşiklerimiň ählisi
teletomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolýardy. Sarpasy belent ýaşuly bilen
ýygy-ýygydan gepleşik geçirmegimizi haýyş edip, yzy üzülmän hatlar gelýärdi.
Teletomaşaçylaryň käbiri hatynda ony çuňňur hormat bilen öýüne çagyrýandygyny
beýan ederdi. Men ykbalymyň onuň bilen tanyş edenligine begenip, bitirýän işleri
hakynda telewideniýe bilen bir hatarda, gazet-žurnallara makalalar ýazýardym. Onuň
alyp barýan bütin işine hem-de maşgala durmuşyna bagyşlap bolsa, “Ýusup Azmun.
Magtymgulyşynas alymyň şygyrdaky terjimehaly” atly poema ýazdym. Bu meniň beýik
alymyň öňünde bitiren ujypsyzja işim, iňňän ýokary hormatymyň bolsa birje beýanydy.
6 müçäni yzda goýup, 7-nji müçäniň içinde sag-salamat ýaşap ýören Ýusup agada
heniz gurt müňňüldisi bar. Ol gelýän-goýýan ýyllaryň synasyna berýän agramyny piňine
alman, gujur-gaýrat bilen irmän-arman Magtymgulyny, türkmen dilini, milli
mirasymyzy öwrenip ýör.
Meniň kakama Nuty aga diýerdiler. Ol bütin ömrüne Magtymgulyny söýüp ýaşan
adamdy. Bir sapar biz Ýusup aga bilen oba baranymyzda kakam onuň gürrüňlerini
diňläp, “Ýusup aga diýýäniň kitap ýaly adam ekeni” diýdi.
Kakamyň Ýusup Azmun hakynda aýdan bu ajaýyp jaýdar meňzetmesi meniň
makalama sözbaşy boldy duruberdi. Hakykatdan-da ol KITAP ÝALY ADAMDY.
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Tirkiş Jumageldi
Synagdan Geçen Ýusup Azmun
Türkmenleriň XXI asyrda geçmeli ýoluna nusgalyk aýdyp biljekmi? Hawa. Ýusup
Azmunyň durmuş ýolundan sapak alyň diýjek.
Öň eýranly türkmenleriň arasyndan Azmun atlysyna gabat gelmändim. Ýusup: “Bu
ady biziň neberämize pars emeldary beripdir” diýdi. Onuň “synag” diýen manysy bar,
sowet türkmenlerine “ekzamen” diýseň, has-da düşnükli bolar. Kakasy Maşatguly, il
arasynda ýörgünli ady Maşdy, ahunlyk derejesine göterlen adam. Eýrandaky syýasata
görä, ony resmi taýdan maşgalabaşy görkezip bolmaýar. Emeldar “azmunlaryň
synagdan geçjekdigine” ynam edýär.
Ýusubyň durmuş ýoly türkmeniň indiki geçmeli ýoly. Ýusup bu ýoly pars
emeldarynyň islegine kybapdaş geçmedi, öz dünýägaraýyşynyň ündän sapaklaryndan
ugur aldy. Eger bu ýoly Ýusuba häsiýetli ädimler bilen geçip bilse, türkmenler halk
hökmünde ýaşamaga ukyplydyklaryny görkezip bilerler. Bolmasa-da?.. Goý, bu
sözlemiň dowamyny her kim öz düşünjesine laýyk dowam etsin. Elbetde, bu juda kyn
çözgüt, ol syýasy-ykdysady, ylym-bilim taýdan zerur ölçegi talap edýär.
Biz XX asyryň soňky onýyllygynda Ýusup Azmuny tapdyk, XXI asyryň ýigrimi
ýylynda ony ýitirdik. Türkmenbaşy ady bilen orta çykan diktatoryň emrine eýerip,
Ýusuby ýitirdik. Biz ony Ýakubyň gabanjaň ogullary ýaly gul edip Müsüre satmadyk,
tersine, özümiziň halys gula öwrülendigimizi görkezdik. Ýene bir sebäp: diktatoryň islegi
Ýusubyň islegi bilen gabatlaşmady. Bu çaprazlygy duýmadyk, biziň islegimiz
Türkmenbaşynyň isleginden gözbaş alýardy. Türkmenistana gelen dessine Ýusuba
Magtymgulynyň adyny göterýän baýragy beren-de Türkmenbaşydy. Diktatoryň öz
aladasy, öz islegi bardy, Ýusup Azmuny özüne ygrarly wagyzça, tarypça öwürmekdi.
Sowet intelligensiýasy diýen at bilen kemala gelen topar ram etdirilen endige eýerip,
kompartiýanyň ýolbaşçylygyndan Türkmenbaşa öwrülen Nyýazowyň guly bolup
galmagy has amatly gördi. Onuň ady bilen ýazylan “Ruhnamany” çykaryp subut etdi.
“Ruhnama” Ýusup Azmunyň durmuş ýoluna, ylmy düşünjesine, dünýägaraýyşyna ters
gelýärdi. Ýusubyň milli mertebesi, guwanjy bolan Magtymgulynyň ruhy “Ruhnamanyň”
ýörelgesine tersdi. Şu sebäbe-de Türkmenbaşy beýik Magtymgulyny ykrar etmedi, oňa
jort atdy, ony göwnüçökgün, gam-gussa örklenen şahyr diýip aýyplady. Onuň daş
heýkelini täze serdaryň islegine görä täzeçe ýasadylar. Gezek onuň setirlerine ýetipdi.
Ýusup bu masgaralyga gatnaşjak adam däldi. Hudaýa şükür, gatnaşjak türkmen azlyk
edenok! Türkmenbaşy bu dabarasyny okuw jaýlarynda Magtymgulynyň döredijiligine
berilýän sapaklary, neşir edilýän kitaplaryny azaltmak bilen duýdurdy. Elbetde, bu
ýörelge Ýusup Azmunyň günbatar siwilizasiýasynda taplanmaga ýetişen erkin
pikirlerine çapraz gelýärdi.
Ýusup Türkmenistana gelen dessine töweregini gurşanlaryň kimdigini aýyl-saýyl
eden däl bolsa gerek. Olardan diňe ýyly söz eşitdi. Şol sözleriň nähili maksat bilen
aýdylýandygyny-da seljerjek bolan däldir, onuň derkary-da ýok diýendir. Şübhe etmek
olary kemsitmek bolar, Ýusup öz ýüregine osýardy. Baran ýeriňde Ýusup aga diýlip,
gujak gerlip durulsa, ony hyzmatyň ýokary çägidir öýtdi.
Ýusubyň töwereginde hozanaklaýanlar kimler? Oraz Ýagmyr “Salawmaleýkim, Ýusup
aga!” atly essesinde: “Ýusup agany Türkmenistan bilen tanyşdyrmagy maňa
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tabşyrypdylar. Onsoň onuň görmek isleýän ýerlerine görä programma düzdük” diýip
ýazýar. Oraz Ýagmyra kim tabşyrypdyr? Awtor ony aýtmaýar. Ol mahal sowet
imperiýasy dargan-da bolsa, Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny jar eden-de bolsa, bu
garaşsyzlyga eýe bolan ýeke-täk adam öňki kommunist ýolbaşçy Saparmyrat
Nyýazowdy, ol adyny üýtgetdi, Türkmenbaşy bolupdy. SSSR mahalynda gurnalan içeri
düzgün doly güýjünde işleýärdi. Daşary ýurtdan çagyrylan kesekini ýurt bilen
tanyşdyrmak gabat gelene tabşyrylmaýardy, synagdan geçen adam bolmalydy. Tötänleý
adam däldigini Oraz Ýagmyr essesinde ýazypdyr: “Öňem daşary ýurtly myhmanlary
garşylap ýöremsoň...” diýýär. Daşary ýurtlulary onlarça ýyl gezdirip tejribe toplan, olara
özüni ýazyjy diýip tanyşdyran Seýitnyýaz Ataýewiň aç-açan aýdan sözüni öz gulagym
bilen eşidipdim: “Iş kesekini gezdirmek bilen gutarmaýardy, onuň baran ýerlerini,
duşuşan adamlaryny, bolan gep-gürrüňi faktlar bilen beýan edip, degişli edara raport
bermelidi”. Haýsy edaradygy köplere bellidi. Oraz Ýagmyr hem raport ýazandyr
diýmegiň zerurlygy ýok, “öňem daşary ýurtly myhmanlary garşylap” ýören adamyň berk
düzgünden çykmagyna degişli edaranyň razylyk berjegine ynanmak kyn.
Ýusup säwlik edenine soň, Türkmenbaşynyň ony ynamsyzlaryň sanawyna salanda
düşünendir. Üznüksiz geçirilýän dabaralara çakylyk kem-kemden azaldy. Ýusup
Azmunyň gatnaşmagy “pygamber paýhasly”, kalby dar Türkmenbaşyda gabanjaňlygy
tutaşdyrypdy. Märeke onuň aň-bilim derejesiniň Ýusubyňkydan pesdigine düşünäýse
nätjek?! Beýle hukugyň raýatlara berilmegini “beýik serdar” islänok. Eger şuňa Ýusup
Azmun düşünmese, oňa eýýäm raýatlygyň berilmegi uly ýalňyşlyk goýberilendigini
aňladar. “Pygamber paýhasly” serdaryň ýalňyşyp biljekdigine halkda şübhe döremeli
däldir. Döwletbaşydan akylly görünmäge hiç kimiň haky-da, hukugy-da ýokdur. Seretse,
beýle gelmişek bilen duşuşmak sada raýatlaryň islegine öwrülip barýar. Hernä, gul
endikli raýatlar olardan parhly, olar serdarlaryň islegine tabyn bolup ýaşamaga endik
eden adamlar. Olaryň düşbüliginden aýlanaýyn, olary terbiýelän sowet
ideologiýasyndan aýlanaýyn! Olar Azmundan serpilip başladylar, ony öýe çagyryp,
hezzet-hormat etmegi howply gördüler. Garaz, “erkinlige eýe bolan” türkmen halky
Ýusup Azmuny ýitirdi, XXI asyrda Türkmenistandan onuň aýagy kesildi. Öň dogduk
mekany Türkmensähradan jyda düşürilen adam üçin bu urgy ölüm howply däldi.
Günbataryň siwilizasiýasynda arkaýyn ýüzmegi başaran adam mundan soň ýazmagyň,
döretmegiň ýaşamak üçin iň möhüm zerurlykdygyna has önjeýli düşündi. Häkimlik
Eýrana, Türkmenistana ýoluny baglasa-da, serhetsiz ruhy giňişlik Ýusubyň watanyna
öwrülipdi. Ol ýerde Magtymguly, Hoja Ahmet Ýasawy ýaly ägirtleriň hemişelik orny
bardy, olaryň poeziýasynyň dili Ýusup üçin ylyma öwrülipdi. Şol ylym Ýusuby
Günbatarda, Gündogarda meşhur etdi.
Türkmen dilini dünýä dil biliminiň derejesinde öwrenip, derňäp, ony şol basgançaga
galdyrmakda entek Ýusupdan öňe geçen alym ýok diýjek. “Türkmen diliniň fonetikasy”,
“Türkmen dilinde uzyn çekimliler” atly arassa ylmy işleri ABŞ-nyň dünýä belli Garward
uniwersitetinde çap edilýär. Pars dilli mekdeplerde türkmen dilini öwrenjeklere niýetläp
okuw kitabyny ýazýar. Türki dilde türkmen edebiýaty boýunça ýazan makalalary
ensiklopediýalaryň sahypalaryny eýeleýär. Magtymgulyny dünýä tanadan kim? Elbetde,
Ýusup Azmun! Onuň iňlis dilinde ýazan “Magtymguly kimdir” atly kitaby bu aýdylana
degerli subutnama. Ony-da Garward uniwersiteti çap edýär. Biziň köpümiz bu meşhur
uniwersitetiň adyny-da eşitmändik. Iň ýamany-da Ýusup Azmunyň Angliýada ýaşap,
Magtymgulynyň eserlerini iňlis diline terjime etmek işini gurnandygyndan, özüniň-de
terjimä gatnaşandygyndan Türkmenistan bihabardy. “Orta Aziýa sähralaryndan
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aýdymlar” atly kitabyň çykandygyny-da eşitmändik. Belli şahyr Arseniý Tarkowskiý
Moskwada Magtymgulyny rus dilinde gepledip ýörkä Ýusup Azmunyň, iňlis şahyry
Braýan Oldisiň tagallasy bilen Magtymguly iňlis dilinde gepläp ýören bolsa nätjek! Hoja
Ahmet Ýasawyny Türkiýä, Günbatara tanadan, onuň hikmetlerini iňlisçä geçirmekde
gaýrat görkezen türkmen kim? Elbetde, Ýusup Azmun! Biz mundan hem bihabardyk.
Zehinli, erkin pikirli adamlaryň köplenç ýalňyzlyk derdine uçraýandygy türkmen
sowet köpçüligine ýatdy diýse bolar. Bizi ondan sowet ideologiýasy halas edipdi, emma
Ýusuby halas edip biljek däldi. Ýusup özüne dost, dertdeş gözledi. Ony dogduk
ýurdundan däl-de, azat-erkin adamlaryň ýaşaýan ýurtlaryndan tapdy.
1990-njy ýylda Ýusup häzirki zaman türkmenleriň watany diýilýän Türkmenistandan
çakylyk aldy. Buýsanç bilen türkmen sowet topragyna aýak basdy. Eýran bilen döwlet
serhediniň aňry ýüzünde dogduk mekany Türkmensähra ýatyrdy, dogan-garyndaşlary
bilen didarlaşmaga sesýetim aralyk galypdy. Şol aralykda iki dünýäniň döreden syýasy
daşlygy ýatyrdy, ol elýetmezdi. Myhman hökmünde Etrekdäki garyndaşlarynyň güler
ýüzüne garap otyrka, häzir guşa öwrülsedim diýip arzuw edipdi, al-asmana galjakdy,
Kümmede gonjakdy, aga-inilerine, mähribanlaryna ine-gana seretjekdi. Arzuw-hyýal
Ýusuby bir pursat çagalyga dolapdy... Soňra asmandaky guşy ok bilen urup bolýandygy
ony ýene ýowuz reallygyň gurşawyna taşlapdy. Ýakup pygamberiň ogly Ýusubyň
pajygasy onuň başynda. Ýusup müsür patyşasy – faraonyň iň ynamdar wezirine öwrülip,
perişan hala düşen atasyny Müsüre çagyrýar... Ýusup Azmun şol pursat kalbyna dolan
pikir-hyýala soň ýekelikde gülüpdi, arzuw-hyýalyň adam pakyry ýöntem edýändigine
gülüpdi, gelen ýurdunda bat alýan gülkünç hem ýowuz reallyga gülüpdi. Nyýazowy
faraonyň ornunda goýmak çykalgasyzlykdan döreýän oýun bolar. Bu oýun
Magtymgulynyň başyndan hem inipdi. Bu derdeserden özi üçin nähili çykalga tapmaly?
Magtymgula Ýusupdan anjaýyn düşünýän ikinji bir kişini tapmak kyn. Şahyryň durmuş
ýörelgesinden, döredijiliginden sapak alara mysal az däl. Wah, Magtymgula düşünmek
islegi il-halkyň medeni islegine öwrülen bolsady! Ýusubyň “Magtymguly kimdir?” diýen
kitapçasy bireýýäm türkmen topragyna ýaýrardy. Haýp, sada halk köpçüligi beýlede
dursun, ondan türkmenbaşylyga dalaş edýän Saparmyradyň-da, ony pygamber ornunda
goýmaga höwesek waspçylarynyň-da habary ýok. Il-günüň habarly bolmagyny häkimiň
islemeýändigini soňra “beýik serdara” öwrülen Türkmenbaşy kemsiz duýdurdy. Oňa
Ýusup Azmunyň meşhurlygy derkar däl, oňa Ýusubyň tabynlygy derkar. Eger
Türkmenistan Ýusubyň zehinine, başarnygyna zerurlyk duýan bolsady, döwlet
garaşsyzlygyna ýetdik diýip magtanmagy emelsiz bagşynyň aýdymyna öwürmedik
bolsady, ajaýyp işler diňe bir häkimiň tagallasy bilen amal edilýär diýen heňe
imrigmedik bolsady!.. Ol heňde süýji labyz-da, ynanç-da ýok. Günbataryň erkin
aýdymyna werziş bolan Ýusubyň ýüregi, aňy bu masgaralykdan juda daşdady.
Magtymgulynyň goşgularyny iňlis diline terjime eden şahyr Braýan Oldis: “Henize
çenli Angliýada Şekspire deňelen şahyr ýokdy. Magtymguly şoňa mynasyp şahyr”
diýipdir. Elbetde, bu söz türkmeniň gulagyna ýakar, ýöne onuň howaýy bir magtanma
däldigine ynanjak bolsak, biz Şekspiriň kimdigini-de bilmeli. Türkmenleriň köpüsi onuň
adyny-da eşiden däl bolsa gerek, aýratyn-da soňky nesil. Oňa derek Magtymgulynyň
adyny günde-günaşa eşidip ýörüs ahyry diýerler. Eşitmek bilmek däl. Bilýäris diýer ýaly
derejede Magtymgulyny öwrendikmi, ýa-da öwredilýärmi? Men-ä hä diýip biljek däl.
Ýusup Azmun häzirki Türkmenistanda gereklenmedi. Ýusup göwün etmedi, ýagdaýa
düşünýärdi, öz işi bilen gümra boldy. Ýene bir düýpli ylmy iş ýazdy, oňa “Söz kökümiz –
öz kökümiz” diýip at goýupdyr. Ony 2016-njy ýylda Şwesiýada “Gün” neşirýaty türkmen
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dilinde çap edýär. Esere berlen häsiýetlendirme şeýle: “Dürli dillere degişli sözleriň
özara semantiki gatnaşygy boýunça derňewler”.
Men kitaby okap bolanymdan soň kalbyma dolan minnetdarlygy, begenji Ýusuba
ýetirdim, ýöne gynanjymy aýtmakdan saklandym. Näme üçin bu kitap öňi bilen
Türkmenistanda neşir edilmedi, näme üçin ol bu ýurtda öwrenilmeýär diýmelidim.
Muny Ýusuba aýdyp oturmagyň derkary ýokdy, muny ondan gowy bilýän adamam
ýokdy. Onuň syýasy, ylmy garaýyşynyň giňligi ony Türkmenistanyň dar ölçeginden has
belende göterýärdi. Öýke, sussupeslik Ýusuby kiçeltjekdi. Ýusup tekepbirlik keselinden
halas adam.
Ýusubyň göwrümli kitaby ýöne bir sözlük däl, taryhy derňew. Diliň taryhdygyna okan
adam düşüner. Men Ýusuby arheologa meňzetdim. Arheolog ýer astynda galan gadymy
ýadygärlikleriň her kerpijini agtaryp, öwrenip, söz bilen beýan edilmedik, edilen-de
bolsa, ýitirlen taryhy galdyrýar. Ýusup söz agtarýar, olary degişli ornunda goýýar. Dili,
şol sanda türkmen dilini-de sözlerden galdyrylan bina hökmünde göz öňüne getiriň,
onuň her kerpijiniň laýyny eýlemekde dürli halkyň hyzmatynyň bolandygyna
düşünersiňiz. Şu hakykat Ýusup Azmunyň fundamental ylmy işinde has-da äşgär bolýar.
Ýazgylarymda, gürrüňdeşlikde meniň gaýtalap aýdýan pikirim bar. Biz, türkmenler
Magtymgulynyň beýikligine onuň eserlerini edebiýatyň, ylmyň dünýä ülňüsine laýyk
öwrenmegi başaran halatymyzda, mundan başga-da türkmen halylaryndaky
ornamentleriň – nagyşlaryň düýp manysyny olaryň taryhy eýýamlardan gözbaş alan
köklerini yzarlamagy başaran halatymyzda möhüm sepgide ýetendigimizi dünýä äşgär
edip bileris. Bu umydyň salgymy şu gün gözýetimde görünýär diýip, men-ä ynamly
aýdyp biljek däl. Sowet zamanynyň soňky döwründe ol görnüp başlapdy. Dünýä
siwilizasiýasyndan belli bir derejede habarly bolan, sowet imperiýasynyň çäkliligine görä
bilim alan türkmen alymlary ylmy gözleglere başlapdylar, emma imperiýanyň
dargamagy, ylym-bilime islegiň kem-kemden ýok edilmegi gözýetimdäki salgymyň
dargamagyna getirdi. Bu ugurda türkmenleriň tüýsüni üýtgeden serdary
Türkmenbaşynyň görkezen işjeňligini salgymy dargadýan Gün şöhlesine deňese-de
bolar.
Ýusup Azmun kitabynda türkmen halkyndan söz açyp, şeýle ýazýar: “Türkmen
halysynyň gölleri barada makala ýazan şwed alymy S. Neergard türkmen halysynyň göli
bilen Meksikada bir Maýa taýpasynyň halysynyň nagşynda meňzeşlik görüpdir. Haly
dokaýan meksikaly Maýa aýaly halysynyň uç tarapynda göle meňzeş nagşyň dünýä
älemini ýa-da taňrylaryň ýaşaýan ýokarky älemi (gögi) düşündirýändigini Neergarda
aýdypdyr”. (138-nji sahypa)
Eýýäm türkmen halysy göz öňüne gelen bolsa gerek. Haly ýüwürdilende ilki onuň
“topragy” sazlanýar, soňra “äleme” geçilýär. “Topragyny kakyp, älem goşdum, gyra
syryp, kölçä düşdüm” diýilýär. Bizde gölüň şekili köli aňladýar diýen düşünje bar. Ýusup
Azmunyň kitabynda: “Käbir halyşynaslar gölleriň gökdäki ýyldyzlaryň ýer ýüzündäki
görnüşidigine ynanýarlar. Bezeg hökmünde gölüň aslynda ýyldyzdan dörän bolmagy
mümkin” diýip, çaklamasyna subut hökmünde 2500 ýyldan hem öň dokalan Pazryk
halysyndaky nagşyň sekiz ganatly ýyldyzyň şekilidigine salgylanýar. Ýyldyzyň bezeg
hökmünde türkmen sungatynda giňden ulanylýandygyny aýdýar. (138-nji sahypa)
Gördüňizmi, birje mysal birgiden pikiriň döremegine mysal bolup bilýär. Beýle
mysallar Ýusubyň kitabynda onlarça. Dilçi alym deň derejede taryhçy hem bolýar
duruberýär.
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Ýusup Azmunyň kitabyny okanymdan soňra oýlanyp oturdym, özüme sowal berdim:
aňyrda-bärde türkmeniň arasyndan başga bir kişi şeýle kitaby ýazarmydy? Ýazmaga
ylym-bilim düşünjesi ýetermidi? Belki, başga-da bir zerurlyk gerekdir? Garaz, men
ýokarky sowala ýok diýip jogap bermäge mejbur. Şu ýerde dünýä belli fransuz ýazyjysy
Antuan de Sent Ekzýuperiniň pikirine salgylanjak. Ol bilmek diýen düşünjä jogap
berýär. Bilmek – bir zady (predmeti), hadysany böleklere bölüp düşündirmek bilen
gutarmaýar, oňa gatnaşmak hem zerurdyr diýýär. Şu jähetden aýdyljak bolsa, Ýusup
dilleri öýünde oturyp öwrenmedi, şol dillerde gepleýän halklaryň arasynda ýaşady. Arap,
pars, türk, iňlis dili diýlende şol dillerdäki sözleri aýtmazdan öňinçä şol dillerde gepleýän
adamlaryň, halkyň däbini, häsiýetini göz öňüne getirýär. Bu Ýusubyň ýeňil bolmadyk
durmuşynyň beren gymmatlygy. Ol muny şol halklaryň ýaşaýyşyna, durmuşyna
gatnaşmak bilen gazandy. Şol halklaryň dili olaryň taryhy bilen bir bitewilikde Ýusubyň
dünýäsine aralaşdy. Bu täsiri awtoryň käbir sözleriň manysyny, gelip çykyşyny ýazanda
bilýärsiň.
Bu ýazgylary okanymda Ýusup, dilçi, taryhçy, esseçi hökmünde göz öňüme geldi.
Aýry-aýry sözleriň taryhy gündogar halklaryň taryhynyň bir babyna öwrülýär
duruberýär. Mysal getir diýersiňiz, baş üstüne! Bir däl, onlap mysal getirip biljek. Bu
ýazgymda şolaryň birine salgylanmak bilen oňaýyn.
Türkmenleriň haly senedi sungatyň belli nusgasy. Hala salynýan nagyşlaryň –
ornamentleriň taryhy kökleri hakynda oýlanmak üçin türkmen halylaryndaky göller
barada (138-nji sahypa), “haly” sözüniň asyl manysy barada (144-nji sahypa) berilýän
gysgadan, ensiklopedik çuňluga dalaş edýän jemleýji pikirler taýýarlykly okyjyda
kanagat duýgusyny döreder. “Haly saz guralymy?” diýen bölüm (154-nji sahypa) meniň
üçin saz notasyna öwrüldi. Ýusup şol notany ussatlarça çalyp bilýär, dürli dildäki sözlere,
şol sözlerden döreýän heňlere gulak asmagy başarýar. Haly ýüwürdilende sazlanýan
guraly oglankam köp görüpdim. Ejem ökde halyçydy, ýöne gopuz bilen halynyň
arasynda taryhy eýýamdan gelýän birligiň bardygyny bilmeýärdik. Men ony segsen
ýaşdan soň Ýusup Azmunyň şu kitabyny okap bildim. Halynyň dokma guralyny
günbatar ýurtlarynyň ybadathanalarynyň diwarlaryna berkidilýän organa meňzetdim.
Kirişlere batly urulýan daragyň sarsgyny geçmişiň owazyna öwrülip barýar...
Men “Gara ýyldyrym” romanymy ýazamda halylara salynýan nagyşlaryň asyl manysy
bilen gyzyklanypdym, olaryň köküniň telim müň ýyla gidýändigine haýran galypdym.
Gyzyklanjak adama öňi bilen mende uly täsir galdyran bir çeşmäni, Ariel Golanyň “Mif
we simwol” atly düýpli işini okamagy maslahat berýärin.
Ýusup Azmun: “Hakykatda haly bilen sazyň baglanyşygy halyşynaslaryň konkret delil
görkezip bilmän kabul eden düşünjesidir. Bu meselede anyk konsept bolan gopuzyň
fonetik wariantlarynyň halynyň ady bolandygyny ýokarda giňişleýin görkezipdik. Bu-da
haly bilen sazyň arasyndaky real baglanyşygy subut edýän konkret delildir” (154-nji
sahypa) diýip ýazýar. Soňra has anyk netijäni aýdýar: “Halyda duş gelýän şamançylyk
elementler gopuzda-da bar. Çünki kopuz – gopuz gadym türkmenlerde şamançylyk
däbini dowam etdiren ozanlaryň (bagşylaryň) çalan sazydyr. O döwürde bu saz pirligiň,
öwlüýäligiň (mukaddesligiň) we ululygyň simwoly bolupdyr” (154-nji sahypa) diýýär.
Ýusup Azmunyň ylmy dünýäsinde diliň, edebiýatyň, taryhyň, sungatyň arasynda
serhet bolmaýar. Olar bir bitewiligi döredýär.
Dilleriň, aýratyn-da kowumdaş dilleriň taryhy baglanyşygyny düşündirýän sözlükler
berlipdir, olar sözleriň şu günlere-de degişli zerur manylaryny açmakda Ýusubyň bu
kitabynyň bitirýän hyzmaty biz ýaly sowet ideologiýasynyň galybynda ulalan adamlary
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täze açyşlara alyp barýar. Bize rus-türkmen deňeşdirme grammatikasy diýen ýaly
zoraýakdan ýasalan temalary öwredipdiler. Emma türkmen diliniň söz baýlygyna
saldamly goşant bolan arap-pars, türki, mongol dillerinden geçen sözleriň manysyny
öwretmekden gaça durlupdy. Ol many halkyň taryhyna dalaş edýärdi, imperiýa degişli
ideologiýanyň oňa gabanjaň garandygy şu sebäbe görädi. Täze açyşlara häsiýetli bir
mysal getireýin. Kitapda: “Kara” > Gara we ondan dörän sözler barada” düşündiriş
berilýär: “Gara häzirki zaman türkmen dilinde “kömür reňkinde bolan”, “uzakdan
görünýän predmet”, “daş gabara, görnüş” ýaly manylarda ulanylýar we ondan dörän
köplenç göçme manyly, köp sanly goşma sözler bar. Bu goşma sözleriň aňladýan
manylarynda köplenç ýakymsyz ýagdaýyň beýany bar – garamaňlaý, garaýürek,
bagtygara mysallarynda bolşy ýaly.” Soňra awtor has irki döwürlere ýüzlenýär,
zorastrizm dininiň mukaddes kitaby “Awestadan” degerli mysallar getirýär. Bu sözüň
otrisatel manysyndan başga-da ululygy görkezýän manysynyň bardygyna ünsi çekýär.
Ine, şu ýerde bize, häzirki türkmenlere uly açyş garaşýar. Hut bize garamaňlaý
diýäýmeli, biz azaşyp ýören bolsak nätjek! Şu ýerde Ýusup Azmun bizi dogry ýola salsa
gerek. Ýogsam bolmasa, garadag, garagum, garadeňiz, garaýap, garaýol diýen ýaly
sözleriň manysyny gara reňke ýöňkäp ýörüpdiris. Indi “gara” diýen söze uly diýen
manyny berip aýdyň, ýerine geler duruberer. Garagum – uly gum, garadag – uly dag,
garadeňiz – uly deňiz, garaýap – uly ýap, garadogan – uly dogan, garaýol – uly ýol.
Saparmyrat Türkmenbaşy gara asfalt düşelen ýola garaýol diýip, uly açyş edip gitdi, haha!..
Dil janly beden, organizm hökmünde kabul edilen halatynda oňa önjeýli düşünse
bolar. Adamlaryň häsiýetini özüne siňdiren iň ygtybarly çeşme dildir. Bu çeşmäni
öwrenmekde Ýusup Azmunyň kitabyny bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk diýip
bilýärin.
Kitapdaky “Türkmen dilinde käbir sözleriň gelip çykyşy”, “Dil medeniýeti”,
“Üýtgetmelere uçran käbir arap-pars sözleri”, “Pars dilindäki türkmen-türk sözler”
diýen bölümleri okap otyrkam Ýusuby dilleriň gatlaklaryny dörüp ýören arheologa
meňzetdim.
Kelläme gelen ýene bir pikir. Taryhynyň dowamynda diýdimzor häkimler özlerine
ýakymly taryhy ýazdyrmagyň kül-külüne düşüp geldiler. Bu gelşiksiz oýun bu günler
hem dowam edýär. Gülküli ýeri-de kähalat olar dili, sözleri öz kütek düşünjeleriniň
predmetine öwürýändiklerini çaklamaýarlar. Düşündirilen pursatda-da utanmaýarlar,
çünki olar dili arassalamagy, sözleri üýtgetmegi wezipeleri bilen bagly özlerine berlen
hukukdyr öýdýärler. Iki mysal. Geçen asyryň ellinji ýyllarynda, sowet imperiýasyny
kommunistleriň edara edýän mahaly Türkmenistanda dilçileriň – lingwistleriň
gurultaýy geçýär. Dil babatda kanuny güýje eýe bolmaly jemleýji teksti öňi bilen
kompartiýanyň ýolbaşçysy makullamaly. Ol adam dil-edebiýatdan juda daşdaky adam
ekeni. Tanymal dilçi alymy onuň ýanyna ugradýarlar. Agşam ýolbaşçynyň ýaşaýan
salkyn howlusynda, haly ýazylan tapçanyň üstünde per ýassyga bagryny berip, gök çaý
içip ýatan baş emeldar alymyň okanlaryny diňleýär, düşünmese-de diňlemeli, bilýän kişi
bolmaly, bellik etmän goýbermeli däl. Ahyry bulanyk suwda balyk tutan ýaly, türkmen
dilinde inçe hem ýogyn “I”, “Y” seslerini görkezýän harplara ýapyşýar: “Bir ses üçin iki
harp ýazyp ýörmegiň geregi ýok, inçäni goýuň-da, ýogyny ýok ediň, biz edara işgärlerini
kemeldip ýörüs, partiýanyň tutumy siziň harplaryňyza-da degişli” diýýär. Alym hä
diýmeýär, oýkanjyrap otyr. Ýolbaşçy azgyrylýar: “Bu ýerde näme düşnüksiz zat bar, aýt!”
Alym sesini sandyradyp aýdýar: “Ýogyn “Y” ýazmasak, gelşiksiz zat bolaýjak ýaly-da,
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meselem, biziň fabrikalarymyz matany syk dokaýar diýip ýazmaly bolsa?..” Ýokary
emeldar tutulanyna düşünýär, gaharlanýar: “Gep gutardy!” diýip azgyrylýar.
Ikinji mysal. Öňki kommunist Saparmyrat Nyýazowyň Türkmenbaşy adyny alyp,
“beýik serdar” bolan döwrüne degişli. Ol rus elipbiýinden ýüz öwrüp, latyna geçmegi
buýurýar. Alymlara sapak bermek üçin olary köşgüne çagyrýar. Harplary azaltmaly,
rusçadaky “Ž” harpy ýazyp ýörmegiň derkary ýok, indi bärde orusam gutarar, olaryň
sözlerine-de zerurlyk bolmaz diýýär. Oturanlaryň biri gorka gepläp: onda türkmen
dilindäki “hažžyk”, “myžžyk” sözlerini nädip ýazmaly bolar diýýär. Türkmenbaşy
gygyrar, şol sözleri dilimizden ýok ediň diýer öýdýärler. Hernä, serdar okunyň nyşana
degmänine düşünýär, ýüzüni gyzardyp dymýar.
Şu mysallary aýdanymda Ýusup hezil edip gülüpdi. Türkmen dilini rus hem
internasional sözlerden arassalamaly diýip buýruk beren-de Türkmenbaşy. Manydaş
türkmen sözlerini gözläň, bolmadyk halatynda toslap tapyň diýdi. Şundan soň il arasyna
ýaýran gep-gürrüňi eşidende Ýusup has beter gülüpdi. Türkmenbaşy opera we balet
sungatyna türkmen halkyna ýat sungat hökmünde gadaganlyk girizdi. Onlarça ýyl işläp
duran teatryň jaýyny ýumurdy. Baletda tans edýän aýala “balerina” diýilýär. Şoňa
türkmençe ekwiwalent gözlediler. Biri balerinanyň hereketlerinden çen tutup, “jik-jik
bike” diýsek ýerine düşer diýipdir. Heý, muňa Ýusup gülmezmi? Ýusup gülküni gowy
görýär, ýöne manyly gülküni. Önüp-ösen Türkmensährasyndaky, obadaşlarynyň
arasyndaky aýdylan şorta sözler ýurdundan jyda düşürilen Ýusubyň ýakymly
ýatlamasyna öwrülip gitdi. Olaryň etmişlerini aýdyp berende, aýratyn-da käbiriniň
häsiýetine kybapdaş ýumory sada halk dilinde aýdanda bu gymmatlygyň aýraçylykda
Ýusuba şypa berýändigine, gussasyny ýeňledýändigine düşünmek kyn däl.
Ýusup ikimiz bir döwrüň adamy, ol menden bir ýaş kiçi, häzir segsen üçüň içinde.
Geçen tomusda ýaşaýan ýerinden, ABŞ-nyň Arizon ştatyndan til edip, türk dilinde ýene
bir ylmy kitap ýazandygyny, mysal hökmünde meniň eserlerimden hem parça
alandygyny aýtdy. Belent adamyň ünsüne düşendigime begendim, umuman meşhur
ildeşimiň ýaşaýandygyna, dünýäniň ösüşini kesgitleýän siwilizasiýanyň güzerinden
mynasyp orun almagy başarandygyna begendim.
Şu setirleri ýazyp otyrkam täze kitabyň teksti maňa gowuşdy. Kitabyň ady
“Türkmençe sesler we ýazuw kadalary”, ony Stambulyň “Kutlu Ýaýinewi” neşirýaty
çykarypdyr. Saglyk bolsa, ony okaryn, kompýuterde waraklap çykanymdan soň, öňde
gürrüňini eden kitabymyz ýaly, bu kitabyň-da türkmen dilini dünýä möçberinde
öwrenmekde ýeser badalga boljakdygyna ynanýaryn.
Ýene synaga buýrulan Azmunlar hakynda birki söz aýdaýyn. Günbatar
siwilizasiýasynyň keşbine, durkuna laýyk ylmy ýörelgä ymykly düşen Ýusubyň
tejribesini azmunlaryň arasyndan dowam etdirjek adam ýigrimi birinji asyrda tapyldy.
Eýranda, Rossiýada meşhurlyk gazanan ýaş ýigidiň adyna Serdar Azmun diýýärler. Ol
öňki SSSR-iň düzümine giren respublikalarda-da tanalýar, türkmenlerem oňa el
çarpýarlar, guwanýarlar, buýsanýarlar.
Serdar Azmun Ýusubyň agasynyň agtygy. Ol ylym öwrenip dünýä ýaýrawyna
çykmady, agyr maşgalada muňa mümkinçilik-de bolmady. Ol sportuň, has takygy,
futboluň üsti bilen geldi. Aga-ini birmahal Eýran emeldarynyň niýetlän synagyna boýun
bolman, dünýäniň progressiw siwilizasiýasynyň ynsanlaryň şahsy erkinligini ündeýän
ýörelgesine düşüp geldiler. Bu ýol Ýusuby Türkmenistanyň imperiýadan garaşsyzlygyny
jar eden, soňra ýakasy gaýyşly feodal diktator bolan Saparmyrat Türkmenbaşynyň
gapanyndan halas edipdi. Ol indi ildeşleriniň şol gapandan boşamaklaryny arzuwlap
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ýaşaýar. Elbetde, olara berlen möhlet taryhyň wagt çäginden hasap tutanyňda juda
ujypsyz. Dünýäniň global ösüş ýoly rehimsiz, başarnygy bolmadyga möhlet berjege
meňzemeýär. Taryh öwretmeýär, özünden sapak almadyklara jeza berýär diýen
paýhasyň ildeşleri babatda pajyga, tragediýa öwrülmeginden heder edýär.
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Täjigül Myradowa
Magtymguly Bilen Tanalan Alym
Magtymgulynyň edebi döredijiligini açmakda köp işleri bitiren, şonuň ýaly-da,
Pyragyny dünýä tanatmakda, türkmenleriň ruhy dünýäsini, şeýle hem Orta Aziýa
medeniýetini iňlis dilinde terjime edip dünýä ýaýmakda uly işler bitiren alymlaryň biride Ýusup Azmundyr.
Ýusup Azmun türkologiýa bilimini dürli ýollar arkaly ylym älemine ýetirmegi
başardy. Görnükli türkolog Magtymguly ýaly beýik söz ussadynyň öz-özünden
döremändigini, türkmen halkynyň gadymdan gelýän baý edebi ýörelgeleriniň bardygyny
iňlis diline terjime edip uly işleri bitirdi.
Ýusup aga barada Oraz Ýagmyryň “Salawmaleýkim, Ýusup aga” atly makalasyny
okanymyzda alymyň kiçiliginde dil öwrenmegiň höwesinde bolandygyny aňlamak
bolýar. Şu jahetde alym Siýetl şäheriniň Waşington uniwersitetiniň Dil bilimi bölümine
okuwa girýär. Uniwersitetde okan döwründe onuň yhlaslydygyny gören amerikan
alymy, türkolog Omelýan Pritsak özüniň türkmen diliniň grammatikasy boýunça kitap
taýýarlaýandygyny aýdýar. Muňa Ýusup aga gaty begenýär we öz ene dili boýunça
tejribeleri dogrusynda mugallymyna ýardamçy bolýar.
Ýusup Azmun öz ene dilini ylmy taýdan öwrendigiçe, onuň şirindigine göz ýetirýär.
Ýaşajyk alym bu saýlan ýoluna ynamly girişýär. Onda Magtymguly Pyragynyň
goşgularyna doly düşünmek höwesi artyp başlaýar. Şonuň netijesinde-de, bilim alandan
soň Magtymgulynyň diwany bilen baglanyşykly alymlyk derejesini gazanmaga başarýar.
Ýusup aga uzak ýyllaryň doamynda Magtymgulynyň şygyrlaryny yzygiderli
derňemegi dowam etdirdi. Bu barada alymyň “Söz kökümiz – öz kökümiz “ atly
kitabynda-da Magtymgulynyň goşgularynda duş gelýän alynma sözleriň özara semantiki
gatnaşygy boýunça alyp baran derňewlerinde onuň diňe bir iňlis dilinde ussat bolman,
arap-pars dillerinden hem ussatlygyny Pyragynyň şygyrlarynyň golýazmalaryny jikmejik derňäninde görmek bolýar. Arap-pars diline ussatlygy dogrusyn-da, Magtymgulynyň
Osmanly türkiçe ýazylan (arap elipbiýinde ýazylan) goşgularynyň golýazma
nusgalarynda harplaryň nokatlarynyň häzirki ýazuwa geçirilende döredýän
päsgelçilikleri barada açyk düşünjeleri beripdir. Ol “Arap elipbiýinde nokat uly ähmiýete
eýe. Osmanlylaryň şeýle bir sözi bar: “Nokadyny ýazmasaň, gözi kör edip bolar”. Çünki
arapçada bolşy ýaly, osmanly türküde ulanylýan arap elipbiýinde “k” we “g” sesleri üçin
bir harp ulanylýar. Şonuň üçin eger göz ( )ك وزsözüniň nokadyny aýyrsak, ol kör ()ك ور
bolýar” diýmek bilen harplarda nokatlaryň ähmiýetiniň uludygyny nygtaýar. Bu
babatda, Magtymgulynyň goşgularyny häzirki zaman türkmen diline geçirilende
nokatlara seresaplyk bilen çemeleşilmese, goşgy setirlerde getirilen sözleriň manysy
üýtgäp biljekdigi hem-de şygyrlara düşündiriş berlende-de ýalňyşlyk boljakdygy
hakynda-da ýerlikli düşünjeleri beripdir.
Ýuzup Azmun ýokarda agzap geçişimiz ýaly, bu işinde
Magtymgulynyň
goşgularynda ulanan türkmen diliniň gaýry dillere geçen sözleri, beýleki dilleriň
türkmen diline täsirini, şeýle-de şol geçen sözlerde harp üýtgeme ýagdaýlaryny, türkmen
diliniň käbir gepleşiklerinde assimilýasiýanyň täsirini hem-de, gadymky türkmen
diliniň sözlerinde atdan at we işlikden at ýasaýan goşulmalar dogrusynda-da, türkmen
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diliniň fonetikasyndan, grammatikasyndan we leksikologiýasyndan hem ussatlarça baş
çykaryp bilendigini subut edipdir.
Magtymgulynyň döredijiliginden lezzet alyp ýaşaýan Ýusup aga Amerikadaky
Garward uniwersitetinde iňlis dilinde “Magtymguly kimdir?” diýen ady bilen ylmypopulýar kitapçasyny neşir etdirýär we iňlis jemgyýetinde Magtymgula bolan uly
gyzyklanmany döredýär. Bu bolsa amerikan türkologlarynyň türkmen edebiýatyna,
Magtymguly ýaly beýik akyldarlaryna aýratyn üns bermeklerine ýol açdy.
Özge ýurtlarda Türkmeniň ruhy dünýäsini açyp görkezip bilýän tanymal alym Ýusup
aganyň ömri uzak, jany sag, işleri rowaç bolsun!
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Altyntäç Rejepowa
Professor Ýusup Azmunyň “Söz Kökümiz – Öz Kökümiz”
Atly Kitabyna Seslenme
Dilçi alym, türkolog Ýusup Azmunyň “Söz kökümiz – öz kökümiz” kitabynda
türkmen dilindäki örän jedelli, köp işlenmedik, kyn meselelere ylmy taýdan seljerme
berilýär. Alym bu ugurda örän köp işleri edipdir. Sözleriň gelip çykyşy taýdan haýsy dile
degişlidigini, manysyny anyklamakda kitabyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatly
maglumatlara baýdygyny belläp geçmek isleýärin. Dil – gymmatly hazyna hökmünde
asyrlaryň dowamynda giňelip, ösüp, özgerip, kämilleşip gelýän hadysa. Türkmen diliniň
sözlük goruny beýleki diller bilen baglylykda öwrenmek, seljermek aňsat iş däl, munuň
özi düýpli ylmy derňewleri talap edýän mesele.
Edebi golýazmalardaky hatdatlaryň ýalňyşlary eserleri türkmen elipbiýine
geçirmekde edebiýatçylara kynçylyk döredýän bolsa, dilçi alymlaryň hem bu babatda
düýpli iş alyp barmaklarynyň zerurlygyny ýüze çykarýar.
Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiliginden getirilen mysalda
görnüşi ýaly, sözüň ýalňyş ýazylmagy eseriň ýoýulmagyna getiripdir. Şunuň bilen
baglylykda bir zady aýdasym gelýär. Meniň özüm orta mekdepde türkmen dili we
edebiýat dersinden bilim berýänim üçin, bu mesele bilen gönüden-göni iş salyşmaly
bolýaryn. Ýagny Ýusup Azmunyň mysal getiren goşgusy “Baş üstüne” ady bilen 6-njy
synpyň edebiýatdan okuw kitabyna girizilen. Şonda bu bent şeýle görnüşde berilýär:
Diýseler: “Atlan-ha atlan!”
Mert ýigit – ot çeýnär syrtlan.
Ýow güni gaýrata gatlan,
Lagnat goýma riş üstüne.
Mysal getirilen bendiň ikinji setiri, dogrymy aýtsam, meniň üçin düşnüksiz
bolmagynda galýardy. Awtoryň getiren delilleri hemme zady Aý dogan ýaly etdi. Bu
bolsa biziň işimizde örän möhümdir.
Şeýle hem kitapda “halky etimologiýa”, ýagny halk köpçüliginiň öz düşünjesine görä
sözleri seljermesine hem alym öz ylmy garaýyşlaryny beýan edipdir.
Alym Ýusup Azmunyň “Söz kökümiz – öz kökümiz” atly kitaby türkmen dili, sözleriň
gelip çykyşy bilen gyzyklanýan her bir adam üçin bahasyna ýetip bolmajak gollanmadyr.
Awtoryň birnäçe dili kämil derejede bilmegi onuň ylmy derňewleriniň örän şowly
bolmagynda, sözleriň ýerlikli ulanylmagy üçin dürli delilleri getirmeginde ähmiýetlidir.
Sözümizi jemläp aýdanymyzda, türkmen dil biliminiň ösüş ýolunda “Söz kökümiz –
öz kökümiz” kitaby ylmy nukdaýnazardan örän ähmiýetli işleriň biri bolup, ene dilimize
bolan gyzyklanmany artdyrýar.
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Hudaýberdi Hally
Millî Hazyna
Milletiň gowy görýän adamy hem beýik alym barada şahsy pikir
Bir gözli diýmese, garadyr, akdyr,
Kör pakyr kümüşi, misi näbilsin.
Magtymguly
Ýurda dolanmak
Men bu ynsany Türkmenistan Moskwadan garaşsyzlyk alanyndan soň tanadym. Şol
wagtlarda ýollar açylyp, ýurda erkin gelmek, beýleki döwletlerden bolan adamlar bilen
tanyşmak hem gürleşmek mümkinçiligi döredi. Megerem, şol döwürlerde Ýusup Azmun
Türkmenistana geldi. Şeýle-de bolsa, bu sowatly adam bilen didarlaşmak, açyk gürrüň
etmek, meniň üçin kyn boldy.
Şol döwürlerde ABŞ-da ýaşaýan belli türkmenlerden biri Gurt Berdimyrat (onuň
inisi Aman Berdimyrat şindiki “Azatlyk” radiosyny esaslandyranlaryň biri)
Türkmenistana geldi. Onuň bilen tanşyp, gürleşmek isläp, myhman düşen ýerine –
garyndaşynyň öýüne jaň etdim. Gurt Berdimyrady myhman alan garyndaşy meniň
kimdigimi ýa-da näme gürrüňimiň bardygyny soraman: “Sensizem onuň töweregi KGBçiden doly, ýene näme üçin azar berýäň?” diýdi. Şondan soň daşary ýurtdan gelenleriň
golaýyna barmakdan çekindim, sebäbi kimdir biri bilen gyzyklanýan ýa bir nämälim
zady bilmek isleýän adam “ol kgbçi bolaýmasyn” diýen şübhäni döredýärdi.
Ikinji bir sebäp bolsa, şol döwürlerde döredilen “Azgybirlik” halk hereketiniň agzasy
bolanym üçin, töweregim goraglydy, her ädimim yzarlanýardy, ýurda – ata Watanyna
gelmäge mümkinçilik tapan bir ynsana zyýanym ýetmese, haýrym degjek däldi. Beýleki
bir hakykaty-da boýun almak gerek, Ýusup Azmun ýurduň prezidenti hem onuň
ýanyndaky ýokary wezipeli adamlar bilen gatnaşyklydy, prezidentden rugsat
bolmazdan, ol ýurda gelibem bilmejekdi, şoňa görä köçede urlup-ýenjilip ýören bir
oppozisiýa wekili onuň ýoldaşy däldi. Şeýle-de bolsa, Ýusup Azmun bilen gürleşmek,
onuň üsti bilen uly dünýäni görmek isleýärdim. Biz halys ýapyk hem çäkli jemgyýetde
ýaşap geldik.
Ahyrky netijede, Ýusup aganyň özi köpçülik bilen tanyşlyga çykdy, ýagny özüni, ruhy
dünýäsini halka aýan edip başlady. Ol syýasata goşulmady: “Ine, sizde ýagdaý şeýle,
daşary ýurtlarda bolsa beýle” şekilli pikirleri aýtmady, megerem, ýaňy bir özbaşdak hem
garaşsyz bolan ýurdy dünýäniň haýsydyr bir ösen döwleti bilen deňeşdirmek, “siz olara
eýermeli” diýmek dilde aňsat boljakdy, şonuň üçinem ol aň-bilim, medeniýet, milli ruhy
mirasyň gymmatlyklary barada söz açdy. Sebäbi islendik beýik başlangyç hut şonuň
üstünden ýol açyp gitmelidi, sowatsyz hem bilimsiz ösen jemgyýet ýok.
Ýurt kiçi, üstesine-de ilat sany az bolansoň, gelen-gidenler hakdaky gürrüňler, her
bir geň waka agyzdan-gaza geçip, halk arasyna çalt ýaýraýardy. Şol döwürler ýurda
gelýän köpdi, olaryň işi hem pikir-hyýaly biz üçin geň bolansoň, oňa gyzyklanma-da
artykdy. Her gelen öz pikiri, mal-emlägi, iň bolmanda “şulary etsem” diýen maksady
bilen gelýärdi.
Bir aşa baý ildeşimiz öz tiredeşleriniň hem garyndaşlarynyň arasyna ýörite dikuçar
bilen barypdyr. Ol öz tiresinden bolanlara zerli ýapon ýaglygyny paýlapdyr. Munuň
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yzyndan köp gürrüň boldy, sebäbi ol ýaglyk birine ýetipdir, beýlekisine ýetmändir, başga
bir ýeser bolsa iki ýaglyk almagy başarypdyr. Şolardan tapawutlylykda, Ýusup Azmunda
paýlaýar ýaly zerli ýaglyk ýokdy, ol öz çykyşlary, açyk sözi, aýdyň garaýşy bilen halkyň
arasyna siňýärdi. Zerli ýaglyk bolmaýanda-da, ol millete köp zat berdi, şol ruhy baýlyk
hem halkyň göwnüne ýarady, ol baýlyga höwes artyp, ondan aljaklaryň sany köpeldi. Azkem öňräge gidip aýtsam, 2016-njy ýylda Ýusup Azmunyň “Söz kökümiz – öz kökümiz”
kitaby çykanda, bir adam ýörite gyzyklanyp, meniň tanyşlarymyň biriniň ýanyna gelip,
şol kitaby alyp bolmazmyka diýip sorapdyr. Men ony berip bilmejekdigimi, eger
Türkmenistana iberäýenimde-de, onuň saklanjakdygyny aýtdym. Ol adam “Ýusup
Azmunyň kitabyny göräýjekdim” diýip arman edipdir.
Öňki meselä – Türkmenistan Garaşsyzlygyny alandan soň, ýurda gelen daşardaky
türkmenler meselesine dolansak, olaryň elten ideýalary – ündew-maslahatlary az
bolmandy, olardan aýratyn-da, işewürlik – biznes meselesi ýörgünlidi, gazanç etmek,
baýamak hem özüňi tutmak baş meseledi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň hiç bir
baha durmaýan çig baýlygyna – buýan köki, mal derileri hem ýylan zäheri, taşlanan
demir bölekleri ýaly önümlere göz gyzdyrýan köpdi. Elbetde, pagta, bagana ýa-da haly
ýaly önümleriň söwdasy has ýokardan aýlanýardy. Ýusup Azmun bu söwda goşulmady,
onuň ýoly-da, ündewi-de başgady. Ol beýleki gelýänlerden has açyk hem girişgendi,
telewideniýede höwesjeň çykyş edýärdi, žurnalistler bilen duşuşýardy, onuň sözüni
agzyndan çekip almaly däldi, metbugatda-da çykyşlary bardy. Bu bolsa ony halk içinde
tanadýardy, ýagny ony tanamak üçin, hökman ýanyna barmak zerur däldi.
Ol okamagyň, dil öwrenmegiň, milli mirasy gorap saklamagyň zerurlygyny aýdýardy.
Milli mirasdan ýitip barýan ýa-da ýitmegi mümkin bolan ruhy baýlyklary ýatladýardy.
Hut şol ündew hem halk arasynda goldaw tapdy. Beýleki gelenlerden hiç biri Ýusup
Azmun ýaly abraý hem hormat gazanyp bilmedi. Ol şeýle meseleler bilen dünýä
türkmenleriniň ünsüni bir nokada – Ata Watana jemlemek ugrunda alada etdi hem her
bir ynsanyň zähmetiniň, bar bolan ukybynyň Ata Watanyň ösmegi üçin
gönükdirilmelidigini öňe sürdi. Nirede bolsaň-da, Watan üçin zähmet çekmegiň
mümkindigini aýdyp, muny öz şahsy hyzmaty bilen görkezip başlady. Bu meniň Ýusup
agadan öwrenen ilkinji sapagym boldy, beýleki daşary ýurtdan gelenler bilenem hut şony
gürleşmek isläpdim.
Gabanmak
Ýusup Azmunyň biziň aramyzdaky meşhurlygyny diňe telewideniýede görünmegi
bilen baglanyşdyryp bolmaz, telewideniýede çykyş edýänler az däl, hatda has köp çykyş
edýänlerem bardy, ýöne olardan hiç biri Ýusup aga ýaly, umumy halk hormatyna
mynasyp bolmady, gaýtam milleti irizýärdi. Megerem, uzak ýyllaryň kolonial syýasaty
bize ýasama gürlemegi, meseläni açman, ondan sowa, ýöne şoňa meňzeş başga bir zady
aýtmagy öwreden bolsa gerek. Ýusup aga iň möhüm zatlary – halkyň garaşýan, emma
başgalardan eşidip bilmeýän maglumatyny aýan edýärdi.
Beýleki bir tarapdan, Ýusup aga ýerlere gidip, halk bilen tanyşýardy, geçirilýän
çärelere gatnaşýardy. Ýurda geleninde ol ýokary resmileriň kabulhanalarynda däl,
eýsem halk arasynda köp göze ilýärdi.
Şol işjeň gatnaşyklary, aýratyn-da, Magtymguly barada eden hyzmaty üçin, Ýusup
Azmun Magtymguly adyndaky döwlet baýragyna mynasyp boldy, ol Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň wise-prezidenti wezipesine saýlandy. Onuň
alnynda türkmeni dünýä tanatmak hem dünýäniň türkmenleri tanamagy üçin,
mümkinçilik döredi.
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Gynançly ýeri, bu ýagdaý uzak dowam etmedi, sebäbi beýle açyk hereketler, Watany
söýmek, onuň akyl-paýhasly ogullaryny hormatlamak ýurduň ýekemen hem
şöhratparaz prezidentine ýaraman başlady, ol diňe özüniň söýülmegini hem ýokary
göterilmegini isleýärdi. Owal başda öz halkynyň içinde, soňlugy bilen dünýä
türkmenleriniň arasynda şahsy abraýyny beýgeltjek bolan prezident daşary ýurtlardaky
tanymal türkmenlere öz iline gelmäge ýol açyp, ýylda azyndan bir gezek Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň mejlisini geçirdi. Ol “Türkmenbaşy” adyny
dünýä türkmenleriniň arasynda ödejek bolýardy, munuň üçin ähli mümkinçiligi, şol
sanda daşardan gelen tanymal adamlary peýdalanmagy maksat edinýärdi. Şol döwürde
“Halk, Watan, Türkmenbaşy” diýen şygary, baryp Ikinji Jahan urşunyň başynda, Adolf
Hitleriň öňe süren şygaryny türkmen durmuşy bilen baglanyşdyrdy, ýagny halk hem
Watan – Türkmenbaşy bolmalydy. Emma bu tersine çykdy, töwerekdäki sada
adamlaryň abraý-hormaty ýokary galýardy-da, onuň abraýy peselýärdi, özüni näçe
şöhrata berdigiçe, özüni näçe beýik hem taýsyz saýdygyça, şonça-da gözden düşýärdi
hem gülkünç ýagdaýa uçraýardy. Onuň töweregindäki resmiler “HALK, WATAN,
TÜRKMENBAŞY” diýip köp gygyryşdygyça, halk ondan daşlaşýardy.
Ahyrynda ýurduň prezidenti jemgyýete hem onuň aň-biliminiň ýokarlanmak
meselesine düýbünden başgaça çemeleşdi. Eger Mukaddes Injilde bar adan Hudaýyň
öňünde günäli (Rimliler 3:9 – 12; 5:8) diýlen bolsa, prezident S. Nyýazow bar adamy öz
öňünde jenaýatçy hasaplady. Ol Garagum çölünden täze, örän berk hem uly türme
gurduryp, ýurduň ilatyny ‘türme maşynyndan’ geçirip başlady, ýurda daşardan
gelýänleriň bolsa ýoluny ýapdy. Şeýlelikde, türkmen halkyny Ýusup Azmundan, Ýusup
agany hem öz ilinden mahrum etdi. Her niçik bolsa-da, bu çäre Ýusup Azmunyň halk
öňündäki hyzmatyny hem borjuny aradan aýyrmady. Ol türki dünýäni öwrenýän
alymlar bilen gatnaşygyny ýygjamlaşdyryp, öz dostlugynyň diňe türkmen bilen
çäklenmeýändigini görkezdi, Angliýada “Magtymgulynyň dostlary” jemgyýetini döredi.
Onuň daşyna adamlar jemlenip başladylar. Öň bilmeýän adamlarda Magtymgulyny
tanamak höwesi oýandy.
Eýsem ol hyzmat nämelerden ybarat?
Magtymguly barada
Magtymguly barada iş alyp baran alym köp, ol häzirem dowam edýär. Olardan
tapawutlylykda, Ýusup Azmunyň işleri hem pikir-garaýşy örän halky, ýagny halka ýakyn
hem düşnükli. Poeziýada şeýle bir düşünje bar; söz ussatlaryny ‘şahyrlar üçin şahyr’ ýada ‘halk üçin şahyr’ diýen topara bölýärler, şu babatda ylym hem şeýleräk, biri ylym üçin
ylmy derňewler geçirýär, beýleki biri halk üçin – jemgyýetiň aň-düşünjesine ýeter ýaly
iş edýär. Ýusup aganyň hyzmaty soňkulardan bolsa gerek, onuň aýdýan pikiri halka has
düşnükli boldy.
Beýik Magtymguly Pyragynyň ömür ýoly hem döredijiligi türkmen halkyny hiç
wagtda parhsyz goýmandy, sebäbi halk ol şahyr arkaly özüni tanaýar, türkmeniň
häsiýetiniň, durmuşynyň hem aň-düşünjesiniň köp bölegi, dünýägaraýşy, şol sanda
umyt-arzuwy şahyryň eserlerinde jemlenipdir.
Bilşimiz ýaly, Magtymgulynyň özünden golýazma ýa-da bitewi bir diwan galmandyr,
şahyryň nebereleriniň aýtmagyna görä, olar türkmençilige eýerip, golýazma ýa-da kitap
sorap gelenleriň haýyşyny gaýtaryp bilmän, özlerinde bar bolan golýazmalary hem
kitaplary ýitiripdirler. Soňlugy bilen halkyň hakydasynda bar bolan hem
Magtymgulynyňky diýlip tanalýan goşgulary kätipler, hatly-sowatly adamlar hat ýüzüne
geçiripdirler. Şeýlelikde, Magtymgulynyň eserleriniň birnäçe golýazmasy emele gelýär.
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Ol golýazmalar biri beýlekisinden azda-kände tapawutlanýar, olarda ýalňyşlar, nätakyk
sözler hem Magtymgulynyň aýtmajak, ýöne onuň adyna berlen goşgular hem ýeterlik.
Türkmenistanda Magtymgulynyň eserleri näçe gezek çap edilen bolsa, ol şonça gezek
hem dürli dawa-çekişmeleriň döremegine sebäp boldy. Şahyryň akademiki neşirini
taýýarlamak işi şu güne çenli başartman gelýär.
Magtymgulynyň döredijiligi barada ylmy iş alyp baranlaryň biri-de Ýusup Azmun
bolup durýar. Ol öz derňewleri barada çykyş edende, aýratyn bir golýazmany ölçegdaşy
etmeli däldigini, dawaly meselelere giňişleýin çemeleşmegi, dürli golýazmalary
deňeşdirip öwrenmegi öňe sürýär. Ondan öň haýsydyr bir jedelli mesele orta atylanda,
kitaby çapa taýýarlanlar “biziň salgylanan golýazmamyzda, ol şeýle ýazylypdyr” diýmek
bilen özüni hakly saýýardylar. “Eýsem näme üçin hut olaryň “ýüzlenen golýazmasynda”
şeýle-de, öň ol başgarakdy” diýen sowal orta atylýardy. Ýusup Azmun jedel döredýän
pikirleriň başga çeşmelerde nähili gelýändigini aýdýar. Ol türkmen alymlarynyň aýagy
ýetmejek ýerlerdäki, meselem, Britan muzeýinde saklanýan golýazma barada gürrüň
edip bilýär. Ol arap elipbisindäki tekstiň okalyş düzgünleri dogruda goýberilýän hatalary
belläp geçýär. Beýleki bir bulaşyklyk – aýdylyşy türkmen sözlerine meňzeş, aslynda
manysy aýry bolan arap we pars sözleri barada möhüm bellikler aýtdy. Bu bolsa halk
üçin gymmatly, ýagny ol başga mekdepden ýetişen alym.
Ol metbugatdaky çykyşlary bilen çäklenmedi, Magtymgulyny dünýä tanatmak isledi.
Mundan ötri Londonda “Magtymgulynyň dostlary” jemgyýetini döretdi. Bu jemgyýete
Gündogar poeziýasyny söýüjiler, şol sanda biziň Magtymgulymyza aýratyn sarpa goýýan
ynsanlar jemlendiler. Jemgyýetiň birnäçe gezek dabaraly ýygnanyşygy geçirildi, şol
ýygnanyşyklar hem öz gezeginde aýdym-saz we medeni çäreler bilen bezeldi, oňa dürli
ýerlerden, şol sanda Türkmenistandan köp sanly myhman çagyryldy.
Bu jemgyýetiň iň beýik işlerinden biri – Magtymgulynyň eserlerinden bir bölek –
saýlanyp duran 40 goşgynyň iňlis diline geçirilmegidir hem onuň “Merkezi Aziýanyň
sähralaryndan aýdym” (iňlisçe – Songs from the Steppes of Central Asia, 1995.) ady bilen
kitap bolup çykarylmagydyr.
Ol işi gurnamakda, goşgulary iňlis diline terjime etmekde hem neşir işlerinde, Ýusup
Azmunyň näçe zähmet çekendigini göz öňüne getirmek mümkin däl.
Folklor
Ýusup Azmun ýazuwly edebiýatyň gözbaşy bolan halk döredijiligine aýratyn ähmiýet
bermelidigini öňe sürýär. Onuň “Gorkut ata” ýa-da “Kitaby dädem Kurkut” barada eden
işleri uly. Öz çykyşlarynda “Gorkut atanyň” beýik ähmiýetini nygtap gelýär.
Türkmenistanda bolsa bu taýsyz hazyna “milletçilikli hem zyýanly” diýilýän gara sanawa
girizilipdi, uzak ýyllaryň dowamynda öwrenilmedi hem nesiller ol eseri okamakdan
mahrum boldular.
Ýusup Azmun bir säw bilen türkmenleriň arasynda saklanyp galan “Gorkut atanyň”
ylmy jemgyýete mälim bolmadyk nusgasyny köpçülige ýetirdi, ony Türkiýede özbaşdak
kitap edip çykarmagy başardy, golýazma barada öz derňewlerini aýan etdi. Gynançly
tarapy, ol nusga hem Türkmenistandaky okyjylara entek elýeterli däl.
Mundan daşary-da, biz Ýusup agadan halk dilinde ýaşap gelýän janly poeziýa barada
gowy sözleri eşidýäris.
Bilşimiz ýaly, rus kolonial agalygy Türkmenistany basyp alanynda, onuň bir uly
bölegi Eýranda, ýene bir bölegi hem Owganystanda galdy. Halk döredijiligini toplaýjylar,
etnograflar Türkmenistanyň öz çäginde belli derejede iş alyp barsalar-da, döwlet
serhedinden daşardaky türkmenleriň ýagdaýyndan habarsyzdylar. SSSR-iň Owganystan
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bilen azda-kände gatnaşygy bolsa-da, Eýran serhedi berk ýapykdy, syýahata, ylmy
ekspedisiýalar gurmaga hiç hili mümkinçilik bolmady. Şol sebäpden Türkmensährada
hem Hazar deňziniň günorta ýakasynda ýaşaýan türkmenleriň medeni we ruhy durmuşy
öwrenilmedi diýen ýaly. Bu meselede Ýusup aga bize agylar hem tawuş aýtmak ýaly beýle
bir düýpli öwrenilmedik baýlygy mälim etdi.
Şonuň bilen birlikde, ol Türkmenistanyň öz içinde folklory toplaýjylar bilen tanşyp,
olaryň işlerine gowy baha berýär. Meselem, Murgap jülgesinde ýaşap, bütin ýurdy
aýlanyp ýören folklorçy Ümür Eseniň ýanyna baryp, onuň işi hem durmuşy bilen
gyzyklandy, onuň öz güýji bilen döreden muzeýini gördi. Ol Ümür Esen ýaly taýsyz
gymmatly adamyň hyzmatyna ýokary baha berdi, ony ruhy taýdan goldap geldi. Ýusup
Azmuna Türkmenistana baryp-gelmek ýoly ýapylanda-da, şeýle adamlar bilen
gatnaşygyny kesmän saklaýar. Men muny şaýat bolanym üçin aýdýan.
Ol aýratyn dünýäni açyjy alym hem ündewçi, bize bilmedik hem eşitmedik
zatlarymyzy aýdýar, eger şeýle adam bolmasa, onda nähili baýlykdan mahrum
galjagymyza soň göz ýetirýärin.
Ylmy işleri
Bu işlerden daşary Ýusup Azmun özüni dilçi alym hökmünde has gowy duýýar. Onuň
bu ugurdaky ylmy işlerini aýratyn bellemek gerek, sebäbi ol türkmen dil biliminiň
ünsden düşürýän möhüm pudaklaryny özleşdirmäge ýardam edýär.
Onuň “Söz kökümiz – öz kökümiz” atly kitaby (Stokgolm, 2016) adyndan mälim
bolşy ýaly, sözleriň ýasalyşy, olaryň kökleri hem gelip çykyşy baradaky meselelere
gönükdirilýär. Alym söz köklerini gadymy türki dil bilen deňeşdirýär hem oňa arap-pars
dillerinden ýeten täsirler barada durup geçýär.
Bu ýerde täzelik nämede diýilmegi mümkin. Owaly bilen Türkmenistanyň
lingwistika pudagynda, sözleriň gelip çykyş köklerini hem manysyny öwrenmek aýratyn
pudak hökmünde özleşdirilmedi. Munuň syýasy howp-hatar bilen baglanyşykly
bolmagy mümkin. Owaly rus imperiýasy, soňra Kommunistler zamanynda milletçilere
ýa-da milli meseleleri gozgap bilýänlere ýowuz daraşyldy. Köp adam şeýle aýyplamalar
bilen ýoklandy ýa-da uzak möhletleýin türme tussaglygyna höküm edildi. Meselem, M.
Geldiýew diýen dilçi öz ajalyna ýogalandan soň “halk duşmany” diýlip garalandy hem ol
bendäniň ruhy, eden işleri “tussag astyna” alyndy. Şonuň üçin bir alymyň bir sözi alyp,
“onuň kökleri şeýle, ol biziň gadymy dilimizden gelip çykýar” diýmäge ygtyýary bolmady.
Ikinji bir geň ýagdaý – türki diller özara baglanyşykda ýa-da bölekleýin
öwrenilmeýärdi. Kommunistik syýasat türki ýakynlykdan howatyr edýärdi, şonuň
üçinem içerki türki birleşik barada pikir aýtmak, bu ugurda nähilidir derňew işlerini alyp
barmak gadagandy. Meniň uniwersitetde okuwa başlan döwrümde, biziň azeri asylly,
pars dili mugallymymyz bardy, türkmen dilini oňat bilýärdi. Şol ýaş dilçi biziň
uniwersitetimizde, pars diliniň fonetikasy bilen türki diliň fonetiki baglanyşygy barada
alymlyk dissertasiýasyny gorady. Ol her näçe höwes etse-de, türkmen dili bilen azeri
diliniň gatnaşygy hakda ýeke agyz hem aýdyp bilmedi. Ýogsa ol şahyrdy, onuň goşgulary
türkmen diline terjime edilýärdi.
Türkmen diliniň rus dili bilen baglanyşygy barada deňeşdirme grammatika ýazyldy,
bu ugurdan ýörite edebiýatlar çap edilipdi hem Türkmenistanyň şertinde, şol sanda
Ylymlar akademiýasynda rus dili öwrenilýärdi. Muňa garamazdan, türkmen diliniň
goňşy diller bolan azeri, özbek ýa-da gazak dili bilen baglanyşygy hakda hiç bir iş ýokdy,
hiç bir türkmen alymy goňşy türki döwletlere gidip, olaryň dillerini öwrenmedi ýa-da
olar bize gelip bilmediler. Ýusup Azmun bu ugurda bize ýol görkeziji bolup, dil
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medeniýetiniň taryhyny öwrenmekde, goňşy dillere ýüzlenmezden, öňe gidişligiň
bolmajagyny aýdýar.
Mundan daşary Ýusup Azmunda pars hem arap dilleri-de bar, ol iňlis dilindäki
çeşmelere gaty arkaýyn girişýär. Beýle mümkinçilik – gymmatly çeşmeler
Türkmenistandaky alymlaryň eliniň aşagynda ýok, bar bolaýanda-da, dil bilmezlik
kynçylygy orta düşýär. Iň ýönekeý mysaly aýtsak, pars dili, Türkmenistanyň
uniwersitetinde az wagtlyk pars dili fakulteti işlän hem bolsa, ony çalt ýapdylar, pars dili
diňe türkmen filologiýasy fakultetinde goşmaça sapak hökmünde geçilip başlandy. Arap
dili hakda asla gürrüň ýok, Sowet häkimiýeti ýyllarynda Türkmenistanyň okuw
jaýlarynda arap dili düýbünden öwredilmedi. Ol dili öwrenmek üçin, iň ýakyn bolanda,
Özbegistana gitmelidi. Uniwersitetde okan döwrümizde, iň belli dilçilerden birini “ol öň
düýe çopany bolupdyr” diýip öwýärdiler hem şol gatlakdan ösüp ýetişen alymlara
hormat goýýardylar. Belli adamlar öz aslyny, maşgalada alan terbiýesini ýaşyryp
geldiler, Ýusup aga bolsa dädesiniň sowatly adam bolandygyny aýdýar, ondan köp zat
öwrenendigini häli-şindi ýatlaýar hem muňa buýsanýar.
Bizdäki şol ýetmezçilikler Ýusup agada ýeterlik derejede bar eken. Şonuň üçin ol biz
üçin ägirt baý janly ensiklopediýa, onuň ylmy işleri, duşuşyklarda öňe sürýän pikirleri
ýetdirgisiz hazyna. Ol islendik soragyňa basa ýakyn, gübürdäp duran bariton sesi bilen
jogap berýär welin, mesele öz-özünden düşnükli bolýar.
Bir gürrüňçilikde Ýusup aga:
– Türkmen klassyky edebiýatynda, pars dilinden, täjik diliniň täsiri has agdyklyk
edýär – diýdi.
Bu hem biz üçin täzelik, sebäbi pars hem täjik diliniň aratapawudyna onçakly
düşünmeýän alymlar ony diňe bir galyp – pars dili bilen çäklendirip geldiler. Aslynda
bolsa biziň şahyrlarymyzyň köprägi, şol sanda irki döwürdäki bilimli adamlar Buharada,
Samarkantda hem Hywada bilim alypdylar. Olaryň halypa saýýan beýik alymlary,
akyldarlary, baryp al-Farabydan başlap, Rudaky, Möwlana Jelaleddin Rumy, Jamy,
Dehlewi, Nowaýy, Meşrep şol mekdepden çykypdylar. Biziňkiler şol halypalara
eýerenlerinde-de, olarda täjik diliniň täsiriniň güýçli boljakdygy belli, armanly tarapy, ol
dil aýratynlykda öwrenilmedi, ol häzirem öwrenilenok, pars dilinden azda-kände alym
bolsa-da, täjik dilinden hiç kim ýok.
Ýusup Azmun şeýle meseleleriň bardygyny aýdýar. Onuň entek halka ýetmedik işleri
bar, meselem, gadymy Orhon-Ýeniseý daş ýazgylary baradaky işi, ol taýýar kitap bolsada, entek elimize gowşanok. Şolar ýaly işler başga-da bardyr diýip umyt edýän. Ol biziň
milli hazynamyz, oňa örän aýawly hem eýeçilikli çemeleşip, ählisini halka ýetirmek
gerek.
Sungata bolan söýgi
Ýusup Azmuna sungat işgärleri-de aýratyn sarpa goýýarlar, sebäbi ol sungat
işgärlerini hormatlaýar. Ýusup aga sungaty giň manyda kabul edýär; şeýle adamlar bar,
saz sungatyny söýýärler, aýdymy halamaýarlar ýa-da klassyky-nusgawy sungaty
halaýarlar, bu günüň täze sungatyny ýigrenýärler, ol beýle däl, zehinli hem ukyply her
bir sungat işgärine ýeterlik hormaty bar.
Owaly bilen onuň nusgawy aýdym-saza bolan söýgüsi uly. Ol demirgazyk
Türkmenistana – Daşoguz welaýatyna gidip, beýik bagşy Magtymguly Garlynyň ýaşan
ýerlerini gördi hem halypadan tälim alan ýa-da onuň ýolundan aýdym aýdýan
şägirtlerini diňledi, halkyň ol beýik bagşy baradaky pikir-garaýşy bilen tanyşdy. Bu
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syýahat barada ýörite wideo ýazgysy bar, ol Günbatara ýaýrap, meniň elime-de gelip
ýetensoň, muny aýdýan.
Ol diňe bir görmek ýa-da baryp tanyşmak däl, eýsem türkmen sungat işgärleriniň
dünýä çykmagyna ýardam etdi. Angliýa ýaly uly döwletde geçirilen çärelere türkmen
aýdymçylaryny hem sazandalaryny çagyrdy. “Magtymgulynyň dostlary” jemgyýetiniň
duşuşygynda, belli türkmen baritony Atageldi Garýagdyýew, halk aýdymçysy Atabaý
Çaryguly, tüýdükçi sazanda Çaryýar Juma Angliýada bolup gitdiler. Ol tutuş döredijilik
kollektiwini – “Jan” teatryny Angliýa çagyryp bildi. Olary mümkinçiliginiň boldugyndan
maddy taýdan goldady hem myhman ýerleri bilen üpjün edilmegini gurady.
Belli türkmen kompozitory Nury Halmämmet barada ýazyjysy Oraz Ýagmyryň ýazan
kitabyny iňlis diline terjime etdi hem “Amazon” arkaly satuwa çykardy.
Bu ýerde men uly hem tanymal adamlar barada aýdyp geçdim, aslynda ol her bir
zehini görmegi başarýar. Soňky gürrüňdeşlikde ol meniň tanamaýan, aslynda bolsa bir
ýerde, bir şäherde ýaşan ildeşlerim hakda gürrüň berýär. Bu meniň üçin aýratyn sapak.
Ol sungat işgärleriniň dosty hem olaryň janköýeri. Yslam Babaýew atly bizde bir
gitaraçy sazanda bardy, ýalňyşmasam, türkmenleriň arasyndan diňe şol gitara saz
sungatyndan ýokary bilim aldy. Men ony diňe ýekeje gezek ýanynda oturyp diläp
gördüm. Ispaniýadaky Andaluziýa sazandalaryny ýatladýan ol ynsanyň senedine ýol
açylmady, ýagny türkmenler onuň sungatyna ýeterlik sarpa goýmaga ýetişmediler.
Estrada aýdymçysy Myrat Sadykow ýaly käbir aýry-aýry adamlar bolaýmasa, onuň
sungatyndan ýeterlik peýdalanyp bilmediler. Ine, şol ynsan ýol heläkçiligine uçrap,
birdenkä biziň aramyzdan gitdi. Bu ynsan, onuň ukyby hem beýik senede eýe bolşy
hakda, Ýusup Azmun “Edebiýat we sungat” hepdeliginde öz gynanjyny bildirdi. Şeýle
sazandanyň ýitgisini ýurtdan çetdäki Ýusup Azmun gördi, başgalar görjegem, tanajagam
bolmady.
Ynsan göreldesi
Ol uzak ömri, iş tejribesi hem adamlar bilen gatnaşyklary babatda-da, bize köp zat
öwredýär.
Ýusup Azmunyň dostlary
Aslynda Ýusup Azmunyň döreden “Magtymgulynyň dostlary” atly jemgyýetiniň ähli
agzasy onuň dostlary. Men ol uly topar däl, şaýat bolan käbir ýagdaýym barada
aýtmakçy.
“Azatlyk” radiosynda işleýän döwrümde, Ýusup Azmundan maňa bir ses – onuň
aýdan sözi gerek boldy. Haýdan-haý onuň işleýän ýerine – Kipr (Kıbrıs) uniwersitetine
jaň etdim. Telefony alan adam Ýusup aganyň indi bu ýerde işlemeýändigini, bir azajyk
garaşsam, onuň telefonyny aýtjakdygyny mälim etdi. Men garaşdym. Ol derrew Ýusup
aganyň täze telefonyny tapyp berdi. Onuň bu aladasy öz kärdeşine bolan uly hormatdan
nyşan.
Öz gezeginde Ýusup aga-da başgalar barada şeýle. Folklorçy Ümür Esen dünýäden
gaýdanda, bu ýitginiň nähili agyrdygyny aýdyp bilen Ýusup Azmun boldy.
Mümkin bolsa ol tanyşlary bilen gatnaşygy kesmeýär. Ine, bir garaşylmadyk
pursatda, ýöne ony isleýän wagtyňda, saňa jaň gelýär. Ýaşulynyň gübürdäp duran
bariton sesi seniň ýüzüňi ýagtyldýar, ol ýagdaýyňy soraýar, bir täzelik, iň bolmanda,
eşitmedik sözüň bilen ruhuňy täzeleýär.
Golaýda Ýusup aga türkmen diliniň fonetikasy boýunça bir ylmy işi tamamlady. Ol
bu işini belli türkmen alymy, akademik Agajan Geldiýewiç Babaýewe bagyşlandygyny
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aýdyp, muňa buýsanýar. Şeýle alymyň Türkmenistanda gadyrynyň bilinmeýändigine,
hormatynyň ýeterlik däldigine bolsa gynanýar.
Ýeri gelende aýtsak, A.G. Babaýew Türkmenistanyň çäginden ösüp ýetişen, SSSR
Ylymlar akademiýasynyň habarçy agzalygyna saýlanan ilkinji hem ýeke-täk alymdyr.
Beýleki alymlar haýsydyr bir pudak boýunça ýokary alymlyk derejesine ýetdiler, ýöne
hiç biri SSSR Ylymlar akademiýasynyň habarçy agzalygyna dalaş edip bilmändi. Ol
dünýäde çölleri öwrenmek hem çölleşmegiň, çäge syrgynlarynyň öňüni almak boýunça,
tanymal alym hasaplanýar. Ol ukyply guramaçy, Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasyna köp ýyllap ýolbaşçylyk etdi. Ahyrynda şöhratparaz diktatoryň hökümet
başyna gelmegi bilen ol wezipeden çekildi. Şondan soň “dost” bolup ýören adamlarynyň
hem ençemesi A.G. Babaýewden gaçdylar, ýöne Ýusup aga çekilmedi, gaýta oňa ýakyn
durdy.
“Adam nämä garyp – hoş söze garyp” diýipdirler, Türkmenistan bir dünýäniň
unudan ýurdy boldy. Ol SSSR döwründe-de iň çetde galan ýurtdy, onuň ylmy hem
medeni ösüş derejesi pes hasaplanýardy, Agajan Babaýew şeýle peslikden ýokary çykyp,
dünýä tanaldy. Muny bolsa entegem boýun almak islemeýärler, Ýusup Azmun muny bize
ýatladýar.
Watan hakda
Ýurdundan aýra düşeniň öz ilini söýmeýäni, meger, ýokdur, ýöne Ýusup aganyň
dogduk topragyna söýgüsi üýtgeşik, ol toprak hakda söz açanda, nähilidir söýgi bilen,
aşa duýguly gürrüň berýär. Oňa öz iliniň daglary, çöli, gurak tebigaty aýratyn ýakymly.
Ol ABŞ-da Arizona ştatyna baranynda: “Men öz topragym ýaly yssy hem gurak çölli ýere
geldim, bu ýerde-de atlary diýseň halaýarlar” diýýär.
Öz ýurdunyň gury topragyny, onuň her bir ot-çöpüni, şol tebigat bilen baglanyşykly
sözleri, ol ýerde ýaşaýan sada adamlaryň dilini her gezek gadyr bilen ýatlaýar. Ol toprak
Ýusup Azmunyň kalbynda dürli-dümen mukam öwüşginlerinden doly, arman hem
wysal bilen joşgun atýan ägirt güýçli simfoniýa. Belki-de, ol kompozitor bolsa,
Türkmenistany has giň açardy diýip oýlanýan.
Ýusup Azmun öz topragy barada “Daglar” diýip, täsin bir aýdym döredipdir. Men
ýurdy küýsänimde, aram-aram şol aýdymy diňleýän. Şonda hyýalym edil bulutlar ýaly,
öz ilime sary süýşýär. Ol bu aýdymy mysapyrlar üçin döreden ýaly bolup dur.
Aýralyk
Biziň kärdeşimiz, ýaş kiçimiz, žurnalist Guwanç Geräniň ejesi ýogaldy. Ýusup aga
Guwanja jaň edip, öz gynanjyny bildirdi.
– Aýralygyň agyr tarapy şonda. Dädem ýogaldy, baryp bilmedim. Ejem ýogaldy,
baryp bilmedim. Ol bendeler seni küýseýär, seni görüp gitjekler, sen bolsa olaryň
ýanynda ýok. Ine, şol ýeri agyr. Galan kynçylyk hiç, sen barmasaň-da gelip gidip
duranlar bar, habarlaşyp bolýar, ýöne didarlaşmak mümkin däl, olaryň başujunda
bolmazlyk agyr.
Iş hakda
Ýusup Azmun mydama işläpdir, az pula bolsun, köp pula, hatda öz zyýanyna
galypdyr, ýöne işläpdir, ol häzirem işleýär. Her gezek habarlaşanymyzda: “Häzir işimi
bolup, saňa jaň edip durşum” diýýär. Ol şeýle etmek bilen döredijilikli işini mydama
dowam etdirmegiň mümkindigini özünden ýaşlara görkezýär.
– Hudaýberdi, bir hakykat bar, garradygyňça güýjüň hem gündelik harjyň azalýar, iş
öndürijiligiň haýallaýar, munuň tersine – etmeli işleriň gerimi artýar. Şonuň üçinem
wagty ýitirmeli däl. Soň kitap çykarmak ýa başga bir iş üçin gazanç edip bilmersiň.
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Özümi garry saýmaly wagtymda, bu maňa sapak boldy.
Jemleme
Her adamyň ömri gapma-garşylykdan hem göreşden doly bütin bir dünýä. Ýusup
aga ýaly köpi gören, köp ýerlerde ýaşan hem ençeme taryhy öwrülişige şaýat bolan
ynsanyň ruhy dünýäsi, gör, nähili baý hem köptaraply bolmaly.
Men öňräk Ýusup agadan, öz terjimehalyny ýazmagy haýyş etdim. Hakykaty beýan
edýän terjimehaly islendik beýik eserden pesde goýup bolmaz. Ol: “Muny ýazaryn, ýöne
ol türk dilinde bolar” diýdi.
Tapawudy ýok, ol ynsandan alyp bilenimiz – milli baýlygymyz.
Hudaýberdi HALLY, ýazyjy.
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Erhan Aktaş
Köroğlu ve Kırat’a Saha Folkloru İyesi Üör Üzerinden
Bakmak
Giriş
Uzun asırlar boyunca bozkır tipi bir maişete sahip olan Türkler için bu hayat tarzının
ortaya çıkardığı kahraman tipi ile bunun epik eserlere yansıması ile atının, örnekleri bir
hayli fazla olan dünyevî gereksinimler için kullanılması bir tarafa bırakılacak olursa
dinî-uhrevî hayatlarına da önemli ölçüde tesirlerde bulunduğu gerçeği söz konusudur.
Türklerin tarihî süreçte inandıkları ve inanmaya devam ettikleri tüm dinî sistemler
içinde bu durum fasılasız devam etmiştir. Ancak genele baktığımızda geleneksel Türk
inanç sistemi içerisinde bu durumun yoğunluğunun daha fazla olduğu gözden
kaçmamaktadır. Bu çalışmada Sibirya coğrafyasında yaşayan Türk gruplarının halk
edebiyatı geleneğinde bulunmayan -Tobol Tatarları hariç- bir epik yaratmada yer alan
kahraman ve atının doğum, yaratım ve dönüşüm tipolojisi Sibirya Türk gruplarından
biri olan Saha dinî hayatında ve mitolojisinde yer edinmiş mitik bir tip bağlamında ele
alınacaktır. Saha mitolojisi çerçevesinde ele alacağımız tip bu gelenekte yer alan üör
iyesidir. Ben bu tipin sahip olduğu birtakım özelliklerin birçok epik anlatıyla birlikte
kahramanlık konulu halk hikayeleri ve benzeri yaratmalarda ortak özelliklere sahip bazı
kahraman ve at tipinin ilk örneklerinden birisi olduğunu düşünüyor ve bilhassa Sibirya
grubu Türk folklor geleneğinde örneği bulunmayan Köroğlu anlatmasında kahramanın
ve atının olağanüstü doğum, kahramanlığı elde etme ve atının yaratılışı motifleriyle ön
plana çıkan Köroğlu ve kıratının işte bu yukarıda isimleri geçen Saha mitik iyesinden
kaynaklanarak farklı coğrafyalarda versiyon ve bunlara bağlı varyantları bulunan bir
anlatma geleneğinde benzerlik ve farklılıklarıyla yaşamaya devam ettiğini
düşünmekteyim.
Doğuş, Yaratılış ve Renk Sembolizasyonu Bakımından Köroğlu ve Kırat
Köroğlu anlatması Türk Dünyası folklor geleneği içerisinde neredeyse tüm boylarda
örnekleri bulunan geniş bir yaratım sahasına sahip ürünlerden biridir. Türkiye, Kırım,
Kuzey ve Güney Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu
Türkistan gibi Türk bölgelerinde zaman zaman birden fazla varyantın mevcudiyeti göze
çarpmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu destanî gelenekte yer almakla birlikte
kahramanlık konulu halk hikâyesi, masal ve hatta efsane türlerinde de görebildiğimiz
bir çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir. Yine Köroğlu adına ait halk şair(ler)i ve bunların icra
ettiği halk şiiri örnekleri de halk edebiyatı geleneğinin farklı bir dairesi içinde
değerlendirilebilir. Yukarıda sayılan Türk bölgelerindeki örneklerle birlikte yine Türk
kültür hâkimiyetinin ağır bastığı Türkistan ve Kafkasya’da meskûn Arap, Gürcü,
Ermeni, Kürt, Tacik halkları arasında da bu geleneğin izlerini takip edebilmek
mümkündür (Garriyev 2007:58-67, 168-175). Söz konusu epik yaratmanın varyantları,
bunların konuları, Türk Dünyası’nda Köroğlu üzerine yapılan kıymetli incelemeler bu
çalışmanın konusu dışında olduğu için burada yalnızca saydığımız konuları
ayrıntılarıyla ele alan birkaç çalışmaya işaret etmekle yetineceğim. Buradan hareketle
Karadavut 2002, Ekici 2004, Bayat 2009 ve Koz 2014 künyeli çalışmalar gerek
monografik mahiyetleri gerekse de alp ve âşık Köroğlu ile ilgili birçok önemli çalışmayı
bir araya getirmesi açısından ilk planda zikredilmesi gereken ürünler arasındadır.
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Köroğlu’nun kahramanlığa gidiş yolundaki en önemli süreçler kahramanın dedesi
veya babasının bey/paşa/padişah için bir at seçmesi, atların beğenilmemesi, ceza olarak
gözlerinin kör edilmesi, oğul/torunun bunun intikamı için yanıp tutuşması,
kahramanlık hazırlıkları, atların olağanüstü bir hüviyet kazanması şeklinde ana
hatlarıyla sıralanabilir. Burada kör edilme motifini ortaya çıkaran önemli unsur
Köroğlu’nun zuhuru gibi gayet mühim bir yere sahip olan atların yaratılma ve
olağanüstü özelliklere sahip olma sürecidir. Türk Dünyası’ndaki varyantlara
baktığımızda sonradan Köroğlu/Goroğlu adını alacak kahramanın atları da aynı
kahramanın ortaya çıkış süreciyle birçok konuda paralellik göstermektedir. Konunun
ayrıntısına geçmeden önce gerek kahramanın gerekse de atının en büyük ortak
noktasının fizikî ve manevi konularda dinî boyutları yüksek olan bir değişim
geçirdiklerini söylemek yerinde olacaktır. Buradan hareketle bu değişim öncelikle
kahraman sonrasında atının üzerinde gerçekleşmektedir. Kahramanın isim temelindeki
değişimi tüm varyantlarda aynılık göstermez. Bazı varyantlarda ilkin Ruşen/Rövşen
olarak gördüğümüz kahraman adayı özellikle Doğu versiyonlarındaki örneklerde
mezar/körlük ilişkisinden dolayı Goroğlu ismiyle karşımıza çıkar. Bu sebeple Türkistan
metinlerinde değişim torun veya oğulun kahramanlık kazanmasından sonraki
değişiminden ziyade dünyaya geliş biçiminden hareketle yaşanmaktadır. Ancak içerik
özelliklerine bakıldığında Doğu versiyonlarındaki ad alış diğer metinlerdeki ad alıştan
daha ilahî bir özelliğe sahiptir. Bu öte dünya menşeli ad almadan sonra atın ortaya
çıktığını, özenle seçildiğini akabinde ise Köroğlu’nun olağanüstü güç ve silahlarla
mücehhez olarak namını yaymaya başladığını görmekteyiz. Bahsettiğimiz kahramanlık
kazanması ve namını yayması ise bu çalışmanın dışında kalmakla birlikte bu başlıklar
ayrıntılı bir şekilde Ekici 2004: 123-138’den takip edilebilir. Bu takibin yanı sıra
kahraman adayının kahramanlığa yürüyüşü sürecini tüm Türk Dünyası epik geleneği
genelinde görebileceğimiz Türk destan kahraman tipolojisinin oluşum sürecinin
ayrıntıları için Kara Düzgün 2014’e bakılabilir.
Köroğlu’nun bir seyis oğlu/torunu iken kahramana dönüşmesinin yanısıra atının
oluşum ve dönüşüm süreci daha dikkat çekicidir. Varyantlardaki ortak gösterim göl,
nehir gibi su kültüne bağlı bir mekândan çıkan bir aygırın su kenarında otlayan
kısraklardan birini dölleyerek yeniden su altına geri dönmesidir. Bu sahneyi birçok
varyantta takip etmek mümkündür: Azerbaycan anlatmasının Tebriz ve Paris
nüshalarında nehirden çıkan at(lar)ın kısrakla çiftleştiği ve Köroğlu’nun tayları
bunlardan doğar (Bayat 2009: 75). Antep rivayetinde ise Türkistanlı Sinani Bezirgân’ın
Arap atı ile gece yarısında köpüklenen denizden çıkan aygırın çiftleşmesi ile Kırat doğar
(Bayat 2009:77). Köroğlu’nun Özbek ve Türkmen varyantlarında kahramanın asıl atının
su aygırının aştığı kısraklardan dünyaya geldiği ifade edilirken Kazak ve Kırım
varyantları hariç, diğerlerinde gölden/deryadan çıkan bir atın bir/iki kısrağa
aşmasından doğmuştur (Karadavut 2002: 96). Bazı varyantlarda ise su-at ilişkisi
yukarıdaki örneklerden farklı bir şekilde ifade edilmiştir. Destanın Rza Zaki nüshasında
zayıf ve çirkin at seyis tarafından sadece sudan geçtiği için beğenilip Bey’e tavsiye
edilirken önceki iki atın sudan geçmeyip sadece bunun geçtiği söyletilmiştir (Bayat
2009:76).
Doğrudan doğruya sudan çıkan bir aygırla çiftleşen bir kısraktan olmasının yanı sıra
Köroğlu’nun bu atlarının bir diğer özelliği son derece çirkin, çoğunlukla siyah veya bir
tüyü ak bir tüyü kara, karakırçıl olmalarıdır. Bu durumun tersi Azerbaycan
Köroğlusunun Paris nüshasında farklı olup doğan tayların tüylü ve heybetli oldukları
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ifade edilir. Bu olumsuz fizikî tasvirler ileride ayrıntılandıracağım üör tipiyle olan
bağlantıyı ortaya koyması için de önemli bir benzerlik taşımaktadır.
Üör bahsine geçmeden önce de Köroğlu’nun kıratının su kültü menşeli bir yaratıma
bağlı olması ilk defa ve yalnızca bu destana özgü bir durum değildir. Çünkü Türk
boylarının ortak mitik unsurlarına bakıldığında gerek üör örneğindeki gibi gerek
Köroğlu’nun atları örneğinde gerekse de başta Sibirya destan kahramanlarının atları
olmak üzere Türk Dünyası destancılık geleneğinin diğer ürünlerindeki at tipolojisinin
menşeinde benzer yaratım özellikleriyle birçok örnek karşımıza çıkmaktadır. Bu konu
gerek folkloristler gerekse de sanat tarihçiler tarafından ayrıntılı bir şekilde de
irdelenmiştir. Pertev Naili Boratav, Zeki Velidî Togan’dan naklen Amuderya’nın
kollarından ‘Vahş’ havzasında Rusta-Bik mevkiinde sudan çıkmış atlar hakkında
hikâyeler anlatıldığını, bu atlara da bizim destanlarımızda Bidev At denildiğini
kaydetmektedir. (Boratav 1984: 65; Karadavut 2002:97). Boratav, bu tabirin Manas,
Bozoğlan, Dede Korkut Hikâyeleri ve Battal Gazi’de de geçtiğini ekler (Boratav 1984:
66). Yine çalışmamın metin kaynağını oluşturan Köroğlu’nun atları ile Dede Korkut
Hikâye kahramanlarından Bamsı Beyrek için alınan at, deniz kulunu bir boz aygırdır
(Boratav 1984: 66; Elçin 1997: 506). Atın özellikleri ve kahramanın hüviyetini
oluşturmasına etkisi konusunda ise Ahmet Caferoğlu Sibirya şaman ve Moğol halk
edebiyatında at sürülerinin ilahî bir menşee sahip olduklarını, Buryat destanlarında
kahramanın atının tıpkı Yakutlarda olduğu gibi ya gökten indiğini veya ilahî takdirle
dünyaya gelip müstakbel sahibi öksüz kahramanı büyüttüğünü söyler.” (Karadavut
2002:99). Bu örnek atın kahraman olacak kişinin ortaya çıkışında önemli bir rol
üstlendiğini ve anlatmaların belli bölümlerine kadar atın daha işlevsel ve belirleyici
olduğunu da ortaya koymaktadır. Atın bu ilahî olma durumu Azerbaycanlı araştırmacı
Mireli Seyidov’un da satırlarına yansımıştır: “Gök, ak ve kara renklerinin eski inançlarıla
ilgisi üzeride bir araştırma yapan Mireli Seyidov, ‘ak’ , ‘gök’, ‘kır’ gibi açık renklerin
yeryüzünün Tanrısı ‘Ülgen’in; ‘kara’ gibi siyah renklerin de yeraltının tanrısı ‘Erlik’in
sembolü olduğunu belirtmiştir (Karadavut 2002:100). Renk sembolizasyonuna dayalı
anlam dünyasının kahramanların atlarıyla ilişkilendirilmesi ise sadece kurgusal ve mitik
yaratmaların değil tarihî gerçekliğin de bir yansıması olduğunu Emel Esin şu sözleriyle
örneklendirir: “Hun hükümdarı Mete (Mo-tun) renk sembolizmi nedeniyle, değişik
renklerdeki atlardan oluşan süvari bölüklerindeki askerlerini (doru veya demir kırı
atlı olanlarını doğuya, al atlılar güneye, ak atlıları batıya, kara yağız atlıları ise
kuzeye) dört ayrı yöne sevketmişti.” (Esin 1996: 59).
Emel Esin yine Türk Sanatında At isimli önemli çalışmasında makalemizi
ilgilendiren kısımlara hem mitoloji hem de sanat tarihi konularından temas ederken, at
renklerinin sembolizmi kısmında alaca ve ejder aygırı başlıkları altında atların
renkleriyle birlikte menşelerinden ve buna bağlı olarak da su atlarından ayrıntılarıyla
bahseder. İlk grup atların bir kısmını sudan çıktığına inanılan aygır efsanesiyle
ilintilendiren Esin “sudan gelen aygır efsanesiyle ilgili diğer bir at rengi, Kaşgarî’nin ala
olarak tanımladığı, siyah ve beyaz benekleriyle mitolojik Yol tenri’nin ve Oğuz
kahramanı Kayı İnal Han’ın tercih ettiği ‘kır’dır. Kır At efsanesi hemen hemen tarih
kadar eskidir.” derken Başkurdistan’da sırtları siyah şeritli, yarı yabanî, açık kahverengi
atların (Sülgen) Volga sularından çıkmış aygır neslinden geldiği kabul edil”diğini de
ekler (Esin 1995:64). Emel Esin, atların su ile ilgili olan efsanevî bağlantısını Hunlar
başta olmak üzere diğer Türkler tarafından tapılan mağara ve ejder ayinlerine bağlar ve
İbn Hurdadbih’den sudan çıkan at motifinin Türk versiyonunu da nakleder. Buna göre
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Huttal’daki Bek hanedanının oturduğu Rustabak’ın girişinde olağanüstü bir at cinsinin
atası olan ve Beklerin boş yere uğraşarak yakalamaya çalıştıkları sudan gelen aygırın
ortaya çıktığı bir göl vardı(r); Zengî’den nakledilen bir başka olay ise şu şekilde anlatılır:
Semerkant elçisi, halifeye derisi yaban eşeği renginde hatta ondan daha ilginç renkte,
çirkin bir Türk atının en önde yürüdüğü bir at koleksiyonu hediye etmişti. Dağ atı (tagî)
olarak adlandırılan bu atın, suyu ateşten bir gölle bağlantılı ehil kısraklar ve yabanî
aygırlardan türediği söylenirdi. Bu yarı yabanî midillî, olağanüstü derecede maharetli
olduğu için en iyi atlardan bile üstün tutulurdu. (Esin 1995:65-66).
Atların Doğuşları İle İlgili Efsâneler başlıklı çalışmasında Şükrü Elçin Türk
kültüründe bu durumu dört başlık altında ele alır. Buna göre atlar gök, rüzgâr, mağaratoprak ve sudan çıkan atlar olarak dört kısma ayrılmıştır. Verilen örneklerde bu tip atlar
hakkında anlatılanların yalnızca geleneksel Türk inanç çevresinde değil İslamî devir
Türk geleneği içinde de kendine yer bulduğu görülmektedir. Ancak sudan çıkan at
motifini Şükrü Elçin, Zeki Velidî Togan’dan atfen Türklere mahsus bir motif olduğunu
belirttikten sonra motifin İslamî devir metin örneklerinde ve tarihî kaynaklarında da yer
aldığını belirtir (Elçin 1997:505).
Yukarıdaki satırlardan hareketle Türk mitik ve epik metinlerdeki renk ve ortaya çıkış
başlıkları altında ele alındığında kahraman atlarının Üst Dünya kaynaklı olumlu bir ilahî
kaynaktan geldikleri ve açık renk donlardaki atların ise alp atı özelliklerini daha fazla
haiz olduğu görülmektedir. Ancak bu durumun istisnaları ve bilhassa da Sibirya mitik
geleneğini Türkistan, Kafkasya ve Anadolu Köroğlu geleneklerine bağlayan bir köprüyü
bilhassa Saha folklor geleneğindeki bazı demonik varlıklar ve onların sahip oldukları
işlev ve özelliklerde tanıklamaktayız. Yine sıradan bireyin kahramana dönüşümünde
atların bu ilahî kaynaklarının da bir dereceye kadar rol oynadığını, kahramanın atıyla
birlikte tamamlanarak alplık sürecini kemâle erdirdiğini söylemek mümkündür.
Saha Folklorunda Alt Dünya ve Üör
Toprağın altında yer eden Alt Dünya, Sahalar arasında Ketit Ütügen (geniş
cehennem) ya da Üeden Tüsege (cehennemin dibi) şeklinde adlandırılırken Alt
Dünya’daki tüm ruhların başı olarak Arsan Duolay bulunmaktadır. N.A. Alekseyev,
ütügen’in büyük ihtimalle Yakutlar, atalarının gerçek düşmanları [!] olan ilk çağ
hakanlarını ve onların ülkeleri Ütügen’i unutsalar bile düşman ruhların yaşadığı Alt
Dünya’yı bu terimle adlandırdıklarını düşünmektedir (Alekseyev 2013: 63). Tam ismi V.
M. İvanov tarafından Arsan Duolay Buor Mangalay Luo Haan Toyon (toprak göbek Luo
Haan Duolay Efendi) olarak verilen Alt Dünya efendisinin yanı sıra çeşitli görevleri
bulunan birçok iye de Alt Dünya’nın sakinleri arasında yer almaktadır. Çalışmanın
merkezinde yer alan üör de bunlardan biridir.
Sahaca orijinal imlasıyla Үөр Saha mitolojisi ve şamanizminde işlevsel bir öte dünya
varlığı olarak ismi sıklıkla geçen bir ruh/iyedir. Sahacanın anlatmalı sözlüğünde ise üör
için “Yakutların inanışlarına göre: Huzur bulamayan ölen kişinin ruhunun үөr yaşayanlara her türlü sıkıntı ve talihsizliğe neden olan kötü bir ruha dönüşmesi.”
şeklinde bir tanım verilir (STBUT 2015: 482). Öncelikle belirtmek gerekir üör
kavramının anlam dünyasında hayvanlarla ilişkilendirilmesi bu iyenin ikincil
özelliklerinden biri olup Saha geleneksel inançlarında üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda ilk olarak üör Sahalara göre Alt Dünya’da yaşayanlar arasında sayılmakta
ve bunların çiçek, kızamık vb. hastalıkları yaydıklarına inanılırken bazı araştırmacılarca
yeryüzünün kuzeyinde yaşadıkları kabul edilirdi (Alekseyev 2013: 66). Aynı yazarın söz
konusu eserinde bu ruhlar için insan öldükten sonra ölüler ülkesine göç eder ve başka

105 | Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan

dünyaya ait olduğundan yeryüzüne sadece kötü ruh üör şeklinde gelebilirdi,
denmektedir (Alekseyev 2013: 82). Sahalar üzerine yapmış olduğu önemli çalışmalarıyla
bilinen V.L. Seroşevsky de -çeviride geçtiği şekliyle- ör’ler hakkında şunları
söylemektedir: “Gençken ölenlerin, biçilen ömrün tamamını yaşayamayanların,
öldürülenlerin, aniden ölenlerin, intihar edenlerin, suda boğulanların ve kilise törenleri
yapılmadan defnedilenlerin tamamı -ör- oluyor. Eski dönemlerde ölülerin tamamı ör’e
dönüşüyordu, Hıristiyanlık yerleştikten sonra ör sayısı azalmaya başladı.” (…)
“Şamanların, cadıların ve büyücülerin ruhları, keza kötü, kıskanç, sinirli veya özel bir
şekilde farklı olan kişiler öldüklerinde ruhları ör olur. Bu son gruba ait ruhlar hep ör
olarak kalır, işçi ve yardımcı olarak yüce varlıkların hizmetinde bulunurlar; insanlara
musallat olarak onların vücudunu sakatlar, gözlerini ve iç organlarını bozar,
kemiklerini kırar, onlara histeri bulaştırır, akıllarını alır, bazı durumlarda ise güç ve
büyücülük yeteneği vererek şaman yaparlar.” (Seroşevsky 2007:109). Araştırmacı
Metin Ergun da insan ruhun kötü ruha dönüşmesiyle ortaya çıkan bir ruh olarak
tanımladığı üör’ün kötü insanların ruhları olduğunu ifade etmektedir (Ergun 2013: 221).
Üör’lerin bir diğer işlevsel alanı Saha şamanlık geleneğinde şamanlığa geçiş törenleri
ile şamanın ayinindedir. Seroşevsky, Saha inançlarına göre üörlerin de şaman adaylarını
seçebildiklerini belirtirken bir başka araştırmacı V.M. İvanov üörler tarafından seçilmiş
insanların ruhlarının, abaasıların seçtiği insanların ruhlarıyla aynı ağaçta eğitildiklerini
ifade eder (Alekseyev 2013: 147). Yine adayın şaman sıfatını elde etme sürecinde çokça
görülen bedenin sembolik parçalanmasının, adayın üör tarafından seçilmesi
durumunda görülmediğini yani adayın kendi bedeninde kaldığını, üör tarafından seçilen
herkes(in), deneyimli şamanın yanında eğitim alarak kam olabileceğini ise A.A. Popov
ifade etmektedir (Alekseyev 2013: 147-148).
Üör ve benzeri kara iyeler “öldürdükleri canlıların ruhlarını, ana mekânları olan
yeraltı dünyasına götürdükleri ve onları kendilerine köle yapmaya çalıştıkları da yaygın
inançlardandır. Bunlar kötü kurbanlardan ve kötü vasıflandırmalardan hoşlandıklarını
ifade eden Pervin Ergun’un (Ergun 2019: 22-23) yanı sıra Saha araştırmacı Ludmila
Yegorova da iççi ve sibienle birlikte üörlerin insan kökenli olup aklî ve manevî
dengesizliğe sebep olarak kişileri günaha sürüklediklerini belirtir (Ergun 2019: 22-23).
Ölen insan ruhlarını ve bu ruhların şaman olma yolu ve sonrasındaki ritüellerdeki
işlevlerini merkeze alan üör tanımlamalarının yanı sıra kaynaklarda bu çalışmanın
merkezini oluşturan kısım olan hayvanları da ilgilendiren bazı ifadeler de yer alır. Buna
göre “Sakat doğan buzağı ve taylar da üör ruhuna dönüşürlerdi. Onların doğumu
yukarıda da belirtildiği gibi, Üst ve Alt Dünya varlıklarına ait hayvanların yeryüzüne
çıkması ve buradaki hayvanlarla çiftleşmesiyle ilgiliydi. Bu üörler hayvanlara
hastalık getirmekteydi.” (Aleksey 2013: 84) ve yine “Sakat doğmuş buzağı ya da taylar
insanlar tarafından kurban edilmiş totem hayvanlar da üör’e dünüşürler.” (Dilek
2021:867).
İnsan ve hayvan ruh/bedenlerine musallat olan üör ve emsali iyelere ise yine Saha
inançlarının merkezî tipi olan oyuun yani kamlar müdahale etmektedir. Bu durum alan
araştırmacıları tarafından kayıt altına alındığı gibi Saha folklor edebiyatının önemli
türlerinden olan olonholarda da göze çarpar: “Sahaların inancına göre bazı
günahkârlar, üöre dünüşmektedir. Örneğin, Saha olongholarına görülen ve adı
Bologur Hotun ve Bolugor Hotun şeklinde geçen ve insanları muhakeme ve
düşünmekten mahrum bırakan üörün aslında işlediği günahlardan dolayı kötü ruha
dönüşen biri olduğu varsayılmaktadır. (…) İnançların bir yansıması olarak olongho
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dünyasında ölen kişilerin üörleri, kendileriyle birlikte bazı hayvan ve insanları da
götürmek istemektedirler. Bu yüzden oyuun / kamlar, onların ruhlarını geri getirmek
için Kut Araattar töreni yaparlar.” (Ergun 2019: 265-266)
Bu çalışma kapsamında ele alacağımız mesele ise üör-hayvan ve üör-insan
ilişkisinden hareketle Köroğlu ile kıratının ortaya çıkış ve sahip olduğu özellikler
bakımından Saha demonolojisine mensup bu iye ile olan ilişkisi/benzerliği üzerinde
olacaktır. Bu ilişki her ne kadar Saha epik geleneğinde bir Köroğlu yaratması olmasa da
diğer Köroğlu versiyon ve buna bağlı varyantlarda bulunan kahramanın ve atın ortaya
çıkış fikrini meydana getiren icracının kolektif belleğindeki kırat ve kahraman prototipi
olarak değerlendirilebilir. Elbette insan ve hayvanlara musallat olan üör’ün farklı
coğrafya ve zaman dilimlerinde yaratılan Köroğlu’nun atı tipolojisinin birebir aynı
olduğunu iddia etmek güçtür. Ancak at(lar)ın ortaya çıkış şekilleri, olumlu ve olumsuz
ilahî özellikler taşıması, atın ileride sahibi olacak kahramanın ad alma biçimine paralel
olarak karanlıktan aydınlığa doğru ilerleyişi gibi ortak noktaların göz ardı edilmemesi
gerektiğini de göstermektedir.
Yukarıdaki satırlarda ele aldığımız Köroğlu ile atlarının ve daha sonra özellikle
Kıratın hangi şekillerde sıradan ve bilhassa aciz bir hayvan iken bir göksel bir alp atına
dönüştüğü konusu ana hatlarıyla ele alınmıştır. Yine o satırlarda özellikle atın ortaya
çıkış sürecinde su kültü ile ilişki kurulmuştur. Atın yaratılışı ve su kültü arasındaki ilişki
Türk mitolojisinde su altı dünyasının alt dünya ile yakından alakası olmasından da
kaynaklanmaktadır. Bu alakaya ilaveten kıratın dünyaya geldikten sonra çelimsiz, cılız
ve çirkin bir attan formel sayılara bağlı bir zaman boyunca karanlığa hapsedilmesi ve bu
pratikten sonra tam teşekküllü bir alp atı haline gelmesi de su altı dünyasının genel
anlam dünyasıyla birlikte ikinci bir karanlık / alt dünya ilişkisini de akıllara getirir. Bu
sebeple her iki şekilde de Köroğlu’nun atı karanlık dünya ile hemhâl olmuştur ve
kahramanın atı ya da kahraman at haline gelmesi bu ilişkiden bağımsız düşünülemez.
Akıllara destan, halk hikâyesi, masal ve efsane türlerinde örneklerini gördüğümüz ve
neredeyse hepsinde olumlu bir temelde resmedilen kahramanın atının hangi sebepten
ötürü karanlık kavramı ve Alt Dünya ile bir iletişimi / etkileşimi olabilir sorusu
gelmektedir. Türk folklor edebiyatının muhtelif ürünlerinde bu durumu hatırlatan
örnekler mevcuttur. Korkut hakkında anlatılan efsanelerin birinde Korkut’un şeytanî
varlıklardan duyduğu bilgiler sonucu kopuzu icat etmesi (Bayat 2017:172-173), alt
dünyaya bir geçiş mekânı olan kaya / mağarada kendi kendine yaratılan Hakasların
müspet destan kahramanlarının atının bulunması (Özkan 1997) bunlardan bazılarıdır.
Yine akla gelebilecek her türlü özelliğiyle idealize edilmiş olumlu destan
kahramanlarının fizikî tasvirlerinden (bkz. Kan Turalı, Kara Çekür, Kırk Kınuk ve
Beyrek) güçlerine kadar olumlu bir şekilde yansıtılmalarına rağmen Saha
destanlarındaki bazı kahramanların kırat örneğindeki gibi öncelikle görünüşlerindeki
çirkinlikler, marazlar ve bunlardan kaynaklanan sosyal dışlanmışlık akabinde ise
idealize edilmiş kahramana dönüşmelerinde örnek olarak Beriet Bergen, Tamallaayı
Bergen, Modun Hara adlı kahramanlar verilebilir. Kaldı ki bu kahramanlar hayatlarının
belli bir evresine kadar yani fizikî çirkinliklerinden (Puhov 2015: 64) ötürü karanlıktan
aydınlığa evrildikleri erginlenme sürecinde yine Saha destanları olan olonholardaki
menfi kahraman tipini oluşturan abaahı alpları andırmaktadır: “Onlar çok kaba ve
görgüsüz ve kültürsüzlerdir. Hiç yıkanmadıkları için vücutları çok kirli, gözleri de
çapaklıdır. Yine olonholarda onlar böcek, kurt, örümcek leşi gibi pis haşaratları yiyen
birileri olarak anlatılmıştır. (…) Dolayısıyla olonhoda abaahıların tavırları, dış
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görünüşleri, elbiseleri ve yiyecekleri, kısaca bütün bunlar tasvir edilirken biçimsiz, sakat
ve karikatürize sıfatlar kullanılmaktadır. (Puhov 2015: 143-144).
Köroğlu’nun Kıratı özelinde atın Üst, Orta ve Alt dünya ilişkisi sadece Üst Dünya
veya Alt Dünya menşeli destan kahramanlarıyla olan ilişkisinden kaynaklı bir hususiyet
taşımaz. Buna ilaveten atların iyesi olan, at yetiştirmekte mâhir, onların renk, anatomi,
otlayıp suladıkları yerlerden hareketle birçok bilgiye sahip olan at yetiştiricilerinin mitik
özellikleri de söz konusu Kıratın ve diğer destan atları tipolojisinin ortaya konmasında
da önemli rol oynamaktadır. Fuzuli Bayat bu durumu “tıpkı şaman, demirci, marangoz,
değirmenci gibi seyis de öteki âlemin gizli bilgileri ile donatılmıştır. Şaman ruhlar
dünyası ile alaka kurduğu gibi seyis de genelde hayvan dünyasının, özelde atların dilini
bilen, hayvan dünyası ile temas kurabilen biridir, şeklinde açıklar (Bayat 2009: 70). Aynı
araştırmacı yine bir başka çalışmasında Saha epik dünyasından hareketle Güney Vilyuy
ve Kangal Sahalarının kendi ataları saydıkları Er Sogotoh Elley Bootur’un da kör bir
şamanın oğlu olduğunu, güvenlik amacıyla oğluna yol gösterdiğini öğütlerde
bulunduğunu, bundan sonra yaşayacakları yeri zahirî bilgileriyle tayin ettiğini ifade eder
(Bayat 2014: 180). Bu bağlamda atın ortaya çıkış mekânı olan üç farklı dünyadaki
özelliklerini hiç kaybetmeden koruması veya sahip olduğu özelliklerin birbiri içine
girerek epik yaratmada yer etmesi epik ve mitik hayvanın tek başına varolabilmesine
yeterli değildir. Buna ilaveten yukarıdaki bilgilerden hareketle onu koruyan, mitik ve
epik özelliklerini ortaya çıkmasında yardımcı olan ve/veya hayvanın bunun farkına
varmasını sağlayan bir koruyucu / yol gösterici tip de karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu
üör kavramının yer aldığı Saha mitolojisindeki at iyelerinin varlığıyla da açıklamak
mümkündür. Pervin Ergun bu duruma Saha olonholarındaki kişi kadrosundan
hareketle şöyle işaret eder: “Saha olongholarında Üst dünyanın at iyesi olarak en fazla
zikredilen isim Küröö Cöhögöy Toyon’dur. Onun çok fazla ağılı ve ahırı olduğuna
inanılmaktadır. O, gelenekte normal atlarla Tanrı’nın kanatlı atlarının ruhu olarak
kabul edilir. Gökyüzünün güney doğu kısmında yaşadığına inanılan bu ruhtan
korkulur. İnsanlar onu kızdırmak istemezler. Çünkü kızdığı zaman verdiği atları geri
alacağına, yani ölümlerine sebep olacağına inanılır. Onun olongho bahadırlarının
atlarını verdiğine inanılır. Bu iye bazı olongho metinlerinde Ürüñ Ayıı Toyon’un
kardeşi olarak geçmektedir.” (Ergun 2019: 151-152). Bir diğer iye olan “Kün Çömçörüle;
kutsal yetmiş boz gök kısrağının iyesi ya da sahibidir. Ciirbek Bergen olonghosunda Üst
dünya iyesinin adıdır.” (Ergun 2019: 231). Saha epiko-mitik geleneğindeki bu durumu
Kuzeydoğu Sibirya bölgesinin haricinde Doğu ve Batı Köroğlu versiyonlarındaki seyis
tipinde de görmek mümkündür.
Köroğlu’nun atına renk sembolizasyonu kâbilinden değinecek olursak öncelikle kır
renginin “beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk” şeklindeki bir tanımıyla
başlamak yerinde olacaktır. Buradaki ak ve kara sembolizasyonu bu atın menşe ve sahip
olduğu özellikler bakımından çift yönlü bir özellikler silsilesine de sahip olduğunu
göstermektedir. Köroğlu yaratmalarının ilerleyen satır / mısralarında görüleceği üzere
atın ortaya çıkışı büyük nispette su kaynaklıdır. Su kültünün umumî Türk mitik
geleneğinde alt dünyaya ve karanlık / kara kavramlarını muhafaza etmesi kır rengindeki
anlam dünyasının bir yönünü oluşturmaktadır. Atın kırk günlük erginlenme sürecini
yine birincil tabiatında yer alan karanlık kavramı içerisinde tamamlamasının ardından
ak’a yani müspet bir kahraman atına dönüşmesiyle birlikte kırat kavramı tümüyle
tamamlanmış olur. Bayat’ın ifadesiyle bu dönüşüm Köroğlu’nun sıradan bir genç iken
bir alpa dönüşmesiyle de paralellik taşımaktadır: “Nitekim Köroğlu, özellikle destanın
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Doğu versiyonlarında karanlık dünyadan -gordan (mezardan) çıktığı gibi, onun atı
da 40 günlük karanlık çilesinden ışıklı âleme çıkar. Bir bütünlük açısından
kahramanın ve atının karanlıktan ışıklı dünyaya çıkması ile sadece bir benzeşme
oluşmaz, gizli âlemin sırrı da bu kodda yatar. Ayrıca kahramanın mitolojik bağlamda
ölüp-dirildiği gibi at da ölüp-dirilme riütelini epik varyantta gerçekleştirmiş olur.”
(Bayat 2009: 87).
Bunu Azerbaycan Köroğlusunun Tebriz nüshasında da görmek mümkündür ki Celali
boyunun lideri Mirze Beg bir boy olmasına rağmen nüshanın icracısı onu beyliğinin
yanında bir seyis haline getirir ve sudan çıkan bir aygırla çiftleşen bir kısraktan doğan
taya sonrasında kara renginden dolayı Kırat adını verir (Bayat 2009:74). Benzer bir
epizot Antep rivayeti için de geçerli olup deniz aygırından olma tay “bir tüyü kara bir
tüyü beyaz, rengi karakırçıl, çirkin bir at yavrusudur (Bayat 2009:77).
Bu durum üör kavramının anlam dünyasıyla da paralellik taşımaktadır. Pervin
Ergun’un Alekseyev 2013’den alıntıladığı şu satırlarda tüm olumlu kişi ve vak’aların
görüldüğü Üst Dünya’daki bazı tip ve eylemlerin bazı durumlarda Üst Dünya’nın
tabiatına aykırı olabileceği de görülmektedir: “Üst dünya sakinleri genellikle iyi olarak
tasavvur edilmekle birlikte kötü olanları da vardır. Sahaların düşüncesine göre Üst
dünya abaahıları; Sahaların kabile ve soylarının koruyucuları, ölmüş şamanların
ruhları ve üör olmuş insanların ruhlarından oluşmaktadır. Özellikle Mılahsın Ayııta,
Dohsun Duyah, Dalbar Çuonah ve Kinees-Oyuun gibi eski şamanların üörleri Üst
dünya abaasılarından sayılmaktadır. Ayrıca Lena boyu yazıtlarının bulunduğu
kayalıkların iyesi ve kudretli kamların koruyucusu Ulu Toyon da bunlardandır.
Gökyüzüne ‘çıkabilen’ kamlar insanlarla Üst dünya abaahıları arasındaki arabulucu
rolünü üstlenmektedir.” (Ergun 2019:258)
Sonuç
Tüm bunlardan sonra Saha iyesi üörün Köroğlu ile Kırat’la olan bağlantısını iki
şekilde ele almak istiyoruz. Bunların ilkinde üör tipinin aslî mekânı Alt Dünya olmakla
birlikte bazı örneklerde ve özellikle de Köroğlu örneğinde olduğu gibi Sahaların epik
yaratmaları olan olonholarda gördüğümüz şekliyle zaman zaman Üst Dünya
bağlantısının da bulunmasıdır. Eylemleri bakımından, olması gerektiği gibi, demonik
varlık olarak değerlendirilmesi gereken üör aşağıdaki ilk paragrafta daha ayrıntılı
belirteceğimiz üzere üçlü dünya tasavvurunun eylemleri bakımından ortaklık taşıyan
varlıklarından biridir. Kurduğumuz bağlantının ikinci kısmını ise gerek kahramanının
gerekse de atının ortaya çıkış ve erginlenme sürecinin üör’ün sahip olduğu hususiyetler
ve işlevleri oluşturmaktadır.
Türk kökenli Doğu ve Batı versiyonları ile bu geleneklere bağlı gayr-ı Türk nüshalar
ele alındığında, bazı anti-kahraman özellikler gösteriyor olsa da Köroğlu olumlu bir
kahraman tipolojisi çizmektedir. Buna mukabil nüshaların başında kırat ve doru at
olarak gördüğümüz daha sonra ise yerini tamamiyle kıratın aldığı kahramanın baş
yardımcısı kırat özelinde çizilen at tiplemesi de Köroğlu örneğinde olduğu gibi yine
olumlu bir yapı ihtiva eder. Yani genel olarak her iki tip de aydınlık / ak tarafın
temsilcileridir. Ancak bu aydınlık olma durumu Köroğlu varyantlarının ilk kol olarak
adlandırılan kısmının belli epizotlarından itibaren takip edebildiğimiz bir şeklidir. Seyis
oğlu/torununun alpa evrimi; çirkin, cılız ve ilkin vasıfsız atın ilahî bir ata dönüşümü bize
karanlıktan aydınlığa, menfiden müspete doğru giden, zaman zaman doğrusal kurgu
yapısını kırarak evrim ve dönüşümden önceki karanlık hayatın ve dünyanın bakiyesi
olduğunu sezdiren özelliklere sahip olduklarını hatırlatır. Bu değişken yapıyı geleneksel
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ve ortak Türk dünya görüşüne göre değerlendirecek olursak birbirlerine zıt özelliklere
sahip olduğunu fark etmekteyiz. Şöyle ki; Orta Dünya’da hüküm sürecek ve nam salacak
bir kahramanın doğuşu, az sayıdaki varyant haricinde, Alt Dünya unsuru bir mekân olan
mezar / gor /sin’de başlamakta ancak bilhassa Doğu versiyonuna ait varyantlarda
neredeyse tamamen Üst Dünya’ya ait birçok özelliklerle donanmış bulunmaktadır. Aynı
durum kırat için de geçerlidir. Kırat’ın doğuşu Alt Dünya’nın mühim mekânlarından biri
olan su / su altı dünyasından bir aygırın dünya değiştirerek Orta Dünya’ya çıkması, Orta
Dünya’nın bir nesnesi olan bir kısrakla çiftleşerek yeniden Alt Dünya’ya dönmesi, doğan
tayın marazlı bir tip olarak boy göstermesi, doğumunun akabinde onun karadan aka
dönüşümüne yardımcı olacak kişiye (seyis) dolaylı olarak uğursuzluk getirerek bu kişiyi
aydınlıktan karanlığa mahkum etmesi, kırk günlük karanlık mekândaki bir çile sürecinin
ardından Orta Dünya’nın ve ilahî özelliklerle donanmış Köroğlu gibi bir kahramanın baş
yoldaşı ve yardımcısı olması nedeniyle de Üst Dünya’ya ait ilahî bir varlık haline gelmesi
safhalarıyla elbette Köroğlu ile benzer özellikler göstermekte ve hatta daha mucizevî bir
yapıyı barındırmaktadır. İlk kol adı verilen bu epizot silsilesinde üç farklı dünyaya ait
özelliklerin birbiri içinde bu kadar karışmış olması ilk bakışta şaşırtıcı gelse de bu
dünyalar arası sınırlar keskin hatlarla çizilmiş olmayıp birçok konuda birbirleri içine
dahil olmuşlardır. E.L. Lvova-İ.V. Oktyabrskaya-A.M. Sagalayev – M.S. Usmanova bu
durumu şu şekilde çok isabetli bir şekilde ifade eder: “Arkaik dünya görüşlerinde
herkesçe kabul olunmuş evreni üç bölgeye bölme modelini doğru olarak kabul edebiliriz;
fakat bu oluşan bölgelerin çok karmaşık ve anlamdaş olmadıklarını, bir şekilde birbirine
bağlı tek anlamlı yapıda olduklarını unutmayalım. (…) Geceleyin çadırda şaman ayini
yapıldığı zaman, Üst Dünya’nın sınırı duman deliğinin üzerindedir, ev eşiğinin
arkasındaki insanı Alt Dünya’daki ruhlar bekler” derken Orta Dünya’nın Üst ve Alt
Dünyalar arasındaki ince bir zar olduğunu ve bu iki dünyanın Orta Dünya’nın birer
“kopya”sı olduğunu da eklerler (Lvova vd. 2013: 109-110). Haliyle ilahî dinlerin
literatüründeki cennet - fani dünya - cehennem kavramlarının tam olarak Üst DünyaOrta Dünya-Alt Dünya’ya karşılık gelmeyeceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. İslamî
kültür çevresinin edebî yaratmaları daha fazla etkilediği metinlerde bu durum
düşünülebilecek olsa da bunu geleneksel Türk inançlarının halen daha yaşatıldığı Türk
bölgelerindeki her türlü halk edebiyatı örneklerine tam olarak tatbik etmek veya bu
mantıkla okumak çok doğru değildir kanaatindeyim. Yukarıdaki satırlarda da görüleceği
üzere üörler ağırlıklı olarak Alt Dünya özellikleriyle donatılmış olsa da Üst Dünya çıkışlı
insan, hayvan ve onların ruhlarına zarar verebilen Üst Dünya iyeleri ve bunların
içerisinde üörler de bulunmaktadır. Konuyla alakalı olarak N.A. Alekseyev bu
durumu“Alt Dünya birçok yönüyle yeryüzüne benzemektedir. Orada da nehirler, göller,
dağlar ve ovalar bulunur, fakat orası karanlık ve korkunçtur. Orası ölüler için ayrılmış
bir yer olarak algılanır. Türk dilli Sibirya halklarının inançlarına göre, Alt Dünya
varlıkları tıpkı yeryüzündeki (Orta Dünya) insanlar gibi yaşam sürüyorlardı.” şeklinde
ifade ederken bu sıraladığımız cehennemden farklı bir Alt Dünya gerçeğinin Sibirya
Türkleri arasında Hıristiyanlık ve Budizm öncesinde ortaya çıktığını ve yeraltı dünyasını
cehennem olarak değil, insanın öldükten sonraki göç ettiği ve yaşadığı yer olarak
algıladıklarını da eklemektedir (Alekseyev 2013: 79, 82).
Sonuç bölümünün ilk paragrafında belirttiğim gibi burada bahsedeceklerimiz ise
üör-Köroğlu/Kırat bağlantısının ikinci başlığını oluşturmaktadır: Saha folklorunda
önemli işlevleri olan üör adı verilen iyenin Köroğlu ve Kırat başta olmak üzere benzer
özellikleri taşıyan yani karanlık ve aydınlık özellikleri maddî ve manevî bakımlardan
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muhafaza
eden
birçok
merkezî
ve/veya
tâli
epik
kahraman
ve
yardımcılarının/yoldaşlarının tek ve ilk olmamakla birlikte önemli prototiplerinden biri
olduğunu düşünmekteyim. Bilhassa N.A. Alekseyev’in yalnızca şu ifadeleri bile bu
paralelliği tescilleyecek ve temeli oldukça dolu bir malzemeye sahip bir örnek gibi
durmaktadır: “Sakat doğan buzağı ve taylar da üör ruhuna dönüşürlerdi. Onların
doğumu yukarıda da belirtildiği gibi, Üst ve Alt Dünya varlıklarına ait hayvanların
yeryüzüne çıkması ve buradaki hayvanlarla çiftleşmesiyle ilgiliydi. Bu üörler hayvanlara
hastalık getirmekteydi.” (Aleksey 2013: 84). Kırat’ın ortaya çıkış ve değişim/dönüşüm
sürecini iyi bir şekilde anlatan bu açık ifadeye rağmen söz konusu duruma bir şerh
düşmekte de fayda bulunmaktadır. Üör’ün insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkilerinin
tümünü elbette Köroğlu ve Kırat’ta görmek mümkün değildir. Üör’ü Köroğlu ve Kırat
ikilisinde benzeştirdiğimiz noktalar özellikle bu iki tipin gerek biyolojik gerekse de
toplumsal doğuşları bağlamındadır. Yukarıda ayrıntılarıyla temas ettiğimiz ak-kara,
Üst-Orta-Alt Dünya ilişkilerinin içeriği de bu konuyu haklı çıkaracak niteliktedir. Zira
ne Köroğlu’nun ne de Kırat’ın muhatap ve musallat olduğu müspet ve menfi tiplerle olan
ilişkisi üör adı verilen iyenin sahip oldukları özelliklerle birebir özelliklere sahiptir.
Ancak yine yukarıda bahsettiğimiz ve örneklerini Saha mitik ve epik örneklerinden
verdiğimiz metinler de gösteriyor ki bazı olonho kahramanları ve onların atları Köroğlu
ve Kırat’ın gelişim ve değişim süreçlerini kat etmişlerdir: Bazı aklî yetersizlikler, fizikî
marazlar, bir yol gösterici eşliğinde erginlenmelerini tamamlayarak kusurlu tiplerden
mükemmel tiplere geçiş bazı Saha olonho kahramanlarında görülen durumlardır. Yine
üör’ün başta atlar olmak üzere diğer hayvanlarla olan iletişimi Kırat’ın yaşadığı süreci
andırmaktadır.
Bu çalışmamın ortaya çıkışındaki hareket merkezi metinler olmakla birlikte metin
merkezli folklor edebiyatı çalışmalarının birincil amacı olan motif ve tiplerin urformlarını bulmak değildir. Ancak özellikle körlük, karanlık, Alt Dünya ve üör
kavramlarından hareketle -Tobol Tatar varyantı hariç- özellikle Güney ve Kuzeydoğu
Sibirya bölgesinde, henüz, herhangi bir nüshası bulunmayan bir anlatmadaki başat
motif ve tip yapısını, söz konusu bölgenin mitik dünyasında önemli yer eden bir tip
üzerinden karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Bu unsurların hangisi veya hangilerinin
ilk olarak hangi coğrafyadaki yaratmalarda kullandığı, hangisinin diğerinden
ödünçlediği ya da herhangi bir ödünçlenmeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden ortaya
çıktığı ve anlatı geleneğine dâhil ettiği de hem büyük bir önem taşımamakta hem de
tespiti zor bir durum arzetmektedir. Asıl amaç Köroğlu ve benzeri varyant zenginliği
bulunan halk edebiyatı yaratmaların incelemelerinde karşılaştırma ve inceleme
sahasının çok daha geniş tutulması gerekliliğinin vurgulanmasıdır.
Kısaltma
STBUT: Saha Tılın Bıhaarıılaah Ulahan / Bol’şoy Tolkovıy Slovar’ Yakutskogo Yazıka
Kaynakça
Alekseyev, N. A. (2013). Türk Dilli Sibirya Halklarının Şamanizmi, Konya: Kömen
Yayınları.
Bayat, F. (2009). Türk Destancılık Tarihi Bağlamında Köroğlu Destanı (Türk
Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi), İstanbul: Ötüken Neşriyat.

111 | Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan

Bayat, F. (2014). “Köroğlu Destanı’nda Körlük Mitolojik Olgusu”, Tüfek İcad Oldu
Mertlik Bozuldu… Köroğlu Kitabı (Haz. M. Sabri Koz), Kitabevi Yayınları, İstanbul: 177188.
Bayat, F. (2017). Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri, İst: Ötüken Neşriyat.
Boratav, P. N. (1984). Köroğlu Destanı, İstanbul: Adam Yayınları.
Dilek, İ. (2021). Türk Mitoloji Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ekici, M. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol) -İnceleme ve Metinler, Ankara:
Akçağ Yayınları.
Elçin, Ş. (1997). “Atların Doğuşları İle İlgili Efsaneler”, Halk Edebiyatı Araştırmaları,
Ankara: Akçağ Yayınları.
Ergun, M. (2013). Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları.
Ergun, P. (2019). Sibirya Türklerinin Destanlarında İyeler, Konya: Kömen Yayınları.
Esin, E. (1995). “Türk Sanatında At”, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık (Ed.
Emine Gürsoy-Naskali), Türkiye Jokey Kulubü, İstanbul: 54-90.
Garriyev, B. A. (2007). Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları (Çev. Fikret TürkmenMuvaffak Duranlı-Feyzullah Rahmankul), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Karadavut, Z. (2002). Köroğlu’nun Ortaya Çıkışı, Bişkek.
Kara Düzgün, Ü. (2014). Türk Destan Kahramanı Ve Başkurt Destanlarının
Tipolojisi, Konya: Kömen Yayınları.
Koz, M. S. (2014). Tüfek İcad Oldu Mertlik Bozuldu… Köroğlu Kitabı, İstanbul:
Kitabevi Yayınları.
Kenefontov, G. V. (2011). Yakut Şamanlığı (Çev. Atilla Bağcı), Konya: Kömen
Yayınları.
Lvova, E. L. – Oktyabrskaya, İ.V. – Sagalayev, A. M. – Usmanova, M.S. (2013).
Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri Kâinat Ve Zaman. Nesneler Dünyası
(Çev. M. Ergun), Konya: Kömen Yayınları.
Özkan, F. (1997). Altın Arığ Destanı, Ankara: Bilig Yayınları.
Puhov, İ. V. (2015). Yakut Kahramanlık Destanı Olonho Genel Tipler (Çev. Metin
Ergun), Konya: Kömen Yayınları.
Seroşevsky, V. L. (2007). Saka Yakutlar, İstanbul: Selenge Yayınları.
Sleptsov, P. A. (Baş. Red.) (2015). Stbut, U-Ü, Tom 12, Novosibirsk: Nauka.

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 112
Hilal Oytun Altun
Türkçenin Modernleşme Sürecinin Bir Tanığı Olarak YapFiili
Giriş
Cümleyi bir gramatik birlik olarak biçimlendiren unsur olan fiiller, semantik
bakımdan, anlamları daha sabit olan isimlerden farklıdır. Özellikle kullanım sıklığı
yüksek fiillerin anlamları, öge olarak aldıkları kelimelere bağlı olarak belirginleşir ve bu
fiiller hemen her zaman çok anlamlıdır. 36 Çeşitli semantik alanlardan kelimelerle bir
arada kullanılabilen böyle fiillerin, cümlenin anlamına ne derece etki edecekleri de
eşdizimlilerine nazaran işlevlerine bağlıdır. Başka bir deyişle; dilde formüle edilmiş
olarak depolanan çok morfemli dizilimlerin anlamı, söz konusu yapıların bileşenlerinin
anlamlarının toplamını yansıtmayabilir (Culicover vd. 2017: 553). Bu yazıya konu olan
yap- benzeri sık kullanılan fiiller de cümlenin anlamına, içinde yer aldıkları yapıların
niteliğine bağlı olarak değişen bir skalada katkı yapar.
Eski ve Orta Türkçe metinlerde “inşa et-; kapat-; ört-; yapıştır-” anlamlarıyla geçen
ve sonradan “bitir-, tamamla-” anlamı da kazanan fiilin (Uçar 2017: 124); farazî *yakökünden, gramerlerde işlek olmayan bir ek olarak tanıtılan -p fiil yapım eki ile
türetildiği düşünülmektedir (Sağol 2004: 2521). Fiil için TDK Güncel Sözlük’te 20,
Kubbealtı ve Dil Derneği sözlüklerinde 24 farklı anlam verilmiştir. 37 TDK ve Dil
Derneği’nin bu kelimeyi açıkladığı sayfalardaki bilgiler, örnekler de dâhil olmak üzere
yer yer birbirlerinden alınmış gibi görünmekte; bu sözlüklerde yap- fiilinin anlamları
nasıl bir sisteme dayandığı anlaşılamayan bir şekilde açıklanmaktadır. 38 Kubbealtı
Lugatı’nda ise fiilin anlamları diğer iki sözlüğe nazaran daha açıklayıcı örneklerle tespit
edilmiştir. Türkiye Türkçesinin etimolojik sözlüğünde (Tietze 2021: 379-381) farklı bir
yol izlenerek yap- fiili, biri arkaik “kapatmak” anlamıyla olmak üzere, eşdizimlileri
esasında 7 farklı madde başı olarak sözlüğe alınmıştır.
Bu çalışmada, modernleşme sürecinde Türkçenin geçirdiği değişimin bir tanığı
olarak yap- fiilini yaklaşık 40 yıl arayla kaleme alınmış, biri diğerinin sadeleştirilmiş
versiyonu olan iki metinde inceledim. Çalışmanın birinci bölümü, gramerlerde yardımcı
fiiller arasında sayılan yap- fiili ile kurulan dil birimlerinin niteliklerini gözden geçirmek
36
37

38

Fiillerin anlam bakımından karakteristik özellikleri için bk. Fellbaum 1990: 278-282.
Sırasıyla adı geçen sözlüklerin web adresleri şöyledir: https://sozluk.gov.tr/,
http://lugatim.com/s/YAPMAK,
http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-arabul.html.
et-, ol-, ver-, çek- fiillerinin de adı geçen iki sözlükte benzer şekilde ele alındığı daha önce tespit
edilmiştir (Uçar 2007: 138, 141). Çok sözcüklü yapılar kurmakta faydalanılan nötr fiillerin,
modern standart Türkçenin temel sözlükleri sayılan kaynaklarda eksik, hatalı ve sistemsiz
olarak anlamladırılması, bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu gösteriyor. yapfiilinin Türkçe sözlüklerde nasıl işlendiğini incelemek ayrı bir makale boyutlarına
ulaşacağından burada konuya dikkat çekmek üzere birkaç örnekle yetiniyorum: TDK Güncel
Sözlük’te yap- fiili için 1, 7 ve 13. anlamlarda “gerçekleştirmek” karşılığı verilmiş; ancak 1.
anlamda yer alan örnek “ifa etmek” karşılığı olarak 7. anlama uygun görünüyor. TDK ve Dil
Derneği sözlüklerinde bazı hatalı anlam ve örnekler ortaktır. Mesela; iki sözlükte 8. anlamda
örnek olarak verilen “yol yapmak; yatak yapmak” yapıları deyimdir ve bunların temel anlamlar
arasında bulunması yersizdir. İki sözlükte de 10. anlamda verilen “sarsıntı yapmak” örneğinin
anlamla ilgisi bulunmamaktadır. İlh. TDK Türkçe Sözlük üzerine içerik yönünden bir
değerlendirme için bk. Usta 2006.
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üzere, destek fiili yapıları ile birleşik fiillere dair teorik yaklaşımlara ayrıldı. İkinci
bölümde Türkçenin modernleştirilme süreci ve Nutuk’un sadeleştirilmiş metni ile ilgili
bazı notlar ve bilgiler yer alıyor. Yazının inceleme bölümü ise iki metinde yap- fiilinin
kullanımının karşılaştırılmasıyla elde edilen bulguları ve değerlendirmeleri içeriyor.
I. Birleşik fiiller ve destek fiili yapıları
Kullanım sıklığı yüksek, çok anlamlı fiiller incelendiğinde bunlardan, (1) esas fiil
olarak kendi anlamlarıyla (lexical), (2) birleşik fiil yapılarında yardımcı fiil işleviyle ve
gramerleşmiş olarak (delexical/ desemanticized), (3) destek fiili yapılarında anlamı
aşınmış olarak istifade edildiği görülür. Çok sözcüklü dizilimlerin semantiği bakımından
bu derecelendirme şöyle ifade edilebilir: Yapının anlamı, bileşenlerinin anlamından
istihraç edilebiliyorsa bunlar compositional; bileşenlerden birinin anlamı yapının
anlamına etki etmiyor veya kısmen etki ediyorsa bunlar semi-compositional; yapının
anlamı bileşenlerinin anlamına bakılarak anlaşılamıyorsa bunlar non-compositional
veya idiomatic “deyim” olarak adlandırılmaktadır (Vincze 2011: 225).
Destek fiili yapıları, isimleşmiş fiiller ya da isim olarak kullanılan alıntı fiiller gibi,
öge yapısına (argument structure) sahip bir isim ve anlamı aşınmış bir fiilden oluşan
çok sözcüklü dizilimler şeklinde tarif edilmektedir (Langer 2005: 3, 4). Destek fiili
yapıları “anlamı belirgin bir birim ile anlamı zayıflamış başka bir birimin simetrik
olmayan bağımlılığı üzerine kurulu”dur (Langer 2005: 4) ve unsurları sistematik olarak
bir arada kullanıldığı için eşdizimlilik türlerinden biri kabul edilir (Culicover vd. 2017:
558). “Katkısız eylem yapıları” 39 (light verb constructions) veya Alman dilciliğinde
“fonksiyon fiili yapıları” (Funktionsverbgefüge) (Langer 2005: 2, 3) olarak da
adlandırılan bu yapılarda, esas olarak isim unsuru semantiği, fiil ise sentaksı yönetir ve
fiilin cümleye anlam katkısı sınırlı olduğundan, bunlar yukarıda bahsettiğimiz “semicompositional” olarak sınıflanan çok sözcüklü dizilimler arasında incelenmektedir
(Vincze 2011: 17-20). Ne sözlük birimleri olarak tasnif edilebilen, ne de sadece dil bilgisi
kurallarıyla açıklanabilen destek fiili yapıları, sözlük bilgisi ve bilgisayarlı dil bilimi
çalışmaları açısından sınırları tartışmalı bir alanda yer almaktadır (Marzouk 2021: 49).
Her ne kadar üslup bakımından destek fiili yapıları yerine temel fiillerin kullanımı
tavsiye edilse de bu yapıların bazı semantik detayları iletebilme yetenekleri 40 sebebiyle
dilde bir yer tuttukları anlaşılmaktadır (Marzouk 2020: 49). Türkçede bu yapılardan
sıklıkla alıntı kelimelerin yüklem olarak görev yapabilmesini sağlamakta istifade
edilmektedir. Yine fiilimsiler de böyle yapılara isim unsuru olarak katılabilmektedir. 41

39

40

41

Terim, Uçar (2007) tarafından Türkçeleştirilmiştir. Ben bu yazıda aynı yapıları karşılamak
üzere support verb constructions ifadesinin tercümesi olarak “destek fiili yapıları” tabirini
kullandım.
Türkçede üzerinde çalışılmamış bu konuyla ilgili olarak Almancada tespit edilen özellikler
örnekleriyle şöyledir:
Causative: Bir eylemi başlatan kişiyi vurgular, örn. der Starter setzt den Motor in Gang (starter
motoru harekete geçirir).
Inchoative: Bir eylemin başlangıcını işaretler, örn. endlich geht das Buch in Druck (nihayet
kitap baskıya giriyor).
Durative: Bir eylemin süresini vurgular, örn. ein neues Modell ist bereits in Arbeit (yeni bir
model hâlihazırda üretimde).
Pasif: Belirgin bir pasif anlam varyasyonu oluşturur, örn. die neue Methode findet Anwendung
bei dem Versiegelungsprozess (yeni yöntem mühürleme işleminde uygulanır). (Marzouk 2020:
49)
Yakup Kadri, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları’nda Süleyman Nazif’in yapmak fiilinin bu şekilde
kullanımı ile ilgili görüşlerini bir anısıyla aktarır:

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 114
Destek fiili yapıları çoğu durumda, anlam kaybına uğramadan, isim unsuruyla
morfolojik olarak bağı olan bir fiile dönüştürülebilir (Langer 2005: 17). Türkçede
fiilimsilerle kurulan böyle yapılar doğrudan fiille ifade edilebilirken (iniş yap- > in-,
dönüş yap- > dön-, bekleme yap- > bekle-, vb.) alıntı kelimelerden türemiş bir fiil her
zaman bulunmayabilir: grup yap- > grupla-; fakat inkıta yap- > kesil-, vb.
Gemalmaz (1992: 170) tarafından formüle edildiği şekliyle; bir dil biriminin söylem
içinde belli bir yerde bulunma ihtimali arttıkça taşıdığı bilgi yükü azalmaktadır. Bu
tespite uyarlayacak olursak, anlam aşınması, bir kelimenin önceleri sınırları belirgin,
spesifik bir anlam alanını karşılarken, zamanla daha genel bir anlam alanını kapsar hâle
gelmesidir.42 Türkiye Türkçesinde yap- fiilinin kullanımı geçen yüzyılda dikkat çekici
şekilde artmış görünmektedir (Boeschoten 2003). Kullanım sıklığı ve kullanıldığı
durumlara bakıldığında yap- fiilinin çokanlamlılıktan gramerleşmeye doğru bir
yelpazede yerleşmiş bulunduğu; yardımcı fiil olarak sözlük dışılaştığı veya destek fiili
yapıları içinde anlamının kısmen aşınmış olduğu ileri sürülebilirse de değişim bir süreç
içinde gerçekleştiğinden, “sözlük dışılaşma”, “anlam aşınması” gibi tabirler bir
durumdan ziyade bir derece meselesini anlatmaktadır. Dolayısıyla fiilleri “yardımcı
fiil”43 olarak nitelemenin fazla bir açıklayıcılığı bulunmadığı için bu kelimelerle kurulan
yapıların özellikleri ele alınmalıdır.
Çok anlamlı bir fiilin anlamının hangi yapılar içinde cümlede ne derecede görünür
olduğu, üzerinde mutabakata varılması güç konulardandır. Türkçe dil bilgisi
araştırmalarında isim+fiil yapısındaki dil birimlerini birleşik fiil saymak için, isim ve
fiilin tek bir kılış veya oluşu karşılamak üzere bir arada bulunuşu ve şekil bakımından
kalıplaşma şartları aranmakta; birleşik fiillerin, cümlede tek bir kelime olarak hareket
ettiği, yani unsurların birbirlerinden bağımsız işletilemeyeceği ifade edilmektedir
(Uğurlu 2009: 401-402, 409). 44 Örneğin birleşik fiili oluşturan ögeler arasına (soru
hasta mı etmiş/olmuş ve çokluk eki yardımlar etti ile beyanda bulun- benzeri yapılarda
fiil isteminin zorunlu kıldığı isim hâl ekleri hariç) başka unsur giremeyişi kriteri, bu
yapıların tespitine yönelik ölçülebilir bir yöntemdir (Uğurlu 2009: 408). Ancak böyle bir

... ‘vazifesini yaptı’ diye bir tabir kullandığım için başka bir gazetede beni bir ortaokul öğrencisi gibi
paylamış ve “Şu ‘yapmak’ fiili çıkalı birçok şeyler yıkıldı” diye kükremişti.
İtiraf ederim ki, o günden beri, ben hâlâ ‘yapmak’ fiilini kullanırken tereddütten tereddüde
düşerim; hele Türkçede ‘vazife görmek, vazifesini yerine getirmek’ gibi söz şekilleri varken
‘vazifesini yapmak’ demekten ürkerim ve günlük gazetelerin baş sayfalarının 36 puntoluk
manşetlerinde sık sık gözüme çarpan ‘Konuşma yaptı, açıklama yaptı’ gibi lâflar karşısında,
üstadın hayalini diken diken sakalı ve sivri sivri dişleriyle üstüme saldırır hissederek irkilir
kalırım.
Süleyman Nazif, iyi ki, vaktinde öldü. Yoksa, elinden ve dilinden çekmeyeceğimiz kalmayacaktı.
Yoksa, aklını oynatıp bizi boğmaya kalkışacaktı. Hayır, belki de Türkçeyi yeni öğrenmeye
başlamış bir ecnebiyi taklit ettiğimizi sanarak kahkahalarla gülecekti. Ya da bize şöyle
sataşacaktı: “Mademki, ‘konuştu’ yerine ‘konuşma yaptı’ diyorsunuz; neden ‘geldi’ yerine
‘gelme yaptı’, ‘gitti’ yerine ‘gitme yaptı’ demiyorsunuz?”... (Karaosmanoğlu 1969: 231)
42
Fiillerin anlam aşınmasının tespitine yönelik bir deneme için bk. Allan 1998.
43
Uğurlu’nun ifadesiyle: “....hangi fiilin hangi isimle tamlayıcı ilişkisine gireceğini ve daha sonra
kalıplaşacağını, bir başka deyişle birleşik fiil oluşturacağını önceden kestirmek mümkün
değildir. Kısacası, birleşik fiil oluşturacak fiillerin bir listesi yapılamaz. Bütün fiiller, bu konuda
birleşik fiil oluşturma yeteneğine sahiptir.” (Uğurlu 2009: 408)
44
Türkçede birleşik fiil üzerine görüşleri burada tekrar etmek yazının sınırlarını aşacağından,
ilgili çalışmalar için YÖK tez tarama sayfasından https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
“birleşik fiil” anahtar kelimesiyle yapılacak arama neticesinde ulaşılan tezlerin pek çoğunun
“Giriş” kısımlarında bu bilgiler toplu olarak bulunabilmektedir.
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kalıplaşma zaman içinde gerçekleştiğinden (Uğurlu 2009: 409) bu kriterin hangi
yapıları kapsayacağı araştırılmaya muhtaç bir konudur.
Destek fiili yapısı kavramı ise fiil unsurunun cümleye anlam etkisini esas alan bir
yaklaşıma dayanmakta, bu sayede birleşik fiile nispetle daha esnek tanımlamalara izin
vermektedir. Destek fiili yapılarını diğer çok sözcüklü dizilimlerden ayırt etmek üzere
tasarlanmış ve genel kabul görmüş testler esas olarak (1) gönderim, (2) fiilin anlam
aşınması ve (3) tümleç yapısı olmak üzere üç grupta toplanabilmektedir (Langer 2005:
11-22). Ancak her biri farklı sözlükselleşme aşamalarını temsil edebilen ve bileşenleri
farklı özellikler gösterebilen böyle yapıların hepsini kapşayan ölçütler belirlemek
neredeyse imkânsız olduğundan her kuralın istisnaları vardır (Langer 2005: 19). Öte
yandan durum Türkçe için göründüğünden daha karışıktır, çünkü, her ne kadar diller
arasılık (cross-linguistic) iddiasında bulunulsa da, söz konusu ölçütler büyük oranda
Batı dillerini konu alan araştırmalara dayanmaktadır.45 Destek fiili yapılarının tespitine
yönelik linguistik testlerden en kapsayıcı görüneni gönderim (referentiality) üzerine
kuruludur (Langer 2005: 20); Türkçe söz dizimi ise, iyelik sistemi, belirtililik ve yüklem
formunun isimleştirilmesi teknikleriyle Hint-Avrupa dillerinden ayrıldığı için
(Johanson 2013: 121-124, vb.) gönderim testlerini Türkçe için yeni baştan tasarlamak
gerekmektedir.
II. Türkçenin sadeleştirilmesi ve Nutuk’un modern metinleri
Osmanlıcaya çağının bilimsel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapı kazandırma
çabalarının, anlaşılır ve sade bir yazı dili arayışlarına evrilmesine zemin hazırlayan ilk
kalıcı reformların tarihi 1790’lara uzanmaktadır (Şenlik & Savan 2018: 423).
Cumhuriyet döneminde, Osmanlı Türkçesini ıslah ederek modern ulus devletin diline
dönüştürmek amacıyla, Türkçe üzerinde dünyada örneğine az rastlanır bir dil
mühendisliği uygulanmıştır. 46 Öyle ki; 30’lu yıllara ait bazı metinlerdeki, referans
yaptığı kültür dünyası kendinden menkul Orwellvari yapay dil; anlaşılmazlığı, halktan
kopukluğu sebebiyle eleştirilen Osmanlıcanın da gerisine düşmüştür. 47 Özellikle
milliyetçi ve Türkçü çevrelerin muhalif olduğu 48 aşırı özleştirmeci yaklaşım, 1936’da

45

46
47

48

Uçar’ın listelediği katkısız fiil yapılarının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri dikkat
çekicidir. Soru kelimesiyle ilişkili olduğu düşünülerek olsa gerek (4) numarada ayrı bir kriter
gibi sunulan “hangi X.Accusative” yapısı birkaç satır yukarıdaki (2). örnekle benzer şekilde
belirtililikle ilgilidir: (2) a. *Ali tebessümü etti. (4) a. *Ali hangi tebessümü etti? ... (Uçar 2007:
140) Ancak muhtemelen bu, Langer (2005: 14-15) tarafından “Pronominalization” başlığı
altında açıklanan soru zamiri ile yer değiştirme testidir: (51) Was bekommt sie von ihm? (what
does she get from him) -Eine Anregung (a suggestion) Dolayısıyla “hangi X.Accusative” testi
(2007: 140, 142, 143), isim unsuru “ne” ile değiştirilerek kurulmalıdır: *Ali ne etti? - Tebessüm.
*Ali ne verdi? - Son. vb. O durumda bazı testlerin sonucu da değişecektir: Ortam insana ne
verdi? - Huzur.
Perry’nin (1985) Türk dil devriminin geçirdiği aşamaları İran’daki dil reformlarıyla
karşılaştırarak değerlendirdiği çalışmasını konuyla ilgilenenlerin dikkatine sunarım.
Zeynep Korkmaz da, Nutuk’un sadeleştirilmiş basımının önsözünde bu minvalde bir ifade
kullanmaktadır:
... Yahut da eserin aslındaki cümleleleri, anlamlarını bozacak şekilde kısaltıp parçalama ve
herkesçe bilinen kelimelere bile yakışıksız yeni yeni karşılıklar arama gayreti yüzünden,
Atatürk’ün birleştirici ve bütünleştirici kültür dili anlayışına ters düşen ve özünden koparak
Osmanlıcası kadar anlaşılmaz duruma gelmiş bulunan, aşırı dil yapısında Söylev metinleri
ortaya çıkmıştır. (Atatürk 1999: 14) M. F. Köprülü’nün görüşleri de böyle bir yapay dilin
aleyhindedir (İnalcık 2002: 34).
Örneğin Türk Ocağı, 1931 yılında kapatılmadan önce, dilde sadeleşme çabalarının tasfiyecilik
raddesine varmasına karşı çıkılan çevrelerdendi (Ölçekçi 2020: 684). N. Atsız da yabancı
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toplanan ve Güneş Dil Teorisi’nin açıklandığı dil kongresinde alınan kararlarla,
Atatürk’ün desteğini de kaybederek, devlet politikası olmaktan çıkarılmıştır (Perry 1985:
248). Bu sayede halkın dilinde yer tutmuş alıntı kelimeler Türkçede yaşamaya devam
edebilmişse de; dil, bilim yapılamayacak bir kargaşa ve bunalımın içine düşmüştür
(İnalcık 2002: 30-31).
yap- fiili ve benzeri nötr kelimelerin sık kullanımı Türkçenin fakirleştiği yönünde
kaygılara sebep olmaktadır. 49 Bu kaygıları haklı çıkarırcasına Nutuk’un Korkmaz
tarafından sadeleştirilmiş metninde (Atatürk 1999) görüşme kelimesi, istişare,
muhabere, müdavele-i efkâr, mükâleme, mülakat, münasebet, müzakere / müzakerat,
temas, gibi 8 farklı kelimeye karşılık olmak üzere kullanılmıştır.
Metinlerde geçen benzer örnekler şöyledir:
Nutuk

Sadeleştirilmiş Nutuk

beyanat, hitabe, idare-i kelam, maruzat, mübahase, mükâleme /
mükâlemat, mülahaza, mülakat, mütalaa, müzakere /
müzakerat, nutuk
itilaf / itilafname, muahede, mütarekename

konuşma

beyanat, hususat, izah / izahat, izah ve istizah, tafsilat

açıklama

istihdam, mesele, faaliyet, icraat

iş

iştigal, mesai, faaliyet

çalışma

ıslahat, tashihat

düzeltme

ihtar, ikaz

uyarı

miting, nümayiş, tezahürat

gösteri

taarruz, tecavüz

saldırı

tadilat, tebdilat / tebeddülat

değişiklik

tahşid, tekâsüf

yığınak

teftiş, tetkikat

inceleme

anlaşma

Bu türden tasarruflar her ne kadar Dil Devrimi’yle “Türkçenin zenginliğini kaybettiği”
eleştirilerinin temelini oluşturuyorsa da, bir fikre varmak için sadeleştirilmiş metinlerle
orijinallerini sözlük ve anlam bilgisi bakımdan karşılaştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç

49

kökenli kelimelerin Türkçeden atılmasına taraftar olduğu hâlde aşırı özleştirmeciliğin dilimize
zarar verdiği fikrini savunanlardandı (Atsız 1969).
Ciddi bir yekün tutan literatürü burada irdelemek yazının sınırlarını aşacağından eleştiriler ve
tartışmalar hakkında fikir verebilecek iki alıntı ile yetiniyorum:
Bizi bu yola [sözlük yazmaya -H.O.A.] sevkeden, Türk diline yapılan kasıtlı müdahaleler
sonucunda dilimizin gittikçe fakirleşmekte ve ifâde yeteneğini kaybetmekte oluşudur. Daha
önce kullanılmış olan âşikâr, bedîhî, dekolte, münhal, müstehcen... gibi 12 kelimenin bir tek
“açık” kelimesiyle karşılanması dilde nasıl bir kavram kargaşasına yol açar, nüanslar nasıl
kaybolur ve bu müdahale dili nasıl fakirleştirir, düşünülmeye değer! Bu pek çok misalden bir
tanesidir.
... Önce aşırı bir Arapça ve Farsça düşkünlüğü, bu dillerin yalnız kelime olarak değil kuralları
ile de dilimize girmesi Türkçemizi adeta karma bir dil haline getirmiştir. Bu ifratı kaldıramayan
aydınlarımızın gayretiyle başlatılan sadeleşme hareketleri ise mecrasından çıkmış, aşırı bir
tasfiyeciliğe ve uydurmacılığa kadar dayanmıştır. (Ayverdi 2010: VI).
Diğer yandan Peyami Safa’ya göre “uydurmacılık” aslında kötü bir şey değildir, tam tersi dilin
gelişmesinin en temel yollarından biridir:
“1. her kelime uydurmadır, 2. kelime uydurmadan bir dilin zenginleşmesi imkânsızdır, 3. bu
uydurma kelimeler arasında kaideye ve şiveye uymayanların bile medenî dil hazineleri içine
girdiği görülüyor.” (Safa 1970: 89)
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vardır. Çok sayıda metni kapsamlı bir şekilde karşılaştırabilmemize olanak sağlayacak,
dil içi tercüme veya dil varyasyonu konularını ele alan bilgisayar destekli dil bilimi
çalışmaları Türkçe için henüz başlangıç aşamasında görünmektedir. Hâlihazırda
bilgisayar mühendisliği alanında eski metinleri ele alan çalışmalar daha çok pratik
sonuçlar hedeflemektedir. Bu amaçla örneğin, Osmanlıca bilmeyen okurlar için,
taranmış matbu metinleri girdi olarak alıp, günümüz Türkçesiyle okunuşunu veren
programlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir (Dölek, Kurt 2021).
Eski metinlerin bilgisayar desteğiyle sadeleştirilmesi alanında da bazı çalışmalar
vardır: Bu kategoriden bir çalışma kapsamında, sadeleştirilmiş bir Nutuk metni eğitim
verisi olarak kullanılarak, eski kelime ve kelime gruplarını modern versiyonlarıyla
otomatik olarak değiştiren yapay zekâ destekli bir uygulama geliştirmek amaçlanmıştır
(Özkan, Ercan 2018). Bilgisayar bilimleri alanında çalışanlar nadiren dil kaynakları ve
üzerinde çalıştıkları dil malzemesine dair akademik donanıma sahip olduklarından,
sınırlı kaynak ve veri kümeleri bilgisayar destekli metin analizi çalışmalarının temel
sorunu olarak ortada durmaktadır (Özsoy 2019: 54; Özkan, Ercan 2018: 4). Neticeden
ister akademik ister pratik amaçlar güdülsün, Türkçe metinlerin modernleştirilmesi
üzerine yapılacak çalışmalarda dil bilimiyle bilgisayar bilimlerinin veri ve
yaklaşımlarından birlikte faydalanılması bir zorunluluk olarak görünmektedir.
İlk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Osmanlı alfabesiyle
iki cilt olarak yayınlanan Nutuk, sayısını bilemediğimiz kadar çok kez ve pek çok farklı
çevrelerce sadeleştirilmiş, kısaltılmış, özetlenmiş, basitleştirilmiş versiyonları bulunan
bir eserdir (Uzun 2005: 106-123). 50 Bu çalışmada esas aldığım, Korkmaz tarafından
sadeleştirilmiş Nutuk (Atatürk 1999), orijinal metni cümle cümle takip etmektedir.
Sadeleştirme çalışmasının cümleden biçim birimlerine değişen seviyelerde yürütüldüğü,
ancak özellikle kelimelere ve kelime gruplarına odaklanıldığı görülmektedir. Cümle
düzeyindeki sadeleştirmeler yer yer anlam ve üslup bakımından orijinal metinden
ayrılmaktadır. Bunlardan dikkat çekici bazıları şöyledir:
(a) Anlam farkı tespit edilebilen cümleler:
“Cemal Paşa Hazretlerinin de hakkında yapılacak muamele derdesttir. / Cemal Paşa
Hazretleri için de yapılacak işlem hazırdır.”
“Bekir Sami Bey’in Mösyö Briand’la yaptığı, hükümet-i milliyemizce gayr-i kabil-i kabul
itilafname... / Bekir Sami Bey’in, Mösyö Briand (Briyan)’la yaptığı fakat milli olmayan
anlaşma...”

(b) Orijinal cümlenin bir yorumu gibi görünen cümleler:
“...hamilerine karşı reva gördükleri muamelatı... / ...koruyucularına karşı yaptıkları
kötülükleri... “
“Bunda muvaffak olmak için en yakın arkadaşlarımla fikir mücadelesi yaptım. / Bunda
başarı sağlamak için en yakın arkadaşlarımla görüş ayrılığına ve çatışmaya düştüm.”

Yukarıdaki farklardan başka, metinde bazen cümlelerin yeniden kurulması
gerekmiştir; buna Arapça kelimelerin varlığı sebep olmaktadır:
“...taarruzun tesirini emrettikten sonra ... / ... taarruzun bir an önce yapılmasını
emrettikten sonra...”
“...teklifatımız keen-lem-yekündür ... / ... tekliflerimiz hiç yapılmamış sayılacaktır...”

50

Uzun’un (2005) Nutuk’un metnini içerik açısından incelediği doktora çalışmasından 10 yıl
sonra, “40 yaş aydın kuşağının temel alınarak” sadeleştirildiği ifade edilen bir Nutuk daha
yayınlanmıştır (Atatürk 2015b: 26). Kitabın Sunuş yazısı “Atatürk’ün Bütün Eserleri Genel
Yayın Yönetmeni Şule Perinçek” imzasını taşımaktadır; ancak yayında metni kimin
sadeleştirdiği belirtilmemiştir.
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Söz konusu aktarım tercihleri daha çok tercüme, üslup, söylem araştırmalarının
konusu olacağı için bunları incelemeye dâhil etmedim.
III. İnceleme
Nutuk 51 ve sadeleştirilmiş versiyonunda, yap- fiili etrafında kurulmuş 500 yapı
tespit ettim. Bu rakam sadeleştirilmiş metnin kelime kelime orijinal metni takip ettiği
kısımlarda geçen yapıların sayısıdır. Bunlardan bazıları metinde birkaç kez tekrar
ederken bazıları yalnız bir kere geçmektedir. Fiilin edilgen yapıl- ve ettirgen yaptırbiçimleri de toplam sayıya dâhildir. Yazının devamında yap- derken yapıl- ve yaptırformlarını da kastediyor olacağım.
Yukarıda değindiğim teorik tartışmalardan da anlaşılabileceği gibi yap- fiili ile
kurulan çok sözcüklü yapıların tasnifi ve tanımlanması bu yazının kapsamının
ötesindedir. Yine de incelenen metinlerde tespit edilen yapılar, fiilin anlamının
gerçekleşmesinin çeşitli yönlerini temsil eden veriler olarak değerlendirilebilmektedir:
Şöyle ki, metinlerde ortak kullanımlar fiilin temel anlamlarının belirlenmesine yardımcı
olmaktadır. Öte yandan yap- ile ikame edilen kelime ve yapılar, fiille kurulan
dizilimlerin niteliği hakkında fikir verdiği gibi fiilin hangi anlam alanlarına
uzanabildiğini de tanıklamaktadır. Bunlar yer yer, Langer (2005: 19-22) tarafından
listelenen “destek fiilin silinmesi”, “destek fiilin başka fiillerle ikame edilmesi”, “destek
fiili yapısının tek bir fiille ikame edilmesi” vb. testlere karşılık gelen kullanımlar olarak
görünmektedir. Ayrıca yap- fiilinin iki metinde farklı içerik kelimeleriyle karşılandığı
durumlar da, Allan’ın (1998) nötr fiillerde anlam aşınmasının ölçülebilirliğini araştırdığı
çalışmasıyla benzer bir malzemeyi sunmaktadır. Söz konusu kaynaklardaki bilgilerle
oluşan paralellikler, aşağıda yeri geldikçe belirtilmiştir.
1. İki metinde yap- fiilinin ortak kullanımları
yap- fiilinin iki metindeki ortak kullanımlarda beliren anlamları, eşdizimlileri göz
önünde tutulduğunda öncelikle “süreç” ve “sonuç” temelinde ayrılabilmektedir.
Herhangi bir sonuç bilgisi içermeyen durumların ifadesinde kullanıldığında yap- fiili,
“icra et-” genel çerçevesi içinde “ifa et-, uygula-, hazırla- düzenle-, organize et-, gereğini
yerine getir-” gibi anlamları taşımaktadır. Aşağıda sıralanmış kelimeler yap- fiiliyle bir
araya gelerek, bir sonucun oluştuğunu değil, bir sürecin devam ettiğini gösteren yapılar
kurmaktadır.
Parantez içinde, orijinal metinde yer alan kelimelerin sadeleştirilmiş versiyondaki
karşılıkları verilmiştir.
angarya, iş, emrivaki (oldubitti), muamele (işlem/muamele) … yapbaskın, harp oyunu, seferberlik, manevra, fedakârlık, delilik, fenalık (kötülük), mezalim
(zulümler), şekavet ve fecaat (eşkıyalık ve zulüm) ... yapdüğün, istikbal (karşılama töreni), nümayiş (gösteri), mukayese (karşılaştırma), lütuf,
marifet, siyaset, rüptür, afsun (büyü), dedikodu, otopsi, rol, kahvaltı … yaptaarruz (saldırı/taarruz), istila, tecavüz ve işgal (saldırı ve işgal), hücum, müdafaa
(savunma), hareket, tahrik (kışkırtma), tazyik (baskı), mücahedat (mücadele) … yapictima (toplantı), celse (toplantı), intihab / intihabat (seçim, seçimler), kongre, miting
(gösteri/gösteri toplantıları), tezahürat (gösteri), temas, müdavele-i efkâr (görüşme), mükâleme
(görüşme) … yap-

51

Bu çalışmada 2015 yılında Yapı Kredi Yayınlarınca elektronik kitap olarak yayınlanan Nutuk
metnini kullandım. Söz konusu yayın Nutuk’un 1927 basımının yazı çevrimidir (Atatürk
2015a).
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-lık: müsteşarlık, kumandanlık (komutanlık), casusluk, uşaklık, yaverlik, müteahhitlik, valilik,
vekâlet (bakanlık); vazife … yaptadilat (değişiklik), tebdilat (değişiklik), teşebbüs, tahkikat (soruşturma), takibat
(kovuşturma), tetkikat (incelemeler)… yaphazırlık, tertip, müzakereler ve anlaşmalar (görüşmeler ve anlaşmalar), propaganda, tesir,
hata … yap-

İkinci grupta eylemin neticesinde ortaya çıkmış bir ürün veya durum söz konusudur.
Aşağıdaki örnekte yap- fiili “ortaya koymak” genel anlamı altında “imal et-, inşa et-” gibi
yine sonuç bildiren kelimelerle karşılanabilmektedir.
mütareke (ateşkes anlaşması), itilaf (anlaşma), itilafname (anlaşma), Sulh Muahedesi (Barış
Antlaşması), sulh (barış) … yapteşkilat (kuruluş), inkılap, program … yaphülasa (özet), istatistik, mukaddime (giriş), mukavelename (sözleşme), zeyl (ek), müsvedde,
rapor, liste, kanun, işaret, davet, ikaz, tebligat, şikâyet, tahlil (yorumlama/tahlil), telkin, nazire...
yapdretnot (savaş gemisi), mektep (okul), şimendifer (demiryolu), kasatura, kılıç, mızrak ve
eyer... yap-

Üçüncü büyük grupta iki nesneli bir yapıyla ortaya konan bir durum değiştirme söz
konusudur; yap- fiili bu kullanımlarda “hâline getir-” anlamına gelmektedir:
“dünyayı” saha-i tatbik (uygulama alanı); hükümeti oyuncak; “bir şeyi” [meşrutiyet
(şartlılık)/ izzet-i nefis (onur/haysiyet)]... meselesi yap“birini” hakem, reis (başkan), kumandan (komutan), müsteşar, vali vekili .... yap-

Yukarıdakilere nazaran sınırları daha belirgin bir “toplamak, biriktirmek” anlamı iki
metinde de kuvvet yap- tabirinde tespit edilmiştir.
Bu kategoride son olarak yap- fiili “oluşmasına sebep olmak” gibi bir anlamla
istikraz (dış borç) yap- kullanımı görülmektedir.
Bunlardan başka, yap- fiili nesne olarak ne, şey gibi genel kelimeler alabilir veya
fiilin nesnesine gönderim unsurlarıyla atıfta bulunulabilir. Böyle durumlarda da fiilin
anlamı nesnesine göre tespit edilebilecektir.
2. yap- fiilinin sadeleştirilmiş metne başka kelimelerle aktarıldığı
durumlar
İki metinde de ortak olan kullanımlardan hareketle tespit edilen yukarıdaki anlamlar
birer varsayımdır. Bunlar aşağıda sadeleştirilmiş metinde yap- fiilini karşılamak üzere
istifade edilen fiiilerle denetlenebilir.52
Süreç ifadesi içeren fiiller:
yerine
getir-

sağladüzenle-

deruhde ettiği vazifeyi yapmıştı
icabını yaptılar
aldığı talimat ve emirleri
yapamamaktan
hangi şimendiferlerle nakliyatımızı
yapabileceğiz
Sivas ahalisi fener alayı yaptı

üzerine aldığı görevi yerine
getirmişti
gereğini yerine getirdiler
aldığı talimat ve emirleri yerine
getirememekten
hangi demiryolları ile ulaştırmamızı
sağlayabileceğiz
Sivas halkı fener alayı düzenledi

Sonuç ifadeli fiiller:
52

Allan (1998: 13) derlemden seçtiği her bir cümleki anlamına göre bir ikame fiil önererek
İngilizce make fiili için bir kelime seti oluşturmuştur. Benim çalışmam Nutuk metniyle sınırlı
olduğundan burada yap- fiili için oluşabilecek kelime setinin bir kısmı ortaya çıkmıştır.
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kur-

Resmî Amerika bizim topraklarımız
üzerinde Ermenistan yapmaya
mütemayil görünmüyor
Cumhuriyet yapacaklar

Amerika, bizim topraklarımız üzerinde
Ermenistan kurmaya niyetli
görünmüyor
Cumhuriyet kuracaklar

meclis-i müessisan yapmışlardır

kurucu meclis kurmuştur

paramız vardır, ordu yaparız

paramız vardır, orduyu kurarız

teşkilat yapmaya

örgüt kurmak

teşkil et-

hükümet yaptık

Cumhuriyet Hükûmeti’ni teşkil ettik

yayınlagönder-

şu tamimi yaptım
şu tamimi de yaptık

şu genelgeyi yayınladım
şu genelgeyi de gönderdik

ortaya
çıkarbırak-

Fakat Avrupa mutlak bir
Ermenistan meselesi yapmak ...
istiyor
yaptığı akisler

Ne var ki, Avrupa, mutlaka bir
Ermenistan meselesi ortaya
çıkarmak ... istiyor
bıraktığı yankılar

aç-

istizah yapıl-

gensoru açıl-

Yukarıda verilen “toplamak, biriktirmek” anlamı sadeleştirilmiş metinde kazanfiili ile ifade edilmiştir:
kazan-

kuvvet yapıncaya kadar

güç kazanıncaya kadar

Yukarıdaki örneklerde yap- fiili içerik fiilleri ile eşleşmiştir. Bunlardan farklı olarak
yap- fiili sadeleştirilmiş metinde yardımcı fiillerle de karşılanabilmektedir. Destek fiili
yapılarının tespitinde kullanılan testlerden bir grubu fiil unsurundaki anlam
aşınmasının denetlenmesine dayanmaktadır; buna göre fiil unsurunun başka bir fiille
ikame edilmesi anlam kaybına yol açmayacaktır (Langer 2005: 18). Aşağıdaki örnekler
bu kategoride değerlendirilebilir.
et-

geç-

göster-

bulunalveroynayürüt-

seyahat yapprotesto yaptaarruz yaptaarruz yapirtibat yapteşebbüsat yapicraat yapihtiramat-ı mahsusa yapyapılacak azamî müsaade
teşebbüsat yapbir tebliğ-i resmî yapyapılacak tedabir
meydan muharebesi yapyapmış olduğu rol
bu nevi muhakeme ve mantık
yapanların

seyahat etprotesto ettaarruz ethücuma geç-, taarruza geçtemasa geçteşebbüse geçfaaliyet gösterözel bir saygı göstergösterilecek en büyük kolaylık
teşebbüslerde bulunbir resmî tebliğde bulunalınacak tedbirler
meydan muharebesi veroynamış olduğu rol
böyle düşünen ve mantık
yürütenlerin

Destek fiili yapılarını belirlemek için tasarlanmış testlerden bir diğeri, bu yapıların
bir bütün olarak tek bir fiille ikame edilip edilemediğine dairdir (Langer 2005: 17).
Orijinal Nutuk’taki yapıların sadeleştirilmiş metinde tek fiille karşılandığı durumlar bu
testin örneklerini sunmaktadır:
yaya cenk yaptığı > yaya olarak savaştığı
inkıtaın tarafımızdan yapılması > tarafımızdan kesilmesi
kuvvetin izamı yapılacaktır > kuvvet gönderilecektir
bir hükümet teşekkül etmiş ve teşkilat yapmaya başlamıştı > bir hükûmet kurulmuş ve
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teşkilatlanmaya başlamıştı
memleket dâhilinde teşkilat yaparak > memleket içinde örgütlenerek
tevsi-i mezuniyet yapacağız > imtiyazlarını genişleteceğiz
küçük bir istitrad yapayım > kısaca şunu da belirteyim
görüştüğümüz haneyi işgal edebilirseniz temas yapabileceğiz > görüştüğümüz evi
tutabilirseniz buluşabiliriz

Yukarıdakilerden farklı olmakla beraber orijinal Nutuk’ta yap- fiili ile kurulmuş
birleşik fiillerin sadeleştirilmiş metinde deyimle karşılandığı iki örnek de buraya
eklenebilir:
entrika yap- > dolap çeviremr-i vaki yap- > oldubittiye getir-

Buraya kadar incelenen örnekler yap- fiilinin, metin sadeleştirmedeki rolünden
ziyade anlamına dair bilgiler sunan kullanımlar olarak değerlendirildi. Aşağıda yer alan
3. bölüm, metnin sadeleştirilmesi sırasında yap- fiilinden ne şekilde istifade edildiğine
ayrılmıştır.
3. yap- fiilinin sadeleştirilmiş metindeki kullanımları
Tespit edebildiğim kadarıyla orijinal metinde yer alan 10 yardımcı fiil, 33 birleşik fiil
ve 22 isme karşılık olarak sadeleştirilmiş metinde yap- kullanılmıştır. Ancak bu
karşılıklar sabit değildir, yani aşağıda ilgili başlık altında listesi verilen kelimeler yer yer
yap- dışında kelime ve formlarla da aktarılabilmektedir. Bunlardan başka
sadeleştirilmiş metinde yap- fiilinden, orijinal Nutuk’taki isimlere eklenerek birleşik
formlar oluşturmakta da istifade edilmiştir.
a. Yardımcı fiiller
yap- fiilinin kullanım sıklığının et- fiili aleyhine arttığı bilinmektedir.53 et- dışında
kalan diğer bazı yardımcı fiiller de, sadeleştirilmiş Nutuk’ta yap- fiili ile karşılanmıştır.
Sık kullanılan yardımcı fiillerin iki metindeki durumları Tablo’daki gibidir.
Tablo: 1927 tarihli Nutuk metni ile, Z. Korkmaz tarafından sadeleştirilmiş metinde
yardımcı fiiller.

Kaynak yayınları tarafından sadeleştirilmiş Nutuk’ta (Atatürk 2015b) da rakamlar
şöyledir: yap- 594, yapıl- 245, yaptır- 17.
Aşağıda yap- (yapıl- ve yaptır- da dâhil olmak üzere) fiilinin karşıladığı yardımcı
fiillerle kurulan birleşik fiillerin isim unsurları sağ sütunda verilmektedir. Parantez

53

yap- fiilinin et- fiiline nazaran kullanım sıklığının artışı hakkında bk. Boeschoten 2003.
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içinde, kelimelerin sadeleştirilmiş metindeki karşılıkları bulunmaktadır. Listeye isim
unsuru sütununda, metinlerde yap- fiilinin birincil nesnesi olarak geçen kelimelerin
tamamı değil, seçilmiş bir miktar örnek alınmıştır.
et- / edil- / ettir-

hata (yanlışlık), ictima (toplantı), idare-i kelam (konuşma), ilan-ı şadmanî (sevinç gösterileri), teati-i efkâr (sohbet görüşmesi), tekasüf
(yığınak), vb.

Yardımcı fiiller söz konusu olduğunda cümle kuruluşunun dilbilgisi yönüne
değinmek gerekmektedir. et- yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiilllerin yap- fiili ile
aktarıldığı durumların bir kısmında yükleme bağlı öge yapısının değiştiği
gözlemlenmektedir.
Örneğin intihap et- nesne gerektiren bir birleşik fiilken, seçim kelimesi “icra et-”
anlamındaki yap- fiilinin nesnesidir:
...herhangi bir Heyet-i Vekile intihabına iştirak etmem. Sebebi anlayalım. Sonra [Heyet-i
Vekile’yi] intihap edelim. > … herhangi bir hükûmet seçimine katılmam. Önce sebebi anlayalım
sonra [hükûmet] seçim[i] yapalım.

Bir başka örnekte de “özne - yüklem” yapısı, “özne – nesne - yüklem” yapısına
dönüşmektedir.
bizözne de aynı vechile hata etmişyüklem oluruz > bizözne de aynı yanlışlığınesne yapmışyüklem oluruz
eylemüdâvele-i efkâr (görüşmeler), sevk ve tahrik (kışkırtıcılık), teftiş
(inceleme), teşrik-i mesai (işbirliği)
verizahat (açıklama), jurnal, tafsilat (açıklama)
alteşebbüs/ teşebbüsat (teşebbüsler), tertibat (hazırlıklar, düzenlemeler)
gör- / gördüriş, tahsil, vazife (görev)

Başka bir örnekte görün- fiilinin yap- ile aktarılması iş gör-, tahsil gör- ve vazife
gör- / gördür- örneklerinden farklıdır. Zira orijinal metinde “tecrübe ve neticelerine
tanık olmak” gibi bir anlam varken, karşılık olarak deneme yap- kullanılmıştır:
bizde görünmüş tecarib ve netayicine nazaran > bizde yapılmış denemeleri ve bunların
verdiği sonuçları göz önünde bulundurarak

Geçişsiz ol- fiili ile edilgen formu olun-, sadeleştirilmiş metinde genellikle yapıl- ile
karşılanmıştır:
şimdiye kadar olan mücadelat > şimdiye kadar yapılan mücadeleler
ita-yı izahat olunur > açıklamalar yapılmıştır
ol- / olunbeyanname, izah ve istizah (açıklama), muhabere / muhaberat (yazışma,
haberleşme), muharebe (çarpışma), münasebet (görüşme),tayin (-a getirme
işi), tazyik, vb.

bulun- yardımcı fiilinin istemi gereği aşağıdaki yapılarda isim unsuru lokative ile
çekimlidir.
bulun-

beyanat (konuşma, açıklama), beyanat ve münakaşa (konuşmalar ve
tartışmalar), hasb-i hâl (sohbet), istihzarat (hazırlık), meddahlık
(dalkavukluk), muhabere ve muamele (yazışma ve işlemler), vb.

Birleşik fiilin isim unsurunun yalın yalın hâlde olduğu bir örnek ise yap- fiili ile şöyle
kurulmuştur: müdir bulun- > liderlik yapBunlardan başka birkaç birleşik yapı da yap- fiili ile yeniden kurulmuştur:
bak-

din ve milliyet mensubiyetine bak- > din ve milliyet ayrımı yap-

kal-

müttehid kal - > işbirliği yapmaksad-ı aslî mahfûz kalmak şartıyla > esasta bir değişiklik yapılmamak şartıyla
bezl-i himmet buyur- > elinden geleni yap-

buyur-
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b. Birleşik fiiller
Sadeleştirilmiş metinde yap- fiili, orijinal Nutuk’ta yer alan isim+fiil yapısında
birleşik fiilleri de karşılamaktadır. Böyle bir eşleştirme, yap- fiilinin anlam alanının
genişlemesi yönünde değerli bir veri sunmaktadır. İngilizce make fiilinin semantik
erozyonu incelenirken oluşturulan kelime setinin (Allan 1998: 13) bir benzeri, iki metnin
karşılaştırılmasıyla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
akdet- / edil-/ olun-

cereyan et-

dermeyan eyle- / edildevam ethasıl olhusule gel-

icra et- / eyle- / ettir/ettiril- / kıl- / olunifa et- / ettir- / olun-

ihtiyar etika et- / edilirad etirtikab etistihrac edilistihsal edilittihaz eyle- / etkabil olsarf etserd ettanzim et-

akdettiğimiz ilk ictimada (yaptığımız ilk toplantıda),
hükümetimizle akdedeceği muahedenin bazı esasatı (hükûmetimizle
yapacağı anlaşmanın bazı hükümleri)
mütareke/ mütarekename (ateşkes anlaşması), sulh (barış
anlaşması) vb.
uzun müzakereler cereyan etti (uzun görüşmeler yapıldı),
intihabatın serbest cereyan edeceği (seçimlerin serbestçe
yapılacağı)
muhabere (haberleşme), muhaberat (yazışmalar), muharebe
(savaş), müzaherat (gösteriler), propaganda, rezalet, teşebbüsat,
vb.
esasları ihtivâ eden teklifi dermeyan eyledikten sonra (işaret
ettiğim ilkeleri içine alan teklifi yaptıktan sonra)
Mecliste bütçe müzakeresi devam ediyordu (Meclis’te bütçe
görüşmeleri yapılıyordu)
pek ciddi temas hasıl olmuş (pek ciddi temaslar yapılmış), hasıl olan
itilâf üzerine (yapılan anlaşma üzerine)
yani taksim ancak büyük askerî fedakârlıklarla husule geleceğini
anlarsa (yani bölüşmenin büyük askerî fedakârlıklarla
yapılabileceğini anlarsa)
icra ettiğimiz muharebe neticesinde (yaptığımız savaş sonunda)
futbol müsabakası (futbol maçı), tecavüz ve mezalim (saldırı ve
zulümler), tecdid-i intihab (seçimlerin yenilenmesi işi), teftiş, vb.
ifa ettiği en mühim vazifeyi (yaptığı en önemli görevi)
hidemat (hizmetler), memurluk, başkumandanlık, riyaset
(başkanlık), merasim (tören), vb.
ihtiyar ettiğim muamelenin (yaptığım muamelenin), ihtiyar
edecekleri harekâtın (yapacakları askerî harekâtın)
bu ef’al ve harekâtın Kuva-yı Milliye tarafından ika edildiğini (bu
olayların Kuva-yı Milliye tarafından yapıldığına)
bir nutuk irad etti (bir konuşma yaptı), irad ettiğim kısa bir
hitabenin (yaptığım kısa bir konuşmanın)
irtikab ettiğiniz denaetlerin (yaptığınız alçaklıkların), irtikab
ettikleri hatalar (yaptıkları yanlışlıklar)
istihrac edilmiş hulasatü’l-hulasasıdır (yapılmış özetinin özeti)
amal-i milliyeye muvafık bir sulh istihsal edilmesi (milli davaya
uygun bir barış yapılması)
bazı mukarrerât ve tertibât ittihâz eylemişti (bazı kararlar alıp,
hazırlıklar yapmıştı)
tayin hususu, pek acele kabil olamayacağı (kimsenin atanmasının
pek acele yapılamayacağı)
esaslı faaliyet sarf etmişler (esaslı çalışmalar yapmışlar)
şu kısa mülâhazayı serd ettim (şu kısa konuşmayı yaptım)
bir program tanzim etmeden çalışmak (bir program yapmadan
çalışmak)
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tatbik oluntecelli ettemin ettespit ettevcih ettevessül etuhdesinde bulundurvaki ol-

vuku bul-

vücuda getir-

tatbik olunan icraatı (yapılan teşebbüsleri), tatbik edeceğim icraatın
(yapacağım işlerin)
tecelli etmiş olan muvaffakiyetli harekât (yapılmış olan başarılı
hareketler)
tertibatı temin eder etmez (gerekli hazırlıkları yapar yapmaz),
muhaberat da temin edildi (haberleşme de yapılabildi)
tespit ettiğim program (yaptığım program)
davetlerini ... doğrudan doğruya tevcih etmelidirler (davetlerini ...
doğrudan doğruya yapmalıdırlar)
esbabına tevessül edilmek üzere (gerekenlerin yapılmak üzere),
teşebbüsât-ı azimkârâneye tevessül etti (sağlam teşebbüsleri yaptı)
vezaifini uhdesinde bulunduran (görevlerini yapmakta olan)
vaki olacak müracaat (yapılacak müracaat), vaki olan tebligat
(yapılan tebligat)
aksi, demarş (çıkış), mezalim ve cinayat (zulüm ve cinayetler),
mübahase (konuşma), mükâlemat (konuşma), tebligat, tecavüz
(saldırı), teklif, vb.
vuku bulan teklifi (yapılan teklifi), vuku bulacak intihabatta
(yapılacak seçimlerde)
beyanat (konuşma, açıklama), çekişme, iştigal (çalışma), kasd
(tecavüz), kongre, küstahlık, muhabere / muhaberat
(yazışma/görüşme/haberleşme), vb.
bir “etat tampon” vücuda getirmek (bir tampon devlet yapmak )
hiçbir tesir vücuda getiremeveceği (bu olayın hiçbir etki
yapamayacağı)

Yukarıdaki listede yer alan geçişsiz fiiller genellikle yapıl- ile karşılanmaktadır.
Anlam açısından bir farklılığa sebep olmadığı için bunlar ayrıca belirtilmedi.
Bazı birleşik fiiller yap- fiili ile karşılanırken söz dizimi ve sözlük bilgisi
düzenlemeleri de yapılmıştır:
mucib ol-

su-i tesiri mucib olabilirdi (kötü etki yapabilirdi)

mukabil ol-

fedakârlık mühim mesail-i muallakanın lehimize intâcına mukabil olmalıdır
(fedakârlık, askıda kalan önemli meselelerin lehimize sonuçlandırılması
karşılığında yapılmalıdır)
fedakârlık muvafık olabilir (fedakârlık yapılabilir)

muvafık olbezlet-

memleketin kendi hukuk-ı hâkimiyetini idame için bezl ettiği fedakârlık
(memleketin kendi hâkimiyet haklarını devam ettirmek için yaptığı sürekli
fedakârlık)

c. İsimler
Sadeleştirilmiş metinde yap- fiili, Nutuk’ta geçen yardımcı fiil ve birleşik fiillerin
yanı sıra, öge yapısına sahip alıntı isimleri de karşılamaktadır.
İlk grup örnekte yap- fiilinin isim-fiil gruplarının yüklemi olarak metne dâhil
edilmektedir.
ifa

mukadder

vazifeleri ifaya çalıştı (görevleri yapmaya çalıştı)
icap (gereği), merasim (tören), muamele (işlem), muavenat (yardım), mukteza
(gereken şey), vb.
sulh mukadder değil de (barış yapılmaz da)
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tatbik

her şeyi tatbike (şeyin yapılmasına), muamele tatbiki (işlem yapılması)

İkinci grupta yap- fiili, orijinal metindeki isim tamlamalarında tamlananın yerini
almıştır:
akd
cereyan

husul
icra

istihsal
keyfiyet

sarf
tesis
vaz
vuku
zuhur

sulhun akdine kadar (barış yapılıncaya kadar)
ictima (toplantı), itilaf / mütarekename (anlaşma), miting (kongre), sulh (barış)
meydan muharebesinin cereyanı esnasında (meydan muharabesi yapılırken)
intihabat (seçimler), mesele (iş), muharebe
meşrutiyet inkılabının husulüne (meşrutiyet inkılabının yapılmasına)
bazı neşriyat icrası (bazı yayınlar yapılması)
harp, hazırlık, hidemat (hizmet), icap (gereği), intihabat (seçim), muamele,
müzakere (görüşme), tashihat (düzeltme), tayin ve aziller (atama ve görevden
alma), tazyikat (baskı), tebligat,vb.
sulh istihsali (barış yapılması)
davet keyfiyetinin (yapılan davetin)
sarf-ı mesaiden (çalışmalar yapmaktan )
tesis-i sulh (barış yapmak)
kavaninin vazı (kanunları yapmak)
davet vukuunda (davet yapıldığında), mülakatın ...vukuu lazımdır
(görüşmenin ...yapılması gerekir)
münasebetsiz harekât zuhurunda (uygunsuzluklar yapıldığında)

Sıfat tamlamalarında da tamlayan durumundaki alıntı kelime yerine yap- fiili
getirilebilmektedir:
cari
havi
muhte
mel
vaki

cari muhaberatımızda (yapılan haberleşmelerimizdeki)
mütareke teklifini havi notayı (ateşkes anlaşması teklifinin yapıldığı notayı)
İngilizlerin İstanbul’da muhtemel tecavüzleri (İngilizlerin İstanbul’da
yapabilecekleri saldırılar)
vaki muhaberatımızı (yaptığımız yazışmaları)
azil ve tebdil (görevden alma ve yer değiştirme), hidemat (hizmetler), hıyanet
(hainlik), muhaberat (yazışma), tazyikat (saldırı), tecavüz (saldırı), teklif vb.

Bunlardan başka yap- fiili, fiilimsi formunda, genel bir anlamı ifade etmek üzere
aşağıdaki alıntı kelimeleri karşılamaktadır:
icraat
evamire ve icraatına münkad olmak (emirlerine ve yaptıklarına uymak )
amal
muhasebe-i amalimiz (yaptıklarımızın muhasebesi)
ef’al ü harekât
ef’al ü harekâtının selametine (yaptıklarının doğru olduğuna)
ef’al
o ef’alin neticesi (o yaptıklarının sonucu)
harekât
Yunanlıların harekâtından (Yunanlıların yaptıklarından)
d. Orijinal Nutuk’ta yer alan alıntı kelimelere yap- fiilinin eklenmesi54

54

Nurullah Ataç yine Süleyman Nazif’i anarak yapmak fiilinin bu ve benzeri durumlarda
kullanımı ile ilgili şunları yazmıştır: ... dikkat ettinizse “dedikodu etmeyenlerden” dedim,
“yapmayanlardan” demedim, demeyeceğim de. O “yapmak” fiili yok mu? artık fenama gidiyor.
Gazetelere, kitaplara bir bakın, her yere burnunu sokuyor. Etmek, eylemek, kılmak yok, hep
yapmak. Hele Anadolu Ajansı, elinden gelse, hani gelmiyor da değil, türkçeden bütün fiilleri
atacak, bir o yapmayı saklayacak: beyanat yapmak, hücum yapmak, hâdise yapmak, bilmem
kimin bilmem kime yaptığı beyanatta... Hele buna pek tutuluyorum: orada fiile lüzum yok:
“Falanın filana beyanatında” dersiniz, olur, biter. Ama araya bir de fiil sıkıştırınca daha
edebiyatça yazdıklarını sanıyorlar. Kulun elinden bir şey gelmez, Allah ıslah etsin! Süleyman
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Destek fiili yapılarındaki fiil unsuru semantik olarak aşınmış olduğundan, bu
yapıların tepitinde kullanılan testlerden biri fiil unsurunun silinmesi hâlinde anlam
kaybı oluşup oluşmayacağıdır (Langer 2005: 18). Böyle bir test elimizdeki metinlerde
kendiliğinden kurulmuş durumdadır: Orijinal Nutuk’ta bulunan yukarıda tarif ettiğimiz
türden alıntı kelimelere, sadeleştirilmiş metinde yap- fiilinin eklenmiş ve fakat anlamda
herhangi bir değişme olmamıştır. Burada metinde tespit ettiğim örneklerden bir kısmı
yer almaktadır.
Örneklerde yap- fiilinin birinci nesnesi -veya destek fiili yapsının isim unsuru- olan
hemen tüm alıntı kelimeler orijinal Nutuk’ta fiile ihtiyaç duyulmaksızın aynı anlamı
ifade edebilmektedir:
hükümetin izahatı > hükûmetin yapacağı açıklama
hukuk-ı mukaddese ve meşruasına müdahalatı > kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan
müdahaleleri
bu milli müfrezelere muavenet ve müzahereti ile > bu milli müfrezelere yapacakları
yardım ve desteklerle
ıslahat vaad ediyor > düzeltmeler yapılacağı sözünü veriyor
Amerika şarkta mandaterliğe ve Avrupa’da gaile almağa tarafdar değildir > Amerika,
Doğu’da mandaterlik yapmak Avrupa’da başına dert açmak niyetinde değildir, vb.

Söz konusu yapılar sadeleştirilirken bir yardımcı fiil eklemeye ihtiyaç duyulması
sadeleştirilmesi zaman zaman modern Türkçenin üslup eğilimlerinden
kaynaklanmaktadır:
İngiliz demarşının > İngilizler tarafından yapılacak çıkışın
Dumlupınar merasimini müteakib > Dumlupınar’da yapılan törenden sonra
Heyet-i Temsiliye teklifatından > Heyet-i Temsiliye’ce yapılan tekliflerin
müfit hizmetlerden ibaret olan > yaptığınız yararlı hizmetlerle dolu, vb.

Son olarak böyle yapılarda yap- fiilinin biçim birimlerini karşıladığı da
görülmektedir:
Salı günkü ictima > Salı günü yapılan toplantı
propaganda ile leh-dar olanları kendilerine celp > propaganda yaparak, lehte olanları
kendilerine çekmeye
sulhu müteakib İstanbul’un itilafçılarca tahliyesi > barış yapılır yapılmaz İstanbul’un
itilaf Devletleri’nce boşaltılması
Büyük Millet Meclisi’nin tarifine ait satırları meyanında > Büyük Millet Meclisi’nin
tarifini yapan satırları arasında, vb.

Bunlar bazen yine üslup gereğidir:
bu telgraf muhteviyatını tahlil ile > bu telgrafta yazılanların açıklamasını yaparak
maksatlarını, bizi bi’t-tazyik yaptırmakla > maksatlarını bize baskı yaparak
gerçekleştirmekle, vb.

Sonuç
Sadeleştirilmiş metinde yap- fiili, orijinal metinde yer alan 10’u yardımcı fiil ve
30’dan fazlası birleşik fiil, 22’si isim olmak üzere onlarca farklı kelimeye karşılık olarak
kullanılmıştır. Yardımcı fiiller hariç olmak üzere, yap- fiili, söylemde belli bir yerde
bulunma ihtimali kendinden daha düşük ve semantik çerçevesi daha belirgin isim ve
birleşik fiilleri ikame etmektedir. Bu da metnin dili modernleştirilirken içeriğinin
sığlaştığını göstermektedir. Türkçenin nesir ustalarına göre, yap- fiilinin aşırı ve
gereksiz kullanımı bir kusur sayıldığından, sadeleştirme işlemiyle metinde üslup
yönünden de bir kayıp gerçekleştiği söylenebilir. Stilistik ve semantik gerilemenin
Nazif merhum: Bu ‘yapmak’ fiili sonunda Türkçeyi yıkacak, dermiş, yalan da değil. (Ataç 1989:
17-18)
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sadeleştirilmiş metinlere özgü genel bir durum olup olmadığını tespit için daha çok
miktarda metin üzerinde daha kapsamlı karşılaştırmalara ihtiyaç vardır.
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Jumadurdy Annaorazow
Mämmet Han Tekinskiý – Görnükli Döwlet Işgäri we
Diplomat
1880-nji ýylyň dekabry – 1881-nji ýylyň ýanwary aralygynda bolup geçen Gökdepe
söweşi türkmen halkynyň gahrymançylykly taryhynda öçmejek yz galdyrdy. Millet öz ata
Watanyny, ene topragyny gorap, mertligiň hem-de gaýduwsyzlygyň ajaýyp nusgasyny
görkezdi.
Uruş pidasyz bolmaýar. Gökdepe urşunda köp pidalar çekildi, müňlerçe çagalar ataenesinden, ene-atalar balasyndan aýryldy. Käbir çagalar ykbalyň emri bilen ýetim galyp,
alys ýurtlara düşdi (Осада 1882: 61-63). Gökdepe söweşinde ene-atasyndan, dogan
ýurdundan jyda düşüp, soňra Azerbaýjanyň Nahyçewan ülkesine äkidilen Mämmet
(käbir çeşmelede - Muhammet) han Tekinskiniň (1879-1938) ykbaly hem şeýle boldy.
Azerbaýjanyň taryhynda uly yz galdyran bu adam barada ilkinji bolup nahyçewanly
taryhçylar Musa Gulyýew, Atahan Paşaýew, Ilnur Kelbizada ýazypdyrlar, bakuwly
alymlar – akademikler Adalat Taýyrzada bilen Ysmaýyl Gajyýew dagylar bolsa, onuň
ömür ýoly bilen baglanyşykly Moskwanyň we Bakuwyň arhiwlerinde saklanýan käbir
maglumatlary ýüze çykarypdyrlar (Кельбизаде 2014: 10-11; Пашаев 13.10.2014).
Mämmet han Tekinskiý barada türkmen halky heniz hiç zat bilenok. Öz döwründe
Azerbaýjanda giňden tanalan bu taryhy şahs baradaky maglumatlary şu setirleriň
awtory 5-6 ýyl mundan ozal Internetiň sahypalarynda ýüze çykardy. Emma bu barada
Türkmenistanda makala çykartmak başartmady. Ahal welaýat häkimliginiň “Ahal
durmuşy” gazetine berlen makala “gürrüňi edilýän şahs we ol barada berilýän
maglumatlar wagtyň synagyndan geçmändir” diýen bahana bilen çap bolman galdy.
Soňra bu makala Medeniýet ministrliginiň “Garagum” žurnalyna hem teklip edildi.
Emma bu gezegem makalany çap etmek synanyşygy şowsuz tamamlandy.
Türkmen perzendi Mämmet hanyň Azerbaýjana düşmegine rus goşunynyň
polkownigi Ehsan han Nahiçewanskiý (1855-1894) sebäp bolupdyr. Ehsan hanyň özi
geçmişde Nahyçewan hanlygyny dolandyran, asly oguzlaryň kengerli taýpasyndan bolan
meşhur hanlaryň kowmundan gelip çykypdyr. Ol rus goşunlarynyň general-maýory Kalp
Aly han Nahyçewanskiniň (1824-1883) ogly, general-adýudant Hüseýin han
Nahyçewanskiniň (1863-1919) hem uly agasy bolupdyr. Kalp Aly hanyň agasy, generaladýudant Ysmaýyl han Nahyçewanskiý (1819-1909) hem Azerbaýjanyň we Russiýanyň
taryhynda uly yz galdyrypdyr.
Ehsan han inisi Japarguly han bilen bilelikde Gökdepe söweşine gatnaşypdyr.
Nahiçewanskileriň maşgalasynda saklanyp galan gürrüňlere görä, aldym-berdimli
söweşleriň gidýän wagtynda, Ehsan han gala diwarynyň düýbünde saman üýşmeginiň
üstünde ýatan ýaňy aýak biten oglanjyga sataşýar. Oglanjygyň ähli hosasarlary şehit
bolupdyrlar. Söweş tamamlanandan soň agyr ýaralanandygyna garamazdan, Ehsan han
oglanjyga hossar çykyp, ony öz ýany bilen Nahyçewana alyp gidýär (Нагдалиев 2006:
198).
Ehsan han juda ynsaply hem-de halalhon adam bolupdyr. Ol ogullygynyň aslyny
ýitirmezligi üçin aladalanyp, çaganyň şahsyýetini kepillendirýän resminamada onuň
adyny we familiýasyny “Mämmet han Tekinskiý”, “doglan ýeri” diýen ýerde “Zakaspi
oblasty, Gökdepe”, “doglan wagty” diýen ýerde “1879”, “milleti” diýlip görkezilen ýerde
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bolsa “türkmen” diýip ýazdyrypdyr. Guwandyrýan ýeri, oglanjygyň atasyzdygyny
bildirtmezlik üçin Ehsan han resminamadaky “kakasy” (azerbaýjança “atasy”) diýen
ýerde “Ehsan han Nahyçewanskiý” däl-de, hut “Ehsan han Tekinskiý” diýip belledipdir.
Gynançly ýeri, bize Mämmet Han Tekinskiniň ömrüniň kämillik döwrüne degişli
suratlary, şeýle hem ata Watany Türkmenistanda bolup görendigi barada ýa-da onuň
aýaly we çagalary bilen baglanyşykly nähilidir bir maglumatlary tapmak başartmady.
Mämmet hanyň okyjylaryň dykgatyna hödürlenýän talyplyk döwrüniň şu suratyny hem
azerbaýjan alymy Atahan Paşaýew ýüze çykarypdyr.
Nahyçewanskileriň uly maşgalasynyň aladasy hem-de yssy mähri bilen gurşalan
Mämmet han başlangyç bilimi Nahyçewanda alypdyr, soňra kakalygy Ehsan han
ogullugyny Gruziýanyň Tbilisi şäherindäki 1-nji oglanlar gimnaziýasyna okuwa
ýerleşdirýär. 1894-nji ýylda Ehsan han aradan çykandan soň Mämmet hana
kakalygynyň inileri, rus goşunynyň serkerdeleri Japarguly han, Hüseýin han we Rahym
han Nahiçewanskiler howandarlyk edipdirler. Emma Mämmet hanyň şahsy jildindäki
“hossary” diýen ýerde diňe Japarguly hanyň ady görkezilipdir. Ýeri gelende aýtsak,
Japarguly han (1859-1929) XX asyryň başlarynda Nahyçewan şäheriniň häkimi, 19181920-nji ýyllarda bolsa Nahyçewan Respublikasynyň baştutany bolup işleýär.
Gimnaziýany tamamlandan soň Mämmet han 1901-1908-nji ýyllarda agalarynyň
aladalary bilen Ukrainanyň Odessa şäherinde ýerleşýän Noworossiýsk döwlet
uniwersitetiniň hukuk fakultetinde okap, şol döwrüň iň arzyly hünärleriniň biri bolan
hukukçy-aklawçy hünärini ele alýar. Şol ýyllar bu okuw jaýynda onuň bilen bilelikde Eziz
beg Gadambekow, Alyguly han Kalbalyhanow, Idaýat beg Soltanow, Hamit beg
Şahtahtinskiý ýaly soňra tanymal adamlar bolup ýetişen azerbaýjanly ýaşlar okap bilim
alypdyrlar. Şeýlelikde, Mämmet han Nahiçewanskileriň maşgalasynda hiç zatdan
mätäçlik çekmän, erkana ösüp ulalypdyr we döwrüniň tanymal adamlarynyň biri bolup
ýetişýär. Nahyçewanskileriň meşhur maşgalasyna dahylly bolmaklyk bolsa, oňa
azerbaýjan jemgyýetiniň saýlantgy gatlagyna girmäge mümkinçilik beripdir.
Han Tekinskiý barada ýazan alymlaryň birleri uniwersiteti tamamlandan soň onuň
rus goşunynda gulluk edendigini belleseler, beýleki birleri bolsa, Kawkazyň hukuk
goraýjy edaralarynda işländigini görkezipdirler.
1918-nji ýylda Mämmet han Tekinskiý Demirgazyk Kawkazda eken. Şol ýylyň mart
aýynda ol täzelikde ýatyrylan Kawkaz atly birikmesiniň baştutany, rus gullugyna duran
azerbaýjan generaly, şazada Faýzulla Mürze Gajar we öz inisi kapitan Isgender han
Nahyçewanskiý (Ehsan hanyň ogly) bilen bilelikde Demirgazyk Kawkazdan Bakuwa
dolanyp gelýär. Ýeri gelende aýtsak, gajar şalarynyň neslinden bolan Faýzulla Mürze,
şeýle hem türkmen topragyny basyp almaga gatnaşan M. Alyhan-Awarskiý
Nahyçewanskileriň giýewileri bolupdyrlar.
1918-nji ýylda Azerbaýjan Demokratik Respublikasy (ADR) jar edilenden soň ýokary
derejeli hukukçy Mämmet han Tekinskiý ýurduň Daşary işler ministriniň orunbasary
wezipesine bellenýär. Şundan soň onuň ady döwlet resminamalarynda köplenç “Han
Tekinskiý” ady bilen görkezilip başlaýar. Ol Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň (başlygy Aly
Merdan beg Topçybaşyýew) deputatlygyna hem saýlanýar. Şol ýylyň iýul aýynda Han
Tekinskiý ADR-iň Adatdan daşary derňew toparynyň başlygy Alekper beg
Hasmämmedowyň birinji orunbasary wezipesine bellenýär. Hasmämmedowyň şol bir
wagtyň özünde Içeri işler ministri hem bolandygy üçin, Han Tekinskiý köplenç başlygyň
wezipesini-de ýerine ýetiripdir. Adatdan daşary derňew toparynyň düzüminde bolan
wagty Mämmet han Tekinskiý Y. Şahmaliýew, A. W. Nowaskiý, N.M. Mihaýlow, A. Ý.
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Rluge, W.W. Gudwillo, A. A. Litowskiý ýaly hukukçylar bilen ermeni milletçileriniň
Bakuwyň musulman ilatynyň garşysyna amala aşyran terrorçylyk işlerini derňemäge
işjeň gatnaşýar (Велизаде 2015: 156).
1919-njy ýylyň ýanwarynda Han Tekinskiý Azerbaýjanyň Ermenistan
Respublikasyndaky baş ilçisi edilip bellenýär (История Азербайджана 2008: 120). Ol
bu wezipede işlän döwri Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklar has
ýitileşýär. Sebäbi ermeni milletçileri asyrlar boýy Ýerewanyň töwereklerinde ýaşaýan
musulman ilatyna garşy terrorçylyk işlerini geçirip, olary ata-baba oturan
watanlaryndan gysyp çykarmaga çalyşýardylar. Bu barada ilçi Han Tekinskiý öz
hökümetini yzygider habardar edipdir, Ermenistanyň daşnaklardan düzülen
hökümetine yzygider protest bilen ýüz tutup durupdyr (Нифталиев 2016: 7).
1919-njy ýylyň oktýabrynda Mämmet han Tekinskiý ADR-iň hökümet başlygy Fataly
han Hoýskiý tarapyndan Daşary işler ministriniň (ministr Hoýskiniň özi) birinji
orunbasary (ýoldaş ministr) edilip bellenýär, emma ol köplenç ministriň wezipesini hem
ýerine ýetiripdir. Ýoldaş ministr hökmünde Han Tekinskiý Angliýanyň, Polşanyň,
Gruziýanyň we başga-da birnäçe ýurtlaryň wekilhanalary bilen gepleşikleri geçiripdir,
şunda hemişe öz ýurdunyň milli bähbitlerinden ugur alypdyr. Bu wezipede ol 1920-nji
ýylyň 28-nji apreline çenli, ýagny Gyzyl Goşun bölümleri Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwy
eýeleýänçä işleýär.
Azerbaýjanda sowet häkimiýeti gaýtadan dikeldilen soň Han Tekinskiý
respublikanyň Daşary işler halk komissarlygynda işlemegini dowam etdirýär, ýöne indi
ol ýönekeý wezipeleri ýerine ýetiripdir. 1922-nji ýylda köne düzgüniň işgäri bolandygy
üçin ol esassyz işden çykarylýar. Şundan soň ol respublikanyň Adalat (Ýustisiýa) halk
komissarlygynyň aklawçylar kollegiýasynyň agzasy bolup işleýär. Ýöne 1926-njy ýylda
ýene-de öňki bahanalar bilen işden boşadylýar. Şundan soň tä ömrüniň ahyryna çenli
Han Tekinskiý Azerbaýjanyň dürli edaralarynda hukukçy-maslahatçy bolup işleýär.
Mämmet Han Tekinskiý 1937-nji ýylyň 18-nji noýabrynda stalinçi düzgün
tarapyndan tussag edilýär we Azerbaýjanyň müňlerçe ogullarynyň hatarynda
milletçilikde aýyplanylyp, 1938-nji ýylyň 22-nji martynda atylýar. Şol hasratly ýyllar
onuň inileriniň biri (Japarguly hanyň ogly), meşhur azerbaýjan-sowet harbysy, general
Jemşit han Nahiçewanskiý (1895-1938) hem stalinçi düzgüniň pidasy bolýar. Kakalygy
Ehsan hanyň inisi, Mämmet hanyň ýakyn hossarlarynyň biri, general-adýudant Hüseýin
han Nahyçewanskiý bolsa baryp 1919-njy ýylda rus patyşasy Nikolaý II-niň golaý
adamlarynyň bolandygy üçin sowet düzgüni tarapyndan jezalandyrylyp öldürilipdi.
1955-nji ýylda Han Tekinskiý aklanylýar. Emma tä Azerbaýjan garaşsyzlygyny
gazanýança Mämmet han Tekinskiý ýaly öz halkynyň öňünde uly işleri bitiren
şahsyýetler ýatlanylmady.
Mämmet han Tekinskiý barada ýazan taryhçy alymlar onuň Azerbaýjan döwletiniň
we halkynyň öňuňde uly işleri bitirendigini, ömrüniň ahyryna çenli özüniň ikinji
watanyna perzentlik yhlasy bilen hyzmat edendigini hoşallyk bilen belläpdirler. Onuň
ady ýedi tomluk “Azerbaýjanyň taryhy”, şeýle hem “Azerbaýjan Demokratik
Respublikasynyň taryhy (1918-1920)” ýaly saldamly kitaplarda azerbaýjan halkynyň
ajaýyp ogullarynyň hatarynda uly hormat bilen ýatlanylýar.
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Tahir Aşirov & Gencay Pancar
Sovyet Türkmenistanı’nda Edebî Eleştiri: Oraz Täçnazarov
Örneği
Giriş
XX. yüzyıl Türkmen aydınlarının siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel varlık
oluşturma ve bu varlıklara kendi kimliklerini yansıtma çabalarının en etkili yıllarıdır.
Türkmen kimlikli kültür ve düşüncenin temellerinin atıldığı bu yıllar, 1905
manifestosunun yarattığı görece özgürlükçü atmosfer içerisinde söz konusu
mücadelenin, matbuattan da yararlanılarak daha geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışıldığı
bir dönemi ifade eder. Bu dönem -Sovyet Türkmenistanı’nın ilk 12 yılı- Türkmen
düşünce tarihinde eleştiri, özellikle edebî eleştiri kültürünün ayrı bir yeri olmuştur. Bu
zaman diliminde Türkmen dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüne ilişkin birçok çalışma ve
inceleme yapılmıştır. Bu aynı zamanda Sovyet Türkmenistanı’nda yeni fikirlerin
filizlenmesini olumlu yönde etkilemiştir. Rusya İmparatorluğu döneminde Ruslaştırma
(hristiyanlaştırma) faaliyetleri, 1917 İhtilali’nden itibaren Sovyetler Birliği zamanında
uygulanmaya başlayan “yerlileştirme” (korenizatsiya) politikası sonucunda,
Türkmenistan’da millî konular siyasi ve ilmi olarak önem kazanmıştır. Bu bağlamda
Sovyet Türkmenistanı’nda Türkmen düşüncesi açısından eleştiri kültürünün önemli bir
edim ve kazanım olduğu ifade edilebilir. Bunlar, bir bakıma Türkmenistan’da millî
düşüncenin uyanış ve etkilerini gösteren metinlerdir. Ancak sonraki dönemde Sovyet
Türkmenistanı’nda kaleme alınan eleştirilerin, siyasi otoritenin ideolojisinin etkisinde
kaldığı görülebilir. Bu bağlamda Sovyet Türkmenistanı’nda eleştiri kültürünün yaşadığı
ilk 12 yıl, genel olarak iki döneme ayrılabilir. 1924 yılından 1929 yılına kadar olan ilk
dönem, “yerlileştirme” (korenizatsiya) politikalarının uygulandığı devirdir. Bu dönemde
Türkmen aydınları kendi aralarında fikirlerini tartışmış ve yazılarının altına tartışma
anlamına gelen “Çekişme yolu bilen” (Tartışma yolu ile) ibaresini eklemişlerdir.
Geldiyev ile Okıçı arasındaki Türkmen klasik şairi Seydî üzerindeki tartışma, bunun
bariz örneklerindendir. Aynı şekilde Geldiyev ile Abdullin’in, “Sultan Sencer Mâzî” adlı
kitabı üzerine ortaya çıkan tartışma, Sovyet Türkmenistanı’nın ilk yıllarında edebî
eleştirinin değerli bir örneğidir (Aşirov 2020: 201-204).
1929’dan 1937 Repressiyasına kadar olan ikinci dönem ise “sovyetleştirme”
siyasetinin gerçekleştirildiği bir zaman dilimidir. Bu süreçte Sovyet Türkmenistanı’nda
aydınların daha çok ideoloji temelinde tartışmaya başladıkları görülmektedir. Bu
dönemin eleştiri kültüründe Türkmen entelektüellerinden ünlü yazar Oraz
Täçnazarov’un (1902/4-1942) ayrı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Oraz Täçnazarov’un Hayatı ve Çalışmaları
XX. yüzyıl Türkmen yazarlardan Oraz Ahmedoviç Täçnazarov, Mayıs 1902 yılında
Rusya İmparatorluğu’nun Hazar-Ötesi bölgesindeki önemli bir idari birimi olan
Zakaspiy Oblasti’nin Tecen ilçesinde, Babadayhan köyünde dünyaya gelmiştir.
Täçnazarov, ilk olarak Tecen’in Birinci Babadayhan köyünde geleneksel medresede
okumuştur. 1916 yılında Tecen şehrinde Alişbek Süleymanoğlu Aliyev’in (1883-1933) en az beş altı sene öğretmenlik yaptığı- okuluna devam etmiştir (Aşirov 2021: 37-44).
Täçnazarov, 1917 yılında köyüne geri dönmüş, geleneksel medreseye devam etmiştir.
Onu, 1919 yılının sonlarında Tecen ilçesinin askeri komiserliği çağırmış, Poltoratski’ye
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(Aşkabat’a) Türkistan Cephesinin I. Ordusunun gözetimindeki “Sovetskaya Partiynaya
Şkola” (Sovyet Parti Okulu) adlı okula gönderilmiştir. Täçnazarov, bu okulda üç ay
okuduktan sonra Hive/Harezm Türkmenlerinin arasında çalışmak üzerine Hive Siyasi
Bölümü’nün gözetimine sevk edilmiştir. Burada Täçnazarov, Köne- Ürgenç – Ekibinin
Askeri Komiserliğinin emrine verilmiştir.
Täçnazarov, Ağustos 1921 yılında İhtilal Birliği’nin/Sovyetî’nin buyruğu ve RSFSR,
Merkezi Komitesi (MK) kararı ile terhis edilmiştir. Tecen volost yürütme kurulunun
(ispolkom) yer işleri bölümünde tercüme ve siyasi bilinç-bilim bölümünün başkanı
görevinde çalışmıştır. Täçnazarov, burada birkaç ay çalıştıktan sonra Poltaratski’de
(Aşkabat’ta) pedagoji kursuna başlamıştır. Bu kursu tamamladıktan sonra Tecen Goşçı
ilçesi/uyezd komitesinin başkan yardımcısı görevine atanmıştır. Birkaç ay geçtikten
sonra Krasno-Tekinsk volost yürütme kurulunun başkanı olmuştur.
1923 yılının başlarında Komünist Partisinin Oblast Komitesi, Täçnazarov’u
“Kommunistiçeskiy Soyuz Molodyoji” (Genç Komünistler Birliği) Oblast Komitesinin
sekreteri görevine getirilmiştir. Täçnazarov, 1923 yılında St. Peterburg Devlet
Üniversitesine bağlı “Raboçiy Fakultet” (İşçiler Fakültesine) kaydolmuştur. 1926 yılında
bu üniversiteyi tamamladıktan sonra Komünist Parti’nin Daşhovuz Okrug Komitesi’nin
sekreteri görevine seçilmiştir. Täçnazarov, 1929-1932 yılları arasında Moskova’daki
“Kommunistiçeskiy Universitet Trudyatşihsya Vostoka” (Doğu Emekçilerinin Komünist
Üniversitesi)nde okumuştur. Üniversiteyi tamamladıktan sonra o TK(b)P MK medenîpropaganda bölümünün müdürü olarak çalışmıştır. Kasım 1933 yılında TK(b)P MK
tarafından “Pravleniya Soyuza Pisateley Turkmenistana” (Türkmenistan Yazarlar Birliği
Yönetim Kurulu)na atanmıştır. (Türkmen Sovet Ensiklopediyası 1987: 9/82-83:
Türkmen Edebiyatınıŋ Tarıhı 1979: 237-254).
Täçnazarov 1932 yılında “Türkmen Medeniyati” dergisinde sorumlu redaktör olarak
çalışmıştır. Aynı zamanda “Täze Oba” (Yeni Köy), “İşçi –Dayhan Ayal” (İşçi-Çiftçi
Kadın) dergilerinde de redaktörlük görevini yürütmüştür. 1935 yılının başında
Täçnazarov, Türkmenistan Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu başkanlığını yapmıştır. Aynı
yılın 21 Ağustos’unda Täçnazarov, “Şuralar Türkmenistanı” gazetesinin redaktörlüğüne
atanmıştır. Täçnazarov, bu görevde 21 Temmuz 1937 yılına kadar çalışmıştır (IlyasovGoçmıradov 1990: 53-58).
Täçnazarov, 1937 yılında “Halk Düşmanı” diye asılsız suçlamalar ile tutuklanmış ve
5 Kasım 1942 tarihinde hastalanıp vefat etmiştir. “Voyennaya Kollegiya Verhovnogo
Suda SSSR” (SSCB Yüksek Mahkemesi Askeri Kolegiyasının) 24 Ekim 1957 tarihinde
yazar, “Türkmen Sovyet şairi” Oraz Täçnazarov hakkındaki karar ile 28 Ekim 1938
yılında çıkarılan hüküm kaldırılmış ve yazar suçsuz kabul edilmiştir.
1902-1942 yılları arasında yaşamış olan Türkmen entelektüellerinden edebî eleştiri
yazarı Oraz Täçnazarov’un hayatı ve çalışmaları, Sovyet Türkmenistanı’nda suçsuz ilan
edildikten sonra araştırılmaya başlanmıştır (Şamıradov 1965). Täçnazarov, bu kısa
hayatında farklı konular üzerine birçok değerli yazıya imza atmıştır.
Täçnazarov’un Sovyet ideolojisini yansıtan en önemli eserlerden biri olan “Batrak”
poeması, dönemin önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim
Täçnazarov’un “Batrak” eseri hakkında şu şekilde bilgi verilmektedir: “Şair “Batrak”
poemasını 1928 yılında yazmaya başlamış ve onu 1930 yılında tamamlamıştır… Peoma
1931 yılında Türkmen dilinde kitap şeklinde yayımlanmıştır… “Batrak” 1934 yılında G.
Veselkov’un tercümesi ile Rusça yayımlanmıştır” (Türkmen Edebiyatınıŋ Tarıhı 1979:
IV/II/242).
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Bununla birlikte “Türkmen Sovet Ensiklopediyası” (Türkmen Sovyet Ansiklopedisi)
adlı eserde, Täçnazarov’un “Batrak” poeması şöyle tanıtılmıştır: “1930 yılında “Batrak”
adlı poema yayımlanıyor. Bu eser Türkmen edebiyatının tarihinde Körmolla’nın
“Bolşevik” kitabından sonra tarihi – devrimsel konuda yazılan ilk poemadır… “Batrak”
poeması Türkmen dilinde 2 defa (1931, 1960) ve 1934 yılında Rus dilinde yayımlanıyor.
Bu poemanın esasında senaryolaştırılan “Men Gaydıp Gelerin” (1935) filmi çekildi. Film
seyirciler tarafından büyük ilgi gördü ve beğenildi” (Türkmen Sovet Ensiklopediyası
1987: 9/83).
Täçnazarov’un eleştiri alanında emek verse de onun ustası olduğu esas
uğraşlarından biri işe şairliktir. Şiirlerinden bazıları: 1925 yılında “Türkmenistan
Kommunistik Partiyasınıŋ Birinci Syezdine Gutlag”, “Lenin bir agı” (1934), “Çapayev”
(1934), “Vatan” (1935), “Komsomol Gıza” (1936), “Görülmedik Nesil” (1936), “Meniŋ
Türkmenistanım” (1937), “Daglar” (1937), “Bir Gün” (1937).
Täçnazarov’un Sovyet Türkmenistanı edebiyat ve düşünce hayatı şekillendiren
düşünce ve eleştiri yazılarının başlıcaları ise şunlardır: 1931 yılında “Duşmanıŋ Yüzi”,
“Litso Vraga”, “Üytgeme: Türkmen Çeper Edebiyatındakı Sınpı Göreş Hakında”,
“Batrak”; 1932 yılında “Şahır B. Kerbabayev Hakında”, “Yaşların Yolı”, “Övrümde”,
“Edebiyatımızı Bolşeviklik Ruhunda Ösdürmelidiris”; 1934 yılında “TSSR Yazıcılar
Soyuzınıŋ Birinci Gurultayında Sözlân Sözi Şura Türkmen Edebiyatınıŋ Vazıpaları”,
“Şura Türkmen Edebiyatınıŋ Vazıpaları”, “Türkmen Edebiyatında Sınpı Göreş”;1936
yılında “Mâhriban Kakamız”, “Türkmen Çeper Edebiyatınıŋ Dili Hakında”, “Türkmen
Çeper Edebiyatınıŋ Dili” (Aşirov 2020: 128-129).
Täçnazarov ve Edebî Eleştiri
Sovyet Türkmenistanı’nda ilk dönemde eleştiriler genel olarak edebî ilkeler
bağlamında yapılmıştır. Ancak ikinci dönemde, siyasi güdüler ile hareket edildiği
görülebilir. Täçnazarov’un aktif olduğu dönem Sovyet Türkmenistanı’nın eleştiri edebi
kültürünün olgunlaştığı ikinci kısmına ve “sovyetleştirme” siyasetinin uygulandığı devre
denk gelmektedir. Çünkü Täçnazarov, ikinci eleştirinin başladığı 1929 yılında yirmi yedi
yaşlarında bir gençtir. Nitekim Täçnazarov’un edebî eleştirilerini, dönemin ideolojisi
temelinde ele aldığı görülmektedir.
Sovyet Türkmenistanı’nın ilk 12 yılında eleştiri kültürü zirveye ulaşmıştır. 1931
yılında Stalin’in yazısı ile Sovyetler Birliği Türkmenistanı’nda eleştiri ideolojik bir nitelik
kazanmıştır. Bu kültürün son yılı olarak kabul edilen 1936 yılı ise edebi eleştirinin siyasi
eleştiri ile harmanlamasının kırılma yılı olarak kabul edilir. Bu dönemde edebî
eleştirinin -1929’dan itibaren- ideoloji eleştirileri ile aynı düzlemde devam ettirilmeye
çalışıldığı görülebilir. Bunun önemli örneklerinden biri ise Oraz Täçnazarov’un 1936
yılında yayımlanan “Türkmen Çeper Edebiyatınıŋ Dili” (Türkmen Sanat Edebiyatının
Dili” adlı yazısıdır (Täçnazarov 1936). Täçnazarov’un bu yazısının, Türkmenistan’ında
İlk Lengüistik Kurultayı’nda sunduğu bildiri olduğu notu da belirtilmiştir.
Täçnazarov’un bu yazısı, Türkmen edebiyatının dili konusunu genel olarak üç bölümde
ele almış ve yazısında ideolojik izleri belirgin hale getirmiştir.
Täçnazarov, Türkmen edebiyatının dilini geliştirmek için ilk olarak “sosyalist
realizm” metodunun benimsenmesinin ve edebî metinlerin eleştirel bir yöntemle ele
alınmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda Täçnazarov, edebiyat dilinin
güncel konuşma dili ile birlikte dünya edebiyatının özelliklerinden istifade edildiğinde
inşa edilebileceğini belirtmektedir: “Türkmenistan’ın edebi dilini geliştirmek, SSCB
halklarının sanat yaratıcılık görevleriyle- sosyalist realizm ve halkçılık/popülizm ile
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yakından alakalıdır. Edebiyatta sosyalist realizm yöntemi ve halkçılık yalnızca geçmişin
edebî mirasının doğru ve tenkit edip faydalanmak, halkın günlük konuşmasından
istifade etmek, Sovyet ve dünya edebiyatının ve de kardeş cumhuriyetlerin edebiyatının
değerli şeylerini öğrenmek ve bilgi edinmek ile mümkündür” (Täçnazarov 1936: 3).
Täçnazarov kendi dönemi bağlamında Türkmen edebiyatının Sovyet edebiyatı
temelinde ilerleme kaydettiğini belirtmektedir. Türkmen Sovyet edebiyatının
ilerlemesinin ana konusunun dil meselesi olduğunu şu şekilde dile getirmektedir:
“Sovyet Türkmenistanı’nın genç/yeni edebiyatı şimdiden büyük ilerlemeler kaydetti.
Devrim öncesi klasik edebiyat ve folklorun en iyi geleneklerinin günümüzde daha genel
bir düzeyde sürdürdüğüne şüphe yoktur. Ancak sosyalist realizm ve halkçılık/popülizm
ana unsuru olan dildir” (Täçnazarov 1936: 3).
Täçnazarov eski edebiyat, daha doğrusu klasik Türkmen edebiyatı sorununu da ele
almaktadır. Bu bağlamda klasik Türkmen edebiyatını eleştirel bakış açısıyla
değerlendirmekle birlikte Çağataycılık, “yapay edebî dil” gibi dilsel konuların tenkitinin
de önemine dikkat çekmektedir: “Eski edebî dili, özellikle de Türkmen edebiyatı
klasiklerinin dilini tenkit ederek dili geliştirme yolundan faydalanma meselesini
yazarlarımız hala çözememişlerdir. Bu edebiyatın dil zenginliklerinden devrim öncesi
yazarların yazılarındaki/eserlerindeki koşullarla bağlı dilsel dengelerine (Arap-Fars
edebiyatının etkisi, Çağataizm/Çağataycılık, yapay edebî dil, feodal - kabile reislerinin
yapay dillere boyun eğmek ve diğerleri) dikkat etmemek yürünen bu yolda onları
manzaranın keyfini çıkaramayan kör insana benzetiyordu” (Täçnazarov 1936: 3).
Täçnazarov klasik edebiyatın iyi bir şekilde irdelenmesinin gerekliliğini
vurgulamaktadır. Bu konu üzerinde titizlikle durmakta ve önemli olduğunu özellikle dile
getirmektedir: “Geçmişin edebî mirasları, edebi sanat dilinin zenginleştirmenin bu zorlu
yolunda bize kılavuz olmalıdır. Özellikle de feodal zenginlerin yapay edebî dillerinin
olumsuz niteliklerinin benimsenmesi, onlardan geri olmayan halk dilinin ve folklor
anıtlarından ve örneklerinden yeterince yararlanılmaması dili ifade kabiliyetinden
uzaklaştırıyor. Bununla birlikte Sovyet ve dünya sanat edebiyatının örneklerinden de
çok az faydalanıyorlar” (Täçnazarov 1936: 3-4).
Täçnazarov eleştirilerinde 1924-1930 yılları arasında “milliyetçi” veya “Türkparaz”
olarak ifade edilen dönemin Türkmen aydınlarından da bahsetmektedir. Onlardan ünlü
yazar Abdülhekim Gulmuhammedov (1885-1931), Orazmammet Vepayev (1883-1937),
Kümüşali Böriyev (1896-1942), Muhammet Geldiyev (1889-1931) isimlerini özellikle
kaydetmiştir: “1924-1930 yılında devrim düşmanı olan milliyetçiler (Gulmuhammedov,
Vepayev, Böriyev, Geldiyev ve diğerleri) edebî mirasların bizzat olumsuz yönlerini dil ve
edebiyat politikasının bayrağı olarak aldıklarında, halk yaratıcılığını ve günlük konuşma
dilini dikkate almayıp göz ardı ettiklerinde de bu devrim düşmanı milliyetçiler edebî
miraslarının anlaşılır olmadığını kendi Türkparazlık gayeleri için SSCB halklarının
[komunizme] sosyalist yol ile ulaşmalarının genel akımından Türkmenistan’ı ayırmak
amaçları için yararlanmaya çalışma etrafında gerçekleşen sınıf mücadelesinin derslerini
bizim yazarlarımız hala sonuna kadar benimsemiştir” (Täçnazarov 1936: 4).
Täçnazarov Türkmen edebiyatının gelişmesini milliyetçilik propagandalarının
engellediğini şu şekilde dile getirmektedir: “Türkmen dili ve edebiyatını ilerletmenin
sadece iç dinamikler/ölçütler ile ilerletmenin yolları hakkında devrim düşmanı olan
milliyetçilerin propagandaları Rus Sovyet ve dünya edebiyatının uluslararası kavramları
ile zenginliklerini öğrenmeye ve bilgi edinmeye/incelenmeye karşı mücadele etme
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yolunu açtı. Böylece Türkmen edebiyatının gelişmesini, Sovyet ve dünya edebiyatına
dâhil olmasını engellediler” (Täçnazarov 1936: 4).
Täçnazarov, Türkmen edebiyatının gelişmesini engelleyen sebepleri saydıktan sonra
şu şekilde değerlendirme yapmaktadır: “Bu nedenle modern dönemde edebiyat
sanatının dili sosyalist realizmin ve halkçılığın/popülizmin taleplerini karşılamıyor: o
hala genel çoğunluk için yeterince anlamlı, anlaşılır ve halka yakın değildir” (Täçnazarov
1936: 4).
Aynı şekilde Täçnazarov, dönemin tartışmalı konularından edebî dil ve onu
zenginleştirme konusunu ele almaktadır. Bu konuda izlenecek yöntemi şu şekilde
açıklığa kavuşturmaktadır: “Bu nedenle, kurultay tarafından kararlaştırılan genel edebî
dilin edebiyat sanatının dili için de büyük ehemmiyeti bulunmaktadır, çünkü genel edebî
dil onun derin/keskin anlamlı açıklayıcı bir parçasıdır. Özellikle sözlük ve gramer
açısından, bu aşağıdaki konular şu anda özel bir önem taşımaktadır. Bunlar açıklığa
kavuşturulmasalar/aydınlaştırılmasalar edebiyat sanatının dilinin aydın/açık ve
anlamlı olması da mümkün olmayacaktır. Genel/ortak edebî dil yolu, sanal/kurgu
edebiyatın
dilini
geliştirmek
ve
zenginleştirmek
için
Türkmenistan
şivelerinin/lehçelerinin tüm zenginliklerini/kaynaklarını, özellikle de halk yaratılarının
en küçük ve çok farklı anlamlı olan sözlerini dahi ele almak gerekir” (Täçnazarov 1936:
4).
Täçnazarov, bu dönemde Türkmenistan’da eleştiri alanında önemli bir yere sahip
olduğu görülmektedir. Nitekim Aman Kekilov, Rahman Recepov ve Kayum Jumayev
tarafında 1969 yılında Aşkabat’ta “Türkmenistanda Tankıdı Pikiriŋ Döreyşi Hem Ösüşi”
(Türkmenistan’da Tenkidî Fikrin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi) adıyla yayımlanan eserde,
Täçnazarov eleştiri yazılarıyla ilgili şöyle denilmektedir: “Bu dönemde yayımlanan
tenkidi makalelerin kapsam bakımında en büyüğü O. Täçnazarov’un” (Kekilov vd. 1969:
42). Bu eserde, ağırlıklı olarak Täçnazarov’un Garaca Burunov ile Berdi Kerbabayev’e
yönettiği eleştiriler bağlamında değerlendirilmekte ve son olarak “Batrak” poeması ele
alınmaktadır (Kekilov vd. 1969: 42-53).
Täçnazarov’un eleştirel yazıları ile ilgili Kakabay Bayrammyradov tarafından 1970
yılında yayımlana “Söveşceŋ Edebiyat Ugrunda” (Mücadeleci Edebiyat Alanında) adlı
eserinde özel olarak yer vermektedir. Yazarın başta eleştiri olmak üzere yazılarını
dönemin koşulları göz önünde bulundurularak ele alınmasını gerekliliğini savunmakta
ve eleştirilerini edebî açıdan değerlendirmektedir (Bayrammyradov 1970: 234-238).
Täçnazarov’un bu süreçte yayımlanan eleştiri yazılarını kendi isteği ile yazmadığı
üzerinde durulmaktadır (Bayrammyradov 1970: 234). Türkmen âlim Mıratgeldi
Söyegov 1998 yılında “Türkmen Edebiyatında Ceditçilik Dönemi Hakkında Bazı
Tespitler ve Yeni Malûmatlar” adıyla yayımladığı makalesinde, Täçnazarov’un eleştiri
yazılarını kaleme almasının siyasi nedene bağlı olduğunu açıklamaktadır: “Bütün
Sovyetler Birliği Komünist (bolşevikler) Partisi’nin emriyle Türkmenistan Komünist
Partisi Merkez Komitesi, Türkmen Edebiyatı’nı kontrol etmek üzere G. Velselkov ve
Oraz Täçnazarov’un başkanlığında özel bir ekip teşkil etti. Kontrol (soruşturma)
ekibinin yaptığı araştırma neticeleri çerçevesinde “Düşmanın Yüzü”, “(Dönemeçte)” ve
“Yaşların Yolu” (Gençlerin Yolu) adlarında 3 makale yazan Oraz Täçnazarov, bunları
1931-1932 yıllarında Rusça “Türkmenovediniye” ve Türkmence “Medeni İnkılap”
dergilerinde yayınlandı. O. Täçnazarov’un “Düşmanın Yüzü” adlı makalesi yenilikçi
Türkmen yazarları Abdulhekim Gulmuhammedov ve Orazmähmet Vepayev’in eserleri
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hakkında idi. Makalenin adından da belli olduğu üzere, bu cedit aydınları Türkmen
halkının “en kötü düşmanı” olarak ilan edildi” (Soyegov 1998: 119).
Tüm bu değerlendirmeler ışığında diyebilir ki Täçnazarov Marksist eleştirinin
Türkmenistan’da iyi bir temsilcisi, eleştiri yazıları ise iyi birer örneğidir. Täçnazarov’un
eleştiri yazılarının içeriğine baktığımızda yazarın Marksist eleştiri kuramının
Türkmenistan’daki ilk temsilcisi ve uygulayıcısı olduğunu görmek mümkündür. Bu
durumun rejimin ona verdiği bir rol ya da giydirdiği bir elbise olduğunu düşünmek de
mümkündür (Moran 2001).
Täçnazarov’un Sovyet Türkmenistanı döneminde de hak ettiği alamadığını
görülmektedir: “Türkmen Sovyet Ansiklopedisi’nin (1978) 8. cildinde “Türkmen Sovyet
Edebiyatı” başlıklı bir makale bulunmaktadır. Makalenin yazarları, 1930’lu yıllarda
sadece Türkmen edebiyatında değil, Sovyetler Birliği’nde de popüler olan, meşhur yazar
ve şairler arasında büyük saygı gören Oraz Täçnazarov’un “Batrak” poeması ve
Hocanepes Çariyev’in şiirleri hakkında da tek kelime etmemişlerdir. Ansiklopedideki o
makaleye bakılırsa, Oraz Täçnazarov ve H. Çarıyev gibi büyük yazar ve şairlerin var
olmadığı ve eser yaratmadığı hissine kapılıyorsunuz” (Goni 2). Ancak Sovyet
Türkmenistanı döneminde “Türkmen Edebiyatınıŋ Tarıhı” adıyla hazırlanan toplam 10
ciltten oluşan eserin 1979 yılında yayımlanan dördüncü cildinde 237-254 sayfaları
arasında “Oraz Täçnazarov” başlığıyla yer verilmiştir (Türkmen Edebiyatınıŋ Tarıhı,
1979: 237-254). Ayrıca 1931 yılında G. Sahedov Täçnazarov’un “Batrak” poeması şöyle
tarif etmiştir: “Täçnazarov’un “Batrak” adındaki eseri Türkmenistan’ın medeni edebiyat
dünyası için büyük olay oluyor… Proletariat gözel (sanat) edebiyatımızın ilk tuğlası
koyuluyor. Bundan dolayı Türkmenistan şairlerinin ve yazarlarının arasında
Täçnazarov’un adı ilk sırada gelmelidir” (Kekilov vd. 1969: 52).
Sonuç
XX. yüzyıl Türkmenlerin sosyal, siyasî, beşerî, kültürel ve ekonomik hayatında
önemli değişimlerin yaşadığı bir dönem olmuştur. Türkistan’da ortak bir düşünce ile
başlayan gelişmeler, siyasi koşulların değişmesiyle yeni bir paradigma ile devam
etmiştir. Aynı şekilde 1917 Ekim İhtilali’nin siyasi sonucu ve 1924 Sovyet
Türkmenistanı’nın kurulması, Türkmenler açısından yeni bir dönemi başlamıştır. Bu
süreçte Sovyetler Birliği tarafından uygulanan “yerlileştirme” (korenizatsiya) ve
“sovyetleştirme” politikaları, Türkmen düşüncesine etki etmiştir. Türkmen
düşüncesinin oluşma seyrinde, Sovyet Türkmenistanı’nın kurulmasından 1937 yılında
Sovyetler Birliği’nde uygulanan repressiyaya kadar geçen süre ayrı bir etki gücüne
sahiptir. Bu dönemin Türkmen aydınları, millî mücadele çalışmalarını siyasi ve ideolojik
baskıya rağmen devam ettirmeye çalışmışlardır. Bunlardan biri meşhur edîp ve aydın
Täçnazarov’dur. Türkmen Sovyet edebiyatında meşhurluk kazanan Täçnazarov, edebî
eleştiri alanında da keskin olduğu görülmektedir. Bu sebeple; Sovyet Türkmenistanı’nın
ilk yıllarından edebî eleştiri alanında adı öne çıkan yazarlardan olan Täçnazarov’un 1935
yılında yayımlanan “Vatan” şiiri ile bitirmeyi uygun gördük.

“On gün, yene on, on onıŋ başı,
Onlar ondan aşa-aşa görinyär,
Çoşıg dile geldi gövnimiŋ nagşı,
Şatlı baydak yaşa yaşa görinyär.
Kimi goş tutmaga cayın tapanak,
Kimi yoksızlıkdan üstin yapanak,
Kimi demin dürsäp dizin epenak,
Zıncırlar zıŋılman baglı görinyär.
Ey vatanım sen hem näçe on yılı,
Süyrendiŋ geçirdiŋ, diyvana yalı,
Zarınlap agıdan doldırdıŋ golı,
Gollar dolı cebri sütem görinyär.
Şırlarda yaydanıp giceler yatdıŋ,
Daŋ saz berse yene yükiŋ ugratdın,
Men bilmedim haçan nirde goş tutdıŋ,
Her alaŋda ayak ızıŋ görinyär.
Guyıdan-guya göçip küliŋ sovırdıŋ,
Izladıp çagaŋı malıŋı sürdiŋ,
Hatap galasına maŋlayıŋ berdiŋ,
Kerven yöräp göçe-göçler görinyär.
Tamdırda dem alıp bişmedi nanıŋ,
Gün günden azalıp, peseldi sanıŋ,
Ecize ganım ol begleriŋ hanıŋ,
Ellerinde dürre gamçı görinyär.
Alamana gatnap- söken yollarıŋ,
Yesire düşirlen oba illeriŋ,
Dereli daglarıŋ, meydan çölleriŋ,
Lagşadıp, serilen läşli görinyär.
Yas günleriŋ sovılmadı başından,
Suvlandı tarazlar gözde yaşından,
Agalarıŋ tomaşa edip daşından,
Gözyaşıŋdan işi ravaç görinyär.
Habarım bar tört on yılıŋ övrildi,
Ganlarıŋ dükildi küliŋ sovrıldı,
Gök depede näçe müniŋ gırıldı,
Ellerini gana yuvan görünyär.
Ak patışa zeher sebdi tenine,
Besläp bay begini aldı eline,
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Düşdin iki tarapların yalına,
Göyä goyna çozan aç gurt görünyär…”
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Tahir Aşirov
Latyn Esasynda Kabul Edilen Türkmen Elipbisi (Latin
Esasında Kabul edilen Türkmen Alfabesi) Yazım Kuralları
1927
Kümüşali Böriyev (1896-1942) ile Muhammet Geldiyev’in (1889-1931) imzalarıyla
1927 yılında “Türkmenistan” gazetesinde “Latın Esasında Kabul Edilen Türkmen
Elipbisi” (Latin Esasında Kabul edilen Türkmen Alfabesi) başlığıyla yayımlanan yazım
kurallarının, Türkmen alfabe ve yazım tarihinde ayrı bir yerinin olduğu söylenebilir
(Böriyev & Geldiyev 1927). Türkmen dilinin alfabesi ve yazım kuralları açısından XX.
yüzyılda Türkmence yayımlanan süreli yayınların ayrı bir önemi olmuştur. 1914-1917
tarihleri arasında Türkmenistan’da “Zakaspiyskaya Tuzemnaya Gazeta / Ruznâme-i
Maverâ-i Bahr-i Hazar” (Hazar Ötesi Gazetesi) adıyla yayımlanan gazetede, Türkmen
dili ve edebiyatı açısından önemli bir kaynaktır (Aşirov & Acar 2021: 372-381). Nitekim
Muhammetkulu Atabayoğlu’nun (1885-1916) “Zakaspiyskaya Tuzemnaya Gazeta”
gazetesinde “Okuv ve Türkmen Mektepleri” (Eğitim ve Türkmen Okulları) adlı yazısı,
bunun ilk örneklerinden biridir (Aşirov & Muhammedov 2018). Bununla birlikte 1920
yılında yayın hayatına başlayan “Türkmenistan” gazetesinin, Türkmen dil, edebiyatı,
kültürü bakımından özel bir konumda olduğu görülmektedir. Özellikle “Türkmenistan”
gazetesi, Türkmen dilinin, alfabesinin, yazım kurallarının XX. yüzyıl panoraması
olduğunu söylenebilir (Aşirov & Albayrak 2020: 141-146). Aynı şekilde “Türkmen İli”
dergisinde, Türkmen dili, yazım kuralları ile ilgili önemli kararlar ve yazılar ihtiva
etmektedir (Aşirov 2020). Bu açıdan “Türkmen İli” dergisi, özellikle Türkmen dilbilgisi
ile ilgili kararların alınıp yayımlandığı ilk kaynak olma özelliğine de sahiptir. Derginin
“Dil ve Edebiyat” başlığında, “Türkmen Bilim Komitesiniŋ Türkmen İmlası Hakındakı
Kararı” (Türkmen Bilim Komitesi’nin Türkmen İmlası Hakkındaki Kararı) adlı Türkmen
dilinin yazım kuralları, “Türkmen Bilim Heyeti (1923)” imzasıyla 1923 yılında “Türkmen
İli” dergisinde yayımlanmıştır (Aşirov 2020: 108). “Türkmen İli” dergisinde, Türkmen
dilinin yazım kuralları ilgili alınmış kararlar 1924 yılında da yayımlandığını görmek
mümkündür. Dergide, “Türkmen Bilim Komitesiniŋ İmla Dogrusında Bolan Kararıŋ
Protokolından Göçirilme (Nusga)” (Türkmen Bilim Komitesi’nin İmla Hakkındaki
Kararın Protokolünden Kopya Edilmesi “Nüsha”) adlı kararlar da, komitenin başkanı
Halmırat Sähetmıradov, üyeleri Geldiyev ile Böriyev’in imzalarıyla 1924 yılında
“Türkmen İli” dergisinde yayımlanmıştır (Aşirov 2020: 108). Ayrıca “Türkmen İli”
dergisinde dil ilmi ile ilgili yazıları ayrı bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür.
Bununla birlikte 1928 yılında yayımlanan “Gızıl Yol” dergisi, Sovyetler Birliği
Dönemi’nde Türkmenistan’da Latinleştirme alanındaki birçok mesele için önemli
bilgiler içeren süreli yayın olma özelliğine sahip olup, onda yayımlanan bilgiler birinci
elden kaynaklardır. Geldiyev’in “Gızıl Yol” dergisinde “Täze Elipbiniŋ Kä Bir Yazuv
Düzginleri Dogrısında Düşindirme” (Yeni Alfabenin Bazı Yazım Kuralları Hakkında
Anlatma) adlı yazısı, bunun bariz örneklerinden biridir (Aşirov veAcar 2021: 429-438).
Bunlardan başka da süreli yayın organlarında Türkmen dili ile ilgili yazım kuralları
önemli belgelerdir. Türkmen dilinin yazım kurallarından biri de 1927 yılında
“Türkmenistan” gazetesinde yayımlanmıştır. Haziran 1927 yılında Türkmen dilinin
yazım kurallarında da Devlet Bilim Şûrası başkanı Böriyev ile şûra üyesi Geldiyev
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imzasıyla “Latın Esasında Kabul edilen Türkmen Elipbisi” adıyla bir karar
yayımlanmıştır (Böriyev & Geldiyev, 1927). Gazetede yer alan “Latın Esasında Kabul
edilen Türkmen Elipbisi” adlı yazıda, genelde yazım kuralları, özelde ünlü ve ünsüz
harfler üzerinde durulmaktadır. Yazının başında, Sovyetler Birliği sınırları içinde olan
Türkler Latin alfabesine geçme ve bu yönde atılan adımlar, basında lâyiha, taslak
yazılarak ortaya çıkmaya başladığı belirtilmektedir. Latin harfleri temelinde ortak bir
Türk alfabesi için bir komitenin gerekliği olduğu tespit edilmiş ve bunun üzerine
Sovyetler Birliği çapından bir komite oluşturulmuştur. Bunun merkezi olarak Bakü
şehrinin seçildiği belirtilmektedir. Bu komitenin 3 Haziranda ilk plenum
gerçekleştirdiğini ve 5 Haziranda ise her yurdun Latin harfleri temelinde yeni alfabe
taslaklarını incelendiğini belirtilmektedir. Genel olarak Türk boylarının ve
Türkmenlerinin 24 ünsüz ve 9 ünlü belgili kabul edildiğini yazıda özellikle
belirtilmektedir. Bu şekilde 28 Haziran’da Türkmenistan’daki “Yaŋı Latın Elibisi
Komititi” (Yeni Latin Alfabe Komitesi) tarafından kabul edildiği belirtilmektedir. Yazıda,
Türkmen Devlet Bilim Şurasının yeni alfabe ile ilgili yazım kuralları belirlediğini
kaydetmektedir. Ancak bu metinde belirtilmiş olan Türkmen dilinin yazım kuralları,
tarihe geçirdiği evreyi anlamak adına önemlidir. Nitekim Türkmen dilinde 9 ünlü belgisi
olduğunu açıklanmaktadır. Bununla birlikte bu 9 ünlünün 7’sini iki kez yazılmasıyla 16
ünlünün sağlandığını ifade edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkmen dilinin
fonetik süreci göstermektedir. Aynı şekilde bu yazı, Türkmen dilinin dilbilgisel seyrini
gösterme açısından da önemli bir metindir. Nitekim “ı” ve “i” belgileri açık ve kapalı hece
gözetilmeden tümünde yazılması gerekliliği belirtilirken “ü” ve “u” belgileri sözün sadece
ilk hecesinde yazılacağı açıklanmıştır. Sonraki hecelerinde “i” ve “ı” yazılmalıdır diye
belirlenmiştir. Örneğin, durdım, düzgin. Ayrıca ilk hecede “u”, “ü”, “o” ve “ö” sesler,
sonraki hecelerde “e” ve “a” yazılmalıdır. Örneğin gulak, kürek, çörek, dolak. Bundan
dolayı “o” ve “ö” sesleri, sadece ilk hecede yazılmaktadır. Bununla birlikte metinde
ünsüzler ile ilgili önemli yazım kuralları yer almaktadır. Kelimenin sonunda “p”, “t”, “k”
ve “ç” belgilerin gelmesi durumun kurala bağlanmıştır. Bu belgiler ile kelime bittiğinde,
“yigit” şeklinde, harf eklendiğinde ise “yigidi” şeklinde yazılacağı kabul edilmiştir. Yazım
kuralında “v” harfinin kendinden önce gelen “a” sesini “o” sesine, “e” sesini de “ö”
seslerin değişimi başta olmak üzere farklı konulardaki kararlar yer almaktadır. Özellikle
yazıda kelimenin hece sonunda “z” ile “ç” harfleri “s” ve “ş” seslerine değişse de morfoloji
açıdan birlik olması için olduğu gibi yazılacağı belirtilmiştir. “Yazsa” ile “açlık” şeklinde
yazılıp, “yassa” ve “aşlık” şeklinde yazılmayacağı açıklanmıştır. Böriyev ile Geldiyev
imzasıyla yayımlanan “Latın Esasında Kabul edilen Türkmen Elipbisi” adlı yazım
kurallarını ihtiva eden metinin ilk olarak Türkmencesinin aslının yayımlanmasının
gerekli olduğu düşüncesiyle latinize edilerek yayımlanması uygun görülmüştür.
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Bu elipbi dogrysynda Şuralar Birleşiginde Türk – Tatar halklarynyň her biriniň
özlerine görä kabul eden ýaňy bir elipbi laýyhalary [taslamalary] matbugat ýüzinde
bildiripdi.
Soňky günlerde bu ýaňy elipbini iş ýüzine çıkarmak, bolar ýaly bolsa, laýyhalary
birleşdirip, Türk halklaryna Latyn esasynda, bir suratly elipbi kabul etmek kimin işlere
ýolbaşçylyk ederlik bir idaranyň gerekliligi aňlaşyldy. Şoňa görä-de bütin Şuralar
möçberinde bu işi alyp bararlyk bir düýp komitit [komitet] guraldy. Bu komititiň düýp
idarasy hem Bakuda bolmaly boldy.
Ine şol düýp komititiň 3-nji Iýunda birinji plenumy bolyp, 5-nji Iyunda her ülkeniň
latyn esasynda düzilen ýaňy elipbi laýyhalaryny garap gözden geçirdi. Köpçilik bilen
(Gara- Gyrgyz, Özbeklerden başgasy). Meselem Garaçaý, Kumuk, Çeçen, İňguş, Kırım
we Kazan Tatarlary hem Türkmenler esasan 24 çekimsiz 9 çekimli belgili Azarbaýjan
elipbisini ýokarda ýazyp görkezilen üýtgeşdirmeler bilen kabul etdi.
Bu plenumda birleşdirilip kabul edilen ýokarky elipbini Türkmenistan döwlet bilim
şurasy hem düýp ijraýy komititiniň ýanynda düzilen “Ýaňy Latyn Elibisi Komititi”niň
28-nji Iýun ortyrşygynda üzil-kesil suratda kabul edildi.
Yokarky latyn esasynda kabul edilen ýaňy elipbiniň dürs ýazuw düzginleri (imlası)
dogrysynda döwlet bilim şurasynyň karary:
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1) Bu elipbide görkezilen 9 çekimli sesiň “ا-[ ”هe] bilen “[ ”آa]dan beýlekileri uzyn
çekimli sesler üçin iki ýola ýazylmalydyr. (Mysallaryna serediň). Şonyň bilen Türkmen
ýazuwynda ulanmak üçin gerek bolýan 16 çekimli belgi üpçin edilýär (9 çekimli belgi
özinde bar, 7-sini hem iki ýola ýazmak bilen üpçin edýäris.
Indi geleli bu çekimli sesleriň ýazylýan orynlaryn bellemek meselesine.
2) Bulardan “[ ”ءاﭕy] hem “[ ”اﭕi] belgileri açyk ýa-da ýapyk bogyn diýmän, barysyndada ýazylmalydyr.
3) “ُ[ ”ءاوü], “ُ[ ”اوu] belgileri söziň ýeke birinji bogynynda ýazylar. Soňky bogynlarda
ilki – birinji bogynda gelen “ُ[ ”ءاوü], “ُ[ ”اوu]nıň täsiri şulary ýokyndysy bilen “ُ[ ”ءاوü], “ُ”او
[u] kiminiräk bolyp eşidilýän sesler ornyna sözleriň sarfy birlik düzginlerin saklap “”ءاﭕ
[i], “[ ”اﭕy] ýazylar. Meselem: durdym, düzdim, uçgyn, düzgin kimin.
4) Ilki bogynda gelen “ُ[ ”اوu], “ُ[ ”ءاوü] “[ ”اوo], “[ ”ءاوö], seslerin ýokyndysy bilen
soňky bogynlarda “[ ”ءاوö], “[ ”اوo] kiminiräk bolyp eşidilen orynlarda hem ýokarda
diýdigimiz kimin, sözleriň sarfy birlik düzginlerin saklamak maksady bilen “[ ”ءاوö]
kiminiräk bolyp eşidilen orynlarda – “ا-[ ”هe],ُ “[ ”اوo] kiminiräklerinde hem “[ ”آa]
ýazylmalydyr. Meselem: Gulak, dolak, çörek, kürek suratynda ýazylyp, gulok, dolok,
çörök, kürök suratynda ýazylmaz.
Ine şoňa görä “[ ”اوo] “[ ”ءاوö] sesleri, Türkmen sözlerinde ýeke birinji bogynda
ýazylyp, başga bogynlarda ýazylmaz.
3) Indi geleli çekimsiz seslere çekimsiz hem diýmek sesler üçin ulanylýan “[ ”پp],
“[ ”تt], “[ ”قq], “[ ”كk], “[ ”چç] kimin belgiler-de Türkmen sözlerinde sarfy birlik
düzginini saklamak mümkin bolmadygyndan söz ahyrynda gelende şu suratda ýazylyp,
soňyndan goşylmalar gelende nähil üýtgeseler (ýa-da açyk sese öwrilseler) ýazuwda hem
şol üýtgeşen halynça ýazylar. Söz ahyrynda gelende meselem: yigit, ögit, çekiç, güýç
gerek, çörek çaryk, taýak suratynda diýmek ses belgisi bilen ýazylyp, yigid, ögid, çekij,
güýj, gereg, çöreg, çaryg, taýag suratynda açyk ses belgisi bilen ýazylmaz. Soňynda
goşylmalar goşylanda meselem: ýigidi, ögidi, çekiji, güýji, geregi, çöregi, çarygy, taýagy
suratynda, açyk seslere üýtgediginden, şol üýtgeýşinçe ýazylar.
4) Käbir sözlerde “[ ”ۋw] sesi, özinden öň gelen “[ ”آa] sesini “[ ”اوo] sesine “ا-[ ”هe]
sesini “[ ”ءاوö] sesine bir az gyşarydýan ýaly bolsa-da onyň ýaly sözlerde , “[ ”اوo], , “”ءاو
[ö] ýazylmaz. “[ ”آa], “ا-[ ”هe] ýazylar. Meselem: towşan, ýowşan, gawy, gawry, sowda,
sowat, söwerýär suratynda ýazylyp, towşon, ýowşon, sowot, sowdo, söwör, gowy, gowry
suratynda ýazylmaz.
5) Söz hem bogyn ahyryndaky “[ ”زz], “[ ”چç] sesleri käbir goşylmalar goşylanda “”س
[s], “[ ”شş] seslerine öwrilip eşidilse-de sarfy birlik düzginin saklap üýtgetmän yazylar.
Meselem: gyz-sa, ýaz-sa, açlyk suratynda ýazylyp, gyssa, ýassa aşlyk suratynda ýazylmaz.
6) Artıklık sypatlarynyň başyna goşylan gaýtalama bölekler, düýp sypata goşylman,
arasyna keseje çyzyk goýyp ýazylar. Meselem: ap-ak, ýam-ýaşyl kimin.
7) Goşylmalar her wagt-da düýp söze goşylyp ýazylmalydyr. Meselem: adamlar,
meňkini, öýden, tamdan, gaýgyly… suratynda ýazylyp, adam lar, meniň kini, öý den, tam
dan, gaýgy ly suratynda ýazylmaz.





Bu ýerde şuny-da aýdyp ötmek gerek. Şundilikçe latyn harplary gelip ýetişmediginden,
mysallary arap belgisi bilen görkezmeli boldyk. Emma ukyjy ýoldaşlar ýokarky elipbi
belgilerine siňeje ser edip, bu ýazgyny okysalar, onyň imlasyna oňatça düşinseler gerek.
Iň ahyrky sesi çekimsiz sese gutaran bogyna “ýapyk bogyn” diýip, çekimli sese gutaranlaryna
hem açyk bogyn diýýärler. Meselem bir, gyr ýapyk bogyn – baba açyk bogyn.

Ýatlatma: singarmonizm düzgini boýynça düýp söziň ýogynlyk we inçegeligine
[inçeligine] eýerýär goşylmalardan (ýaki awnyk sözler) aşakda görkezilenler düýp söze
goşylman, belgi arasynda bir kesece çyzyk goýyp ýazylar da, de, la, le, sene, sana.
Meselem: bugün mektebe Gurban-da, Samat-da geldi. Boldy – la, hawa, aýtdym –la, ol
bir eýýam geldi – le şöyle di –sene, bar, sana suratynda ýazylyp, Gurbanda, Samatda,
boldyla, aýtdymla, geldile, şöyle diýsene, barsana suratynda ýazylmaz.
8) Bir manyda ulanýan tirkeş sözleriň arasyna bir keseje çyzyk goýýp ýazylar.
Meselem: Garry –gurry, köne –söne kimin.
9) Ýogynlyk inçegelikde [inçelikde] özbaşyna aýratyn tebigatly bolan sesler düzmesi,
özine aýratyn söz sanalýar. Imlada sözlerin özlerine aýrym duran çagyndaky aýdylyşlary
düýp negiz [esas] edip alynýar. Şonyň üçin –de bir söziň bütin goşylmalary bilen barabar
barça belgileri (harplary) goşylyp yazylmaly, iki söz bile goşylmaly däl. Iki söz bile
goşylan çagynda eşidilmän düşip galýan hem üýtgeýän seslere seredilmez. Ýagny
ýazuwda galdyrman, üýtgetmän ýazylar.
Meselem gök at, ak at; gara agaç, olaryň bularyň, onuňky, munuňky, onyň, munyň,
meniň, seniň, işleriň, gelýärsiň, barýarsyň, men geldim. Sen geldiň, eý edip öýle edip
suratynda ýazylar.
Emma kögat, agat, garagaç, olaň, bulaň, meň, seň, işleň, öňki, muňky, oň, muň,
gelýäň, barýaň, öýdip, eýdip suratynda ýazylmaz.
1) Ýatlama: egerde iki söz bilen goşylyp, halkyň aňynda, Türkmeniň parçasynda
[barçasynda] bir söz bolyp, urılanýorsa, ol çagda goşyp ýazylar. Meselem: bilezik (bilek
ýüzigi) ilti/elti (il toka, ýaki il tokasy) düýnki (tün günki, ýaki tüne günki) kimin sözlerde.
2) Ýatlama: bir zadyň ady iki söz bolsa-da halkyň aňynda iki diýip binilse-de [bilinsede] her wagt goşyp ýazylar. Şol şer [şert] bilen eger-de ikisi-de bir urgy (udareniye) bilen
aýdylýan bolsa.
10) Sesleriň bir- birini ýutmagyna seretmän, aslynça ýazylar. Meselem: boldyk,
geldik, bular, aldaň, çydaň suratynda ýazylar. Emma allyk, bollyk, gellik, allaň, çizliň,
buryr suratynda yazylmaz.
11) Türkmen dilinde “[ ”غg] bilen “[ ”قq] arasyndarak edip, ýumşak aýdylýan “[ ”قq]
sesi her wagt-da “[ ”قq] belgisi bilen ýazylar. Meselem: qum, qaýçy, qarga, qaş, qamyş,
qoşgy suratynda ýazylyp, gam, gaýçy, garga, gamyş goşgy suratynda ýazylmaz.
12) Käbir raýon, ýaki okruglarda “[ ”فf] bolyp, eşidilýän “[ ”پp] sesi şol “[ ”پp] bilen
ýazylar. Meselem: ýüpek, tüpeň, serpek, telpek suratynda ýazylyp, ýüfek, tüfek, serfek,
telfek suratynda ýazylmaz.
13) Bu günde arap harpy “[ ”حh] bilen ýazylyp, ýören sözler, Türkmen dilinde “[ ”هh]
bilen eşidildiginde ýaňy elipbide “[ ”هh] bile yazylar.
Meselem: han, hajy, häzir, zahmet, hökümet, häli, halyk, hassa suratynda ýazylyp,
han, hajy, hazir, haly, hümümet halyk hassa suratynda ýazylmaz.
Ýatlama: “[ ”خx] belgisi “ahyr” kiminin [kimin] käbir çet sözlerde ýa-da “ax –xax”
kimin ýerlerde ulanar.
14) Türkmen ýazuw diline giren ýat sözler, aslynda şol diliň ses, bogyn, sarp
düzilişlerine seretmän, Türkmen ýazuw dilinde köpçilik taýyndan nähil aýdylsalar, şöyle
ýazylarlar.
1) Ýatlama: Ýat dilden giren sözleriň öz imlasyna has bolan harplar, Türkmen
imlasynda ýöredilmez. Ýat sözler, çekimli hem çekimsiz sesleri, Türkmen sözleşinde
nähil ses bilen aýdylsalar, şoňa ýakyn bolan belgiler bilen ýazylar. Meselem: Kominist

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 146
[Komunist], kamsar [komisar], jurnal [žurnal], sirk [tsirk], pebral [fewral], mitr [metr],
piýonir [pioner]… kimin.
2) Ýatlama: Bu ýaňy elipbide bäş/baş harp almak, ýaki almazlyk meselesi şundilikçe
açyk galdyryldy. Bu meseleni [meseläni] bütin Şuralar möçberindäki düýp komititä
[komitete] tabşyryldy. Ol ikinji plenumda [plenýumda] bu meseläni açmaly boldy.
3) Ýatlama: “Apostrof” at berilip ýören “[ ”ء-] belgisi köpilenç ýat dil sözlerinde gerek
bolyp, Türk sözlerinde onça geregi ýok. Ýat dil sözlerinde çekimsiz sesi, çekimliden
aýyrmak üçin, ýa-da bir çekimsiz sesi ýumşatmak üçin ulanýar. Käbir ýerlerde düşip
galan ses ornyna-da ulanýar. Meselem Zerafşan sözinde “[ ”آa] ornyna, bizde “Oba
barýaryn” sözinde iki anyň arasynda düşip galan “[ ”ﻳý] ornyna yazmak boljak.
1927-nji ýyl, 29-njy iýun nomre 44.
Döwlet Bilim Şurasynyň
Başlygy: K. Böriýew
Agzasy: M. Geldiýew
Ek: Yazıdaki Ünlü – Ünsüz Tablosu

Tahir Aşirov & Parahat Durdıgılıjov & Serdar Gayıpnazarov
Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri Üzerine
Araştırmalar: A.A. Volodin
Giriş
Türkmenistan’ın bugün bulunduğu topraklar dışında kalan Türkmen
topluluklarından biri de Kuzey Kafkasya Türkmenleridir. Türkmenlerin Kuzey
Kafkasya’ya geliş tarihi, sosyal, siyasal ve ekonomik bir sürecin sonucu olduğu
söylenebilir (Aşirov & Albayrak 2020: 96-113). Türkmenler, Kuzey Kafkasya’nın pek çok
bölgesinde yaşamakla birlikte kendilerine özgü dile, edebiyata ve kültürel kimliğe
sahiptirler. Kuzey Kafkasya Türkmenleri hakkında Rusça çalışmaların erken bir
zamanda yayımlanmaya başladığı görülmektedir. Özellikle Rusya İmparatorluğu
politikası kapsamında Kafkasya Türkleri hakkında araştırmaların yürütüldüğü
söylenebilir. İlk olarak Türk dünyasındaki boylar üzerine yapılan araştırmalarda, onlara
ait özgün dilin, edebiyatın, kültürün olduğu tespit edilmeye ve bu bağlamda ortaya
konulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Rus oryantalist, filolog, misyoner Nikolay
İvanoviç İlminski’nin (1822-1891) 29 Aralık 1859 yılında Orenburg’dan A. Scliefner’a
gönderdiği “Ueber die Sprache der Turkmenen. Aus einem Briefe des Herrn Ilminsky an
A. Scliefner” (Türkmenlerin Dili Hakkında. Bay İlminski’nin A. Scliefner’a Yazdığı Bir
Mektuptan) adıyla yayımlanan mektubu, bunun örneklerinden biridir (İlminskiy 1860:
63-74).
İlminskiy, mektubunun başında Hazar Denizi’nin doğu kıyılarında ikamet eden
Türkmenler arasında gözlem yapmıştır. Bunu yazısının başında şöyle dile getirmektedir:
“Geçen yaz ki çalışmam bana Hazar Denizi’nin doğu kıyısındaki Türkmenlerin göç
yerlerini ziyaret etme ve kısmen de olsa dillerini öğrenme fırsatı verdi.” (İlminskiy 1860:
63). İlminskiy bu mektubunda, kendinden önceki bilgileri değerlendirmekle birlikte
kendi görüşünü şu şekilde dile getirmektedir: “Aslında Türkmenlerin kendi dilleri
vardır, bu çok ilginçtir ve farklı kabilelerle kendine özgü özellikler ve nüanslar gösterir”
(İlminskiy 1860: 64). İlminskiy, Hazar Denizi kenarında ikamet eden iki Türkmen
kabilesi arasında olduğunu şöyle ifade etmektedir: “İki Türkmen kabilesiyle, Esen ili ve
Yomut [kabileleri] ile ilişki kurdum” (İlminskiy 1860: 64). İlminskiy yazısında,
Türkmenlerin kendine özgü bir dilinin olduğunu ortaya koymak için dilbilim
konularından farklı örnekler ve isimler getirmektedir.
Rusya İmparatorluğu’nun uyguladığı politikalar bağlamında yürütülen Türk boyları
üzerine yapılan çalışmalarda, başta İlminskiy olmak üzere diğerlerinin yazılarıyla
Türkmen araştırmalarının daha özgün bir yer almaya başladığı görülebilir. Özellikle
Kuzey Kafkasya Türkmenleri açısından değerlendirildiğinde, bu daha da önem
kazanmaktadır. Bu süreçte Kuzey Kafkasya Türklerinin dili, edebiyatı, geleneği ve
kültürü üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Kuzey Kafkasya
Türkmenlerinin özgün bir şekilde dili, edebiyatı, geleneği ve kültürü ele alınmaya
başlanmıştır. Bunlardan biri de Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri üzerine
araştırma yapan A.A. Volodin’dir.
Aynı şekilde Rusya İmparatorluğu döneminde Kuzey Kafkasya Türkmenleri ile ilgili
farklı kayıtlar ve yayınlar yapılmıştır. Özellikle XX. yüzyılın ilk yıllarında önemli
çalışmalar yayımlanmıştır. Volodin’in 1905 yılında Stavropol (Kuzey Kafkasya)
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Türkmenleri üzerinde kaleme aldığı çalışmalar, bu yayınlar arasında ayrı bir yere sahip
olmuştur. Volodin’in 1908 yılında “Sbornik Materialov dlya Opisaniya Mestnostey i
Plemen Kavkaza” (Kafkasya’daki Yerlilerin ve Kabilelerin Tanımlanması için
Materyaller Koleksiyonu) adlı yayında, Türkmenler ile ilgili iki tane yazısı
yayımlanmıştır. Volodin’in Türkmenler ile ilgili iki yazısının yer aldığı koleksiyonun adı
da konu hakkında genel olarak bir fikir vermektedir.
Aynı şekilde Volodin’in Kuzey Kafkasya’nın Stavropol bölgesinde ikamet eden
Türkmenler arasında dört yıl zaman geçirdiğini yazının başında şöyle ifade
edilmektedir: “Bu makalenin yazarı dört yıl boyunca tüm Türkmen Pristavstvo’nun idari
merkezi olan Yazlık Türkmen Karargâhı’nda okul müdürüydü” (Volodin 1908a: 1).
Volodin, Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri ile ilgili iki yazısını, bu bağlamda
kaleme aldığı söylenebilir. Volodin’in 1908 yılında “Turkmenskaya Step i Truhmenı”
(Türkmen Bozkırı ve Türkmenler) adlı yazısı yayımlanmıştır (Volodin 1908a: 1-98).
Volodin’in diğer yazısı da aynı yılda ve yayında, “İz Truhmenskoy Narodnoy Poezii”
(Türkmen Halk Şiirlerinden) adlı derlemesidir (Volodin 1908b: 49-57).
Volodin’in yazıları, Kuzey Kafkasya’nın Stavropol bölgesinde ikamet eden
Türkmenler açısından gözleme dayalı değerli yazılar olduğu anlaşılmaktadır. Volodin
tarafından 1908 yılında yayımlanan iki çalışma, Türkmenlerin Kafkasya’daki tarihi,
kültürü, edebiyatı ve dili açısından ayrı bir değer olduğu görülmektedir. Nitekim
Volodin’in söz konusu çalışmaları, Türkmenler hakkında araştırma yapanların da
dikkatini çekmiştir. Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç (1880-1938), Volodin’in bu
çalışmalarını 1909 yılında “Jivaya Starina” adlı dergide değerlendirmiştir (Samoyloviç
1909: 115-116).
1. Türkmen Bozkırı ve Türkmenler
Volodin’in Kuzey Kafkasya Türkmenlerini konu edindiği “Turkmenskaya Step i
Truhmenı” (Türkmen Bozkırı ve Türkmenler) adlı yazısı, 13 bölümden oluşmaktadır.
Samoyloviç tanıtım yazısında, Volodin’in bu yazısını içerik bakımından iki kısma
ayırmaktadır. Yazının ilk dört bölümünü birinci ve sonraki dokuz bölümünü ise ikinci
kısım olarak değerlendirmektedir. Yazının ilk dört bölümü, Samoyloviç’in tespit ettiği
gibi Türkmen bozkırının sınırı ve coğrafisi, topografyası, hidrografisi (2-7), toprakları
(7-9), flora, fauna (9-19) ve iklim (19-22) konularını içermektedir.
Volodin’in yazısının ikinci kısmında, 9 bölüm yer almaktadır. Bu kısımda ilk olarak
takip eden beşinci bölümde, Volodin “Türkmen anlatılarına göre, Rus vatandaşlığına
geçişleri Çar Fyodor Alekseyeviç (1675-1682) zamanında gerçekleşmiştir” (Volodin,
1908: 24) ifadeleri ile Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin tarihini ele almakta ve o
bölgedeki farklı istatistiklere yer vermektedir (23-29). Yazının altıncı bölümü,
“Erkeklerin ve kadınların fiziksel gelişimi. Dil, yazımı ve din” başlığını taşımaktadır (2934). Türkmen ırkını ve şeklini açıklayarak bölüme giriş yapmaktadır. Türkmen
kadınlarının çoğunun zayıf olduğunu özellikle vurgulamaktadır (31). Yazıda, Kuzey
Kafkasya Türkmenlerinin dilini değerlendirmeye gelince ilk olarak şöyle demektedir:
“Türkmenlerin dili Türkçedir, Kazan Tatarlarının dilinden çok az farklıdır” (31). Ayrıca
dil konusunda fonetik bakımdan dikkat ettiği görülmektedir. Özellikle yazıda,
Türkmenlerin Rusça ile olan konusuna değinilmektedir. Türkmenler arasında Arap
alfabesiyle yazımın yaygın olduğunu ifade etmektedir: “Arap harfleriyle yazmak
Türkmenler arasında çok yaygındır” (33). Bundan dolayı Kiril alfabesini
benimsemelerinin biraz zaman alacağı ifade edilmektedir. Bölümün son konusu olan

Türkmenlerin din konusunu şu sözlerle açıklamaya başlamaktadır: “Türkmenler, Sünni
Müslüman inancına sahiptir” (33).
Volodin yazısının yedinci bölümünü, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin “konut, giyim,
ayakkabı ve gıda” konusuna tahsis etmiştir (35-41). Kuzey Kafkasya Türkmenleri, diğer
Türk boylarından söz konusu temalarda kendine özgü yönlerinin olduğunu görmek
mümkündür. Nitekim Samoyloviç “Odejda Stavropolskih Turkmenok” (Stavropol
Türkmen Kadınlarının Kıyafetleri) adlı dört sayfadan oluşan yazısında, Stavropol
Türkmen kadınlarının kıyafetlerini incelemektedir (Samoyloviç 1923).
Sekizinci bölümde, boş zamanlarında gerçekleştirdikleri danslar ve şarkılar, özellikle
de bayram kutlamalarına yer verilmektedir (41-45). Türkmenlerin boş zamanlarında
konuşmayı, şarkı dinlemeyi ve dans etmeyi sevdiklerini kaydetmektedir (42). Büyük ve
küçük olmak üzere iki bayramlarının olduğu belirtilmiştir (43). Dokuzuncu bölüm,
“Türkmenlerin Törenleri ve Gelenekleri” başlığını taşımaktadır (45-52). Bu bölüm,
“Düğün” (45-49), “Cenaze” (49-51), “Hac” (51-52) konusunu ele alan alt başlıklardan
oluşmaktadır.
Volodin’in yazısının onuncu bölümü, “eğitim” başlığını taşımaktadır (53-). Bu
bölümde yazar, çocuğun doğduğu gündeki uygulama ile konuya başlamaktadır. İsim
verilme konusunda, orijinal Türkmen isimlerinden bahsetmektedir. Genellikle “PaltaPolat”, “Kılıç”, “Kazan”, “Tagandurdı”, “Baycan”, “Cuma” isimlerini, dini yapıya sahip
olanlar ise “Musa”, “İsa” “Gul-Muhammed” isimlerini verdiklerini kaydetmiştir (53).
Çocuklar ve bebekler için en güzel ninniler olduğunu belirtmekte ve bu bağlamda bir
ninninin Türkmencesini ve Rusçasını zikretmektedir (53-54):
Didesi kiler yol bile,
Galalay-galalay!
Kisesi dolı hoz bile,
Galalay-galalay!
Şol hozından bermese,
Uzın iybık kolga alıp,
Houvalarmız yol bile,
Galalay-galalay!
Bu bölümde, Türkmenlerin çocuğun yaşına göre oyunlarına ayrı bir yer verildiği
görülmektedir. Çocuğu “ata bindirme” uygulamasının, Türkmenlerin geleneğinde ayrı
bir yerinin olduğu anlaşılmaktadır (56-57). Çünkü ata bindirme uygulamasından veya o
yaşa geldikten sonra okula verildiği görülmektedir. Yazar, 1903 yılının verilerine göre 37
mektep ve 600 öğrencinin olduğunu tablo halinde yer vermektedir (57-58). On birinci
bölümde, Türkmenlerin mesleki meşguliyetini konu edinmektedir. Bu konuda detaylı
bilgiler vermektedir. Bunun yanı sıra göçebe ve yerleşik Türkmenlerin 1888 -1897 yılları
arasını tablo halinde vermektedir (71). On ikinci bölümde, Türkmenlerin hijyenik ve
sağlık durumunu anlatmaktadır (72-81). Yazar, yazının son bölümünde, Türkmenlerin
idari, hukuk konularından bahsetmekte ve dönemde uygulanan kanununun
maddelerine yer vermektedir (83-95). Bu konuda göçebe ve yerleşiklerin özel
uygulamalarına kadar değerlendirmesi, resimler, tablolar eklemesi yazının değerini
daha da arttırmaktadır.
2. Türkmen Halk Şiirleri
Türkmen medeniyetinin tarihinde, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin edebiyatının
kendine özgü yönleri bulunmaktadır. Bu konuda değerli çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan biri de Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin edebiyatı üzerine değerli çalışma
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yapan Volodin’in, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin edebiyatını konu olarak tahsis ettiği
yazısı da aynı yılda ve yayında “İz Truhmenskoy Narodnoy Poezii” (Türkmen Halk
Şiirlerinden) adlı derlemesidir (Volodin, 1908b: 49-57). Volodin’in bu derlemesi, 1.
Şiirler, 2. “Matallar” (Bilmece) ve 3. Atasözleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
2.1. Şiirler
Volodin’in, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin şiirleri ile ilgili başlığında yer alan
veriler tarihi değere sahiptir (Volodin, 1908b: 49-53). Yazarın derlemesinde, ilk olarak
yer verdiği “Gırat” adlı şiir, önce Arap harfleri ile orijinali, sonra da Rusça tercümesi
verilmekte ve aşağıdaki dörtlük ile başlamaktadır (49-50):
Ayım Gırat günüm Gırat,
Her yanıŋda goşa ganat,
Seni mengen taban mırat,
Oyna can Gıratım oyna.
Üç dörtlükten oluşan “Gırat” şiirinin, Türkmen medeniyet tarihinin destan
anlamında en zengini olan Köroğlu Destanı ile ilişkilendirilmektedir (50). Bundan
sonrada bu başlıkta; “Ha yaranlar Müslümanlar, Bizi derde goyan geler” diye başlayan
12 satırlık bir beyit (50-51) ile “Bu otuz tokuz yaşında, Ne hıyallar geldi menge” şeklinde
başlayan ve “Lahdım dar boldı menge” satırı ile biten 34 satırlık bir beyit yer almaktadır
(51-52).
2.2. Matallar (Bilmeceler)
Volodin’in yazısının ikinci kısmı “Matallar” (Bilmeceler) olup, bu başlıkta Kuzey
Kafkasya Türkmenlerinin dilinden yazılarak alınan 17 bilmeceye yer verilmiştir.
Şiirlerde olduğu gibi yazıda da yer alan bilmecelerde de ilk önce Arap harflerinde
Türkmence orijinali sonra Rusça tercümesi getirilmiştir. Bilmeceler başlığı, “Yastıgımıŋ
astı yartı etmek” [Yastığımın altı yarım ekmek] bilmecesiyle başlamaktadır. Aynı
bilmece, Kürenov’un eserinde “Yastıgımıŋ aşağı yartı epmek” şeklinde geçmektedir
(Kürenov 1995: 144). Yazı, “Yügre yügre ızım yok, dayanmaga dızım yok” [Yürüye yürüye
izim yok, dayanmaya dizim yok] şeklindeki bilmece ile son bulmaktadır (Volodin 1908b:
53-55). Bu bilmeceler günümüz Türkmence bilmeceleri açısından da önemlidir. Nitekim
yazıda son olarak yer alan bilmecenin günümüz Türkmenistan ve Stavropol
Türkmencesi “Yörär-yörär ızı yok, dayanmaga dızı yok” şeklindedir (Kürenov 1995: 144).
2.3. Atasözleri
Volodin’in yazısının üçüncü başlığı atasözleri anlamına gelen “Poslovitsı” ismini
taşımaktadır. Bu başlığa 15 atasözü yerleştirilmiştir (Volodin 1908b: 55-57). Diğer
başlıklarda olduğu gibi atasözleri başlığında da ilk önce Arap harflerinde Türkmence
orijinali sonra Rusça tercümesi yer almaktadır. Bu başlık, “Bir adam kişi ki çukur gazsa
özi düşer” [İnsanoğlu kazdığı çukura kendi düşer] atasözü ile başlamaktadır. Bu atasözü
günümüz Türkmencesinde “Her kim öz gazan çukurına özi düşer” şeklinde ifade
edilmektedir. Son başlık, Türk dünyasında meşhur olan “Bolcak oglan on bäşinde baş
bolar, bolmaz oglan yigrim bäşinde yaş bolar” [Olacak genç on beşinde baş olur,
olmayacak genç yirmi beşinde çocuk olur] atasözü ile tamamlanmaktadır. Kuzey
Kafkasya Türkmenlerinin kendine özgü yaşam tarzını, dini inançlarını ve düşünce
yapısını yansıtan atasözleri üzerinde Veliyev ile İlyasov tarafından 1982 yılında
Stavropol Türkmenleri özelinde atasözlerini derleyerek “Stavropol Türkmenleriniŋ
Nakılları” adıyla Aşkabat’ta bir kitap yayımlanmıştır (Veliyev-İlyasov 1982).
Volodin’in, Kuzey Kafkasya Türkmenleri ile ilgili yazıları tarihi ehemmiyeti olan
yazılardan olduğu görülmektedir. Nitekim Samoyloviç, Volodin’in birbirleri ile yakın

olan iki yazısını kayda değer bularak kaleme aldığı değerlendirme yazısında,
Maŋgışlak’tan Kuzey Kafkasya’ya gelen Türkmenleri ile Türkmenistan’da ikamet eden
Türkmenlerin hayatında değişimlerin yaşandığını görmek için önemli bir kaynak
olduğunu şu şekilde dile getirmektedir: “A. A. Volodin’in açıklamalarından,
Türkmenlerin Maŋgışlak’tan ayrıldıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiği açıktır”
(Samoyloviç 1909: 116). Ayrıca Amantagan Begcanov 1993 yılında yayımladığı
“Maŋgışlak Türkmenleri XVIII-XIX Asırlarda” adlı eserindeki Volodin’in çalışmasıyla
ilgili değerlendirmesi önemlidir: “A. A. Volodin’in “Truhmen Sähralıgı ve Truhmenler”
[Türkmen Bozkırı ve Türkmenler] adlı eseri diğerlerine kıyasla daha da değerlidir. 1905
yılında yayımlandı. Bu yazar, Stavropol Türkmenlerinin yaşamının birçok yönü
hakkında rapor veriyor. Çünkü uzun süredir Türkmenler arasında yaşıyor ve Yazlık
Stavka köyündeki okulun müdürüydü” (Begcanov 1993: 35).
Bunun yanı sıra XX. yüzyılda Rusya İmparatorluğu’nda Kafkasya Türkmenleri ile
ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Stavropol Türkmenleri özelinde
çalışmaların yapıldığını görmek mümkündür. Bunlardan Stavropol’da Türk soylular
üzerine önemli çalışmalar yapanlardan biri de Sergey Vasilyeviç Farforovski’dir (18781938). Stavropol Türkmenleri ile ilgili değerli çalışmalara imza atan Farforovskiy’in
“Narodno Yuridiçeskiye Obyçai Turkmen Stavropolskoy Gubernii. Etnografiçeskiy
Oçerk” (Stavropol Eyaletindeki Türkmen Halkının Yasal/Hukuku Gelenekleri) adlı
çalışması (Farforovskiy 1909), 1911 yılında Kazan’da “Truhmenı (Turkmenı)
Stavropolskoy Gubernii” adıyla yayımlanan bir eseri (Farforovskiy 1911: 181-220) ile
1914 yılında “İz Folklora Severnogo Kavkaza” adlı bir yazısı yayımlanmıştır
(Farforovskiy 1914). Bu dönemde Stavropol Türkmenleri üzerine değerli çalışmalar
yapanlardan biri de Samoyloviç’tir. Onun bahsi geçen çalışmalarından başka da 1913
yılında “Sredi Stavropolskih Turkmenov i Nogaytsev i u Krımskih Tatar” adlı yazısı
yayımlanmıştır (Samoyloviç 1913: 54-74). Ayıca İvan Lvoviç Şeglov’un (1874-1937)
“Trukhmenı i Nogaytsı Stavropolskoy Gubernii” (Stavropol Eyaletinin Türkmenleri ve
Nogayları) adıyla dört cilt olarak hazırladığı ve 1910-1911 yılları arasında yayımladığı
kitap, Stavropol Türkmenleri tarihi açısından da değerlidir (Şeglov 1910/1911). Söz
konusu yazılar, Kuzey Kafkasya Türkmenlerine ait veri ve gözleme dayalı çalışma olması
bakımından da ayrı bir değer taşımaktadır. Özellikle bu yazılarda kendi dönemlerine ait
getirilen istatistik veriler, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin tarih araştırmaları için
önemli belgelerdir.
Rusya İmparatorluğu döneminde Kuzey Kafkasya Türkmenleri üzerine yapılan
araştırmalarla birlikte Sovyet Türkmenistanı döneminde de onların tarihi, kültürü,
edebiyatı ve dili ile ilgili farklı çalışmalar da yapılmıştır. Özellikle Stavropol
Türkmenlerinin üzerinde durulduğu görülmektedir (Aşirov-Albayrak 2020: 96-113).
Nitekim Sapar Kürenov’un 1962 yılında Aşkabat’ta yayımladığı “Stavropol Türkmenleri
hem de Olarıŋ Medeni Baylıgı” (Stavropol Türkmenleri ve Onların Kültürel Zenginliği)
adlı eseri, bunun bariz örneklerinden biridir (Kürenov 1962). Aynı şekilde 1972 yılında
“Köroğlu” destanının Stavropol versiyonu üzerinde kandidatlık tezini (Veliyev 1973)
savunan Baba Veliyev, 1890 yılında “Stavropol Türkmenlerinin Dessanlar” adlı
eserinde, Stavropol Türkmenlerinin destanlarını ele almıştır. Ayrıca Bağımsızlık
döneminde de Stavropol Türkmenlerinin edebiyatının anlaşılmasına yönelik ciddî
çalışmalar yapılmıştır. C. Ilyasov’un “Stavropoldan Salam” adlı eseri, edebiyat açısından
da önemli bir adımdır (Ilyasov 1994). Ayrıca Ilyasov ile Kasım Nurbatov’un Stavropol
Türkmenlerinin edebiyatı ile ilgili çalışmaları önemlidir (Ilyasov- Nurbadov 1997). Bu
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süreçte Türkmen araştırmacıları da Türkmenistan Türkmenleri ile Kuzey Kafkasya
Türkmenlerinin tarihini, dilini, edebiyatını, kültürünü mukayese ederek değerli eserler
vermişlerdir.
Sonuç
Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri, Türkmenistan’ın bugün bulunduğu
topraklar dışında kalan Türkmen topluluklarından biridir. XX. yüzyılda Kuzey Kafkasya
(Stavropol) Türkmenleri ile ilgili çalışmaların ayrı bir değer olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu konuda, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya İmparatorluğun’da yayımlanan çalışmalar
önemlidir. Özellikle Volodin’in 1908 yılında “Sbornik Materialov dlya Opisaniya
Mestnostey i Plemen Kavkaza” (Kafkasya’daki Yerlilerin ve Kabilelerin Tanımlanması
için Materyaller Koleksiyonu) adlı yayında, “Turkmenskaya Step i Truhmenı” (Türkmen
Bozkırı ve Türkmenler) adlı çalışması ile “İz Truhmenskoy Narodnoy Poezii” (Türkmen
Halk Şiirlerinden) adlı derlemesi, Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin tarihi, dili, edebiyatı
ve kültürü açısından önemli yazılardandır. Voledin’in yazıları, XX. yüzyılda Kuzey
Kafkasya (Stavropol) Türkmenlerinin dilini, edebiyatını, sosyal –kültürel açıdan ortaya
koyma açısından önemli birer eserdir. Aynı zamanda Türkmenistan’da Stavropol
Türkmenleri hakkında önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle bağımsızlıktan sonra
Türkmenistan’da Stavropol Türkmenlerinin ilmi araştırmaları başta olmak üzere sosyal,
–kültürel açıdan önemli faaliyetler yapılmıştır. Şüphesiz bu yayınların her biri Kuzey
Kafkasya Türkmenlerinin edebiyatının, dilinin, kültürünün, sosyal hayatının
anlaşılması ve aydınlatılması açısından önemli birer kaynak olmuşlardır.
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A. G. Babaýew
Çöller hakynda gysgaça maglumat
Ýer Şarynyň gury ýeriniň meýdanynyň 25% çölleriň dürli landşaflary tutýar.
Meýdany boýunça dünýäniň iň uly çöli Saharadyr. Ol Afrika materiginyň demirgazyk
böleginde ýerleşýär. Onyň meýdany 9 million inedördül kilometrdyr. Meýdany boýunça
onyň yzynda Aziýada Gobi, Taklamakan, Arabystanyň we Awstraliýanyň çölleri
ýerleşýär. Aziýada uly çölleriň hataryna Garagum we Gyzylgum çölleri girýärler, olaryň
bilelikde meýdany 700 müň inedördül kilometrdyr (karta seret). Dünýäniň çöller
guşaklygynda 2 milliartdan gowyrak adam ýaşaýar.
Çöller dünýänyň iň yssy we iň gurak ýerleri bolan soň onyň ekologiki ýagdaýy juda
gowşak bolup adamyň ýaramaz täsiri boýunça juda tiz çagşaýär we biologiki taýdan iň
garip, peýdalanyp bolmajak ýerlere öwrülýär. Beýle ýagdaýa ýerleriň çölleşme
hadysalary diýilýär. Çöleşmegiň garşysyna göreşmek boýunça Birleşen Milletler
Guramasy tarapyndan 1977-nji ýylda Keniýanyň merkezi Naýroby şäherinde uly ýygnak
geçirildi. Şonda çölleşmegi togtatmak boýunça wajyp kakar kabul edildi. 1994-nji ýylda
bolsa bu mesele boýunça Birleşen Milletler Guramasy ýörite Konwensiýa kabul etdi. Şol
Konwensiýa häzir dünýä ýurtlaty tarapyndan durmuşa geçirilýär. Çölleriň çylşyrymly
ekologiýasy we tebigi şertleri hakynda söz açsak, Garagum çöliniň mysalynda görkezmek
göwne jaý bolarmyka diýip pikir edýärin.
Umuman Garagum çöliniň häzirki ýerleşen ýeri geologiki nukdaý nazardan uly
deňiziň düýbi bolypdyr. Deniziň tektoniki taýdan ekaryk galmagy netijesinde bu ýerde
gury ýer emele gelip onyň üstinden gadymy Amyderýänyň suw akymlary gündogardan
günbatara, häzirki Kaspiý (Hazar) deňizine tarap akyp Garagumda galyň toýun
gatyşykly çäge toplymyny (çökindilerini) emele getirýär. Soň derýäniň çökinleriniň
galňamagi netijesine Amyderýänyň suwlary häzirki Aral deňizine tarap akyp başlaýar.
Garagum çöli juda gurakdyr. Çöliň merkezinde bir ýylda 100 mm çenli ygal ýagýar,
ol esasy ýaz aýlarynda ýagýar. 8-9 aýlap ygal bolman bakylýan mallar üçin diňe süýji
suwly guýylar hyzmat edýär. Süýji suwly guýylaryň çüňligi hatda 300 m ýetýär.
Garagumda çäge depeleriň aralarynda toýyn topraklaram bar. Olara takyrlar
diýilýär. Takyrlarda ösümlik bolmaýar. Ýaz aýlarynda ýagyş ýaganda takyrlarda süýji
suw toplymy emele gelýär. Gumlylar ol suwlary peslik ýerlere akdyryp kak goryny
döredýärler. Kaklaryň we sardobalaryň suwlary tomus aýlary mallara 4-5 aý içmäge
hyzmat edýärler.
Türkmenleriň geçmiş taryhyna göz aýlasak Amyderýänyň suwuny Garagum çöliniň
içi bilen günbatara Hazar deňizine tarap akdyrmak maksady asyrlar boýy ýaşap gelipdir.
1954-nji ýylda Garagum derýäsynyň gurulyşygy başlanýar. Sanlyja ýylyň dowamynda
uzynlygy 1100 km bolan derýä döreýär. Häzir Türkmenistanda 14 million gektar
töweregi suwarymly ekerançylyk üçin ýaramly topraklar bar, şolaryň bary-ýogy iki
million gektary ulanylýar. Alymlaryň hasaplamalaryna görä Garagum çöliniň
töweregindäki her bir million gektar ýerinden bir ýylda 1,5 million tonna pagta, 500 müň
tonna şaly, 350 müň tonna mekgejöwen, 770 tonna süýt önümlerini almak bolýar.
Garagum çöliniň örän täsin ösümlik we haýwanat dünýäsi bar. Olar çöliň juda
gazaply tebigi şertlerine uýgynlaşandyr. Çölde tomus aýlary howanyň temperaturasy
+50 °C ýetýär, gyşyna bolsa howa juda sowyk bolup temperatura –30 °C ýetýär.

Çöliň ösümliginiň içinde iň giň ýaýrany ojar, sazak, gandym, çerkez ýaly ösümlileri
bilen bar hatarda ýowşan, çogan, selin, ýylak, guşgözi, selme, ýaly otlar hem köpdir. Çöl
ösümlikleriniň uzyn kökleri bar. Sazagyň boýy 7-8 metra ýetýän bolsa köküniň uzynlagy
20 metra ýetýär, ýowşanyň boýy 50-60 sm ýetýän bolsa, köki 3 metre çenli yzaýar. Bir
ýyllyk we köp ýyllyk otlar mallar üçin gymmatly ösümlikler. Olaryň görniş sany 127 çenli
ýetýär.
Garagumyň haýwanat dünýäsi hem örän özboluşlydyr. Olar hem juda yssy we gurak
klimata (howa) uýgunlaşandyr. Haýwanlaryň içinde sarymtyl-melemtil reňk agdylyk
edýär. Olar howanyň tomysyna +50 °C gyzgynlyga uýgunlaşandyr. Olaryň käbiri
suwsyzlyga 3-4 günläp çydaýärlar, käbiri bolsa ösümligiň çygy bilen ýaşap bilýär.
Garagumyň haýwanat dünýäsi – zemzem, hažžik, towşan, tilki, şagal, syrtlan, ýabany
pişik, möjek we beýlekiler Garagumyň agyr tebigatyna oňat uýgunlaşypdyrlar.
Garagumda dürli guşlaryň ýaşaýandygyny we olaryň mör-möjeklery iýänligini bellemek
gerek. Käýyllar çekirtke köpelip oba hojalyk ekinlerine uly zyýan ýetirýärler.
Türkmenistanda 9 tebigi goraghana bar (Repetek, Amyderýä, Köýtendag, Kopetdag,
Hazar, Bathyz, Gaplaňgyr, Sünt-Hasardag, Bereketli Garagum).
Umuman Garagum çöli nebitiň we gazyň mekanydyr. Häzirki wagytda Garagumdan
Hytaý halk respublikasyna, uzynlygy 7 müň kilometr bolan gaz turbasy işleýär. Eýran
Yslam Respublikasyna we Russiýa Federasiýasyna gitýän gaz turbalary hem bar.
Çöliň tebigaty örän gowşak bolýar. Şonuň üçin adamlaryň oýlanaşyksyz hereketini
bada-bad duýar we çölleşme hereketine geçýär. Ýagny ösümligi we topragy garyplaşýar.
Çöliň ösümliginiň azalmagyna sezewar bolýan ýerinde tebigat juda garyplaşýar. Her
ýylda çölüň 50 müň inedördül meýdany çölleşme hadysasyna sebäp bolýar. Şeýle
ýagdaýdan dinmak üçin çölde ýerleşýän döwletler özleriniň milli maksatnamasyny
kabul etdiler we şolar boýunça iş alyp barýarlar.
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Tagandurdy Bekjäýew
Magtymgulynyň Goşgularyndaky Frazeologizmleriň Edebi
Kökleri
Dünýä dilleriniň ählisinde diýen ýaly duş gelýän durnukly aňlatmalar, ýagny
frazeologizmler şol dilde gepleýän halkyň milli aýratynlygyny şöhlelendirmekde örän uly
ähmiýete eýedir. Frazeologizmlerde halkyň durmuşy, medeniýeti bilen baglanyşykly baý
taryhy tejribesi jemlenendir. Olary dogry we ýerlikli ulanmak sözleýişe gaýtalanmajak
özboluşlylyk, aýratyn täsirlilik, çeperlik, ýitilik berýär.
Dilimizdäki frazeologik birlikleriň taryhyny öwrenmek türkmen milli medeniýetiniň
beýleki halklaryňka meňzemeýän häsiýetli taraplaryny açyp görkezýär.
Frazeologizmleriň taryhy-etimologik barlaglary olaryň manylaryna has çuňňur
düşünmäge, gepleşikde öz ýerinde ýalňyşsyz ulanmaga mümkinçilik berýär.
Türkmen dilindäki frazeologik birlikleriň döreýiş çeşmelerine ser salanyňda olaryň
birenteginiň halk döredijiligine degişli nakyllaryň, atalar sözleriniň, ertekileriň,
rowaýatlaryň, tymsallaryň şeýle-de, dini kitaplaryň esasynda emele gelendigine göz
ýetirmek mümkindir. Şunuň ýaly frazeologizmlere türkmen halkynyň beýik akyldar
şahyry Magtymgulynyň goşgularynda hem duş gelmek bolýar.
Magtymgulynyň goşgularyndaky frazeologizmleriň (Bekjäýew 2016) käbirleriniň
döreýiş aýratynlygy bilen gyzyklananmak muny has-da äşgär edýär. Şahyryň “Daş
döker” atly goşgusynda şeýle setirler bar:
Bedasyl götermez bäş gün mesligi,
Kelpezä ýuwtdurmaz aždar maslygy,
Bilgil, uzak gitmez aýy dostlugy,
Gahry gelse, depäň üzre daş döker (Magtymguly 2012: 285).
Goşgudaky “aýy dostlugy” frazeologizmine “Türkmen diliniň frazeologik
sözlüginde”: “hantamaçylyk gatnaşygy, bolgusyz zada esaslanýan dostluk, ýüzleý
dostluk” (Türkmen diliniň frazeologik sözlügi, 1976: 21) diýlip düşündiriş berilýär “Aýy
dostlugy” söz düzüminiň emele gelşi bilen baglanyşykly türkmenleriň arasynda şeýle
hekaýat aýdylýar: “Gadymy zamanlarda adam bilen aýy dost bolupdyr. Bir gün aýy
adamy öýüne myhmançylyga çagyrýar. Olar bile oturyp nahar iýenlerinden soň adam
dynç almak üçin uklaýar. Şol wagt uklap ýatan adamyň ýüzüne siňek gonýar. Aýy birnäçe
gezek ol siňegi kowýar. Ýöne siňek ýene-de adamyň ýüzüne gonýar. Muňa aşa gahary
gelen aýy siňegi öldürmek niýeti bilen, ullakan daşy göterip gelip, onuň üstüne oklaýar.
Netijede, siňek bilen birlikde adam hem ölýär.” Bu gürrüň halk arasynda ýaýrap, “aýy
dostlugy” frazeologizmniň döremegine sebäp bolupdyr. Magtymgulynyň mysal getirilen
bendiniň soňky iki setiri, gürrüň berlen ertekiniň gysgaça beýanydyr.
Şahyryň goşgularynda türkmen halkynyň asyrlar aşyp, dilden dile geçirilip gelýän
“Görogly” eposyndan gözbaş alýan
durnukly aňlatmalara-da gabat gelinýär.
Magtymgulynyň “Görülsin indi” atly goşgusynyň:
Ozal başda Jepbar bar etdi ýokdan,
Niçäni nurundan, köpi toprakdan,
Habar geldi, dostlar, ýakyn-yrakdan,
Duşmana gurt oýny gurulsyn indi (Magtymguly, 2012: 32)
bendinde “gurt oýny” frazeologizmi bar.

Soň göçme mana eýe bolup, frazeologizme öwrülen bu aňlatma ilkibaşda, ýagny
“Görogly” eposynda söweş täliminiň bir görnüşini aňladypdyr. Biz muňa eposdan alnan
mysal arkaly göz ýetirip bileris: “-Maslahaty men tapsam, ýigitler, biz şu ýerde iki
bölünmeli, bir bölegimiz şu dagyň gatlagyndaky ýoda bilen çaltrak gidip, ýagynyň
gapdalyndan barmaly, ýene bir bölegimiz-de ýagynyň yzyndan ýetip, ýeňsesinden
urmaly. Ine iki bölek bir ýerden dökülse, ýadap barýan ýygyn aljyrap, dumly-duşa gaçar,
ondan soň duşmanyň söbügine mün-de, ýetenini gylyjyň ujy bilen oňuna, tersine kakda,
gitde otur. Ine, şuňa Göroglynyň “gurt oýny” diýýärler.” (Görogly 2012: 411).
“Gurt oýny” frazeologizmi soňlugy bilen many giňelmesini başdan geçirip,
“uruşmak, urşup garşydaşyňy ýeňmek, derbi-dagyn etmek” manylaryna eýe bolýar.
“Türkmen diliniň frazeologik sözlüginde” bu aýtgy “Gurt oýnuny gurmak” (Türkmen
diliniň frazeologik sözlügi 1976:130) görnüşinde, ýagny Magtymgulynyň goşgusyndaky
şekilde üýtgedilmän berlipdir.
VII asyr töwereklerinde arap edebiýatynda dörän (Крачковский 1946:55) Mejnun
baradaky goşgulardan gözbaşyny alýan “Leýli-Mejnun” sýužeti asyrlaryň dowamynda
Nyzamy Genjewiniň (1141–1209), Emir Hosrow Dehlewiniň (1253–1325), Abdyrahman
Jamynyň (1414–1492), Alyşir Nowaýynyň (1441–1501), Muhammet Fizulynyň (aradan
çykan ýyly 1555/56), Nurmuhammet Andalybyň (1660–1740) döredijiliginde ajaýyp
eserlere öwrülipdir. Bu sýužete görä, asyl ady Kaýys bolan, araplaryň Beni Amyr
taýpasyndan bir ýaş ýigit Leýli atly gyza aşyk bolýar. Leýliniň atasy oňa garşy çykandygy
sebäpli, Mejnun Leýlä öýlenip bilmeýär. Seýlelikde Mejnun däliräp düze çykyp,
haýwanlaryň arasynda ýaşaýar. Leýli hem Mejnundan aýra düşendigi sebäpli keselläp
aradan çykýar. Leýliniň aradan çykandygyny eşiden Mejnun onuň gabrynyň ýanynda
ençeme wagtlap aglap, şol ýerde hem ölýär. Ony hem Leýliniň ýanynda jaýlaýarlar.
Magtymgulynyň döredijiliginde hem “Leýli-Mejnuna” salgylanmalara köp gabat
gelinýär. Şahyryň “Uç kyldy” goşgusynda şeýle setirler bar:
Abdylla gitdi diýp umyt üzüpdim,
Bezirgenler gelip, ondan uç kyldy.
Mejnun bolup, dagdan-daga gezipdim,
Galat boldy, gamly köňlüm öç kyldy (Magtymguly 2012:42).
Bu ýerde häzirki zaman türkmen dilinde hem işjeň ulanylýan “mejnun bolmak”
frazeologizmi bar. Ol “däli-telbe bolmak, diwana bolmak, akylyndan azaşmak”
manylaryna eýedir. Frazeologizmiň döreýşi, görşümiz ýaly, öz köküni Leýli we Mejnun
hakyndaky hekaýatlardan alýar.
Magtymgulynyň “Gymmat ýagşydyr” atly şygyrynda “Hatam bolmak” frazeologizmi
ulanylypdyr:
Söwdagärlik kylyp, bazar gezenden,
Alsaň nesihatym, gymmat ýagşydyr.
Hatam bolup, günde gyzyl berenden,
Köňülde edilen hümmet ýagşydyr (Magtymguly 2012: 276).
Hatam bolmak- sahylygy, jomartlygy aňladýar. Türkmen dilinde malyny,
baýlygyny gaýgyrman ile paýlaýan, özi kynçylyk çekse hem iň soňky puluny, zadyny
mätäje berýän adama “Hatam taý ýaly” diýilýär. “Hatam” ady sahylygyň simwoly
hökmünde türkmen halk döredijiliginde, ýazuwly edebiýatda giňden meşhurdyr.
Aslynda, “Hatam bolmak”, “Hatam taý ýaly” frazeologizmlerinde ady getirilýän adam
edebiýatçy alym A.Meredowyň belleýşi ýaly: “Hatam ibn Abdylla ibn Sagt (Sa’d) Taýdyr.
Araplaryň taý atly kabylasyndan bolup, yslam dininiň döredilmezinden öň takmynan VI
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asyrda ýaşap geçen legendar sahy adamdyr. Ol jomartlykda meşhur bolupdyr,
dilewarlykda we şahyrçylykda-da şöhrat gazanypdyr. Ondan käbir şygyrlar hem
galypdyr. Ol köplenç Hatam Taý ady bütin Gündogarda bellidir. Köp şahyrlar öz öwýän
adamlaryny sahylykda şoňa meňzedipdirler.” (Meredow 1997: 933). Diýmek,
Magtymgulynyň sahylygy, elaçyklygy aňlatmak üçin goşguda getirýän “Hatam bolmak”
frazeologizminiň döreýşi gönüden-göni Hatam Taý atly taryhy şahsyň durmuşy bilen
baglydyr.
Taryhy şahslaryň durmuşy, olaryň häsiýeti, edermenligi, bitiren işleri bilen bagly
dörän frazeologizmleriň arasynda “Rüstem bolmak”, “Rüstem gelmek” frazeologizmleride bar. Olar “üstün bolmak, döwüň ökde gelmek, ýeňmek” manylaryna eýedir. Bu
frazeologizme biz Magtymgulynyň “Zaman galmady” şygyrynda gabat gelýäris:
Kör boldy mollalar, ýapyldy ýollar,
Titreşer, Gurhana ýetmeýir gollar,
Rüstem Zal boldy her ýeten aýallar,
Ärine jür bolan juwan galmady (Magtymguly 2012: 37).
Frazeologizmiň düzüminde ady geçýän, güýçlüligi, batyrlygy, pälwanlygy aňladýan
Rüstem kim? Ferdöwsiniň “Şanama” eserinde Zalyň we Rudabanyň ogly Rüstem
Gündogar halk rowaýatlarynyň baş gahrymanlarynyň biridir. Ol Keýkubadyň,
Keýkawusyň, Keýhusrawyň döwründe köp edermenlikler görkezipdir. Rüstemiň
edermenligi “Şanamada” giňden beýan edilipdir. Edebiýatda, halk döredijiliginde
Rüstem batyrlygyň, edermenligiň alamaty hasap edilýär. Magtymgulynyň goşgularynyň
türkmen halk döredijiligi bilen baglanyşygy barada ýörite işlän alym M.Çaryýew dürli
çeşmelere esaslanyp, Rüstemiň obrazynyň Orta Aziýada dörändigi baradaky pikiri öňe
sürýär: “Gündogar halklarynyň folklorynda we edebiýatynda gayduwsyzlyk,mertlik,
batyrlyk kimin häsiýetler ataly-ogul Zal bilen Rüstemiň obrazlarynyň mysalynda giňden
işlenilipdir. Bular hakda dörän rowaýatlaryň, gürrüňleriň häli-häzire çenli hem
ençemesi saklanyp galypdyr. Goňşy halklaryň käbir alymy Rüstem obrazynyň ilkinji
dörän ýeri Orta Aziýa topragynda ýaşan gadymy saklara degişlidir diýip tassyklaýar.”
(Çaryýew 1983: 123).
Häzirki zaman türkmen dilinde “rüstem” sözi frazeologizmiň düzüminde gelmedik
ýagdaýynda hem adam ady bilen birlikde, “üstün çykmak, ýeňmek” manylaryny berýär.
Ol many giňelmesine sezewar bolupdyr.
Magtymgulynyň goşgusynda ulanylan “Rüstem Zal bolmak” frazeologizminiň
döreýiş çeşmesiniň gözbaşyny nirelerden gaýdýandygy agzalan maglumatlar görkezýär.
Frazeologizmleriň döremeginde türkmen halk ertekileri hem uly ähmiýete eýedir.
Ertekilerdäki gürrüň berilýän wakalaryň barşynda gahrymanlaryň aýdan sözleriniň,
hereketleriniň we ş.m esasynda soňra göçme mana eýe bolýan söz birikmeleri emele
gelip, frazeologizmlere öwrülipdir. Şunuň ýaly frazeologizmleriň
Magtymgulynyň
goşgularynda hem bardygyny bellemek gerek. Şahyryň “Gelmezmi” atly goşgusynda
şeýle diýilýär:
Dünýä, seniň bu gezekli gerdişiň,
Gyzyl gandan gyrmyz bolupdyr dişiň,
Geçi, gurt dostlugna meňzär edişiň,
Gamly şat olmazmy, aglan gülmezmi? (Magtymguly 2012: 82).
Goşgy bendindäki “Geçi, gurt dostlugy (ýaly)” frazeologizm- biri-birine ynamsyz
dostluk, howply aragatnaşyk manysyny berýär. Bu frazeologizmiň döremegine geçi
bilen gurduň arasyndaky wakany beýan edýän erteki sebäp bolupdyr: “Günleriň birinde

bir gurt bilen bir geçi ýoldaş bolupdyrlar. Bular bir gün başga ýurda geçeli diýip, ýola
düşen ekenler. Olar az ýöräp, köp ýöräp, menzil menzil ýol aşyp, takyrmydyr gol aşyp,
ahyrsoňy bir deňziň üstünden barypdyrlar.
Gyş paslynyň aýazly günleri bolany üçin, bu deňiz doňup, buz baglap ýatan eken.
Geçidir gurduň ýollary hem edil şu buzly deňziň üstünden düşüpdir. Olar iki tirkeş
bolup, doňan deňziň üsti bilen gidiberipdirler. Gurduň içi eljuk diýip başlapdyr. Onsoň
gurt açlygyndan näme ederini bilmän, iki-baka gezmeläp başlapdyr. Geçiniň hem
ýagdaýy gurduňkydan gowy däl eken. O-da açlykdan ýaňa janyndan bizar bolan eken. Ol
buzlukda bolsa, iýer ýaly hiç zat ýok eken. Onsoň gurt, başga alaç tapman,
geçini iýmek üçin yrsarap başlapdyr. Ol dürli bahana gözläp, özi bilen deňje ýöräp
barýan geçä igenip ugrapdyr:
− Eý, geçi, aňyrrakdan ýöre, tozan edýärsiň − diýipdir.
Onda geçi:
− Eý, gurt aga, buz üstünde tozan arap ýörme. Öňi-soňy iýjek bolsaň, gepiňi
köpeltme-de iý-de dyn − diýip jogap beripdir (Türkmen halk ertekileri, 1978:75).
Magtymgulynyň goşgularyndaky frazeologizmleriň ylmy seljermesi olaryň
döreýşiniň dürli ýagdaýlar bilen baglydygyny görkezýär. Biziň seredip geçen
frazeologizmlerimiz taryhy şahslar, halk eposlary, ertekileri bilen baglydygy bilen
tapawutlanýar. Türkmen halkynyň beýik akyldary Magtymgulynyň eserlerindäki
frazeologizmleri öwrenmek XVIII asyr türkmen diliniň häsyetli aýratynlyklaryny, şol
döwürden häzirki wagta çenli dilde bolup geçen özgerişlikleri kesgitlemäge mümkinçilik
berýär. Mundan başga-da, türkmen dilindäki frazeologizmleriň döremegi blen
baglanyşykly edebi gymmatlyklaryň taryhyny yzarlamaga ýardam edýär.
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Victoria Clement
Nowruz Baýramy: An Ancient Holiday Restored
Müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan,
parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik we
hoşniýetli goňşyçylyk däplerini, umumyadamzat
ýörelgelerini dabaralandyrýan baýramlaryň
biri hem Nowruz baýramydyr.
Nowruz is one of the holidays
going back thousands of years,
celebrating peace, friendship, humanity,
good neighborly traditions and universal principles (Rejepowa, no date).
Türkmenistanyň Prezidenti:
Gurbanguly Berdimuhamedow
As the world comes together to defeat COVID-19, Nowruz serves as an inspiration
to recover and rebuild in a more just and durable way, in harmony with nature.
UN Secretary-General António Guterres (UNESCO, 2021).
Renewal of Nowruz Baýramy in the Public Sphere
Nowruzy nähili garşylasaň, tutuş ýyl şeýle geçer.
As you greet Nowruz, the whole year will pass.55
After the end of the Soviet period, in the early-1990s, Turkmenistan’s public sphere
exploded with a renewed appreciation for ancient Turkmen customs. Traditional songs
and musical instruments, the practice of Islamic rituals and holidays, and ancient
customs all surged into public spaces. These rituals had not disappeared during the
Soviet years, but due to the repressive nature of the Soviet regime, many had receded
into quiet practices. In the post-Soviet era, they became part of the visual discourse and
underscored the importance of Turkmen tradition (Türkmençilik) in the new state. The
Nowruz holiday (Nowruz Baýramy—the latter being the word for holiday) was one that
Turkmenistan’s state and society revived after the country gained its independence from
the USSR. 56 Perhaps the most popular and certainly the most festive holiday in
Turkmenistan, Nowruz marks the vernal equinox, the end of winter and the beginning
of springtime, along with the start of the planting season. It is celebrated on or around
March 21 (UNESCO, 2021). This welcoming of spring invites people to witness the
heralding of a new year, one they hope will be prosperous and plentiful. Cultural events
include traditional games and dances, oral traditions and music, and undertakings in
55
56

Dozens of nakyl or proverbial sayings about Nowruz are popular among Turkmen.
The occasion is also called Çarwa nowruzy [Nomadic herders’ nowruz], Bahar baýramy
[Spring holiday], and Togsan güni [Ninetieth day].

which participants glorify the interconnections between man and nature while
highlighting the importance of springtime.
It was Turkmenistan’s first president, Saparmurat Nyýazow (1991-2006), who
reinstituted the celebration and made it an official holiday. The day and its
accompanying rites underscore the relationship between the Turkmen and the many
peoples across Eurasia who also celebrate Nowruz; the day is marked throughout
Central Asia, Turkey, Iran, and even the Balkans. President Nyýazow’s establishment of
the public holiday was in keeping with efforts of the time to distance Turkmen culture
from its communist past and link it more closely to neighboring Central Asian and
Turkish societies. In the 1990s, several such policies were designed to dissociate
Turkmen society from its Soviet past. The Cyrillic alphabet was dropped and a Latinbased one adopted, the status of the Turkmen language soared as the Russian language
fell by the wayside, and such Islamic practices as attending mosque became possible.
The president even created a new calendar for Turkmen in August 2002. This calendar
did not resonate with the Turkmen people, so the second president, Gurbanguly
Berdimuhamedow (2007-present) repealed it in 2008. Nevertheless, we can look to that
calendar as an example of Turkmen desire to emphasize the differences between
Turkmen culture and Russian culture. For example, the month of March was renamed
“Nowruz” after the spring holiday to demonstrate the importance of that holiday in
Turkmen society.
Nowruz Baýramy is a major, nation-wide celebration. Some form of merriment takes
place in every square, village, and urban center. Streets are decorated in bright colors,
while the main roads are closed to accommodate bonfires and festivals. Wilaýet
[regional] leaders, elders, and religious figures make speeches, but when those conclude
the spectacle begins in full force. Professional and amateur artists put on shows. Often
there are performers from other countries, like Azerbaijan or Turkey, who sing and
dance, symbolizing the shared nature of the holiday among the peoples of Eurasia
(Adams, 2010). Specially erected yurts and dastarhans [tablecloths full of food, spread
out like picnic blankets] are the main gathering points where people can share the
special foods for the day (Rozyew & Bektasow 1994: 13-16).
The food and entertainment are meant to resemble a makeshift village, where one
can sit and listen to a bagşy recite dastans [oral epics] and watch folk groups dance. In
urban settings there might be displays of art and handicrafts, even jewelry and pottery.
But, rural or urban, the most elaborate exhibitions are the national games. Young men
compete in feats of agility and a variety of sports, including wrestling [göreş], and
occasionally ram fights and cock fights. Jumping over bonfires to annihilate one’s sins
attracts people regardless of age. Hiňňildiks [20-foot-tall swings] draw youth, who
swing away their sins.
Rozyew and Bektasow provide a description of Nowruz in post-Soviet Turkmenistan
that references the symbolism and importance of the calendar during this festive time.
Since ancient times Nowruz has been a symbol of the victory of light over
darkness and is full of the spirit of kindness and mercy. In Chärjew
[Türkmenabat] people send off the old year with shouting and launching
balloons decorated with pictures of animals [according to the Zodiac calendar]
and they welcome the New Year according to the Muslim calendar (Rozyew &
Bektasow 1994: 25-30, 36-38).
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Here we get an impression of the types of festivities in which people partake and the
many components of culture that blend together to create this occasion. This description
erroneously names the Zodiac calendar as a Muslim one. Although this is not entirely
precise as the Zodiac calendar pre-dates Islam by many centuries, the authors may be
forgiven since the Zodiac is so firmly integrated into Turkmen culture that it is perceived
as indigenous (“В Туркменистане отмечают Новруз 2018). Indeed, this comment
speaks more to the syncretic nature of Turkmen beliefs than it does to any inaccuracy,
indicating that shared cultural myths can be as valuable to a society as its documented
histories. As Svetlana Boym tells us, “Cultural myths, are not lies but rather shared
assumptions that help to naturalize history and makes it livable, providing the daily glue
of common intelligibility” (Boym 2001: 54).
Boym’s “restorative nostalgia” speaks to the national narrative post-Soviet
Turkmenistan has been cultivating (Boym 2001: 41-48). We see restoration in official
discourse where President Berdimuhamedow has written, “Based on the deepest
philosophies and views of our ancestors, Nowruz, which has played a special role in the
spiritual life of the spiritually inspired Turkmen people for centuries, has acquired a new
content, a new spirit and a new light in the glorious new calendar of the Turkmen state”
(Ataýew, no date).57 With these words the president references the revitalization of long
dormant Turkmen heritage as a means for defining today’s Turkmenistan. He
underscores the belief that Nowruz holds an important and essential place in Turkmen
culture.
Contemporary Turkmen society relies heavily on the contours of its ancient heritage.
In order to move away from the relatively recent Soviet history, the state encourages
Turkmen to focus on their ancient past and heritage. Archeology, medieval manuscripts,
pre-modern poetry, and the age-old talent of carpet weaving are all highly valued and
study of them was reinvigorated first under President Nyýazow and now under President
Berdimuhamedow. For example, the Golýazmalar Institut [Manuscript Institute] is an
important location for the preservation of traditional works and the values reflected in
them. The Institute’s employees take medieval and ancient scripts written in Persian or
Arabic, or Turkmen in the Arabic script, translate or transliterate them into modern
Turkmen, and then publish them for public consumption. In this way, Turkmenistan is
using its past to chart its future. One might even consider this a type of national
nostalgia.
Restorative Nostalgia
Nowruzda Aý agyllasa – agyş, gulaklasa – ýagyş.
If the moon cries in Nowruz, it will snow, and if it listens, it will rain.
In independent Turkmenistan, texts and discourse, the speeches and writings of the
president, and public events urge citizens to remember a pre-Soviet heritage that
celebrates Turkmen oral tradition (the epic Gorgut Ata), Islamic holidays (fasting
during Ramadan), ancient customs (wedding traditions), traditional healing, and folk
heroes (Oguz Han). For example, public parks, the main street in Aşgabat, and the
national library were all re-named after the well-known eighteenth-century Turkmen
poet Magtumguly (1733-1783). Magtumguly is arguably the most famous poet among
57

The original reads: Pederlerimiziň iň çuň pelsepelerinden, garaýyşlaryndan gözbaş alyp,
asyrlaryň dowamynda ruhubelent türkmen halkynyň ruhy durmuşynda aýratyn möhüm
orny eýeleýän Nowruz baýramy türkmen döwletiniň şöhratly täze senenamasynda täze
mazmuna, täze ruha, täze röwşe eýe boldy.

Turkmen. He is known for his wise as well as his beautiful words. Nowruz was a topic
Magtumguly commented on multiple times, illustrating the day in his verses.
Göklerde ýyldyz hormaty
In the sky the stars are honored
Ýerde Nowruz hormaty
On earth, Nowruz is honored
Günahym güzeşt eýle
In this way my sins pass (Baharly 1992: 15).
With these lines the poet describes the links between nature, the holiday, and its
observance as an occasion for man to leave behind his sins.
In the 30 years since independence was declared in fall 1991, Turkmen have worked
to restore their national memory and, in this way, renew their collective pride after
decades of being dominated by foreign ideologies. Like the many peoples across Europe
and Asia who lived under communism, they searched for the historical “blank spots” and
sought to fill them with meaningful memories. These blank spots were sometimes literal
blank spaces in a photo where a figure had been erased or in documents where the words
had been blacked out. More commonly, they were the unspoken words among citizens
who never really forgot their traditions and values but subsumed them within a socialist
reality in order to survive. These formerly blank spots are today filled with customs,
traditions, myths, and recent concepts all in the service of restoring the nation.
Restorative nostalgia aims to diminish the incongruities between past and present
(Boym 2001: 45).
Nowruz blends the ancient with the new. It is at once nostalgic and future oriented.
Moreover, the holiday provides an opportunity to underscore the deep roots of the
nation and its people, however specious some of that might be. For example, according
to the official press in Turkmenistan, “[Nowruz] is the oldest existing holiday in the
history of mankind” (Turkmenistan celebrates 2014). In fact, while some trace the
origins of the holiday to Zoroastrianism’s liturgical texts, the Avesta, written between
the 3rd-7th centuries, others look to Ferdowsi’s 11th century epic poem Shahnameh
(Ferdowsi 2016: 7). Still others look to Omar Khayyam’s Nowruznama and the history
of Persian calendars (Panaino et al. 1990: 658-677). Whether Nowruz is the world’s
oldest holiday is not important, but the portrayal of it as such is what matters. With such
assertions, history becomes “heritage” [miras] (Boym 2001: 15). The past is no longer
merely what earlier people once undertook but is from this perspective ancestral culture
and a birthright for modern Turkmen. It is written that, “Nowruz is an ancient national
holiday of the Turkmens. This holiday, which has lived in the hearts and memories of
the people, was celebrated by our ancestors as the beginning of the new year” (Ataýew,
no date). Culture, myths, and heritage are what bring a nation together and create new
narratives by which citizens define themselves under new circumstances.
Spirituality and Heritage
Nowruzdaky hereket – mizandaky Bereket.
The act of Nowruz is a blessing in Autumn.
While Turkmen are a Muslim people, the roots of Nowruz are Zoroastrian. Indeed,
the name Nowruz comes from the Persian words for “New Day”. Persian empires once
governed the land today called Turkmenistan and this holiday was originally theirs.
Acknowledgement of Nowruz’s Zoroastrian beginnings does not diminish the meaning
of this holiday as one that is shared across Central Asia today. One Turkmen scholar
refers to the holiday as one “shared by eastern peoples” that has preserved agricultural
traditions such as the beginning of the spring planting (Niýazi 1993: 29). Most Turkmen
celebrate the arrival of spring with a combination of customs. Such rites as singing
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songs, reciting poetry, and most animated of all swinging on tall swings [hiňňildiks],
allow people to carry away their sins and bring in the New Year. The swing stands in for
bonfires over which celebrators traditionally jumped to purify themselves symbolically.
These all combine with contemporary festivities including games and music at street
fairs. Every country associates Nowruz with bright colors (Nevruz, 1995, 19; von
Gruebaum 1951: 54-55). In Turkmenistan, the main streets are decorated with yellow,
red, and green pennants and streamers. Young people gather to swing on hiňňildiks,
while parades fill the streets, dance troupes perform, chess is enjoyed, young men
[palwan] wrestle, equestrian games are played, and in more recent times horses race at
the hippodrome (Kadzharova, 2020). Though it is a holiday that stems from religious
beliefs (Zoroastrian, blending with Islamic) it is at the same time one of great celebration
and merriment.
Nowruz Customs
Nowruzda täze zat geýseň, şol geýim bagt getirermiş.
If you wear something new on Nowruz, that outfit will bring happiness.
The hallmarks of Nowruz include all the signs of nature’s awakening: the stirring of
birds, the awakening of animals from hibernation, the new shoots of green grass, the
opening of various flowers, the blossoming of gardens, the melting of snow, and the
warmth of the sun (Ataýew, no date). Nature is renewed as the seasons change. A recent
example symbolizing this change was state sponsorship of large-scale tree planting
events to mark the holiday (Turkmenistan celebrates 2018; about half million trees
2018).
Local practices reflect this renewal among the people as well. It is customary to begin
Nowruz by bathing and wearing new clothes to help mark the new beginning. Small
groups of people to come together to pick flowers, make bouquets, and deliver the
flowers house to house while singing songs. Everyone wishes each other well in the New
Year and presents the singers with small gifts or small amounts of money before they
move onto another home. In preparation for such visits Turkmen begin the holiday with
housecleaning, yardwork, and any repairs necessary to the home. Even offices, farms,
and factories are looked after on this day. Cemeteries are attended to in commemoration
of the deceased.
Nowruz is traditionally a time for the young men and women to express their feelings
of affection for one another and seek out potential mates through games and songs.
These songs are known as monjukatdylar from the words “bead” (monjuk) and “to
throw” (atmak) (Berkeliýew 1984: 40). They were typically sung by young women as
they played games that would tell their fortunes in love. In one game, still played, girls
gather in a circle from which each throws a different colored bead (monjuk) into a small
cup (käse) of water. Then the cup is held high so the beads cannot be seen, and the
youngest child present draws out one bead. The girl to whom belonged the chosen
colored bead must sing a song (gazal) (Ammanguliýewa 2019).
Nowruz geldi bu gije,
Nowruz has come this night
Gyzlar atyşar bije,
The girls are tossing beads
Kimiň bijesi çyksa,
For the person whose bead is chosen
Baýragy horaz-jüýje
The prize is a young male chick (Baharly
1992: 16).58
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See Blackwell, 2001, 129 for variant translation.

These games are commonly played by a gaýtarma (a young bride who returns to her
parents’ home after forty days of marriage to spend a period of time with her birth
family) and older girls who are themselves dreaming of future marriage (Blackwell 2001:
27). These songs are sung and games are played out of the earshot of men. The author
Carole Blackwell surmises that it is this very privacy that lends itself to both jocularity
and sometimes anger expressed in the songs, both of which have a cleansing effect on
the girls’ spirits. The songs are emotive, telling of love and hope and some, in the past,
foretold the girls’ prospects. Though such presaging mostly died out with the ban against
the Nowruz holiday during the Soviet years, (Blackwell 2001: 31) there remains a
predictive quality to the verses:
Monjuk atyň, biz geldik,
Throw the beads, we have arrived,
Bir ýigdi myhman aldyk,
We received a ýigit59 as our guest,
Ýeňňem ejeme aýtdy,
My ýeňňe60 snitched to my mother,
Derdi-belaga galdyk.
Now we have trouble (Blackwell 2001:
128).
Each girl who throws a monjuk says a quatrain. After saying the quatrain each takes
a bead from the pot. It was believed that the words of the song told the fortune of the
girl who threw it into the pot (Çınar, 1996, 360). Nowadays songs related to Nowruz do
not usually tell a fortune. But because the New Year is a time for women to gather and
think about their desires, the Nowruz songs overlap with lälelar (girls’ songs) and toý
adymlary (wedding songs) (Blackwell 2001: 126). Another tells of the visceral reaction
a young maiden has to the furtive glance of a potential lover as well as the important role
of the two-stringed, lute-like dutar:
Nowruz geldi ilime,
Nowruz came to my people;
Hoş söz geldi dilime,
Pleasant words upon my tongue.
Onuň waspyň edeýin,
Praising it,
Dutar alyp elime.
I pick up the dutar.
Geldi ýene nowruzlar,
Nowruz has come once again,
Seýle çykypdyr gyzlar.
Thus, the girls have appeared.
Ýaryň gyýa bakyşy,
Your lover’s surreptitious glance,
Ýürek-bagryňy duzlar.
Is the nourishment [salt] to your heart
(Baharly 1992: 16).61
Some monjukatdylar neither portend a girl’s path nor tell a lover’s story but simply
articulate the arrival of spring. The appearance of birds after their winter migration
signal that the seasons are changing:
Nowruz geldi ýaz geldi,
Nowruz has arrived, summer has arrived.
Garga geldi, gaz geldi;
Crows have come, geese have come.
Oturan adamlara,
To the folks who are sitting
Bilbilden owaz geldi
The nightingale’s voice arrives (Baharly
1992: 16).
As with young bucks and female deer in nature, springtime is the season for the
young people to choose a mate. Girls sing songs in the hopes that boys will come to meet
59
60
61

A ýigit is a young man, traditionally one who exemplifies bravery.
Ýeňňe is an alternative title for a sister-in-law, most typically referred to as gelneje.
See Blackwell, 2001, 127 for variant translation.
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them in secret.
Nowruzyň baharydyr,
Juwan-gül mahalydyr,
Gyz-oglan bir-birini
Seçmeli mahalydyr
127).

Nowruz is springtime,
The young roses are seedlings
It is the time of year for girls and boys
To choose one another (Blackwell 2001:

A variation of the same poem reads:
Nowruzyň bahardyr,
Spring belongs to Nowruz,
Gülleriň mahalydyr,
It is the flower’s time
Gyz-oglanla seçilip,
Girls and boys choose each other
Tapyşar mahalydyr.
It is the time for meetings (Durdyýewa we
Ylýasowa, 2005: 268-270).
Because rules of behavior are relaxed during the holiday and there is relief from
chores, young boys and girls gather in the evening of Nowruz. They send young children
to bring pails of water into which they throw colored threads and sewing needles. Each
item represents one participant. Legend has it that those pins and threads that entangle
portend who among the young will marry.
Günortadyr çogludyr,
It is mid-day, it is hot,
Gyzlar öýde baglydyr
Girls at home are locked.
Her ýyl Nowruz gijesi
Ever year on Nowruz night,
Ýar-ýaryna baglydyr.
Lover to lover is entwined.62
On the eve of Nowruz, whichever girl visits a young man in his dreams is the one he
will marry. On the night of Nowruz, girls place different colored threads under their
pillows. That night, if a boy comes to her dreams, she must sew a tahýa [cap] from that
thread and give it to the boy. Then he will know that she is meant to be his love
(Ammanguliýewa 2019).
Gyzlar monjuk atalyň,
Hey girls let’s throw the beads,
Jany jana gatalyň
Let’s join a soul with a soul.
Aşyk bilen magşugy,
Lover with a sweetheart,
Bir-birine çatalyň
Let’s bind them together (Blackwell 2001:
127).
The girls’ songs are well known and have been researched and recorded, but boys too
sing less well-known songs and play the tüýdük, a long reed flute (Ammanguliýewa
2019). A bagşy sings songs, playing the dutar.
Boys also play a game called aşyk oýny, which is played not only during Nowruz, but
is especially common on that holiday. In the game, sheep, antelope, or goat knuckles
[müji] function as dice which are tossed across a line in an effort to hit the opponents’
müji and knock them out of the game. Müji are dyed different colors so they may be
easily distinguished from the other players’ müji.63 Young men [ýigits] play ýaglyk atdy
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See Blackwell 2001: 127, for a slightly different translation.
In some regions of Eastern Turkmenistan müji are sewed at the corners of the wedding
blankets, mattresses, and pillows, as well as together with pieces of snow-white sugar and other
sweets by the end of gracefully woven cord tied to the bride's dowry. In some villages müji are
secretly tied to one end of a female embroidered shawl, which at the end of a special ritual was
customarily given to the bride the next day after the wedding, with wishes for happy
motherhood.

[kerchief throwing] at Nowruz and also at weddings. A kerchief or headscarf is hung
high above the heads of a group of ýigits, who each jump up to see if they can grab it.
The organizer rewards whoever catches it and pulls it down. The ýaglyk is then hung
higher and higher to make it more difficult each time. The organizer starts with smaller
awards and then every step the award becomes more expensive. The final prize is usually
a lamb or baby camel (Täçmammedowa,2021).
Another game that children play is aýterek-gunterek [the moon-tree and the suntree] which is very similar to the American game Red Rover. In this game boys and girls
play together. The game is organized with two teams facing each other, while standing
in a line with their arms linked. The first team shouts “Who do you need?” The second
team responds with the name of a person from the first team. The named person then
runs toward the second team and attempts to break one of the links and force his way
through the line. If he succeeds, his team takes one person from the second team back
to the first team and vice versa (Blackwell 2001: 84).
In the twenty-first century, these celebrations are held at such state-sponsored sites
as “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” [White Yurt of Nowruz Valley], near the capital city
Aşgabat. This location is where officials attend the ceremonies and a concert. Shaped
like a giant white yurt and able to accommodate three-thousand people, the exhibition
center is designed to be a permanent structure serving as a venue for large-scale events,
conferences, concerts, and the like.
It is asserted that the White Yurt “embodies the Turkmen people’s adherence to the
spiritual sources. In the old days, Turkmens perceived a yurt as a kind of model of the
universe. The architecture of the facility harmoniously intertwines with the surrounding
nature” (President of Turkmenistan, 2017). Such structures already function in the
provinces (wilaýet), “embodying the hospitality of the Turkmen people, a bright symbol
of preservation of national roots, historical and cultural heritage” (Clear Note 2021: 19697).
Not all songs related to Nowruz are upbeat. Some more serious love songs are
foreboding. The following was found in English in a trilingual (Turkmen-EnglishRussian) book without a Turkmen equivalent.
The bag64 (Gündogdyýew 2013: 142) is tattered and torn,
The color has gone from your face,
Hey girl, no man will marry you,
Why is this? Your God had damned you.
Here we see that Turkmen girls have only a few years to find a husband before they
are considered too old. The girls sing of this predicament with lamentations.
Nowruz Food
Nowruzda semeni bişiren adam ony ýedi öýe dadyrmalymyş. Şonda rysgalyň
ýetmiş esse bolup gaýdyp gelermiş.
The man who cooks semeni on Nowruz should taste it in seven houses. Then the
sustenance would return seventy times.
Because food is a major component of Turkmen holidays, a giant metal cauldron
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The bag is a metaphor for a girl. The subtext being that girls are not desirable once they lose
their youth.
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called a gazan is a focal point of Nowruz.65 It is a main gathering point for the cooks
where the important semeni is prepared.66 Semeni is a porridge of malted wheat and
flour that is made especially at Nowruz in a Gazan (Rozyew and Bektasow, 1994, 33-38).
The following song illustrates the pain of lovers’ separation as well as the custom of
cooking semeni.
Gaýnadarlar semeni
They boil semeni,
Torba dürtüň temeni,
Stick a needle in the bag
Bildem aýralyk eken,
Now I know that separation
Hemme dertden ýamany
Is the worst of all pains (Blackwell 2001:
135).67
Women prepare dishes from seven local grains and legumes (wheat, barley, millet,
rice, green lentils, peas, and beans) for the celebration. The pot of semeni is cooked the
whole night through and in the morning when the lid is removed, any traces or markings
along the top of the porridge are considered to symbolize the hand of Fatima (the
daughter of the prophet Mohammed) and are perceived as a small miracle. To mimic
Fatima’s gesture, the women cooking the semeni also taste it with their fingers
(Täçmammedowa, 2021). Due to this reference, some also call the dish Bibi Patma
[Fatima]. With the incorporation of this belief into the tradition, we see the interweaving
of Islamic culture with pre-Islamic practices. This mingling of beliefs and values
demonstrates the very syncretic nature of the Islam that is practiced by Turkmen.
Indeed, as one Turkmen scholar notes, while “the holidays have been deprived of their
Zoroastrian and Islamic fundamentals, [they] became holidays of folk religion of the
Turkmen people, having absorbed the best traditions of all the millennia-old doctrines”
(Gundogdýew, 2003, 123-26).
Another fable combines food with predictions of love. On the night of Nowruz, an
unmarried man eats salty bread called atuzlu gilik and sleeps without drinking any
water. According to legend, he will marry the girl who comes to him in his dreams with
water. The next day, the man places the other half of the bread on the roof of his house.
If a bird carries the bread away to another rooftop to eat it, legend has it that he will
marry the daughter of that household. If the bird does not stop, but flies away carrying
the bread, he will marry someone who lives far away. In addition to the foods
traditionally associated with Nowruz, Turkmen serve their favorite foods, which are seen
at most celebrations: palow and şaşlik (Nevruz, 1995, 18-20).
Turkmen cattle breeders observe a tradition by which they sacrifice a sheep or goat
in honor of Burkut Baba, the patron saint of rain and precipitation. It relates to the belief
that if there is enough rain, grasses will be plentiful, and the year will the abundant
(Gündogdyýew, 2013, 150). Chicken soup is another traditional meal. While drinking
the soup, Turkmen make a wish and say a nakyl or proverb such as “adam arzuwsyz,
guş ganatsyz” [a man without a wish is like a bird without wings] (Ammanguliýewa
2019).
Rites of passage
65

66
67

Food also forms an important aspect of marking Spring among Russian Orthodox at
Maslenistsa, where one week prior and one week after the vernal equinox pancakes (blini) are
made.
In the north and east of Turkmenistan this food, as among Uzbeks, is called “somelek”.
Blackwell, 2001, writes, that some Turkmen believe “if they could see traces of the fingers of
the prophet or his wife in the cooled porridge, the year ahead would be a good one.”

Nowruzda ak ýürekden edilen arzuw hasyl bolarmyş
A heartfelt wish made during Nowruz will come true
The construction of normality in post-Soviet Turkmenistan depended greatly on
social and political reforms. The leadership decided to accentuate an ancient legacy that
distanced Turkmen from their 20th century communist experience and emphasized their
Turco-Islamic heritage. The reinstatement of Nowruz was an important step in
shedding the Soviet past. Much like the rebirth of nature that Nowruz celebrates,
Turkmen society underwent a renewal that brought together the old and the new.
Tradition is not simply invented wholesale but reflects rather a revitalization of past
identities and customs. In order to become fully independent in the 21 st century and to
take hold of their own destiny, Turkmen have held on to some aspects of their culture
(oral epics, ancient poetry, traditional dance, holidays such as Nowruz), while letting go
of others (ballet, opera, and Russian language, to name a few).
By reinstating the holiday Nowruz as an official one, the Turkmen state called upon
the Turkmen “social memory”, which is passed on through the generations with such
“commemorative ceremonies” as the rites of Spring (Connerton 1989: 4-5, 40). Nowruz
reflects the national nostalgia for the ancient past, which is part of the nation’s shedding
or forgetting the negatives of the communist experience. To embrace its own Turkmen
future in the post-Soviet period, Turkmenistan seizes on its past to guide society along a
path that is perceived as indigenous. To situate their country in the 21st century,
Turkmen are reviving the culture and heritage they observed before their 19th century
encounters with Imperial Russia or later with the Soviet Union.

“About half million trees planted in Turkmenistan on first day of Nowruz.”
(March 22, 2018). Turkmenistan.ru. Retrieved from
http:/ww.turkmenistan.ru/en/articles/18400.html.
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Hicret Dilan Daşdemir & Yaşar Ali Türkhan
Türkmen Türkçesindeki “+Sırak” Yapısı “+Kolik+” Yerine
Kullanılabilir mi?
Giriş
Türkçenin tarihi seyri içerisinde dönüşerek bugüne kadar ulaşmış olan “+sIrA-”
biçim birimi ilk olarak Köktürk Yazıtları’nda ve Uygur yazmalarından Altun Yaruk’ ta en
işlek biçimde Karahanlı Türkçesine kadar kullanılmış bu devirden sonra ise biçim
birimin unutulduğu görülmüştür.
Çağdaş Türk lehçelerine geldiğimizde “+sIz
bırakmak” yapısı azalmış ancak “-mAk istemek” yapısı ön plana çıkmış buna da “-mIş
gibi davranmak” yapısı eklenmiştir. Bu biçim birimden türeyen ve yukarıda anlamlarını
verdiğimiz “+sIrAk” biçim birimi ise tarihi Türk lehçelerinde hiçbir şekilde karşımıza
çıkmamıştır. Buna rağmen çağdaş Türk lehçelerinde son derece işlek kullanılmış
Türkiye Türkçesi ağızlarında da tek tük rastlanmıştır. Bu durum son derece dikkate
değerdir.
Çalışmamızda ilk olarak “+sIrAk” biçim birimin gövdesi olarak düşündüğümüz
“+sIrA-” biçim birimi tarihi Türk lehçelerindeki örnekleriyle sunulmuş daha sonra
“+sIrAk” yapısı açıklanarak bu yapının da “kolik” yapısının yerine kullanılış nedenleri
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
“+sIrA-” Biçim Birimi
“+sIrA-” eki Eski Türkçenin ilk devri olarak bilinen Köktürk Yazıtları’nda “+sIz
bırakmak” anlamında verilmiş, ekin hem “+sIrA-” hem de “+SIrAt-” biçimi yazıtlarda
kullanılmıştır.
bunça: iş(İ)g küç(ü)g : birtükg(e)rü : s(a)k(ı)nm(a)tı : türk : bod(u)n : ölür(e)yin :
ur(u)gs(ı)r(a)t(a)yın : tir (e)rm(i)ş. (KT,d10) Bu kadar işi gücü verdiğini düşünmeden
Türk milletini öldüreyim, soyunu kurutayım (soysuz bırakayım) dermiş.
y(e)ti yüz (e)r bol(u)p : (e)ls(i)r(e)m(i)ş :
k(a)g(a)ns(ı)r(a)m(ı)ş : bod(u)n(u)g : kün(e)dm(i)ş : (kul(a)dm(ı)ş :
bod(u)n(u)g : türük : törüsin : ıçg(ı)nrn(ı)f : bod(u)n(u)g . (e)çüm (a)pam
: törüsinçe : y(a)rfa)tm(ı)ş : boşgurm(t)ş. (KT,d13) Yedi yüz kişi olup, yurtsuz ve
kağansız kalmış milleti, kul ve cariye olmuş milleti, Türk töresini unutmuş milleti
atalarımın töresine göre yaratmış, eğitmiş.
k(a)n(ı)m k(a)g(a)n : bunça [ .............................. ]
kırk . (a)rtukı . y(e)ti : yolı : sül(e)m(ı)ş : y(e)g(i)rmı :sün(ü)ş :
sün(ü)şm(i)ş t(e)nri : y(a)rl(ı)k(a)duk: : uçun ill(i)g(i)ş .
(e)ls(i)r(e)tm(i)ş : k(a)g(a)nl(ı)g(ı)g : k(a)g(a)ns(ı)r(a)tm(ı)ş. (KT,d15) Babam kağan
bunca (…)
Kırk yedi kez ordu sevk etmiş, yirmi kez savaşmış. Tanrı güç verdiği için devletliyi
devletsiz bırakmış, kağanlıyı kağansız bırakmış.
Eçim kağan olurtukda özüm Tarduş bodun üze şad ertim. Eçim kağan birle ilgerü
Yaşıl üğüz, Şantung yazıka teği süledimiz, kunğaru Temir Kapığka teği süledimiz;
Köğmen aşa K[ırkız yiringe teği süledimiz]. Kamağı biş otuz süledimiz, üç yeğirmi
süngüşdümiz. İlliğiğ ilsiretdimiz, kağanlığığ kağansıratdımız. (KT, D17-18) Amcam
kağan tahta geçtiği zaman ben Tarduş halkı üzerinde Şad idim. Amcam kağanla birlikte
Doğuda Yaşıl Ügüz, Şantung ovasına kadar asker sevkettik, batıda Demirkapı’ya kadar
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asker sevkettik; Kögmen’i aşarak Kırgız toprağına kadar asker sevkettik, tümü 25 kez
asker sevk ettik, 13 kez savaştık, devletliyi devletsiz, kağanlıyı kağansız bıraktık.
Bunça işiğ küçüğ birtükkerü sakınmatı “Türük bodunuğ ölür[eyin, uruğsır]atayın “
[tir ermiş. (BK, D9) Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim,
soyunu kurutayım (soysuz bırakayım) der imiş.
Kamağı yeti yüz er bolmış. Yeti yüz er bolup el[siremiş kağansıramış bodunuğ,
küngedmiş, kuladmış bodunuğ, Türük törüsin [ıçgınmış] bodunuğ, eçüm apam
törüsinçe yaratmış boşg[ur]mış. (BK, D11-12) Tümü yedi yüz kişi olmuş, yedi yüz kişi
olup devletsiz ve kağansız kalan halkı, kul ve cariye olmuş halkı atalarımın töresine göre
düzeltmiş, eğitmiş.
Kır(k artukı yiti yolı sülemiş, yeğirmi süiîgüş sü[iîgüş]miş. Tengri yarlıkaduk üçün,
illiğiğ ilsiretmiş, kağanlığığ kağansıratmış. (BK, d12-13) Kırk yedi kez ordu sevk etmiş,
yirmi kez savaşmış, Tanrı güç verdiği için devletliyi devletsiz bırakmış, kağanlıyı
kağansız bırakmış.
Eçim kağan birle ilgerü Yaşıl üğüz Şantung yazıka teği süledimiz, kunğaru Temir
Kapığka teği süledimiz, Köğmen aşa Kırkız yiringe teği sü[ledimiz. Kamağı] biş otuz
sü[Iedim]iz, [üç yeğir]mi [süngüşdümiz. İlliğiğ ilsiretdimiz, kâğanlığığ kağansıratdımız.
(BK, d15) Amcam kağan ile doğuda Şantung ovasına kadar asker sevkettik, batıda Yaşıl
Ügüz’e kadar asker sevkettik, tamamı 25 kez asker sevkettik, 23 kez savaştık, devletliyi
devletsiz, kağanlıyı kağansız bıraktık.
altı yaşımta kansıradım: Altı yaşımda babasız kaldım. (Uybat 11,16)
elsir[edim: yurtsuz kaldım (Tuva 2)
Uygur Türkçesine gelindiğinde ekin Köktürkçedeki anlamının devam ettiği
görülmekle birlikte “kendinden geçmek, bilincini yitirmek” anlamlarıyla da karşımıza
çıktığı görülür.
ök ät’özlärin ol suqok uza kamişip ögsiräp tinsırap kamıldılar: onu görünce
kendilerini o kemiklerin üzerine atıp, kendilerinden geçip bayılarak yıkıldılar. (AYS:
340-341)
Karahanlı Türkçesine gelindiğinde ekin türettiği eylemlerde mecazlaşma görülür.
Kara karnı todsa tili başsırar, basa tutmasa bek özi erk sürer “Halkın karnı doyarsa
dili başsız kalır (ileri geri konuşur) eğer buyruk altına alınmazsa kendisi güçlenir.”
(KB:4329)
Ayrıca Hacıeminoğlu, bu biçim birimin Karahanlı Türkçesinde işlek olmadığını,
esasen Eski Türkçe devrinden donmuş olarak geldiğini bildirir (Hacıeminoğlu
1996:161).
Ekin bu dönemden sonra unutulduğunu, Türkiye Türkçesinde de yerini “+sIz
bırakmak” ve “+sIz kalmak” yapılarına bıraktığı görülmektedir. Yine bu biçim birimle
eşdizimli sayacağımız ancak adlardan “-mAk istemek” anlamında eylemler türeten
başka bir “+sIrA-” biçim birimi vardır.
Biçim birimin Türkmen Türkçesinde de aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Bununla beraber “+mIş gibi görünmek”, “+mIş gibi yapmak” anlamları da vardır
(Yıldırım 2020:146)
..arassasyra- [arassasıra-] “temiz olmayı istemek, kendisini temiz göstermek
istemek” < arassa “temiz; arı, saf; açık” (TS-I: 70) arkayynsyra- [arkayınsıra-] “sakin
görünmeye çalışmak, kendisini rahat göstermek istemek” < arkayyn “1. sakin, rahat, 2.
rahatça, serbestçe” (TS-I: 74) artyksyra- [artıksıra-] “fazlasını istemek, daha çok talep
etmek” < artyk “fazla, artık; daha fazla, daha çok” (TS-I: 76) batyrsyra- [ba:tırsıra-]

“cesur olmaya çalışmak, kahramanlık taslamak” < batyr “cesur, yiğit; kahraman,
bahadır” (TS-I: 128) begsire- [beğsire-] “kendisini bey yerine koymak, beylik taslamak”
< beg “bey; yiğit, cesur” (TS-I: 132) beletsire- [beletsire-] “bilgili gibi davranmak,
kendisini, her şeyi bilir gibi göstermek” < belet “bilgin, iyi bilen, iyi bilir” (TS-I: 134)
jahylsyra- [ca:hı:lsıra-] “kendisini gençmiş gibi göstermeye çalışmak, gençmiş gibi
davranmak” < jahyl “genç, delikanlı” (TS-I: 613) jögüsire- [cö:ğüsürö-] “hastaymış gibi
davranmak, hile yapmak” < jögi “sağlıklı olduğu hâlde kendisini rahatsız göstermeye
çalışarak işten kaçan kişi; hilekâr, riyakâr; yalancı” (TS-I: 632) çagasyra- [ça:ğasıra-] “1.
çocuğunun olmasını istemek, çocuk sahibi olmayı dilemek, 2. çocukmuş gibi
davranmak, kendisini çocuk göstemeye çalışmak” < çaga “çocuk” (TS-I: 182) çaysyra[ça:ysıra-] “çay içmek istemek, çay içesi gelmek” < çay “çay” (TS-I: 197) etsire- [etsire-]
“et yemek istemek” < et “et” (TS-I: 356) garyndaşsyra- [garınnaşsıra-] “yakın akraba
olmak istemek, kendisini akrabaymış gibi göstermek” < garyndaş “akraba” (TS-I: 404)
gorkaksyra- [gorkoksuro-] “korkakmış gibi davranmak” < gorkak “korkak, ödlek” (TS-I:
447) görmediksire- [görmödüksürö-] “görmezlikten gelmek, görmemiş gibi davranmak”
< görmedik “görmemiş” (TS-I: 463) guraksyra- [guroksuro-] “kurumak, aşırı susamak,
su istemek (toprak vs.)” < gurak “kurak, kuru” (TS-I: 483) läliksire- [lä:liksire-] “nazlı
olmak, hanım evladı olmak, nazlı bir çocukmuş gibi davranmak” < lälik “nazlı
büyütülmüş, hanım evladı olan” (TS-II: 77) mylayymsyra- [mıla:yımsıra-] “kendisini
mülayim göstermek, mutluymuş gibi davranmak, kibarmış gibi davranmak” < mylayym
“mülayim, yumuşak, içten; hoş, güzel, sıcak” (TS-II: 122) mysapyrsyra- [mısa:pırsıra-]
“misafir gibi davranmak, kendisini misafir göstermek” < mysapyr “misafir” (TS-II: 124)
näziksire- [nä:ziksire-] “nazlanmak, nazikmiş gibi davranmak” < näzik “1. nazik,
sevecen, zarif, 2. kırılgan, alıngan, hassas” (TS-II: 138) oglansyra- [oğlonsuro-]
“kendisini genç, delikanlı gibi göstermek” < oglan “oğlan, erkek çocuk; genç, delikanlı”
(TS-II: 146) ökdesire- [ökdösürö-] “kendisini iyi ustaymış gibi göstermek, kendisini usta
saymak” < ökde “bir işi çok iyi bilen, usta” (TS-II: 175) pukarasyra- [pukora:sıra-]
“kendisini yoksulmuş gibi göstermek, fakirmiş gibi davranmak” < pukara “fakir, yoksul,
fukara” (TS-II: 231) sopusyra- [so:pusuro-] “kendisini sofuymuş gibi göstermek, sofuya
has özellikler sergilemeye çalışmak” < sopy “sofu” (TS-II: 300) şorsura- [şo:rsuro-]
“tuzlu yemekleri canı çekmek, biraz tuzlu etli yemekler yiyesi gelmek” < şor “tuzlu” (TSII: 365) welisire- [we:lisire-] “veliymiş gibi davranmak, kendisini veliymiş gibi
göstermek” < weli “veli” (TS-II: 475) yakynsyra- [yakı:nsıra-] “yakın akraban, tanıdığın
olmasa da yakınmış gibi davranmak, yakın olmaya çalışmak” < yakyn “yakın” (TS-II:
498) yaşsyra- [ya:şsıra-] “genç görünmeye çalışmak, kendisini gençmiş gibi göstermek”
< yaş “genç; toy” (TS-II: 518) yigitsire- [yiğissire-] “genç olmadığı hâlde gençmiş gibi
davranmak, genç olmak istemek” < yigit “genç, delikanlı” (TS-II: 453)
Biçim birimin morfolojisine gelince; konuyla ilgili görüşleri aşağıda vermek yerinde
olacaktır.
Konuyla ilgili rastladığımız kaynaklarda ilk görüş bildiren A. Von Gabain’dir.
Gabain, bu biçim birimin addan ad yapan “+sIz+” ile “+ra-” biçim biriminin birleşmesi
ile oluştuğunu bildirir (Gabain 1988:50). Gabain’in bu görüşü Zeynep Korkmaz
tarafından da desteklenmiştir (Korkmaz 1995:221).
Konuya bir başka açıdan yaklaşan Marcel Erdal ise “+sIz+” addan ad türeten ek
üzerine “+A-” addan eylem türeten biçim birimin getirilmesi ve söz içindeki “-z->-r-”
değişimi ile biçim birimin oluştuğundan söz eder (Erdal 1991:509). Erdal’ın bu görüşü
Hamilton, Tekin ve Paçacıoğlu tarafından da desteklenmiştir (Hamilton 1998:60; Tekin
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2000:89; Paçacıoğlu 2011:314) Yine Paçacıoğlu, yukarıda sözünü ettiğimiz yazısında
diğer araştırmacıların aksine iki işlevli tek biçim birimden değil, eşdizimli iki ayrı biçim
birimden söz etmiş, bunlardan “+sIz+” bırakmak anlamındaki “+sIra-” biçim biriminin
“+sIz+” ve “+A-” biçim birimlerinin birleşmesiyle oluştuğunu, “- mAk istemek”
anlamındaki “+sIra-” biçim biriminin ise “+sIg+” addan ad yapan biçim birim ile “+rA” addan eylem yapan biçim birimin birleşmesi sonucu ortaya çıktığını savunur. Biz bu
konuda görüş bildirmeyeceğiz.
“+SIrA-” biçim biriminden bu kadar söz ettikten sonra bu biçim birim üzerine “-k+”
biçim biriminin eklenmesiyle oluşan ve “düşkün”, “tiryaki” gibi anlamlara gelen adlar
türeten “+sIrAk+” dan söz etmek yerinde olacaktır.
“-k+” Biçim Birimi ve “+sIrAk” Yapısı
Tarihi Türk lehçelerinde rastlamadığımız bu biçim birim, çağdaş Türk lehçelerinde
az da olsa kullanılmaktadır. Bu biçim birim, yukarıda da söz ettiğimiz gibi addan eylem
yapan “+sIrA-” biçim birimine eylemden ad yapan “-k+” biçim biriminin eklenmesi
sonucu ortaya çıkan ek yığılmasıyla oluşmuştur. “-k+” biçim birimi, tarihi Türk
lehçelerinden bugüne izini sürdüğümüz, bugünkü Türk lehçelerinde de farklı işlevlerde
adlar türetir.
Tarihi Türk lehçelerinin ilk devresi sayılan Orhon Türkçesinde, “bulgak, ırak” gibi
örneklerde karşımıza çıkan biçim birim, Uygur Türkçesinde görülmez.
Karahanlı Türkçesinde ise KB’de ve DLT’de bu biçim birimle türetilmiş niteleyici
adlara rastlamaktayız.
ad- “ayrılmak”, adak < ad-ak “ayak” (KB-374), amrak < amır-ak “rahat, sakin olan”
(DLT-I, 101-4), biç- “biçmek, kesmek”, bıçak < bıç-ak “bıçak” (KB- 4599), biç- “biçmek”,
biçek < biç-ek “bıçak” (KB-811), iv- “acele etmek”, ivek < iv-ek “aceleci, acele eden” (KB849). (Hacıeminoğlu, 1996:21)
Çağdaş Türk lehçelerine gelindiğinde biçim birimin işlevinin arttığı görünmektedir.
Bununla beraber işlevleri de artmıştır. Yazının hacmini artıracağından ve konumuzla
paralellik göstermediğinden bu aşamada bütün çağdaş Türk lehçelerinden söz
etmeyecek, biçim birimin işlevleri açısından sadece Türkmen Türkçesine yer vereceğiz.
Türkmen Türkçesinde işlek olan biçim birim; araç gereç adları, yer adları, niteleyici
adlar türetir (Yıldırım 2020:103). Bununla beraber işlevlerinden biri de “alışkanlık, huy,
mizaç bildirme ve tiryaki olma”dır ki bu “+sIrAk” biçim biriminin kaynağıdır:
agynak [a:ğınak] “ağnamayı seven, sürekli ağnayan, sık sık ağnayan” < agyna“ağnamak” (TS-I: 37) aglak [a:ğlak] “çok ağlayan, ağlamaya başlayınca susmayı
bilemeyen” < agla- “ağlamak” (TS-I: 33) depek [depek] “tepmeyi alışkanlık edinmiş,
sürekli çifte atan, çok tepen, sürekli tekmeleyen” < dep- “tepmek, çifte atmak;
tekmelemek” (TSI:264) gaçak [gaçak] “sık sık kaçan, kaçmayı alışkanlık hâline getiren,
sürekli kaçan (hayvan hakkında)” < gaç- “kaçmak; uzaklaşmak” (TS-I: 372) gapak
[gapak] “ısırgan, dişleyen, ısırmayı alışkanlık edinmiş, sürekli dişleyen” < gap- “ısırmak,
dişlemek (at, deve vs. hakkında)” (TS-I: 390) gülek [gülök] “güleç, çok gülen, hep gülen,
sürekli gülümseyen” < gül- “gülmek” (TS-I: 495) süsek [süsök] “süsmeyi alışkanlık
edinen, sürekli süsen, tos vurmayı alışkanlık hâline getirmiş” < süs- “süsmek, tos
vurmak, boynuzlarıyla vurmak” (TS-II: 325) yatak [yatak] “çok yatan, sürekli yatan,
uykucu” < yat- “yatmak” (TS-II: 519)
Bütün bunların ardından söylenebilir ki “düşkün olma”, “tiryaki olmak” anlamında
adlar türeten “+sIrAk” biçim birimi, “-mAk istemek” anlamında addan eylem türeten
“+SırA-” biçim biriminin üzerine alışkanlık, huy bildiren, “-Ak+” biçim biriminin

eklenmesiyle ortaya çıkmış bir biçimbirimdir.
Tarihi Türk lehçelerinde rastlamadığımız bu yapı hem Türkiye Türkçesinin
ağızlarında hem de Çağdaş Türk lehçelerinde “düşkün, tiryaki” anlamlarında
yaşamaktadır. Türkiye Türkçesinde “boğazsırak, çenesirek” gibi sözcüklerde (Güzel
2015:234) Türkmen Türkçesinde ise “çaysırak, suwsırak” gibi sözcüklerde
yaşamaktadır.
Sonuç
Türkiye Türkçesinde ve Türkmen Türkçesinde standart sözlüklerde rastlanmayan
ancak ağızlarda varlığı bilinen “+sIrAk” biçim birimi ile ilgili yukarıda söz edilenler şu
şekilde özetlenebilir:
1. “+sIrak+” biçimbirimi, Eski Türkçedeki “-mAk istemek” anlamında eylemler
türeten “+sIra-” biçimbirimiyle alışkanlık huy edinme anlamında adlar türeten “-k+”
biçim biriminin birleşmesiyle oluşmuştur.
2. Bu biçim birimle türetilmiş sözcükler standart Türkiye Türkçesinde unutulmuş,
ancak ağızlarda ve lehçelerde devam etmiştir.
3. Bu yönüyle de biçim birimle “tiryaki, düşkün” anlamıyla yeni sözcükler
türetilebilir, türetilen sözcüklerde “+sIrak+ “biçim birimi “kolik” yapısı yerine
kullanılabilir.
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Yaghoob Rahimi Dashliboroon
Mahdumkulı’nın Elyazmalarında Türkmence Uzun Ünlüler
Yusuf Azemoun, Türkmence başta olmak üzere Türk dili ve edebiyatı
alanına katkıda bulunan İran Türkmensahra’sından ilk şahsiyettir. Hocanın
Farsça yazdığı Ana çizgileriyle Türkmencenin grameri adlı eseri İran
Türkmenlerine ana dillerini bilimsel öğrenmek için ışık tutmuştur.
Mahdumkulı’nın şiir üslubu başlığıyla çalıştığımız doktora tezimizde hocanın
birçok kitap ve makalesi kaynak olmuştur. Hocamızın yayımladığı eserlerini
öğrenmekle biz de kendisine borçluyuz. Bu vesile ile şükranlarımızı sunuyor ve
Allahtan sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bu araştirma Yusuf Azemoun hocanın
Türkmencede asli ve dolaylı uzun ünlüler makalesi esas alınarak sunulmuştur.

Uzun ünlüler Türkmencenin karakteristik özelliğidir. Çağatay edebi dilinde Türkçe
uzun kelimelerde uzunluk tespit edilmemiştir. Türkmence eski Türkçeden beri ünlü
fonemini koruyan dildir. Uzun ünlüler Arap alfabeli yazı sisteminde kendini göstemese
de ses olayları ve aruz vezinli şiirlerden tespit edilmesi mümkündür.
Bu makale Mahdumkulı Fırağı’nın eski elyazmalarda bulunan uzun ünlüleri
araştırmayı amaç edinmiştir. Araştırmacılar Mahdumkulı’nın yüze çıkmasıyla
Çağataycanın çöküş döneminde Türkmenleri ilk milli şair ve şahsiyetli olan topluluk
tanımaktadırlar. Böyle ise, 18. yy. Türkmence standart yazı dilinin başlangıç noktası
olabilmektedir ve Türkmencenin özellikleri bu dönemde yazıya yansımış ve nihayet 20.
Yy.’ın başlarında S.S.S.R. döneminde Türkmenistan cumhuriyetinin kulrulmasıyla
olgunlaşmıştır.
Bu araştırma için iki elyazmada bulunan toplam 245 şiir esas alımıştır. Birisi (M)
adlandırdığımız Veli Muhammed Hoca’nın Kazakistan seyahatinde Mangışlak’tan
getirdiği elyazma kopyası ve diğeri makalede (K) adıyla andığımız Türkmensahra’da
bulunan Karabebek elyazmasıdır. Elyazmalardaki imla ile ilişkili konu, yazılardan uzun
ünlülerin tespitidir. Bunu kelimenin yalın ve ekli şeklindeki morfo-fonolojik ses
olaylarından meydana gelen imla farklılıklarından yola çıkarak belirlemeye
çalışmaktayız.
Bilindiği gibi Türkmence Güney Batı Oğuz grubu lehçelerinde birincil uzunlukları
kısa /e/ ve /Ê/ fonemlerinin uzunluk karşılığı aynı olduğundan /ǟ/ kaydettiğimizi
düşünürsek sekiz fonemde eski dönemlerden beri kurallı şekilde koruyan lehçedir
(Tekin, 1995: 64-78). Bu yüzden fonetik yapısına uyumlu şekilde ikincil uzunluklar
meydana gelmiş ve Çağdaş Türkmencede de bulunmaktadır (Azemoun, 1990: 75-94).
Birincil uzunluklar köklerde bulunduğu için ancak aruz veznindeki şiirlerde tespit
edilebilinir ve biz buna ikincil uzunlıklardan sonra değineceğiz.
T. Tekin, K. Foy’un Orhon yazıtlarındaki uzun ünlü tespiti yöntemine ve
dayanaklarına değindikten sonra, bu yöntemi Arap harfli metinlerdeki elif, vav, ye
harflerinin yazılışıyla tespit ettiğini anlatmaktadır. Araştırmacılar eski metinleri modern
lehçelerle karşılaştırarak uzunlukların tespitine yöneldikleri dikkat çekicidir. Foy ve
diğer araştırmacılar Runik, Uygur ve Arap harfli eserlere dikkat ederek bir harfin mesela
elifin yazılmış olması, uzunluk varsayımına yol açar ve ikinci etapta bu varsayımı
modern lehçelerdeki uzun ünlülü aynı sözcükle kanıtlarlar (Tekin, 1995: 13).

Eğer üzerinden asırlar geçmiş eski metni farklı coğrafyalardaki modern lehçe ile
karşılaştırarak uzunluk tespiti yapılıyorsa, yazıdaki bu harf farklılıkları veya yazılıp
yazılmamış olması yoluyla vefatından yaklaşık 200 yıl geçen şairin aynı yaşadığı bölgede
bulunan elyazmadaki uzunluk tespiti bölgenin ve söz konusu şairin günümüz lehçesiyle
karşılaştırarak uzun ünlülerin tespiti daha mantıklı olabilmektedir ve bizce aruz vezinli
şiirlerin uzunluk tespiti asli uzun ünlünün ve sözcüğün hâl ekleri aldığında yalın hâle
göre farklı harfle yazılması, ikincil uzunlukların göstergesidir.
Burada K. Foy’un uzun ünlü tespiti yöntemini ve T. Tekin’in ona bakış açısını
aktarmak, Mahdumkulı’nın şiirlerindeki uzunluk tespiti için önem arz etmektedir.
“Karl Foy, Orhon Türkçesi’nde Àt ‘ad’, Àç ‘aç’ v Àç- ‘acıkmak’ sözlerindeki uzun /a/
ünlüsünün tespiti için kullandığı yöntemi, yani yazım yöntemini, daha sonraki devirlere
ait Arap harfli metinlere de uygulamıştır. M. T. Houtsma yayınladığı Türkçe-Arapça
sözlükte söz içindeki ünlülerin mumtat olduğu üzere hareke ile gösterildiğine, fakat sık
sık elif, vav, ye ile de yazıldığına işaret eder. Karl Foy, yazımda da görülen bu ikiliğin bir
sebebi olması gerektiğini ileri sürmüş ve bunun için de ancak bir ihtimal bulunduğunu
belirtmiştir: Sözlüğü hazırlayan Arap yazarın uzunlukları işittiği veya işittiğini sandığı
yerlerde bu harfleri kullanmış olması ihtimali. Bu varsayımdan hareketle Karl Foy,
sözlükte ünlü işareti ile yazılan sözlerin çok kere Yakutçadaki uzunluklara denk geldiğini
şu örneklere dayanarak göstermeye çalışmıştır (Tekin 1995: 13).
“ بارلوzengin”deki  = بارYak. bÀr “var”, fakat  برbar- =Yak.bar- “varmak”
= قازYak. òÀs “kaz”, fakat  قزkaz- = Yak. òas- “kazmak”
“Karl Foy, yine Yakutçadaki duruma ve Arap harfli Türkçe metinlerdeki yazım
kurallarına dayanarak kìr- “girmek”, tìs “diş”, ìl- “ilmek, iliştirmek”, mìn- “binmek”
= ìn “çukur, mahzen, mezar” =  اینsözcüklerindeki ì ünlüsünün de aslında uzun olması
gerektiğini ileri sürmüştür. Uzun ünlüler konusunda daha sonra yapılan çalışma ve
araştırmalar Karl Foy’un bu varsayımında haklı olduğunu göstermiştir. Orneğin: Yak.
kìr == Türkm. gìr-, Yak. tìs= Türkm. dìş, Yak. ìl- = Türkm. ìl-, Yak. ìn == Türkm. hìn
“in” vb. gibi.”(Tekin 1995: 14).
Araştırma konumuz, şiirlerin üslup özelliği olduğundan, burada imlaya yansıyan
dilsel özelliklerden uzun ünlüler üzerine durulacaktır. Edebî üslup tanımımızda dil,
edebiyat ve düşüncenin, üç ayrı unsur olarak edebî metne yansımasına önem verdiğimiz
için burada önerdiğimiz edebî üslup tanımımızı zikretmek yerinde olacaktır.
Edebî üslup, kişisel veya dönemsel eserleri diğer dönemlerden veya eserlerden
ayıran dil, edebiyat ve düşünce özelliklerinin oluşturduğu bir birliktir.
Yazmalardan elde ettiğimiz metin tek bir şaire ait olduğundan yazıya yansıyan
sadece dilsel özellikler, edebî üslup tanımında kullandığımız “birlik” terimini
karşılayamamaktadır. Bu yüzden dizelerin yazı biçiminde yansımayan bazı sesbilgisel
tespitler birçok dilsel özellikleri ispat edebilir. Bunlar çoğunlukla aruz vezinli şiirlerle
ilgili olup hece veznindekilerde ise hece düşmesine sebep olan ses olaylarıdır. Burada
konuya ilşkin örnekleri sunmaktayız.
Tespit ettiğimiz imla özellikleri, şiirlerin bilimsel şekilde dil üslubunu
keşfetmemizde yararlı olacaktır. Diğer yandan ürünümüz şiir olduğundan metindeki
edebî ve düşünsel özellikler toplum dil bilimi açısından kullandığı dille doğrudan
ilişkilidir. Yani eğer şair mektep ve medrese ehline hitap ediyorsa, kullandığı dilin mesaj
alanın dil becerisiyle ilişkisi olmalıdır. Eğer edebiyat ve düşünce özellikleri açısından
muhatap, şairin içinde yaşadığı toplumun okur-yazar olanları ve olmayanlarının tümü
ise dilsel özelliklerin de mümkün olduğunca ona göre uyumlu olacağı açıktır. Nihâyet,
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edebî üslup tanımlamamızda dil, edebiyat ve düşünce özelliklerinin birliğinden maksat,
bu özelliklerin biribiriyle ve şairin yaşadığı çağın tarihisel, sosyokültürel, kendi bakış
açısı ve edebî akımlarıyla örtüşmesidir. Bu özellikler birbirine karşı gözükebilir. Ancak,
şairin dönemine ait şartlardan ortaya çıktıysa, birlik oluşturmaktadır ve dönemin farklı
yönlerinin yansımaları sayılmaktadır. Bunu da aydınlığa kavuşturmakta imlaya, aruz
veznine ve ses olaylarına yansıyan edebî, düşünsel ve dilsel özellikler yardımcı olacaktır.
Bu hedefi göz önünde bulundurarak bu bölümde dilsel açıdan elyazmadaki yabancı
ve Türkçe kelimelerdeki imla özellikleri ele alınmıştır.
Bazı alıntı kelimeler yazmada asıl imlasından farklı kaydedilmiştir. Her dilin alıntı
kelimeleri kendi ses düzenine göre telaffuz ederek aldığını ve bunun da alan dil ile veren
dilin ne derecede ilişkili olduğuna bağlıdır. Eğer kültürel ve edebî ilişkiler
yoğunlaşmışsa, telaffuzu alan dilin ses uyumuna girmeyen ve veren dilin özelliklerine
yatkın olan kelimelerin çoğalabileceği mümkündür.
Selçuklu devletinin kurulmasıyla ve Moğol baskılarından kaynaklanan OğuzTürkmenlerinin batıya doğru akını sonucunda, doğuda kalan soydaşları diğer milletler
ve Türk boyları ile Türkistan’da kalmışlardır. Asırlar devamında, nüfustaki yoğunlaşma
soy, Hanefi mezhep ve dil olarak üç etkenden oluşan yeniden bir kimlik inşâsını
meydana getirmiştir. Nüfus itibarıyla, bin yıl sonra Hazar ötesi Türkmenlerinin
Türkmenistan, İran ve Afganistan’da toplam 10.000.000’u aşamadığını bilmekteyiz. Bu
çalışmada, Türkmen sözcüğünden Hazar ötesindeki Hanefi mezhepli Oğuz-Türkmen
boyları kastedilmektedir. Ancak diğer yandan, Hazar Denizi’nin güneyinde ve
doğusunda Horasan, Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinde Oğuz boyundan olup da Şi’a
mezhebine mensup diğer Türk boyları da mevcuttur.
Türkmen toplumunun diğer diller ve kültürlerle olan ilişkisinin yoğun olduğu
söylenemez. Bu durum Türkmen toplumunun tarih sürecindeki kendi kültürünü, dilini,
ekonomik, sosyal ve siyasi hayatını korumakta özen göstermesinden
kaynaklanmaktadır. Türkmenler, tarih sürecinde hanlıklara ve hükümetlere asker ve
vergi vermekten kaçınıp bağımsız bir hayat sürdürmeyi tercih etmişlerdir. Türkmenlerin
bu mücadelesini Abulgâzi Bahadır Han’ın Şecere-i Terâkime adlı eserinin sözbaşındaki
kendi deyişiyle suçlu suçsuz Türkmenlerin öldürülmesi konusundaki tövbe nitelikli
(Ebulgâzi Bahâdur 2004: 2-3) yazısından da anlamak mümkündür. Eğer rivayete göre
fıkıh öğrenme amaçlı Vefâyi’den Revnakü’l-İslâm’ın yazılması istenmişse ve İslam
adında bir hoca Müèìnü’l-Mürìd’i kaleme almışsa, (Sh. Aghatabai 2014: 138), -ki şüpheli
olsa da bu eserlerin Türkmenler arasında yayılması 13-15. yy.’da dinî kimliğin
gelişmesinin göstergesi olabilmektedir- iki asır sonra 17. yy.’ın ikinci yarısında
Türkmenlerin kendi etnik kimliğini öğrenme düşüncesiyle Türkmen soy ağacının
yazılması Bahadır Han’dan istenmiştir. İran’daki antroplojik araştırma için yapılan
anket sonucunda Türkmen kimliği üç yönlü soy, dil ve Hanefi mezhep olarak tespit
edilmesinin (Asgari Hangah, Kemâli, 1995: 29-30) tarihsel gelişiminin din ve soyla
ilişkin boyutlarını, İslam’ın Müèînü’l-Mürîd’i, Vefâyi’nin Revnakü’l-İslâm’ı ve Ebulgâzi
Bahâdır Han’ın Şecere-i Terâkime adlı eserleriyle anlamak mümkünse, acaba
Mahdumkulı bunun dilsel yönüne imza atmış mıdır? Bunu çalışmamızın sonucunda
görmek mümkündür. Bizce, Türkmen kimliğinin mezhepsel yönü zaten diğer Orta Asya
halklarıyla aynıdır ve bu dinî kimliği korumakla beraber esas mücadele, soy ve dil
üzerinde sürdürülmüştür ve nihayet nüfusun yoğunlaşmasıyla millet olma ve âdil bir
devlet kurma arzusu Azâdi’nin Vaèz-ı Azâd adlı mesnevisinde yansıtılmaktadır.

Türkmenlerin bu özgür yaşam sürdürme mücadelesi konusunda Prof. Dr. Mehmet
Saray’ın The Turkmens in The Age of Imperialism 68 adlı eserinden ayrıntılı bilgi
edinmek mümkündür. Bu tarihî süreçten anlaşıldığına göre Türkmen toplumu Arap ve
Fars dilleriyle, okur-yazar aydınlar dışında, dilsel ve edebî açıdan yakından ilişkili
olmamıştır. Firaki gibi şairler İslam dünyası edebiyatını iyi derecede öğrenmelerine
rağmen, “acaba toplumun dilsel ve edebî özelliklerine dayalı eserler yaratmayı
hedeflemişler midir?” sorusunun cevabını dilsel ve edebî incelemeler ortaya koyabilir.
Eğer halka hitâp etme eğilimi varsa, şiirlerin saray edebiyatından uzaklaşarak halkın
dili, düşüncesi ve edebî geleneklerine göre yaratılması gerekmektedir.
Amerikan antropolojist, Villiam Irons da 20. yüzyılın 60’lı yıllarında İran’ın
Türkmensahra’sında yaptığı araştırmada, göçebe hayatın Türkmenler için sadece
hayvancılık gibi bir ekonomik davranış olmayıp onların özerk yaşamak ve kendilerini
koruma amaçlı bir siyasi duruş, savaş taktiği ve devlete karşı bir hareket olduğunu
söyler. Bunu Yomut Türkmenleri arasında yaşayarak yaptığı araştırmada tespit etmiştir
(Irons, “Kenani”, 2007: 149-159). Irons, Yomut Türkmenleri başlıklı doktora tezini
savunduktan sonra da araştırmalarını devam ettirmiştir. Onun Yomut Türkmenleri
kitabı İran’lı Türkmen sosyolog M. Kenânî tarafından Farsça’ya çevrilerek İran’da
yayımlanmıştır.
Bu mücadele, Türkmenistan’da 19.yy.’ın sonuna doğru Ruslarla yapılan Gökdepe
savaşında sona ermiş, ancak Stalin döneminde Türkistan’ı parçalama planı
gerçekleştiğinde Türkmenistan Cumhuriyeti’nin kurulması ile mücadele devam
etmiştir. İran’da Pehlevi rejiminin kurulması sırasında Osman Ahun’un bağımsızlık ilânı
rejim tarafından bastırılmış ve Rıza Şah’ın Tahta Kapı siyasetiyle Türkmenlerin yerleşik
hayata geçirilme siyaseti yürütülmüş ve göçebe hayattan uzaklaştırılarak asimile etme
siyaseti başlatılmıştır.
Hazar ötesi Türkmenlerin bir kısmının Moğol akınlarından kaçarak Mangışlak’ta
yaşamakta olan soydaşlarına sığınması ve Ruslar, Türkistan Hanlıkları ve İran hükümeti
karşısındaki savaşlarda yenilgiye uğranması durumunda Karakum çölünün içlerine
doğru sığınmaları defalarca tarihî belgelerde kaydedilmiştir ve konar-göçerliğin bir
siyasi davranış olduğunu göstermektedir. IRONS’un 1976 yılında Türkmenlerin hâlâ
göçebeliği bir bağımsızlık davranış olarak algıladıklarını tespit etmesi de tarihteki bu
mücadelenin devamı niteliğindedir. Acaba Mahdumkulı’nın muhatabı, dilini ve
kültürünü korumuş bu Türkmen kitleler olmuş mudur? 18. yüzyıl yazmalarındaki imlası
Türkmenceleşmiş Arap ve Fars sözcüklerinden, şairin halk diliyle toplumun tümüne
hitâp etme eğilimi anlaşılmaktadır. Bartold, Bertels ve Vambery gibi, şarkıyatçıları
Mahdumkulı’nın halk diliyle şiir yazdığı sonucuna varmaları (Bkz. Fedâkâr 2000:380385) da bu tarihî mücadelelerin tespitinden ve Firaki’nin şiirlerindeki dil, düşünce ve
edebî özelliklerden kaynaklanmaktadır.
A. Vambery’e göre Mahdumkulı’nın değeri bizim için onun eserlerinde Türkmen
dilinin en saf ve belirgin örneklerinin bulunmasından kaynaklanmasıdır (Fedâkâr,
2000:383).

68

Bu eseri İran’da Kadirverdi Ricayi tarafından Farsçaıa çevirilmiştir. SARAY, Mehmet, çeviri:
Gadirvirdi Recai, (1378/1999), Torkmanha der asr-e Amperyalizm, Pejuheş der Bareye
Merdom-e Torkmen ve Enzemam-e Keşvereşan be Empraturi-ye Rusiyeh, Naşir: Mutercim,
Günbed-i Kavus.
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Nazım Hikmet, Mahdumkulı’nın onun da atası ve üstadı olduğunu belirterek onun
birçok şaire en yüce şeyi öğrettiğini yani şairin kendisinin her şiirini halk dilinde yazarak
halkın hürriyeti ve istiklali için savaştığını, mücadele ettiğini ve böyle yapmayanın şair
olamayacağını ifâde etmiştir (Azemoun 2012-1: 98).
Burada ölçünlü Türkmence sözlüklerindeki Arapça ve Farsça kelimelerin sesbirimsel
kaydının, Türkmence’nin ses düzeninin hangi kurallarına uyumlu olduğundan söz
etmemiz yerinde olacaktır. Bu nedenle alıntı kelimelerden örnek vererek ses olaylarını
açıklamaya ve bu tespit ettiğimiz kuralların, ne derecede Mahdumkulı’nın 18. yüzyıl
yazmalarına yansıdığını belirlemeye çalışacağız.
Uzun Ünlülerin İmlası
Kelimenin elyazmalarmızda bulunan farklı imla şekillerinden uzun ünlüler tespit
edilebilmektedir. Kelimenin yalın ve ekli şeklindeki morfofonolojik ses olaylarından
dolayı meydana gelen imla farklılıkları görülebilmektedir.
Bilindiği gibi Türkmence Güney Batı (Oğuz) grubu lehçelerinde birincil uzunlukları
sekiz fonemde de eski dönemlerden beri kurallı şekilde koruyan lehçedir (Tekin, 1995:
64-78). Bu yüzden fonetik yapısına uyumlu şekilde ikincil uzunluklar meydana gelmiş
ve bu durum çağdaş Türkmencede de yer almıştır (Azemoun, 1990: 75-94). Birincil
uzunluklar köklerde bulunduğu için ancak aruz veznindeki şiirlerde tespit
edilebilmektedir. Buna ikincil uzunluklardan sonra değinilecektir.
İkincil uzun ünlüler kök veya gövde ile ekin birleşmesinden meydana geldiği için
yazıda nasıl kendini gösterdiğini morfo-fonolojik inceleme ile anlamak mümkündür.
Çağatay Türkçesi yazı dilinde kelime sonu /e/’nin kurallı şekilde elifle yazıldığını
görüyoruz (Bkz. Nevâî Divanı, İran Meclis elyazması:  ایچراs. 3 ‘içinde’,  اوزگاs. 5
‘diğer’,  کوراs. 7 ‘göre’). Şiban Han divanında da genellikle elifle yazılmıştır (Karasoy,
1998: 37). Eckmann’in verdiği Çağatay Türkçesi örneklerindeki ince uyumlu Türkçe
kelimelerdeki örnekler şöyledir: ‘ توشساdüşse’, ‘ جان ایال کونکولcan ile gönül’,
‘ ایلکا بیرماک پندele öğüt vermek’, (Eckmann, 2011: 312-13). Ancak bu kurala
istisna, alıntı kelime karşısındaki Türkçe kelimede  باغچهkarşısında  توفراغچهveya
kelime içinde nadiren ‘ بیلهile’ gibi kelimelerde görüldüğü üzere  ـهile yazılmıştır.
İran’ın meclis kütüphanesinde bulunan Nevâî divannın elyazmasında herhangi bir
sayfada bu kural görülmektedir. Firaki’nin yazmalarında Türkçe kelime sonu /e/ fonemi
]ه/’[ـهli şekli sık rastlanır ve aşağdaki açıklayacağımız morfo-fonolojik yapılarda yazı
şekli harf değiştirmektedir.
İran Türkmencesi Arap-Fars alfabeli imlada ölçünlü Türkmencedeki [Ê] harfi elif
üstü hemze [ ]أile karşılanmaktadır. /Ê/ sesi, “Êkit < alıp git, Êber < alıp ber, Êkel < alıp
gel” ve bazı alıntı kelimeler dışında, Türkçe sözcüklerin tümü uzunlukla telaffuz
edilmektedir. Bu yazıda kelime sonu /e/ sesi [ه/ ]ـهharfiyle yazılırken, eklerle meydana
gelen ses olayları sonucunda uzun Ê /ǟ/ ortaya çıkmaktadır. Elyazmalarda bazı alıntı
kelimelerin istisnası dışında kurallı şekilde e > Ê değişimi, ه/ ا > ـهolarak
karşılanmıştır ve elyazmada hemzeli elifte ‘ مألی مألیkoyun veya geyik melemesi’ 28
No.’lu şiirde kaydedilmiştir.

مألی مألی ایزالماین بولور می
28/12 Mǟley mǟley izlemeyin bolurmı
Bu ه/ ا > ـهyazı işareti değişmesi kurallı şekilde uzun ǟ ve À için aşağıdaki farklı
uzun ünlü tespitlerimizde yürütülmüştür ve burada tümünü göstermek mümkün
olmadığından sadece örnek vermekle yetiniyoruz.

Burada konuyla ilişkin örnekleri yukarıda kaynağını belirttiğimiz Azemoun’un
yaptığı uzunluk tespiti esasında elyazmadaki örnekleri açıklamaktayız (Azemoun 1990:
75-94). Her konu başındaki Arapça yazısı olmayan ilk örnekleriyle günümüz
Türkmencesine aittir:
Yükleme, İlgi ve Yönelme Hâli
Bir kelime sonundaki kısa ünlü, yükleme, ilgi ve yönelme hallerinde uzar: ülke >
ülkǟni, ülkǟniŋ, ülkǟ. Deri > derìni, derìniŋ, derǟ.
Aşağıdaki kelimelerde yönelme hâli ekinin kelime sonu ünlü ile biten sözcüklerde
yazıdaki harf değişme sonucunda ـه > ی/ا,  ا > ـهses değişimi meydana geldiği
anlaşılmakta olup neticede alıntı veya Türkçe kelimelerde uzun ünlü görülmektedir:
FirÀġÀ 38/29 ‘ فراغا > فراغیFirÀġi’ye’, àulġulÀ 202/5 ‘ غلغال > غلغلهàulġulaya’,
MaòdumġulÀ 51/20 > مخدومقلی
‘ مخدومقالMaòdumġulı’ya’, atlÀ 104/63
آطلی/‘ آتال > آتلیatlıya’, dìvÀnÀ 166/14 ‘ دیوانا > دیوانهdìvÀneye’, ÀrÀ
 آرا > آراغا104/28 ‘araya’, TaŋrÀ
 تنگرا44/23 ‘Taŋrıya’, ĠapÀ 103/11
‘Ġapıya’,  قاپیا > قاپهġalÀŋ 34/14 ‘ قالنگsenin ġalen’, ġoŋşÀ  قونگشه20/41
‘komşuya’, yaòşÀ  یخشا49/26, 16/8, 45/2 ‘yaòşıya’, zÀvıyÀ  زاویه59/24 ‘zÀviyeye’,
Kaèbǟ 68/10, 238/19 ‘ کعبهkabeye’.
Ancak bu ses değişimi sonucundaki imla farklıklar, Çağatay Türkçesi’nin
mahallîleşme sürecindeki Türkmencenin yazılı edebiyatının başlangıcı olduğundan,
hepsi imlada gözükmemekte olup yazıda kaydedilmeksizin morfofonolojik inceleme
bunun diğer örneklerini aydınlatabilmektedir. Kelimelerin ilişkisi ve cümlenin anlamı
açısından bunların uzun ünlü olarak okunduğu bellidir. Aşağıda tespit ettiğimiz imlada
gözüken örnekler de bunların uzun okunmasına yardımcı olacaktır:
Türkmencede sonu /e/ kısa ünlüsü ile biten kelimeler ] [ەharfiyle yazılırken ilgi,
yükleme ve yönelme hâli eklerinden birini aldığında Arapça elif ] [اharfiyle yazılmıştır.
Aşağıdaki koyulaştırılmış kelimeler sözü geçen hâl ekleriyle uzun ünlülü değerinde olan
elif harfiyle kaydedilmiştir:
İlgi ve iyelik ekleri
6/3 Eyǟniŋ emrini tutmay ایاننگ
17/20 Eyǟm sen oyandır uymış iġbÀlım ایام
10/18 Gövrǟŋe ġorġínı çala getürme گورانگا
11/6 gövrǟŋe ġur töküp yïlıŋ bek edip گورانگه
22/18 Ìr gìç yeter her bendǟniŋ naãìbi بنداننگ
41/8 Her ülkǟniŋ bir bÀzÀrı bolmasa اولکانینگ
30/7 Seriştǟŋ kem bolsa èışġıŋ aşindın سرشتانگ
70/22 Seriştǟŋ suv bolur èaġılıŋ çÀşar سرشتانگ
Uzunluk arzetmeyen hâl eklerinde veya köklerde imla değişikliği görülmemektedir:
66/23 Fikir eylǟŋ kim bÀrdur Eyedin bize dïster ایهدین
93/24 MÀl eyesne bìèilÀç bìr sen åevÀbıŋ ey gözim ایهسنه
11/18 Gövresin ġíymamış köŋlin ezmemiş گورەسن
108/20 ÌmÀn bir tilkidür gövre bir ìndür گوره
133/18 Yer yüzinde tutmaġ üçün serişte سرشته
39/29 Yer-u ÀsmÀndǟki bolġan serişte سرشته
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Yönelme hâli eki
Yönelme hâli ekinin –a/-e biçimi Oğuz grubu lehçelerinin bir karakteristik özelliği
olup kısa şekilleri biçimbilimsel bölümünde ele alınacaktır. Burada ses olayları
sonucunda meydana gelen uzunluklar Oğuz grubunun Türkmenceye ait olduğu için kısa
ve uzun şekli farklı harflerle yazıldığına göre dilsel üslup açısından Çağatay
Türkçesi’nden ayrılma noktalarının biri olarak değerlendirilmektedir.
Yönelme hâli ekiyle e + e > ǟ veya kalın ünlü ile a +a > À şeklinde ikincil uzunluk
örnekleri imlaya yansımasa da gramer özelliği nedeniyle uzunluk olduğu malumdur.
Yazıda gösterilen şekilleri şunlardır:
44/23 Tevekkel et TaŋrÀ tabşır ìşiŋi ( تنگراTaŋrı + a TaŋrÀ)
167/10 Tövbe ġıl Taŋrıya yigit çaġıŋdur ( تنگریاkısa:Taŋrı + ya > Taŋrıya)
221/36 ḲayġÀ ġara caddÀ batmaġıl Oġlım! قیغا
230/96 Üç hem daòı tȫrt bolmaz bėş altÀ yïġ berÀber. آلتا
239/22 CÀn ne yaòşÀ ġÀlur ne de yamana. یخشا
51/20 Yaraşur MaòdumġulÀ cÀn berip almaġ مخدومقال < مخدومقلی
42/10 Şìr beçesi toġsan tilkǟ atdırm تلکا
238/17 Şeyò ãenèÀn dek uzín ġayġÀ ulansam. قیغا < قیغی
108/20 Tilki tüssǟ dȫzmez onda çilimkeş توسسا < توسسه
200/18 Maòdumġulı ülkǟ salma ÀvÀze اولکا
230/22 Çıġdı ġafÀ nÀgihÀn geldi bir sÀéil duçÀr. قافه < قافی
Bir yaman ġoŋşÀ dūş bolan (241/8) قونگشه< قونگشی
38/29 Maòdumġulı adıŋ dȫndi FirÀġÀ فراغه < فراغی
Son üç mısrada فراغه, قونگشه, ( قافهiki kere) yön eki ] [ـهile yazılmış olup
eksiz şekli فراغی,  قافی,  قونگشیyazılmıştır.
Aşağıdaki örneklerde ise bu morfofonolojik değişim gramer incelemede belli olsa da
yazıda kendini göstermemiştir:
175/22 EbdÀl otursın geyüp git divÀnÀ ġÀrışta. ‘ دیوانهdìvÀneye’
192/8 Efsun oġíp ÀrÀ gelmez em bile. ‘ آراaraya’
195/9 Burç bilen dūz tÀze yarÀ Àvı ġatar rūzigÀre. ‘ یاراyaraya’
202/5 ĠulġulÀ düşdi ġopuz hem çeŋ çeŋe düşdi çeŋ. ‘ غلغلهàulàulaya’
88 /26 ötdi ġızġınlı maóal oraġsız òōşÀ yetdiŋ. ‘ خوشهòïşaya, başağa, mahsule’
68/10 Dönüp Kaèbǟ baran soŋ ervÀó bile cin törǟr. ‘ کعبهkaèbeye’
76/71 Başın secdǟ ġoyar ġÀlmaz zemìndin. ‘ سجدهsecdeye’
82/26 Bu gün gördigimiz ertǟ ġoymaz sen. ‘ ارتاerteye’
88/24 Ġocaldıŋ ìşdin ġÀldıŋ söyle ne pìşǟ yetdiŋ. ‘ پیشهpìşeye, işe, mesleğe’
88/28 ĠovşÀr sümük ÀlÀr göz yüz miŋ endişǟ yetdiŋ. ‘ اندیشهendìşeye’
ّ‘ کkelleye’
108/6 Keyfi kellǟ gelse èaġlıŋ Àzdırur. له
134/24 Öli dìrler ol kişǟ yÀş toġsandın Àşanda. ‘ کیشهkişiye’
Diğer örnekler:
erte ‘yarın’, e. + e (yön eki) > ertǟ 82/26
òūşe F. ‘küme’, ò.+ a (yön eki) òūşÀ 88/26
Kaèbe A. ‘Kâbe, kıbla yönü’ Kaèbe + e (yön eki) > Kaèbǟ
pǟki traş âleti p. + e (yön) > pǟkǟ 179/4
pìşe F. iş, Tm. T. p. + e (yön) > pìşǟ 88/24
ġuããa A. gam, keder g.+ a > ġuããÀ
177/6

ġara siyah “kara+ a yön eki > ġarÀ 118/7
ġaygı “ġayġÀ”< k.+ a (yön eki) ġ. 223/36, 238/17, 144/18, 76/69
ġoŋşı komşu ġ.+ a (yön eki)> ġoŋşÀ 20/41, 241/8
Taŋrı Tanrı T.+ a TaŋrÀ 44/23
yaŋı yeni Tm. T. y.+ a <yaŋÀ 212/5, 204/15
yaxşı iyi Tm. T. y. + a <yaxşÀ 239/22, 16/8, 45/2, 49/26
Tüsse duman t. + e (yön) ُ>tüssǟ 108/21
zÀvıye A. köşe, cehennem dibi Tm. T. z.+ e ُ<zÀvıyÀ 59/24
gövre beden, vücut Tm. T. g.+ ŋe > gövrǟŋe 10/18, 11/6
Yükleme hâli eki
Çağatay T.’nde yükleme hâli ekleri –nı/-ni; üçüncü şahıs iyelik ekinden sonra
umumiyetle (n): başnı “başı”, itni “iti”, sunı “suyu”, oġı-n “(onun) okunu”, suyı-nı
‘(onun) suyunu’ (Eckmann 2012: 74).
Oğuz grubu lehçelerinde ünlü ile biten kelimelerin yükleme hâli eki -nı/-ni; ünsüzle
bitenlerde ise -ı/-i şeklindedir. Azemoun’un belirttiği üzere Türkmen Türkçesi’nde –nı/ni yükleme hâli eki aldığında kelimenin ünlüsü uzar. Bu ses olayında ünsüz erime söz
konusu olmadığından şiirin hece sayısında fark göstermemektedir. Ancak aruz vezninde
hece türünü değiştirir ve uzunluğun tespitine yol açar. İsim sonu ه/ ـهile biten
sözcükler yükleme hâli ekini aldığında, yazıda
 ه/> ـه
ـا/ اdeğişimi
sözkonusudur:
230/45 kāyzǟni ġaldırdılar çeşmedin tïldurdılar کوزانی
230/47 kāyzǟni òuma tökdi tükenmez Àrıġ aġdı کوزانی
91/14 ìmÀnım yoldaş bolsa barsam Kaèbǟni görsem کعبانی
137/22 miåli ol ṬÀhir Zührǟni seven dek sevmişem seni زهرانی
Bunların yükleme, ilgi ve yön eki dışındakilerde imla açısından farklılık
görülmemektedir:
117/16 Bir Zühre on iki imÀmı gördim زهره
237/24 Her ġırġ yılda zühre gȫge yetüşdi زهره
65/31 Maòdumġulı aydıyar toġız felek Zühresi زهره سی
Aşağıdaki örneklerdeki yükleme hâlinde  ە > اdeğişmeden asıl imla korunmuş
olması, Türkmence’nin yazı sisteminin kurallı olmadığını göstermektedir:
230/43 Göterdiler kāyzǟni gördi CebrÀéìl anı کوزه نی
84/4 NamÀzıŋ rūzaŋ yïldaşıŋ bir de diliŋ åenÀsıdur روزنگ
90/13 Rūza hemdemiŋdür namÀzıŋ çırÀġ روزه
230/42 Yüfsiz kāyze ellerine barıŋ suf çekiŋler کوزه

Vasıta hâli eki –n’den önce gelen ünlü uzar. arka + -n > arkÀn; yüz + -n > yüzìn;
öyle + -n > öylǟn.
Bu uzunluk da ] [ـهharfinin elife dönüşmesiyle kaydedilmiştir.
235/4 ertìri şÀd bolan öylǟn gülmedi  ن > اویالن+ اویله

Teklik ve çokluk 1. ve 2. şahıs iyelik eklerinden önce gelen kelime sonu ünlü
uzar: düye + m > düyǟm ‘devem’; alma + m > almÀm ‘elmam’
Yazıda son ses ince ünlü /e/ ] ه، [ـهelife dönüşmesiyle gösterilmiştir.
91/13 Maòdumġulı òoş bolsa aġsa dìdǟm yÀş bolsa دیده > دیدام
21/1 Kimsǟm bÀrdur èarøım yÀra yetürsin کیمسه > کیمسام
66/41 Meger Eyǟm istese bolġay nūran èalÀ nūr ایه > ایام
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230/158 DuèÀda yÀd ġılana Eyǟm bolsun mededkÀr ایام

> ایه

12/3 Dìdedin yÀş tökip sínÀm çÀk edip سینام
Kısa /a/ elifle yazıldıysa, meydana gelen ikincil uzunluk yazıda gösterilemez. Ancak
tespit edilen diğer örnekler ve Türkmencenin morfofonolojik yapısı bunu belli eder.
54/2 Turdı ecel yïlın tusdı atÀmıŋ  آتا > آتامینگata+ am > atÀm
Fiil köklerinin sonunda bulunan /a/ ve /e/ ünlüleri geniş zaman –ar/-er ekini
aldıklarında uzarlar. beze- + -er > bezǟr; döre- “türe-” + -er > dörǟr; Àġla- + -ar > ÀġlÀr.
238/14 Bülbül hücüm eylǟr sïlı saġında >ایالر
6/5 Istǟr sen. èÀlem.i ġapsaŋ

ایله

ایسته > ایستار

138/1 Kerem etseŋ Ġadır Taŋrı dünyÀlikdin at islǟrin ایسالرین

> ایسله

10/10 èAraãÀtda sendin istǟrler cevÀb ایستارلر
198/23 Yigitlikde her kim èşretde yÀylÀr  یایالرyÀyla+ ar > yÀylÀr
Bu fiilin ikincil À uzunluğu imlada gözükmese de, Türkmencede –lAr çok. eki
karşısında anlam farklılığı görülmektedir.
90/7 èAli Faùma başlÀr cennet ìşigne. isim: başlar. Fiil: başla- + ır > başlÀr
95/7 YÀşıllÀr sebzeler reŋ be reŋ güller. isim: yÀşıllar. Fiil: yÀşıllla- + ır > yÀşıllÀr
72/14 Behiştiŋ otlaġın yÀylÀr óavø-ı Kevåer suvlaġıdur
İsim: yÀy + lar (çok.) > yÀylar. Fiil: yÀyla- + ır > yÀylÀr
166/10 Gül biten vaġt bülbül sözlǟr çaġlarda سوزالر

>  سوزلهsözle- + ir > sözlǟr

8/11 Her tilki bir şìr dek gürlǟr  گورله> گورالرgürle- + ir > gürlǟr
Fiil köklerinin sonunda bulunan /a/ ve /e/ ünlüleri –Xp zarf-fiil ekini aldığı zaman
uzar. gözle- + Ip > gözlǟp; gara “bak-” + -Ip > garÀp.
Burada da fiil sonu e > Ê uzunluk olayında Arap harfli yazıda ه/ ا > ـهdeğişimi vardır
ve a>À değişiminde imla farklılığı görülmemektedir.
94/21 Kimi yalançıda èişretde yÀylÀp  یایالپyÀyla + ıp > yÀylÀp
Çağatay Türkçesi’nin etkisiyle yuvarlak biçimi:  یایالیوپyÀyla + y + up > yÀylayup
168/30 Yalançıda yÀylayup altmış yana el gerdiŋ
ǟp ince sıradan 60 kere görülmekte olup ه
Eksiz kısa ünlü örneği:
57/23 Ḥacetim ber yÀ Ḥaġ eyle tedbìrim
57/24 Maġãadım şÀnına doġına tìrim

/ ـا ؍ ا> ـهimla farklılık görülmektedir.

ایله

57/25 DermÀde ġÀlıp men eyle destgìrim ایله
57/26 Òıør atanı èìsÀ peyġamber bile
Eklenme sonucu ikincil uzunluk: eyle +ip > eylǟp ایالب
60/7 Ġūrı cismim ïdun eylǟp ΰtġa yaġmaġda ne bÀr ایالب
18/11 Aòmaġlıġda ȫzin bezǟp niceler بزاب

> ایله

> بزه
17/11 Til hem ġìbet yalan sözlǟp durupdur سوزله > سوزالب
12/8 Himmet istǟp baġdım sū-yi ÀsmÀna استه > استاب/ایسته
106/32 Niçeler dil çeynǟp dursa gerekdür چینه > چیناب
8/7 Gȫk dek gürlǟp damaġ yırtar گورله > گورالب
58 kere yazıda yansımayan À uzunluk örneği vardır.

43/25 Maòtumġulı ġarÀp sözle daşıŋnı قراپ

>  قراġara + ıp > ġarÀp
18/9 èÁġiller bÀr başa bÀġlÀp keçeler باغال > باغالب
23/9 CÀn òurūşa geldi ġaynÀp cïşmadım قاینا > قایناب
Fiil köklerinin sonunda bulunan /a/ ve /e/ ünlüleri, -an/-en sıfat-fiil eki geldiğinde
uzar. íyzla- “-izle-” +-an > íyzlÀn; sözle- + -en > sözlǟn.
Ên: 16 kere
24/14 İtdin süŋk islǟn bir õÀt ayırmaz اسالن

> اسله
75/11 Dïlduran bu dünyÀnı sözlǟn her du cihÀnı سوزله > سوزالن
Delmek anlamındaki dil+en, dilen olurken, dile- fiili bu eki aldığında dilǟn ekli ve
eksiz şeklinin imlası değişmektedir.
49/5 Dırnaġ bile daġlar dilen BenìcÀn dil- “del-„ + en > dilen
164/20 ÓÀcetini Ḥaġdın dilǟn almazmı دیالن

>  دیلهdile + en > dilǟn
165/5 Söóbetinde Ḥaġ KelÀmın söylǟn yïġ سویله > سویالن
Àn: 13 kere
71/3 èÁşıġlar gül yüzdin solar miŋ gün aġlÀn bir gün. güler آغالن
71/7 ÁrÀnlar yïlıŋı ìzlǟr dervìşler sırıŋı gìzlǟr آرانالر

> آغال
> آراÀra + an > ÀrÀnlar

95/1 ġara dÀşdın ġara ġılı saylÀn göz  سایال>سایالنsayla + an > saylÀn
–yÀn/-yǟn sıfat-fiil eki daima uzundur. alyÀn, gelyǟn, yuvyÀn, bilyǟn.
yǟn: 5 kere
174/4 Genc isteyǟnler gelsün veyrÀne boldım imdi الر
193/8 Yaman söz çekmeyǟn ǟrdin
yÀn: 6 kere

 استایانiste + en > isteyǟnler

چکمیان

122/18 Dünyàye bìl bÀġlayÀn ġÀldı ziyÀn içinde باغالیان
160/21 Nefè almayÀn kişi sözdin ögütdin آلمیان
193/16 Bir aġza baġmayÀn ǟrdin باقمیان
–mÀn/mǟn zarf-fiil eki daima uzundur. saklamÀn, bildirmǟn, gülmǟn.
mǟn: 8 kere

گورمان
179/19 Çekmǟn kişi bimÀrlıġıŋ zaómetin چکمان
119/13 Melekler ġìmetiŋ bilmǟn ġabìler بیلمان
33/18 Gören görmǟn çeker ölüm miónetin

mÀn: 14 kere
102/9 Dünyàsine dolaşan oġıl ġíza bulaşmÀn بوالشمان
205/10 YÀdıma salmÀnda èışġım ġızmÀnda قزمانده
50/12 áayreti bolmÀn yigide بولمان
–kÀ/kǟ zarf-fiil eki daima uzundur. baryÀrkÀŋız, bilyǟrkǟ,
143/5 Başa degmeyǟkǟ ġūrtlar دگمایاکا
-yÀr/-yǟr şimdiki zaman eki uzundur. alyÀr; gelyǟr.
204/24 AydıyÀr Maòdumġulı èahdiŋ yalan yïġmış vefÀŋ آیدیار
100/35 AydıyÀr Maòdumġulı bu furġatıŋ görgeç Resūl
239/8 AġıyÀr yüzindin nūrı dilberiŋ آقییار

آیدیار
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Fiilden isim yapma –mak/-mek eki yönelme hâli ekini aldığında uzar. almÀàa;
gitmǟge; uçmÀàa
mak/-mek eki, Karahanlıca ve Çağatay Türkçesi yazılarında

 ماکşeklinde (Eckman,

2012: 33) mesela  کیلماک، کلماک > کیسماک،‘ کسماکkesmek, gelmek’ olup bizce Arapça
elif harfi ince uyumda fethe yani açık-kısa /ŋ/ telafuzunu göstermektedir. Ancak
Türkmence Telaffuzunda mastar eki kesre, /e/ seslidir ve bu ses genellikle Arap
yazısında parçalar üstü işaret olup harf istemez. Neticede mastar eki elyazmamızda elif
kullanmadan مک/ مقyazılmıştır ve kalın uyumuda  قharfinin etkisiyle kalın-kısa /a/
okunmaktadır. Mesela 42, 69, 135, 194 No.’lu şiirler mastar kafiyeli olup tümü elif

مک/ مقşeklinde yazılmıştır. Elyazmadaki diğer şiirlerde kullanılan
mastarlar da böyledir.  گتمک گرکs.65, şiir: 69/1,  توتمق گرکs.65, şiir: 69/4, ،اونوتمق
... قوتولمق، تاپمق، دینانمق، آیریلمق، قزمق، اوقیمق، اوزامق، تیریلمک، اولمک، قالمقbunun
getirilmeden

örneklerindendir. Bu durum yönelme hâli eki geldiğinde farklı olup mastarların
tamamında ] [مharfinden sonra elif gelmiştir ve ـماگه/ ـماغهşeklinde imla değişikliği
görülmektedir. Bu Çağatay Türkçesi yazı kuralından ayrılmanın mahallîleşme
sürecindeki Türkmence ünlülerinin yazıda yansımasının belirtilerinden olmalıdır. Arap
alfabesinde uzun ünlüler yazılmadan geçilmez ve genelde söz içinde  وایharfleriyle
karşılanır. T. Tekin de K. Foy’un bir Arap hafli sözlüğün imlasından vardığı bu sonuca
değinmektedir (Tekin 1995: 13). Neticede
 وایharflerinin imlası, özellikle
morfofonolojik biçimlerde Türkmence’nin uzunluklarının yazıda yansımasının
göstergesidir. Tekrarlarını saymadan toplam 35 fiil köküne kalın ünlü “-maġ”

 مقve 36

fiilde ise ince sıradan  مک-mek” gelmiştir. Bunlar yönelme ekiyle gelen uzunluklarla
birlikte metin içindeki dağılımını düşünürsek, Türkmence ile yazılan metin olduğunun
dilsel kanıtlarından biri olabilmektedir.
Mastarların yön ekini alıp elif harfiyle yazılanlarından örnek veriyoruz.
mǟge: 45 kere

کتماکا
یتماکا
14/11 CihÀn yıġlur temÀşÀsın etmǟge ایتماگا
31/25 Maòdumġulı beş gün èeşret sürmǟge سورماکا
3/13 Ey Ádem bu dünyÀ geldiŋ gitmǟge
14/9 Áz ġÀlur kim şÀòı gȫge yetmǟge

İnce ünlü bulunan kelimelerde arka damak sesi gösteren ancak kalın ünlü gerektiren

 غharfinden iki örnek bulunmaktadır. bu harf ince ünlü ile gelmiştir ve Çağatay edebî
yazısının etkilerindendir. Yazıda elif kullanılması uzun olduğunu belli etmektedir.
31/26 CÀy imesdür eglenmÀġa durmaġa دورماغه

اگلنماغه

142/17 Şeróini etmÀġa sözim dilim yïġ اتماغه
mÀàa örnekleri 38 kere:

تورماغه
44/6 Ġanı bende saġlıġ şükrin ġılmÀġa قیلماغه
241/3 Ġaçıp ġurtılmÀġa övner قورتلماغه
31/27 ĠarÀr yïġdur oturmÀġa turmÀġa

Bu uzunluk bulunduran ekin kafiye örnekleri de az değildir.

بیلمز گوننی آز قالیب دور باتماغه
42/2 Bilmez günni Àz ġÀlıpdur batmÀġa

خیال ایدار یاتان شیری آتماغه
42/4 ÒiyÀl eder yatan şìri atmÀġa

دم چكهدور اژدرهانی یوتماغه
42/8 Dem çekedür ejdarhÀnı yūvtmÀġa

منكر بارور آغاجینی ساتماغه
42/16 Müŋkir barur aġacını satmÀġa

خوشلغیم بار اویناماغه گولماگه
رقیب قویمز دوغریلوبان گلماگه
بر خلوتده یار خبرین آلماغه
97/13 Òoşlıġım bÀr oynamÀġa gülmǟge
97/14 Raġìb ġoymaz doġrılubÀn gelmǟge
97/15 Bir òalvetde yÀr òaberin almÀġa

جوان تاپدینگ قوچماغه عیش عشرت آچماغه
آندین سونگ ایب ایچماگه هی یورتار سن نان گرك
120/7 CivÀn tapdıŋ ġuçmÀġa èayş-i èeşret açmÀġa
120/8 Ondın soŋ ìyp içmǟge hey yortar sen nan gerek
Bulunma hâli ekinden sonra da aitlik eki gelirse uzar. ortadÀki, öydǟki.

 دهile karşılanmıştır ve yine bir
ek aldığında  ه > اdönüşerek uzunluk göstermektedir.  اوالد، یرده، اویده، یولده،آسمانده
سفیانده:133/10, 201/11, 246/16, 237/37
Bulunma hâli ekinin devamında ek gelmediği sürece

Bulunma hâli eki + ek:
dǟki: 2 kere:

سورسانگ یدینجی قت گوكداكی سردین
39/25 Sïrsaŋ yedinci ġat gȫkdǟki sırdın

سرینداكی عقل هوشی نادین دور
236/28 Serindǟki èaġlı hūşı nǟdindür
dÀġı: 3 kere

یر و آسمانداقی بوالن سریشته
39/29 Yer-u ÀsmÀndÀġi bolġan serişte

من دنیانی آسمانداقی رنگ بیلدیم
158/21 Men dünyÀnı asmÀndaġı reŋ bildim

سولینداقی یره سرانــــــجام بیرالر
221/7 SolundÀġı yere ser-encam bìrler
Sonu /a/ ve /e/ ile biten fiiller. alÀyın; ìdǟyin.

قانتیم یوق اوچه بیلمان نیالین
103/2 ĠÀnatım yïġ uça bilmen neylǟyin (Neylǟyin: redif 6 kere)

مخدومقلی مجالیم یوق سویالین
172/17 Maòdumġulı mecÀlim yïġ söylǟyin

دوستالرغه دردیمنی عیان ایالین
172/18 Dïstlarġa derdimni èayan eylǟyin

ای یارانالر یغالماین نیالین
172/10 Ey yaranlar yıġlamayın neylǟyin
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Olumsuzluk ekinin sonu /a/ ve /e/ sesleri ile bittiği için bu kural fiillerin tümünde
geçerlidir.
190/2 Áòiret esbÀbın şaylamÀyınmı
190/4 Istegüm ȫzindin eylemǟyinmi
190/8 IòlÀãım ìndirip bÀġlamÀyınmı
190/12 Bu yïl rehzenlere pÀylamÀyınmı
190/16 Fikir bìşesindin ÀvlamÀyınmı
190/20 Til terfenürken söylemǟyinmi
Yine ince ünlü ile imla farklılığı görünmektedir. گورماندور > گورمه
41/21 Óaġ her kime bir yaòşı yÀr bermǟndür
41/22 Sözi Àòdur içi dïlı armÀndur

برماندور

41/23 Yüz yÀşasa beş gün èömür görmǟndür گورماندور
41/24 Her kimiŋ münÀsib yÀrı bolmasa
Sıfatın karşılaştırma eki daima uzundur. ìrrǟk, gìçrǟk, yaltarÀk.

هر نه برسنگ تیزراك برگین اعتبار یوقدور بو جانه
207/8 Her ne berseŋ tìzrǟk bergin iètibÀr yïġdur bu cÀna

ایرتهراك ترفنینگ گیچ دور یارانالر
126/20 Erterǟk terfeniŋ gìçdur yaranlar

پیس اوغولدین یخشیراق دور
 یخشی آد قالسون،فراغی
45/10 Pìs oġuldın yaòşırÀġdur FirÀġì yaòşı Àd ġÀlsun
Sonu ünlü ile biten fiil, yön gösterme –k ekini aldığıda uzar. aŋrı + k > aŋrík, gayra +
k > gayrÀk
Soru edatı yalın hâli “ne”  نهşeklinde 235 kere gelmiş iken iken, çokluk, yönelme ve
“-ime” ekini aldığında /e/ > /ǟ/ ses olayı söz konusudur ve
ve uzunluk ses olayını göstermektedir: nǟge (ناالر

 نهimlası elifle  ناyazılmıştır

، نامه،)ناگه

ناگه گرك خریداری بولمسه
41/28 Nǟge gerek òarìdÀrı bolmasa

ملكینگ بقاسی یوق ناگه یاتور سن
48/2 Mülkiŋ beġÀsı yïġ nǟge yatur sen
Ne + ime > nǟme ( )نامهve ne+ içe > nÊçe :

قمری مو سن بلبل مو سن نامه سن
129/2 Ġumrımu sen bülbülmü sen nǟme sen

 نه+ ler > nǟler ناالر:
سیر ایدالینگ بو جهانه جهانده ناالر گورونور
Ne

110/1 Seyr edeliŋ bu cihÀna cihÀnda nǟler görünür

ای یارانالر مسلمانالر جهان یوقدی ناالر بولدی
115/1 Ey yaranlar müselmÀnlar cihÀn yïġdı nǟler boldı
Böyle, şöyle, öyle sözcükleri Türkmencesi telaffuzuna uygun biçimde yazılmış olup
genelde düz ünlü ile kaydedilmiştir. Zira Türkçe kelimelerdeki yuvarlak ünlüler
genellikle

] [وharfiyle saptanmıştır. Bu harfın yazılmadığı sürece kesre ile okunması

Türkmenceye uyumludur. Ancak geçiş merhalesinde olduğu için iki şekli de yazmalarda
bulunmaktadır.
Böyle, şöyle, öyle: > beyle

بیله, şeyle شیله, eyle ایله

امیدیم بار قویمه بیله بترگه
31/11 Ümìdim bÀr ġoyma beyle beterge بیله
223/18 Niçük ìşdür munı beyle dutar sen بیله

او بر ایله سسدور اشیدان اولور
öyle > eyle ve ol > o Türkmencenin kullanışlarıdır.
13/38 O bir eyle sesdir eşiden ölür ایله
231/19 Şeyle èÀciz ġÀlmış yalbarıp her yan شیله
Böyle, şöyle:

بونالر بویله دیگاچ یریمدین توردیم
12/37 Bunlar böyle dìgeç yerimdin turdım

بویله

اونی ربّیم شویله قیلسه گركدور
76/52 Onı Rabbim şöyle ġılsa gerekdür شویله
Elyazmalarda “Adım” sözcüğünün “Àdıcaġ” şekline kaydedildiği şairin ağız
konuşmasıyla ilgili olup ölçünlü Türkmencede “Êdecek” denilmektedir.

آدم اوغلی اوزینگ بیلمای
گدم گدم آدیجق سن
6/1 Ádem oġlı ȫziŋ bilmey
6/2 Gedem gedem Àdıcaġ sen سن
Gedem: «kabadayıca, gururlu»

آدیجق

“Mağtımgulı, mahlası olan  فراغیsözünü bilerek seçmiştir. Arapça bildiği için onu
Fırâġî şeklinde telaffuz etmiştir. Bugün ise bu ad Türkmenistan’da bugünkü Türkmen
edebî dilinin ve Aşgabat aksanının fonetik yapısına uygun olarak Pırâğı şeklinde telaffuz
ediliyor (Azemoun 2012 : 108-109).

مخدومقلی آدینگ دوندی فراغه
فارغ اولوب چك اوزینگی قراغه
38/29 Maòdumġulı Àdıŋ dȫndi FırÀġÀ
38/30 FÀrıġ olup çek ȫziŋ bir ġıraġa
İkinci mısrada şair mahlasının kökenini, Arapça ferÀàat mastarından fÀrıà فارغ
olarak açıklamıştır.
“Bugünkü Türkmen edebî dilinde /v/ ya da bu sesin Türkmence karşılığı olan /w/
sesinden önce gelen /a/ ve /e/ ünlüleri sırasıyla /o/ ve /ö/ oluyor: sav- > sov- , tÀbla- >
tÀvla- > towla- ‘kıvırmak’, yavuz > yowuz, çevir- > çöwür-, devlet > döwlet v.b. gibi.
Mağtımgulı’nın yaşadığı bölgede /w/ sesinden önce yuvarlaklaşma olmadığı gibi
yuvarlak olan sesler de düzleşebilir: saw- ‘savmak’, tawla- ‘kıvırmak’, yawız ‘yavuz’,
ḳawala- ‘kovalamak’, çewir-, ewir-, dewlet vb. gibi.” (Azemoun 2012: 109)
Elyazmada yav ve yavuz kelimesi tüm yerlerde

َیرته قاتالن
َ یاو گونی غ
لعنت قویمه ریش اوستینده

 یاو، یاوزşeklinde elifle yazılmıştır.
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8/19 Yav güni ġayrÀta ġatlan یاو
8/20 Laènet ġoyma rìş üstinde

ایكی دوستینگ آراسینده یمان یاوز ایش بولمسون
73/8 İki dïstıŋ Àrasında yaman yavız ìş bolmasun

تاویشده,
آویچده, 195/10 savılmaz ساویلمز, 216/15 savıldı ساویلدی, 171/3 tavlÀp

Metnimizdeki /a/ fonemiyle karşılanacak diğer örnekler, 98/14 tavışda
98/13 avıçda

 تاوالبelifle yazılmıştır ve ölçünlü Türkmencede ilk hece yuvarlak biçimdedir.
Esmek fiili yazmada vav  وharfi olmadan Yomut ağzı ve ölçünlü dilde اوسمک
ösmek  وile iken, halâ Göklen ağzında telaffuzu korunan esmek  اسمکşeklinde
kaydedilmiştir:

فانینی باقی بیلدینگ یلدینگ اسدینگ یوگوردینگ
168/31 FÀnìni bÀġì bildiŋ yeldiŋ esdiŋ yügürdiŋ اسدینگ

اسدیكچه اوج آرتدیر دنیانینگ یلی
27/9 Esdikçe evc artdír dünyÀnıŋ yeli

اسدیکچه

آقرده سو یا اسرده یل بولغین
22/12 Aġarda suv yÀ eserde yel bolġın اسرده
Yazmada yuvarlak sesle başlayan sözcükler kurallı olarak

] [اوelif ve vav harfleriyle

yazılmıştır ve esmek gibi tek elifle değildir: öz اوز, üz- اوز, öt- اوت.
Panını bakı bildiň, yeldiň − ösdüň, yüvürdiň, (Aşırov 2014: 467)
Ösdükçe övc artdır dünyÊniň yeli, (Aşırov 2014: 300)
Akarda suw, ya öserde yel bolgul (Aşırov 2014: 325).
Ölçünlü Türkmence’den ayrılan diğer sözcükler okıymak, tanıymak, yöriymek gibi
kök sonu ıy-, iy- ile biten fiilerdir. Ölçünlü Türkmence’de okamak, tanamak ve yöremek
şeklindedir.
44/11 Ádıŋ bende bolsa Eyǟŋi tanı
76/106 Tanışıp sïraşmaz ḳovm ḳardaşını
231/5 áarìb eger ġarìb yerde yöricek
231/6 Gözlerindin ġanlı yaşlar yöricek
231/7 èÁşıġ eger maèşūġını göricek

آیتیلمز نصیحت اوقیلمز قرآن
199/19 Aytılmaz neãióat oġılmaz ḲurèÀn

قورشون دیك اریدور قاف دیك داغالری
29/7 Ġurşun dek eridür ġÀf dek dÀġları
öy “ev”, 3/23 cÀn öyindin, söyle- 39/21 altıncı ġat gȫgi söylesem,  اویve سویلهArapça
] [یharfiyle yazılmakta olup sevmek fiili, Yomut ağzı ve ölçünlü Türkmencede
söymek  سویمکiken yazmada  سوان بنده، سودوگوم، سومشامsevmişem, sevdüğüm, seven
bende kaydedilmiştir. Bu da Göklen ağzına ait olabilmektedir.
Aruz Vezinli Şiirlerde Uzun Ünlü Tespiti
Araştırdığımız 245 şiirde bahr-i remel (Fâilâtün) ve bahr-i recez (müstefilün) olmak
üzere iki aruz vezni vardur. Aruz veznli şiirlerdeki Ölçünlü Türkmen Tükçesiyle örtüşen
kelimelerin uzunlukları yedi fonemde 74 kere kullanılmıştır

19 şiirin 74 mısrasında birincil uzunlukların kullanılması Türkmencenin aruz
vezniyle uyumlu olduğunu göstermektedir..
Bu tür vezinde hece sayısıyla birlikte kapalı-açık hece türü ve uzun ünlü de mısralarda
karşılıklı olarak kullanılması şarttır. Burada sekiz ünlüden sadece birer örnek
sunmaktayız:
/ȫ/ fonemi, Şiir 226, Şondadur:

كونگلنگی بند ایالیوب اوزینگنی فرواز ایالیور
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
226/8 Köŋliŋi bend eyleyüp ȫzüŋni fervÀz eyleyür. Fâilâtün vezni

بحر ارا بالیق ایچنده راحت ایالب اوقالنان
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
/À/ fonemi, Şiir 226, Şondadur:
226/16 Beór erÊ bÀlıġ içinde rÀóat eylǟp ūġlanan. Fâilâtün vezni
/ï/ fonemi, Şiir 211: Söygülüdür.

توتسام اول یرده وطن اول یركه آنینگ یولیدور
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
211/4 Tutsam ol yerde vaùan ol yerge anıŋ yïlıdur. Fâilâtün vezni
/ì/ fonemi, Şiir 93: ḤÀliŋ seniŋ:

انگرانیب ایگای اتینگ ارته محشر ایت بولوب سن
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
93/6 Erte maóşer it bolup sen ıŋranup ìgey etiŋ. Fâilâtün vezni
/ā/ fonemi, Şiir 208, MübtelÀsidür köŋül:

عشق دریا دویبی یوق هجران بر اوت پایانی یوق
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
208/3 èIşġ deryÀ dāybi yïġ hicrÀn bir ït pÀyÀnı yïġ. Fâilâtün vezni
/ǟ/ fonemi, Şiir 101, sen sen ey peri.

مكهدین گشت ایالدینگ شهر والیت كانی سن
فاعالتن فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
101/6 Mekkedin geşt eylediŋ şehr-i vilÀyet kǟni sen. Fâilâtün vezni
/í/ fonemi, Şiir 189, CehÀletdin nişÀn:

كیم كالم اوقیسه خلق یانینده خَر آوازیدور
فاعلن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
189/20 Kim KelÀm oġísa òalġ yanında òar ÀvÀzıdur. Fâilâtün vezni
/ū/ fonemi, Şiir 9, ġÀn çıġar:

گر توتسه حالیمدین خبر قوری آغاچدین قان چیقار
مستفعلن
مستفعلن
مستفعلن
مستفعلن
9/2 Ger tutsa òÀlımdın òaber, ġūrı aġaçdın ġÀn çıġar. Müstefilün vezni
Sonuçta uzun ünlülerin tespiti açısından açıkladığımız konuları şöyle özetlemek
mümkündür:
İkincil uzun ünlü türemesinde söz konusu kelimenin ekli ve eksiz şekillerde imla
farklılıklarının görülmesi, uzun ünlü kaydının göstergesi olabilmektedir.
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Ses kaynaşma ve hece erime sonucunda hece vezninin sağlanması, uzun ünlünün
göstergesidir. Berer > bìr, ġoyar > ġïr, Diyer > dìr.
Aruz veznindeki 19 şiirin 74 mısrasında uzun ünlülün tespiti, Türkmence
sözcüklerinin vezin sağlama niteliği olduğunun ve Mahdumkulı’nın elyazmalarında
uzunluğun var olmasının kanıtıdır.
Yukarıda belirtildiği gibi, ünsüzlerin imlasının Çağatayca yazı sisteminden ayrılması,
metnin Türkmence ses düzeninin özelliklerini göstermesiyle ilgili bir durumdur. Ancak
sadece imlada yansıyan ünsüzler transkripsiyona verilmesi gerekmektedir. Uzun
ünlülerin de tarih boyunca Türkmence’de korunmuş olması, bu ünlülerin gösterilmesi
için uzunluk işareti konulmasını gerekli kılmış; ancak kendini göstermediği durumlarda
kısa yazılması tercih edilmelidir.
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Sümeyya Ekinci
451 Khalkedon Konsili ve Konsil Kararlarının Hristiyanlık
Tarihi Üzerine Etkisi
Giriş
Roma İmparatorluğu’nun hükmettiği Ortadoğu topraklarında, İsa peygamberin
önderlik ettiği ve başlarda küçük bir cemaat olarak ortaya çıkan Hristiyanlık, paganist
ve dünyevi bir din yapısına sahip Roma toplumunda büyük etkilere sebebiyet vermiştir.
Hristiyanlık özellikle III. yüzyılda büyük bir yayılım göstermiştir. Bunun üzerine Roma
İmparatorluğu birtakım önlemler alarak bu yayılıma şiddetle karşı koymuştur. Roma
İmparatorluğu’nun Hristiyanlara karşı uyguladığı en büyük yaptırım, 303-313 yılları
arasında gerçekleştirdiği Büyük Zülüm ‘dür. Ancak bu dönemde barbar saldırıları
sonucu iyice zayıflayan imparatorluk, Hristiyanlara karşı uyguladığı politikalarda da
başarısız olmuştur. Öte yandan Roma İmparatorluğu, I. Konstantin ve Licinius
döneminde yayınlanan ortak bir karar olan 313 Milona Fermanı ile Hristiyanlığa karşı
hoşgörü ile yaklaşmış ve bu hoşgörü kurumsallaştırılmıştır. Ayrıca Hristiyanlık IV. yy.
sonunda Roma İmparatoru Büyük Theodosius zamanında devletin resmi dini haline
gelmiştir. Bu sürecin başında paganizm ve Hristiyanlık birbiri ile çarpışmış birinin
diğerini yok etmesi beklenirken tam aksi netice vererek birbirleri ile birleşip kaynaşarak
merkezi İstanbul olan Hristiyan Grek Şark medeniyetini oluşturmuşlardır (Doğancı
2017:549; Gregory 2008:61; Yaşar, 2019:433-441).
Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonra 300 yıllık bir süre içerisinde bir imparatorluğun
resmi dini haline gelmiştir. Fakat bu süre zarfında Hristiyanlığın içerisine çeşitli felsefi
akımlar, kültürler ve doğu dinlerinde var olan birçok unsur da yerleşmiştir. Bu durum
Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden
itibaren Hristiyanlıkta birçok grubun ve teolojik tartışmaların ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Bu grupların her biri kendisini doğru inanç sahibi olarak görürken, diğerlerini
ise sapkın olarak nitelemişlerdir. Bu Hristiyan grupların en önemli tartışma
konularından birini hiç şüphesiz teslis inancı teşkil etmektedir. Bilindiği üzere
Hristiyanlıkta İsa, hem baba, hem oğul, hem de kutsal ruhtur. Ayrıca bu kavramların
tümü tek bir varlığı yani Tanrı’yı nitelemektedir. İsa’nın tanrısallığı mevzusu, IV. asırdan
itibaren farklı bir boyuta ulaşacaktır (Gündüz 2004: 1-9; İnce 2021a: 296; Waardenburg,
2011: 549; Aydın 1982: 141-156; Tümer 1993: 251-256).
Teslis üzerine yapılan ilk tartışma Libya kökenli rahip Arius ile İskenderiye
piskoposu Alexander arasında yaşanmıştır. Bu konu hakkında önemli bilgiler veren
kilise tarihçisi Socrates’e göre tartışma Alexander’in teslis inancını izah ettiği sırada
Arius’un buna sesli bir biçimde tepki göstermesi ile başlamıştır. Arius’un fikirleri çok
kısa bir süre içerisinde imparatorluk topraklarında büyük yankı uyandırmıştır. Arius ‘un
bu fikirlerinin kaynağı Tanrı anlayışıdır. Bu anlayışına göre Tanrı’nın en önde gelen
sıfatı bir olmasıdır. Arius ‘un Tanrı’sı doğrulmamış, ezeli, ebedi, mutlak iyi ve hikmet
sahibidir. Arius kiliselerin İsa Mesih’i Baba gibi Tanrı kabul etmelerini iki tanrıcılık
olacağını ve bu gibi ifadelerin sebep olduğu endişeleri ortadan kaldırmak adına yapılan
tevillerin yetersiz olduğunu söyler. Bu nedenle de İsa Mesih mutlak anlamda Tanrı
değildir. Tanrı kâinatı yaratmak istediğinde bunu gerçekleştirmek üzere oğlunu tüm
zamanlardan evvel yoktan yaratmıştır. Oğul’da Tanrı’ya itaat ederek ondan aldığı kudret
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ile kâinatı yaratmıştır. Oğul ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır ki bu yüzden Tanrı
değildir. Ayrıca Baba ile aynı özden değildir ve ontolojik olarak farklıdır. Ancak bu onun
sıradan bir varlık olduğu ya da insan olduğu anlamına gelmemelidir. Onun Tanrı’ya
itaati ile kazandığı özel bir konumu vardır. Oğul, insanlar ile Tanrı arasındaki büyük
aracı, kutsal varlık ve yaratma vasıtasıdır. Oğul, Baba’nın mutlak bilgisine sahip
olamadığı için bilgisi Baba’nın ona bahşettiği bilgi ile sınırlıdır. Bu yüzden bilgisi mutlak
ve sınırsız değil izafi ve sınırlıdır. Kutsal Ruh ise Oğul tarafından yaratılan ve derece
bakımından ondan aşağı olan varlıktır (Houtin 1981:447; Baş 2000:167-200; Sinanoğlu
2001:549; Albayrak 2005:121; İnce 2021b:133; İnce 2019:327; Gregory 2008:72).
Alexander, önce meseleyi uzlaşma yoluyla çözebileceğini düşünmüş ve bir tartışma
meclisi düzenleyerek Arius ile karşıt görüştekileri bir araya getirtmiştir. Ancak bu
toplantı istenen neticeleri vermediği gibi ihtilafın daha da büyümesine neden olmuştur.
Bunun üzerine Piskopos Alexander bir sinod tertip ederek Arius ve arkadaşlarını bu
sapkınlıklarından dönmeleri için uyarmıştır. Lakin onlar bu görüşlerinden dönmeyi
kabul etmediklerinden dolayı Alexander onları kiliseden aforoz etmiştir. Arius, teslis
inancını reddetmesi ve bu konuda geri adım atmamasından ötürü kilise tarafından
sapkın olarak ilan edilmiştir. Bu yaşananlarda ihtilafa son vermediği gibi verilen
kararlar kargaşanın daha da büyük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Arius,
arkadaşları olan piskoposlara mektuplar yazmış ve hakkında verilen kararların yanlış
olduğunu anlatarak bu kararların geri alınması konusunda yardımlarını istemiştir.
Ayrıca Arius fikirlerini halk arasında yaymaya başlamış ve bu faaliyetleri neticesinde
Anadolu, Suriye, Mısır, Filistin ve İtalya gibi büyük bölgelerden birçok taraftar
toplamaya muvaffak olmuştur. Arius ve Alexander arasında yaşanan bu teolojik
tartışmalar IV. asırda Doğu Roma İmparatorluğu’ndaki tüm kiliseleri etkisi altına almış
ve dinsel birlikteliği bozma açısından da ciddi sıkıntılar doğurmuştur (Baş 2000:171;
İnce 2021a: 297).
324 yılına gelindiğinde rakipleri ile giriştiği bir dizi mücadeleden sonra tek başına
Doğu Roma’ya hâkim olmayı başaran Büyük Konstantin (324-337), halk arasında
oldukça yaygınlaşan ihtilafı çözmek amacıyla hareket etmeye başlayacaktır. Konstantin
(324-337) bu amaç için Kurtuba piskoposu Hosius’u görevlendirdi. Lakin Hosius bu
konuda başarılı olamayınca Konstantin, İznik’te doğunun ve batının tüm
piskoposlarının hazır bulunacağı bir konsil toplanması kararını aldı (Sinanoğlu
2001:549-552; Akdaş 2009:23; Tekin, 2019:38).
14 Haziran-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen İznik Konsili’nin başkanlığını
Hosius yapmıştır. Konsil sonucunda İznik Kredosu adı verilen bir inanç metni kabul
edilmiştir. İznik İnanç Esasları olarak adlandırılan bu kredonun içeriği şu şekildedir;
“Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kâinatın yaratıcısı, kadiri mutlak tek bir
Baba Tanrı’ya, Tanrı’nın biricik oğlu, tek bir Rab İsa Mesih’e yegâne doğrulmuş,
Babanın özünden doğmuş Tanrı’dan Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı’dan gerçek
Tanrı olduğuna, tevlit edildiğine, yaratılmadığına baba ile aynı tabiatta olduğuna,
gökte ve yerde bulunan, her şeyin onun vasıtası ile yapıldığına, biz insanlar ve bizim
kurtuluşumuz için semadan indiğine, bedenleştiğine ve insan olduğuna, ıstırap
çektiğine ve göğe yükseldiğine, ölüleri ve dirileri yargılamak üzere geri geleceğine ve
Kutsal Ruha inanırız. Tanrının oğlunun ezeli olmadığının doğmadan önce var
olmadığını, yoktan ve Baba’dan farklı öz ve tabiattan olduğunu, onun değişim veya
dönüşüme açık yaratılmış olduğunu söyleyenler ekümenik konsil tarafından aforoz

edilecektir.” (Sinanoğlu 2001:552; İnce 2021a:302; Darcan 2013:169-191; Gregory
2008:73; Duygu 2018:45; Ostrogorsky 2015:44; Tekin 2019:39-45; Yıldırım 2005:286).
İznik Konsili’nde Arius ve fikirleri mahkûm edilmiştir. Ancak buna rağmen Arius’un
fikirleri hızla yayılmaya devam etmiştir. Zira Arius’un fikirlerine karşı olanlar bu
iddialara mantıki hiçbir cevap verememişlerdir. Tüm önlemlere rağmen Arius
taraftarlarının hızla artması sonucu Konstantin (324-337) devlet içerisinde herhangi bir
karışıklık çıkmaması için Ariusçular ile anlaşarak onlara birtakım tavizler vermek
zorunda kalmıştır. Bu gelişme üzerine dağılmış olan Ariusçular yeniden bir araya
gelmiştir. Konstantin’in (324-337) ölümünden sonra tahta oturan Konstans’ın da Arius
taraftarı bir politika yürütmesi Ariusçuluğun daha geniş bir alana yayılmasına katkı
sağlamıştır. Lakin 379 tarihinde Theodosius’un (379-392) Doğu Roma tahtına
geçmesiyle herşey Ariusçuların aleyhine dönmüştür. Zira Theodosius, İznik Konsili
taraftarıydı ve konsilde alınan kararları uygulamakta son derece ısrarcıydı. Bu amaçla
Arius ve taraftarlarını tekrardan mahkûm eden Theodosius yayınladığı bir fermanla tüm
heretik tartışmaları yasaklamıştır. Ayrıca bu meseleye nihai bir çözüm bulmak amacıyla
381 yılında İstanbul’da bir konsil toplatılması emri vermiştir (Tarun 2015:45; Yalduz
2003:257-296; Baş 2000:172-174; İnce 2019:325-331).
381 İstanbul Konsili teslis inancının oluşturulması ve kilise hiyerarşisinde yenilikler
yapması bakımından Hristiyan tarihinde oldukça önemlidir. İstanbul Konsili’nin ilk
gündem maddesi İstanbul piskoposunu belirlemek olmuştur. Daha sonra İznik
kredosunun çizgisini sürdüren bir kredo yayınlanarak Ariusçuluk da dâhil pek çok
heretik mezhep aforoz edilmiştir. Öte yandan bu konsilde İsa “zaman yaratılmadan,
babadan var olan, ışıktan ışık, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı, doğumu yaratılma
sonucu olmayan, baba ile aynı cevherden ve her şeyin onun vasıtasıyla yaratıldığı,
Tanrı’nın oğlu İsa” şeklinde tanımlanırken Kutsal ruh ise “Babadan var olan efendi ve
hayat verici. Baba ve oğul ile birlikte yüceltilmeye ve ibadete layık olan” şeklinde tarif
edilmiştir. İstanbul Konsili’nin 3. maddesi ile İstanbul Kilisesi, kiliseler hiyerarşisinde
Roma kilisesinden sonra ikinci sıraya yükseltilmiş ve İstanbul piskoposuna Roma
piskoposundan sonra onur payesi verilmiştir. Bu değişiklik Hristiyanlık tarihinde
önemli sonuçlar doğuracaktır (Madrigal 2015:17-20; Akdaş 2009:28; Kan 2020:53;
Katar 2007:113; Gregory 2008:104).
İskenderiye ve Antakya Okulları arasında yaşanan çatışmalar IV. yy ile birlikte daha
dikkat çekici bir hal almıştır. Bilindiği üzere İskenderiye Okulu İsa’nın tanrısal tabiatı
ile ilgili oğlun bedenleşmesinden sonra iki tabiatın birleştiğini savunurken, Antakya
Okulu ise İsa’nın ilahi tabiatından ayrı olarak insani tabiatına vurgu yapmaktadır. Öte
yandan İstanbul Başpiskoposu olan Nestorius’ ta Antakya ekolünün yanında yer
almıştır. Bu durum ortamda olan gerginliği daha da artırmıştır. Bunun üzerine
meseleye çözüm getirmek amacıyla İmparator II. Theodosius (408-450) 431 tarihinde
Efes’te bir konsil toplanması emrini vermiştir (Gregory 2008:124; Arıcan 2012:105;
Aydın 2016:96; Ostrogorsky 2015:44; Duygu 2018:17-18).
I.Efes Konsili’ ne İmparator II. Theodosius (408-450) kendisini temsil etmeleri için
iki görevli göndermiştir. Konsile İskenderiye patriği Cyrill başkanlık etmiştir. Konsil
sırasında ilk önce Nestorius azledilmiş ve Antakya manastırına sürgün edilmiştir.
Nestorius 451 yılında bu manastırda hayatını kaybedecektir. Efes Konsili’nde İsa’nın tek
kişilikli, iki tabiatlı olduğu kabul edilmiş ve Bakire Meryem’e verilen Tanrı Annesi
(Theotokos) unvanı resmen tanınmıştır (Tarakçı 2010:221; Demir 2020:66; Tarun
2015:48; Madrigal 2015:27; Albayrak 2005:125; Yıldırım 2005:287).
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I. Efes Konsili sonrasında iki kilise arasında kısmen de olsa bir uzlaşma sağlanmış
gibi görünmekteydi. Lakin bu durum 444 senesinde yerini tekrardan kargaşalara
bırakmıştır. Zira bu tarihten bir süre evvel İstanbul’da bir manastırda baş keşiş olan
Eutyches, İsa’da ilahi ve insanı tabiatın birleşmesinden sonra tek bir tabiatın
bulunduğunu ileri sürmüş ve bu konudaki fikirlerini yaymaya başlamıştır. Bu durumdan
rahatsızlık duyan Antakya piskoposları İsa’nın iki tabiatı bulunduğunu ifade eden
görüşlerini daha etkin bir şekilde yaymaya çalışmışlardır. Öte yandan Antakya ekolünün
bu fikirleri Cyrillus’u aziz olarak gören ve kurtuluşu ancak İsa’nın tanrısallığında
olduğunu düşünen bir grup keşiş tarafından tepki ile karşılanmıştır. Bu sırada İstanbul
patriği Flavianus 448 tarihinde Eutyches’i aforoz etmiştir. Bu aforozda İmparator II.
Theodosius ‘da (408-450) etkili olmuştur. Ama bir süre sonra imparatorun, patrik
Flavianus’ un davranışlarından rahatsızlık duymaya başlaması ve Eutyches
taraftarlarının da imparator üzerindeki baskısı Efes’te yeni bir konsil toplanmasını
gerekli kılmıştı (Gregory 2008:125; Madrigal; 2015:31; Kan 2020:76; Çoban 2013:18).
8 Ağustos 449 tarihinde toplanan II. Efes Konsili ‘ne İskenderiye piskoposu
Dioscoros başkanlık yapmıştır. Konsilde Eutyches aklanmış ve İstanbul patriği
Flavianus ile birlikte Eskişehir piskoposu Eutyches ve konsile katılmayan İbas ve
Antakya piskoposu aforoz edilmiştir (Ostrogorsky 2015:55; İnce 2021b:134).
II. Efes Konsili’nde I. Efes Konsili kararları onaylanmıştır. Bu konsil ile beraber
İskenderiye Kilisesi, Doğu Hristiyanlığının lideri olduğunu bir kez daha kabul ettirmeyi
başarmıştır. İmparator Theodosius ‘da (408-450) I. ve II. Efes Konsilleri ile birlikte
İskenderiye kilisesinin üstünlüğünü tanımıştır. Ancak Papa Leo’nun II. Efes Konsili
kararlarını tanımaması I. Efes Konsili sırasında ittifak halinde olan İskenderiye ve Roma
kiliseleri arasında ayrılıkların doğmasına neden olmuştur. İki kilise arasındaki bu
ayrılıkları gidermeye siyasi otoritelerin dahi gücü yetmemiştir (İnce 2021b:134;
Ostrogorsky 2015:54).
Khalkedon Konsili
II. Efes Konsili beklenilenlerin aksine ülkedeki kargaşaları önleyememiş ve dini
birliği sağlayamamıştır. Öte yandan II. Efes Konsili kararlarından hoşnut olmayan I.
Leo, konsili yok sayarak, haydutlar sinodu olarak nitelemiştir. Ayrıca Papa I. Leo, yeni
bir konsil toplanması için II. Theodosius’u ikna etmeye çalışmışsa da bu konuda başarılı
olmamıştır (Kan 2020:78)
İmparatoru yeni bir konsil toplanması için ikna edemeyen I. Leo, Roma’da yeni bir
sinod tertip etmiştir. Bu sinodda II. Efes Konsili’nin gayri meşru olduğu kabul edilerek,
II. Efes Konsili’nde aforoz edilenlerin aforozları kaldırılmış ve rütbeleri tekrardan iade
edilmiştir. Ayrıca İskenderiye patriği Dioscoros ise aforoz edilmiştir. Bu kararları haber
alan Dioscoros’ ta yeni bir sinod toplatarak Leo’yu aforoz eden bir karara imza atmıştır.
Öte yandan Papa I. Leo Batı Roma İmparatoru Valentianus’dan, Theodosius’ un II. Efes
Konsili kararlarını tekrardan gözden geçirmesi için ricacı olması isteğinde bulunmuştur.
Bu isteği geri çevirmeyen Valentianus, Theodosius’a (408-450) bir mektup kaleme
almıştır. Lakin Theodosius’un bu mektuba cevabı olumsuz olmuştur. Theodosius (408450), Valentianus’a bu işe karışmamalarını zira II. Efes Konsili’nin Tanrı korkusu ve
güçlü bir imanın neticesi olduğunu bildirmiştir (İnce 2021b:135; Demir 2020:67).
II. Theodosius Temmuz 450 yılında çıktığı bir gezinti sırasında atından düşerek
hayatını kaybetmiştir. II. Theodosius’un ölümü üzerine kız kardeşi Pulcheria, General
Marcianus ile evlenerek onun tahta oturmasını sağlamıştır. İmparator Marcianus (450457), İstanbul kilisesinin İskenderiye kilisesi karşısında yenik durumda olmasından

hoşnut değildi. Bu durumdan faydalanan Leo, yeni bir konsil toplanması konusunda
Marcianus’u (450-457) ikna etmeyi başarmıştır (Kan 2020:78; İnce 2021b:135; Akdaş
2009:41; Gregory 2008:125).
Toplanmasına karar verilen yeni konsilin yeri ile ilgili başlangıçta birtakım
anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Papa Leo, konsilin İtalya’da toplanmasını istemişse de bazı
piskoposların bu konuda isteksiz olması ve devam eden Hun akınlarından dolayı
konsilin ilk olarak İznik’te toplanması kararı alınmıştır. Lakin konsili bizzat takip etmek
isteğinde olan devlet ricalinin araya girmesi ile konsilin Kadıköy’de toplanmasına karar
verilmiştir (Madrigal 2015:33; Tarun 2015:51; İnce 2021b:135).
Khalkedon Konsili, 8 Ekim 451 tarihinde beş yüzü aşkın kişinin katılımı ile
başlamıştır. Konsile Papa Leo katılmamıştır. Öte yandan Batı kiliseleri adına 5 piskopos
toplantıya katılmıştır. Konsilin başkanlığını Papa’nın temsilcisi Paschasinus
üstlenmiştir (İnce 2021b:135; Tarun 2015:51; Kan 2020:79; Kaçar 2009:78).
Khalkedon Konsili, 15 oturumda gerçekleşmiştir. Ancak Roma delegelerinin isteği
üzerine 16.oturum da yapılmıştır. Konsilin birinci oturumunda II. Efes Konsili kararları
tartışılmıştır. Bu oturum sonunda Efes Konsili öncüleri İskenderiye piskoposu
Dioscoros ve beş Mısırlı piskoposun konsil üyeliği askıya alınmıştır. 10 Ekim 451
tarihinde başlayan ikinci oturumda, II. Efes Konsili’nde aforoz edilenlerin rütbeleri geri
iade edilirken, Dioscoros aforoz edilmiştir (Kan 2020:43; İnce 2021b:135).
Konsilin üçüncü oturumunda I. Efes Konsili’nin baş müsebbibi Nestorius ve II. Efes
Konsili’nin toplanmasına sebep olan Eutyches aforoz edilmiştir. Dördüncü oturumun
konusu ise Leo’nun Toms’u mevzusudur. Esasında bu mevzu hakkında üçüncü
oturumda da tartışmalar yaşanmışsa da bir sonuca varılamamıştır. Kaynaklarda geçen
bilgilere göre bu oturumda konsil hakemleri Leo’nun Toms’ unu havaya kaldırarak
“Toms İznik İtikadnamesi ile uyuşuyor mu uyuşmuyor mu?” diye sormuşlar ve uyuşuyor
cevabının alınması üzerine de kararı onaylamışlardır. (İnce 2021b:136; Gregory
2008:126; Akdaş 2009:44).
Konsilin 5. oturumunda Papa Leo’nun Toms’u temel alınarak yeni bir inanç metni
ortaya konulmuştur. Bu metinle monofizit anlayış reddedilerek, “İsa’nın tam teşekkül
etmiş birbirinden ayrılmaz ancak birbirine de karıştırılamaz iki tabiatlı olduğu” kabul
edilmiştir. Ayrıca Bakire Meryem’in “Tanrı Annesi” (Theotokos) olduğu da vurgulanarak
kabul görmüştür. Öte yandan bu oturumda monofizit görüşü benimseyenler mahkûm
edilmiş olmalarına rağmen görüşlerinden vazgeçmemişlerdir. 25 Ekim 451 tarihinde
toplanan altıncı oturuma imparator Marcianus (450-457) ve imparatoriçe Pulcheria da
katılmıştır. Bu oturumda İsa’nın “iki ayrı doğa” halinde var olduğunu savunanlar aforoz
edilmiştir (Akdaş 2009:44-45; İnce 2021b:136; Kan 2020:80).
Khalkedon Konsili’nin altıncı oturumundan sonra da birçok oturum düzenlenmiştir.
Lakin bu oturumlarda daha çok yerel meseleler ele alınmıştır. Ayrıca bu oturumlara
katılımlarda oldukça sınırlı sayıdadır. Öte yandan Khalkedon Konsili’nin 12., 15. ve 16.
oturumları Kiliseler Tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu oturumlar ile beraber
İstanbul Patrikliği ve Roma Kiliseleri arasındaki ilk ayrışmalar ortaya çıkmaya
başlamıştır. (İnce 2021b:136; Kan 2020:81).
31 Ekim 451 tarihinde toplanan 15. oturumdan itibaren İstanbul ve Roma
kiliselerinin otoriteleri mevzusu tartışılmaya başlanmıştır. Khalkedon Konsili sırasında
İstanbul kilisesinin karşısında bir güç olarak yalnızca Roma kilisesi bulunmaktaydı.
Bilindiği üzere Roma kilisesine verilen önde gelme imtiyazı, şimdi aynı yetki ve statüde
olan “New Roma” olarak adlandırılan başkent İstanbul’a da verilebilirdi. Zira bu yetki
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Roma’ya başkent olmasından ötürü verilmişti. Bundan dolayı Anatolius’un mahiyetinde
bulunan piskoposlar, konsiller tarihine 28. madde olarak geçen meşhur yasa taslağını
konsile sunmuşlardır. 28. madde olarak adlandırılan bu yasa taslağında şu ifadeler yer
almaktadır; “Kutsal babaların kurallarını izleyerek ve daha önce okumuş olduğumuz
150 kutsal piskoposun yasasını bilerek, Yeni Roma’nın yani kutsal İstanbul Kilisesi’nin
Başpiskoposluğu ile ilgili aynı şeyleri belirledik ve oya sunduk. Gerçek şu ki, pederler,
Eski Roma Piskoposluğuna, Başpiskoposluğu akl-ı selim olarak verdiler. Çünkü Eski
Roma o dönemde yönetici idi. Romanın çok kutsal piskoposluğuna seçilmiş ve
gelmişlerdir. Bu şehir çok haklı ve yerinde bir kararla (Eski Roma’nın) yöneticilik
(Başkent) ve senatosuyla şereflendirilmiştir. Binaenaleyh, Eski Roma
İmparatorluğu’na Başpiskoposluk yaraştığından ve kilise ilişkilerinde yüce olması
gerektiğinden dolayı ve en azından ondan sonra ikinci olması gereken Yeni Roma’ya
Başpiskoposluk verilmiştir. Babalar arasında bulunan ve yukarıda bahsedilen
ebraşiyeler gibi Asya ve Trakya ebraşiyelerindeki bağımsız metropolitler, Kutsal
İstanbul Kilisesi’nin, çok kutsal piskoposu tarafından takdis edileceklerdir. Bu arada
kutsal kanunların takdis ettikleri gibi belirtilen ebraşiyelerde her metropolit o
ebraşiyenin diğer piskoposlarını takdis edecekti. Ancak bu ebraşiyelerin metropolitleri
daha önce de belirtildiği gibi geleneklere göre ittifakla seçilecek ve seçimin akabinde
kendilerine bildirildikten sonra İstanbul Başpiskoposluğu tarafından takdis
edileceklerdir.”(Ostrogorsky, 2015:55, Akdaş 2009:46-47,İnce 2021b:136-137).
Söz konusu 28. madde ile İstanbul ve Roma kiliseleri birbirlerine eşit kabul
edilmiştir. Bu madde ile iki kilise arasındaki nüfuz mücadelesi de başlamış oldu. Öte
yandan Roma delegeleri bu maddeye imza atmamışlardır. Ancak oturumda bulunan 184
piskopos kararı onaylayarak kabul etmişlerdir. Diğer yandan Roma delegelerinin 28.
maddenin kendi fikirleri alınmadan kabul edildiğini ifade etmeleri üzerine 16. oturum
toplanmıştır. Bu oturumda Roma delegeleri kendi fikirleri alınmadan kabul edildiğini
ifade ettikleri 28. maddenin iptalini talep etmişlerdir. Ayrıca Roma delegeleri, 28.
maddeye imza atan konsil mensuplarının baskı altında bu kararı aldıklarını ileri
sürmüştür. Bu iddialar üzerine imparator temsilcileri delegelere imza atmaları
konusunda herhangi bir baskı görüp görmedikleri sormuşlardır. Bu soru üzerine Ankara
Metropoliti baskı altında olduklarını ifade etmişse de geriye kalan piskoposlar bir
baskıdan söz etmemişlerdir. Bu yanıtı alan imparator temsilcileri ise Roma delegelerine
şunları söyleyerek maddenin iptalinin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdir; “Eski
kilise babaları, önce Hristiyan âleminin Başpiskoposluğunu, Roma Piskoposuna
vermişlerdir. Ve bunun sebebi de hükümet merkezi olmasından ileri gelmektedir.
Çünkü imparatorluğun imtiyazlarına sahip olan bir şehrin, kilise merkezlerinde de
rütbece aynı statüde bulunması gerekmektedir. İşte şimdi de Eski Roma’ya verilen bu
imtiyazları şu konsildeki kilise babaları aynı sebepleri göz önüne alarak Yeni Roma’ya
verdiler.” (Dvornik, 1990:17, İnce 2021b:137).
Khalkedon Konsili 10 Kasım 451 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak sona
ermiştir. Konsil neticesinde kabul gören iman formülü şu şekildedir; “Rab, İsa Mesih,
ulûhiyette tam olarak hakiki Tanrı ve hakiki insandır. Ulûhiyette, Baba ile aynı özden,
insaniyette bizimle aynı özdendir. O, Tanrı’nın annesi bakire Meryem’den iki tabiatlı,
biricik oğul olarak doğmuştur. Tabiatların karışması ve bölünmesi mevzubahis
değildir. Tabiatların her biri kendi özel varlığını muhafaza etmiştir.” ( (Dvornik,
1990:16, İnce , 2021b:137, Aydın M., 1982:155).

Konsil Kararlarının Hristiyanlık Tarihi Üzerine Etkisi
Khalkedon Konsili’nin toplandığı sıralarda Efes Kilisesi bütün Anadolu’da
Başpiskoposluk mevkiini elde etmek için mücadele vermekteydi. Ancak Kadıköy
Konsili’nin 12. maddesi ile İstanbul Patrikliğine, Efes dâhil olmak üzere Anadolu,
Trakya, Pontus metropolitlikleri ve barbarların hâkimiyetindeki ülkelerde bulunan
ruhanileri takdis etme yetkisi verildi. Ayrıca konsilde, şayet metropolitlerde piskoposlar
ve mahiyetleri arasında bir ihtilaf söz konusu olduğunda temyiz ve yargı yetkisinin
İstanbul Patrikliğine ait olduğu belirtilmiştir. İstanbul Kilisesine verilen bu statü Roma
ve İstanbul kiliseleri arasındaki ilk ayrışmaların yaşanmasına ve daha sonraki süreçte
yaşanan olayların sebebini teşkil edecektir (İnce 2021b:136, Toptaş, 2007:7, Kan
2020:81).
Khalkedon Konsili sonucunda Hristiyanlar arasında görünürde birlik sağlanmış
gibiydi. Ancak bu durumun böyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Zira bu kararlardan
memnun olmayan kesimler karara imza atan piskoposları sapkın olarak nitelemişlerdir.
Ayrıca Kadıköy konsili kararları Anadolu’nun doğusunda Mısır ve Suriye’de kabul
görmemiştir. Hatta konsil kararları Mısır’da kanlı olaylara sebep olmuştur. Antakya ve
Roma kiliseleri ise başlangıçta kararlara olumlu bakmışlardır. Ancak Papa Leo konsil
kararlarını onaylamışsa da 28. maddeyi kabul etmemiştir. Papanın bu maddeye itiraz
etmesinin sağlanan birlikteliği yeniden tehlikeye sokabileceğini düşünen imparator
Marcianus (450-457), bu konuda papayı ikna etmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır.
Papa Leo 28. maddenin İznik Konsili’nin 6. maddesi ve İstanbul Konsili’nin 2.
maddesine aykırı olduğunu ifade ederek bunun ataların kararlarını, Kutsal Ruh’un
statüsünü ve eski gelenekleri çiğnediğini ve Kitab-ı Mukaddes ile de ters düştüğünü
söyleyerek bu maddeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Papa Leo 28. madde
aleyhine saraya mektuplar yazarken bir taraftan da diğer piskoposlara İstanbul’un
apostolik kökenli olmadığını ve bu yüzden patriklik statüsünü taşıyamayacağını
söyleyerek bu hakkın sadece Roma, İskenderiye ve Antakya’ya ait olduğunu ve bunun
İznik Konsili’nde de resmiyet kazandığını ifade etmiştir. Durumun gittikçe daha vahim
bir hal aldığını gören imparator bir formül geliştirerek, Leo’nun Roma’nın piskoposu
olduğunu içeren bir karar imzalamıştır. Lakin bu karar Roma’yı İstanbul
egemenliğinden kurtarmışsa da halen ilk sırada İstanbul Patriği bulunmaktaydı. Zaten
Papa Leo bu durumu da kabul etmemiş ve ömrünün geri kalanı 28. maddeyle mücadele
ederek geçirmiştir. (Akdaş 2009:48; Toptaş 2007:7-8).
Khalkedon Konsili’nde alınan kararlar dinsel ve siyasi açıdan önemli sonuçlar
doğurmuştur. Kadıköy Konsili ilk büyük mezhep ayrılığının başlangıcı kabul
edilmektedir. Zira doğu batı çekişmesi bu dönemde başlamıştır. Konsil kararları,
Diofizit Bizans Kilisesi ile Monofizit Doğu kiliseleri arasındaki ayrılıkları kesin olarak
başlatmıştır. Bu durum Bizans Devleti’nin hem dini hem de siyasi sorunlarından biri
olmuştur. Öte yandan Khalkedon Konsili neticesinde doğu kiliseleri, batı kilisesinden
tamamen ayrılmıştır. Ayrıca İskenderiye, Nesturî, Süryani ve Ermeni Kiliseleri bu konsil
neticesinde ortaya çıkarak kiliseler arasında yerlerini almışlardır. Aynı zamanda
İstanbul Ortodoks Kilisesi ve Roma Katolik Kiliseleri bir daha birleşmemek üzere
ayrılma sürecine girdi. (Tümer 1993:274; Şenay 2007:133; Kan 2020:82-83).
Sonuç
Tüm ilahi kaynaklı dinlerin temelinde Tanrı’nın tekliği ve birliği vardır. Lakin bu
dinlerden biri olan Hristiyanlığın içerisine zamanla birtakım farklı unsurlar girmiştir.

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 200
IV. yüzyılda Hristiyanlığın Roma Devleti’nin resmi dini kabul edilmesinde itibaren bu
unsurların bir yansıması olarak Hristiyanlarca sapkın kabul edilen birçok grup ortaya
çıkmıştır. Bu grupların en önemli tartışma konularından biri teslis inancıdır. Teslis
inancına göre İsa peygamber hem baba, hem oğul hem de kutsal ruhtur ve bu tabirlerin
hepsi de tek bir varlığı karşılamaktadır: Tanrı. İsa’nın tanrısallığı mevzusu
Hristiyanlığın ilk ortaya çıktığı dönemlerden beri tartışılmaktadır. Lakin IV. yüzyılla
birlikte farklı bir boyuta ulaşmıştır.
318 yılında Arius’un teslis inancına karşı olan söylemleriyle Hristiyanlık ilk ciddi
bölünme tehlikesi ile karşılaşmıştır. Arius göre İsa bir insan ve onu diğer insanlardan
ayıran şey yalnızca Tanrı’dan buyruklar almış olmasıydı. Ayrıca Arius’a göre teslis gibi
kilisenin davranışları da yanlıştır. Ona göre kilise mantık çevresinde hareket etmekten
tamamen uzaktı ve bu Hristiyanlık ruhuna zarar vermekteydi. Arius’un bu fikirlerinin
yol açtığı ayrılıklara son vermek için İznik’te ilk ekümenik konsil toplanmıştır. Ancak bu
konsilde Arius ve fikirleri mahkûm edilse de Aryanizm’in imparatorluk topraklarında
yayılması engellenememiştir. Arius’un fikirlerinin imparatorluk topraklarında yarattığı
etkilere son vermek ve birliği sağlamak için 381 yılında İstanbul Konsili toplanmıştır.381
İstanbul Konsili’nde İznik Kredosu onaylanmış ve Ariusçuluk ve diğer tüm heretik
mezhepler aforoz edilmiştir. Öte yandan İstanbul’un Konsili’nde teslis inancının
oluşması ve kiliseler hiyerarşisinde yapılan yenilikler Hristiyanlık tarihinde önemli
sonuçlar doğurmuştur. İstanbul Konsili’nin 3. maddesi ile İstanbul Kilisesi, kiliseler
hiyerarşisinde Roma kilisesinden sonra ikinci sıraya yükseltilmiş ve İstanbul
piskoposuna Roma piskoposundan sonra onur payesi verilmiştir.
İstanbul Konsili’nden sonra bir birlik sağlanmışsa da bu durum uzun sürmemiştir.
Zira İskenderiye ve Antakya Kiliseleri arasındaki rekabet IV. yy ile birlikte daha dikkat
çekici hale gelmiştir. İstanbul piskoposu Nestorius ‘ta Antakya ekolü taraftarıydı.
Nestorius’a göre Bakire Meryem Tanrı Annesi değil bir insanın annesidir. Çünkü
yaratılmış bir varlık tanrı doğuramazdı. Nestorius ‘un bu tür düşünceleri var olan
tartışmaları daha da kızıştırmıştır. Tartışmaların artması sonucunda ortaya çıkan
karışıklıkların daha büyük boyutlara ulaşmasından endişe duyan Bizans İmparatoru II.
Theodosius Efes’te bir konsil toplatılması emrini vermiştir.431 tarihinde toplanan I. Efes
Konsili Antakya ve İskenderiye Kiliseleri arasındaki sorunları çözmüş gibi
görünmekteydi. Ancak 444 yılına gelindiğinde iki kilise arasındaki anlaşmazlıklar
tekrardan gün yüzüne çıkmıştır. 449 tarihinde bu tartışmalara son vermek için toplanan
II. Efes Konsili’nin de başarı sağlanamaması üzerine 451 yılında Khalkedon Konsili
toplanmıştır. Khalkedon Konsili kiliseler arasındaki fikir ayrılıklarını gidermediği gibi
bazı kiliselerin merkezden tamamen kopmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu konsilin 12.,
15. ve 16. oturumları kiliseler arasındaki ayrılıkları daha da derinleştirmiştir. Khalkedon
konsili ile birlikte Hristiyan âleminde ilk mezhep ayrılıkları yaşanmıştır. Ermeni,
Süryani, Nesturi ve İskenderiye Kiliseleri doğu kilisesinden ayrılarak kiliseler
tarihindeki yerlerini almışlardır. Ayrıca Doğu ve Batı kiliseleri birbirinden tamamen
ayrılırken, Ortodoks ve Katolik Kiliseleri ise bir daha birleşmek üzere ayrılma sürecine
girmiştir.
Netice itibariyle, Khalkedon Konsili ile İznik İtikadı çizgisi sürdürülmüştür. Ayrıca
İstanbul’un Hristiyan dünyasında ki üstünlüğü kabul görmüştür. Bu durum Roma
kilisesi ve İstanbul Patrikliği arasındaki ilk ayrılıkların başlamasına ve diğer doğu
kiliselerin merkezden kopmasına sebep olmuştur.
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Michael Erdman
Forgotten Promises: Turkmen Language and Identity in the
early Soviet Periodical Tyrkmen Medenijeti
As the Curator of Turkish and Turkic Collections at the British Library, I have the
unique opportunity of surveying a broad swathe of Turkic cultural production. Of the
state languages represented in the Collections, Turkmen is undoubtedly the least
represented. The British Library’s Turkmen holdings are chronologically lopsided, with
the period 1960-1990 overrepresented compared to the cultural production of the earlier
Soviet period and the post-Independence years. This is partly due to the relative
isolation of the Turkmen economy, making it harder to source printed materials from
Turkmenistan than it is from other Turkic republics or sub-national regions. But a lack
of globalized commerce is not the only reason. A notable lack of interest in Turkmen
culture on the part of scholars who make use of the Library’s collections is also a driving
force. It has resulted in only small historic holdings of note and little contemporary
pressure to increase our intake. That is why those few gems that do shine a spotlight on
vagaries of Turkmen intellectual history are so important, and so worthy of additional
attention.
In the current paper, I will focus on one such example from the British Library’s
holdings. Three issues of the literary and cultural magazine Tyrkmen Medenijeti
(Turkmen Culture) from 1930 reflect the entirety of the Library’s pre-1945 Turkmen
periodical collections. Despite their small size, they provide us with a wealth of
information about cultural change during a pivotal period in the history of the Turkmen
SSR. Although the publication has appeared briefly in the scholarly endeavours of a few
Anglophone researchers, it has, by and large, failed to garner the attention among EuroAtlantic scholars that it deserves. In what follows, I aim to rectify this, making use of the
three issues to highlight efforts at defining and propagating one idea of the language,
ideology, and appearance of Soviet Turkmen-ness in Tyrkmen Medenijeti.
Before addressing these topics, however, I will start my investigation with an
explanation of the periodical’s history and how issues of it ended up in the British
Library’s holdings.
Origins
The creation of comprehensive histories of Soviet Turkic periodicals is a complicated
affair. Many have changed their names, editorial structures, and occasionally languages
over the course of decades. Moreover, few have complete metadata in either WorldCat
or the electronic catalogues of the national libraries acting as legal deposits for the
regions in which they were published. Tyrkmen Medenijeti is certainly no exception.
From Issue 4-5 (May-June 1930), we learn that the magazine was first published in June
1928. This is the same year that the organization that issued the magazine was renamed
Türkmenkul’t (Туркменкульт), an abbreviation for the Institute of Turkmen Culture
(Clement 2018: 62). An image in Clement’s 2018 work shows that the Arabic script did
feature, briefly, in the early issues of the magazine, but by 1930 it was solidly and
exclusively Latin-script. Edgar, in discussing the short-lived indigenous language reform
committee of the late 1920s and early 1930s, points out that by 1932 neither the
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magazine nor the structures that supported its content and production were to be found
(Edgar 2006: 156).
This, however, is not entirely true. Similar to many other magazines from this period,
Tyrkmen Medenijeti did not disappear; it simply changed its stripes. According to
Şyhyýewa, Tyrkmen Medenijeti became Türkmenistan, Sovet Edebiiaty, and finally
Garagum, which exists to this day (Şyhyýewa 2010: 39). The most comprehensive
information about the periodical is likely to be found in Mämmetdurdy Annagurdov’s
1962 publication Совет Түркменистаның метбугат тарыхындан очерк.
Unfortunately, I have not been able to access the item, and thus greater information
about the periodical will have to await a later date. Without a doubt, successive waves of
purges and exclusions would have changed the editorial leadership at the helm of the
magazine, not to mention its approach to issues of language and ideology. But it is
important to remember that Tyrkmen Medenijeti remains part of a narrative, a forced
continuity, that publishers and politicians sought to construct regarding Turkmen
creative output.
Given the short run of the work under its first name, and the rarity with which it
appears in the holdings of Euro-Atlantic institutions, how did the British Library get
hold of it? The magazines bear a red stamp dated 5 December 1969, the same date as
stamped on many other contemporary Soviet Turkic magazines in the collections. My
initial belief had been that these magazines were acquired in a similar fashion to those
found in some American institutions, such as the New York Public Library, received as
part of an exchange with the All-Union Society for Cultural Relations (Всесоюзное
общество культурной связи с границией) (David 2022: 231). The red British Museum
stamp, however, indicates that these were purchased by the Museum (of which the
Library was a part until 1973) in 1969. Far from clarifying the mystery, this only
enhances it.
Apart from the accession stamps, the three issues of Tyrkmen Medenijeti in the
British Library’s holdings contain no other distinguishing marks. It is therefore difficult
to ascertain from whom these might have been purchased, or who might have held them
previously. Clues might come to us from issues of the Uzbek periodical Maorif va
Uqutg’uvchi, acquisitioned by the Museum on the same date. Issue 13 bears a
handwritten note reading “5 Kanun-i sani [1]927 kardeşim [Hass?] ar-Rahman Han 112 numruya kadar gönderilmiştir” (“5 January 1927 issues 1 to 12 sent to my friend
[Hass?] al-Rahman Han”). The signature is difficult to read, but it appears to have come
from an individual named Mübarek. Issues 30 and 31-32 bear a large Russian-language
stamp from “Всесоюзное Общество Культурной Связи с Заграницей; Бюро
Международного Книгообмена” (“All-Union Society of Cultural Relations with
Abroad; Bureau of International Book Exchange”). The stamp also contains a unique
number, 118696, which should mean that it is possible to track down when and to whom
the works were exchanged, although this possibility has thus far escaped me. Meanwhile,
rounding out the Turkish connection, issue 19-20 has a partially legible stamp in
Ottoman from “Türkistan Kitabhanesi”. Sadly, the bottom of the stamp was not
sufficiently inked to be able to read the end of the institution’s name or its address.
None of this provides us with any certainty about the route taken by the magazines
before they entered the British Museum’s collections. But they likely changed hands
numerous times. Moreover, it is probable that they formed part of a broader collection
of Central Asian Turkic materials amassed by someone in Turkey, potentially connected

to Uzbek, Turkmen, or other Turkic exile communities. Until greater information about
Türkistan Kitabhanesi and can be found, all that I can say is that in the fifty-odd years
since their incorporation into the British Museum’s holdings, these three issues of
Tyrkmen Medenijeti have seen scant usage.
Linguistic Arguments
The few appearances that Tyrkmen Medenijeti makes in Anglophone literature
usually have to do with a short-lived attempt at Turkmen linguistic change. Edgar in
particular makes mention of it as part of a broader exploration of state-sponsored
initiatives to reform the alphabet used for Turkmen, and to standardize a national
grammar. These included the foundation of the state publishing house
Turkmengosizdat; the Turkmen Central Committee for the New Turkic Alphabet; and
the Institute of Turkmen Culture. Edgar highlights the strong sense of nativism among
Indigenous intellectuals with respect to the development and nationalization of
Turkmen, especially in the face of Turkic opposition to vernacularization, or to the
standardization and spread of a national Turkmen language (Edgar 2006: 133-135).
Edgar’s focus is on the emergence of a national consensus regarding language and
identity.
Within the realm of Turkmen cultural historiography, however, the magazine is
slightly more prominent. Some mentions are just in passing: a criticism of its
considerable use of “dialect” forms (Şyhyýewa 2010, 38-39); or a footnote in Söýegow’s
2016 overview of the oeuvre of Gulmuhammedov and Wepaýew (Söýegow 2016: 256).
But other authors have made much greater use of the work. In Tahyr Aşyrow’s review of
Juma Halmyradow’s writings regarding the national press in 1920s Turkmenistan
(Aşirov 2021: 50), for example, we are treated to an overview of some of Halmyradow’s
collaborators. And in Aşyrow’s joint paper with Gurbangeldi Muhammedow, Tyrkmen
Medenijeti is the source of a 1931 piece by Kümüşali Böriyew entitled “Tyrkmen dili”.
The article is mined for information about Böriyew’s views on the development of the
language from 1917 onwards, providing us with a valuable intellectual history of the
writer, but not much to track out the fate of the publication (Aşirov & Muhammedov
2019).
As Ihsanov has pointed out, much of the contemporary debate regarding Central
Asian, and especially Turkmen, history revolves around agency; internal dynamics
verses external pressure; and the legacies of Soviet historiography on contemporary
scholarship (Ihsanov 2020: 127). So where does Tyrkmen Medenijeti fit into this
contentious field? And what, exactly, did its authors have to say about the controversial
topics of linguistic plurality and standardization?
A quick review of the language of the issues clarifies Şyhyýewa’s point about dialect
usage. Although three issues do not provide a definitive basis for the entirety of the
editors’ perspective, they do give us a view onto the ways in which language was marked
over the course of the periodical’s short run. Among the most striking features of the text
in issue 4-5 (April-May 1930) is the abundance of long vowels coded through double
graphemes. The authors of these works all comply with the practice of marking vowel
length that was dominant in the 1920s. Across the articles, we see a routine approach to
this phenomenon, with “kɵɵne”, “ɵɵz”, “jooq”, “hiile”, and “ьnqьlaaв” all found routinely
in issue 4-5 in the articles of Beljejif (Ivan Belyayev), Evezoglu/Evezif (Ewezow),
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Taajimif (Taýymow), and Haalmьradьf (Juma Halmyradow).69 This approach, however,
was not applied with the utmost of consistency, as we see within the same article
“вoljaar” and “вoljar” or “musьqaa” and “musьqa”, indicating that vowel length was
noted but far from routine (Beljejif 1930: 21-23). Between articles, too, there are
divergences: consider “milli” in the title “Tyrkmenistan-da milli metвuƣaat” and “millii”
in Taajimif’s “‘Tyrkmen Medenijeti’ çurnaalь ve jazьçьlarьmьz”.
Vowel length was an orthographic feature that was eagerly promoted by a group of
Turkmen linguistic reformers with Muhammed Geldiýew at their helm and the famous
Russian Orientalist Aleksandr Samoilovich on their side. But it was a short-lived affair,
coming to an abrupt end after four years of dominance in 1930 (Ihsanov 2020: 133-134).
Indeed, it ceased to appear in issue 6-7 (June-July 1930) and remained absent from
issue 8-9 (August-September 1930). In the former issue, even Haalmьradьf is shortened
to Halmьradьf, and his front-running piece “T K (в) P 5-nçi kurьltajьnьŋ cemleri” is
completely devoid of doubled vowels. In the latter issue, we have an article by
Qulmuhammedov (Abdylhekim Gulmuhammedow) entitled “Dɵvlet mǝmet haqьnda”
that includes the spellings “joq”, “ɵz”, and “kɵne”; a complete change from issue 4-5.
Indeed, Qulmuhammedov abstains from the use of any doubled vowels, as do any of the
other authors contributing to this issue, none of whom are the same as the authors of
articles in issue 4-5.
Shifts in terms of consonants are less noticeable, and there seems to be a clear
through-line from the orthography in Tyrkmen Medenijeti to both Cyrillic and
contemporary Latin spellings. Phonetic principles have clearly been applied to the
consonants, rather than a traditionalist mapping of Arabic grapheme to Latin letter. In
other words, we often have the Arabic fa’ shown as a p in the Latin spellings, as seen in
“sьnьp” (“class”;  )صنفin numerous articles across all three issues, or in the word
“tapavьt” (“difference”) and “maƣarьp” (“enlightenment”). What is interesting,
however, is how Russian (often classed as “International”) words are nativized within
the texts. Sometimes, this takes the form of final devoicing, as seen in “Leningrat”
(“Leningrad”) (Qurвan 1930: 5). Initially, this was also applied to the Russian suffix -ov,
most common in surnames, which appeared as -if in issue 4-5, but eventually migrated
to -iv in later issues. Other times, we have foreign phonemes converted to native ones,
as with “Pьraansьjaada” (“in France”) (“Pen hem tixniike tǝzelikleri” 1930: 33) and
“pьrlьtarjaat” (“proletariat”) (Beljejif 1930: 21-23). And, as ever, orthography was far
from consistent, with some sounds evidently unstable when words had not been fully
assimilated: “inistiruqtorlar” and “inistruktorlarь” (Meçit 1930: 6).
This, of course, does not mean that a nativist approach to lexemes followed from a
phonetic approach to orthography. On the contrary, between issue 4-5 and issue 8-9, we
can see the gradual naturalization of Russian terminology alongside traditional words.
While the former issue contained the article “Aadalƣa (termin) meselesi”, placing
“aadalƣa” in primary position, the article “Birinçi ьlmь konfrensjanьŋ ehemijetli
hьzmatlarь nǝmeden ьвarat?” in the latter issue uses both with ease. The same can be
said for both “proletar” and “zehmetkeş” (“labourer”). Ambivalence evidently became
the norm. It might have been a product of being caught between the various currents of
69
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linguistic reform prevalent in the Soviet Union at the time, rather than any definitive
ideological system. Turkmen intellectuals were aware of, and influenced by, linguistic
debates across the Turkic world, including those about lexical enrichment (Ihsanov
2020: 127). And, as Hallez has shown in the case of Kazakh dictionaries, the wholesale
adoption of Russian terms for international terms was far from a settled affair (Hallez
2004: 296).
A deeper look at the issue of internationalization will be seen below, but it suffices to
say that the revolutionary nature of Tyrkmen Medenijeti’s authors towards language
management and change was far from disorganized, or innocuous. A clear linguistic
ideology was at stake here, and it appears to have elicited the attention, and
consternation, of the powers that be.
Parochial Personality
While the standardization of linguistic forms was clearly a work in progress for the
contributors to the magazine, linguistic ideology was, apparently, not quite as fluid. The
rhetoric of language reform was strident and marked by a clearly nativist,
Turkmenistan-centric bent. Issue 4-5 is largely devoted to issues of the “national press”,
publishing, and manifestations of Turkmen linguistic and cultural production. The
article “Şuralar Birleşiginde Metвuƣat” by Ƣ. Hysejinif (G. Hüseýinow) (Hysejinif 1930:
1-2), for example, lauds the freedom of the press available to national groupings in the
Soviet Union. He points to the proliferation of newspapers and magazines in national
and minority languages over the previous decade as proof that conditions in the USSR
are ideal for the development of progressive national languages for non-Russian
communities.
The reasons for this are brought forward in the following article, “Tyrkmen edeвi
diliniŋ esaasь jaƣdajlarь” (Bɵɵrijif 1930a: 3). Bɵɵrijif (Kümüşali Böriýew) explains that
feudal socio-economic conditions in the pre-Revolutionary period inhibited the
emergence of a national Turkmen language, favouring instead the persistence of tribal
and regional dialect forms. For this reason, the new national language (for which he
gives copious rules of phonology, orthography, and morphology) will not be a replica of
any individual dialect, but an amalgamation of various dialect forms. His insistence on
the socio-economic foundations of linguistic divergence is reminiscent of other Turkic
writers from the 1930s, including the Crimean Tatar Bekir Çobanzade (Çobanzade 1934:
15-18).
The stress of the initial articles in this issue is on fostering and disseminating the
national language. This is an idea that continues till the end of the magazine’s
publication in the work of Böriýew (Aşirov and Muhammedov 2019: 130). By contrast,
subsequent pieces from 1930 give way to warnings about the dangers to national
linguistic and cultural unity, and form a coherent case for “self-criticism”, as Taajьmьf
endorses in “‘Tyrkmen Medenijeti’ çurnaalь ve jazьçьlarьmьz” (Taajьmьf 1930: 24).
Begçaanьf (Orazgeldi/Amangeldi? Begcanogly) refutes those who claim the Turkmen
have neither unified language nor literature (Begçaanьf 1930a: 16-18), while
Haalmьradьf argues for national approaches to a national press, not only through the
establishment of more publications but also through their Turkmenification
(Haalmьradьf 1930: 4-8). Evezif is even more strident in his call for nativization of the
language, arguing for the purging of Arabic and Persian forms in favour of local Turkic
vocabularies, with limited reliance on comparative approaches to other Turkic lects and
international vocabularies from European languages (Evezif 1930: 9-10).
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Even pan-Turkic leanings are suspect, despite the linguistic and cultural links and
similarities between the Oghuz peoples of Anatolia and those of the Turkmen SSR.
Beljejif, for example, warns readers against falling into the trap of Kemalist ideology
(Beljejif 1930: 21). Although valuable lessons might be learned from Turkish,
Azerbaijani, and Uzbek ethnographers and folklorists, the ideology of the Kemalists is
anathema to building socialism. Indeed, the historically contextualized positions of the
various other Oghuz peoples are alien to the reality and the needs of the Turkmen nation.
Language and literacy were presented as crucial components in the Socialist revolution,
and as such should be kept as Turkmen-focused, and as Turkmenistan-centric, as
possible.
This revolutionary fervor likely fell victim to Taajьmьf’s self-criticism, as it is
noticeably absent from the later issues on hand. Edgar makes clear that the language
reformers of the late 1920s and early 1930s fell afoul of more powerful interests in the
1930s (Edgar 2004: 154), and that does appear to be the case in Tyrkmen Medenijeti
too. Issue 6-7 is remarkably shorter than issue 4-5 (19 pages compared to 32), and some
of those are taken up by the translation of a Russian short story by Maxim Gorky. A
further piece was translated by Orazgeldi Begçaanьf, presumably from the Russian, and
the remainder of the pieces are either reports on the 5 th congress of the Communist
Party, or literary works. A clue to the reason for this sudden shift comes in the “Milli
meseleler” section of “T K (в) P 5-nçi kurьltajьnьŋ cemleri” (Haalmьradьf 1930: 3). We
learn that the various national committees have been asked to combat nationalist
excesses among workers and peasants in their respective republics, and to encourage
internationalist education to foster bonds between European and Indigenous workers.
Clearly, the stress on Turkmenistan-centric and Turkmen-focused linguistic and
cultural change was less welcome among the centralized authorities than expected.
Issue 8-9 is even shorter (only 13 pages) and here much of the focus is given to official
acts and meetings. The most interesting article among the lot, however, is Qulьjьf
Qurвan’s (Gulaýow Gurban) “Birinçi ьlmь konfrensjanьŋ ehemijetli hьzmatlarь
nǝmeden ьвarat?” (Qurвan 1930: 5). The article starts by lauding Geldiýew’s to establish
a common and national Turkmen language. This, the author claims, is the key to
overcoming the scourge of tribalism and allowing for the socialist development of
Turkmen society. Such compliments are significant, given the criticism under which
Geldiýew had previously fallen for his initial refusal to accept Russian loanwords instead
of Turkic neologisms (Clement 2018, 75-76).
Qurвan goes on to address the second most important aspect of linguistic change:
terminology. While this is far from new for Tyrkmen Medenijeti, the focus has shifted
since Evezif’s article in issue 4-5. As the national language will need to incorporate new
terminology to deal with socio-economic change, a source appropriate for a proletarian
lect needs to be chosen for neologisms. While Qurвan does entertain the idea of mining
historic Turkic or dialect forms (something that Kemengerov, for example, railed against
for Kazakh (Hallez 2004: 296)), he prefers the suggestion of loans. Of course, now that
the Turkmen have liberated themselves from the yoke of Arabic and Persian cultural
influences, such loans need to come from elsewhere, and need to embody the spirit of
internationalism. This is a thinly veiled appeal for the Russification of new vocabulary;
it would not be long before such a call was headed as part of the Stalinist cultural
revolution (Abazov 2005, xiii).

Together, these components illustrate a fairly rapid, and drastic, change in direction
with respect to linguistic ideology, and the idea of the new Soviet Turkmen. But, of
course, nothing paints a picture like pictures themselves. In the final section of the
paper, I take a step back from the textual, to look at the usage of imagery in Tyrkmen
Medenijeti as a means of defining Turkmen identity.
Formalizing the Turkmen
Among the most striking elements of Tyrkmen Medenijeti, or at least the three issues
in the British Library’s collections, is its use of illustration and photography. As a
publication of the late 1920s and early 1930s, the periodical evidently escaped the
crushing supply constraints of the early Soviet period and benefited from the
proliferation of avantgarde visual culture, as described by Romarenko (Romarenko
2010: 31). The use of both visual media is in line with what is seen in other contemporary
Turkic periodicals from Uzbekistan (Yer Yuzu and Yangi Yo’l), Tatarstan (Bezneng Yul),
Azerbaijan (Maarif vǝ Mǝdǝniyǝt), and Crimea (İleri). It should thus be taken as a part
of a blossoming of visual culture among Soviet Turkic periodicals. But Tyrkmen
Medenijeti is nonetheless unique in its attachment to visual experimentation. Thus, its
use of imagery, as explained below, should be seen as a component of its revolutionary
approach to Turkmen identity.
Let’s look at the photographs first. The vast majority of these are of people, usually
authors or activists described in the texts of the articles themselves. In issue 4-5, all but
two of the articles (“Daƣlara вar daƣlara” and “Derŋiz horlьƣь”) contain at least one
photograph. These photographs are usually of single men, shot from the shoulders up
and looking into the camera. The only group shot is found in the article “Meselǝni acьq
qojmalь”, which ends with a landscape orientation portrait of the participants at the 1 st
meeting of members of Turkmenstan’s strike (?) brigade and authors’ body. This is also
the only photograph inside the issue that includes women, one of whom is identified as
Gerdijiva. The other is difficult to identify, as none of the other names carry the feminine
-a ending expected for a woman’s surname in the Soviet Union.
About 40% of the portraits included in issue 4-5 are cut-outs, in which the individual
has been removed from the background of the image and floats among the text of the
article. Compared to the other images, which form boxes (including their backgrounds)
among the words, these have a dynamic and striking appeal that highlights the
individuals pictured. They are clearly influenced by the photomontage practice of the
Constructivists. The Constructivists themselves were dominant in the mid- and late1920s, but largely out of favour by the early 1930s, although this innovation of theirs
lived on in the periodical press (Romarenko 2010: 35). Their influence is evident on the
cover of the issue, which is a powerful collage of both photography and illustration,
bringing together photos of a man and a woman in traditional dress (foreground) above
images of women seated a table; men working at a printing press; and the façade of a
building, presumably where the first Turkmen scientific conference was held, alongside
some typed text. The illustration comprises traditional decorative motifs and drawings
of traditional musical instruments.
What might all of this tell us about the early approach to visualizing Turkmen
identity? For one, the integration of avantgarde methodologies (such as photomontage)
alongside traditional motifs in illustration and photography is one manifestation of the
diktat “National in Form, Socialist in Content”. While Constructivism and
photomontage might have fallen out of favour in the early 1930s, their late arrival to
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Central Asia, and the relative lack of interest from the centre with artistic developments
in the region, did allow it to continue to evolve among Russian and Indigenous artists
(Slesarev 2013: 75). It speaks to a desire for the fusion of Socialist and Soviet elements
of urban culture with the forms and modes of being associated with traditional Turkmen
life (Lar’kov 2010: 34). This is the visual equivalent to the linguistically nativist
arguments advanced in the texts themselves. And the use of cut-outs, which feature
individuals in European-style clothing, adds to this through its focus on the active,
agential nature of the new Socialist Turkmen intelligentsia, joyfully participating in the
creation of a new Socialist and national Turkmen culture.
This enthusiasm tapers off in the subsequent issues, where we have three
photographs and one photograph respectively, not counting the covers. In issue 6-7,
another collage of photographs appears under the heading “Pɵvrize kurortь tyrkmen
halqьnьŋ Saƣlьƣьdьr”. These photographs, however, are collected as a gallery. Each
image is accompanied by an explanatory caption, removing any sense of dynamic artistic
intervention, or message conveyed by the arranger. Later, in the same issue, the piece
“Pɵvrize,” a translation presumably from the Russian, contains a rectangular snapshot
of a car on a dirt road with trees in the foreground, and a second photograph of a man
in traditional dress holding the reigns of a horse in front of a boulder. The man is staring
directly into the camera and appears to be posing for the photographer. Both images
suggest the visual components of a travelogue or guidebook and provide little fodder for
the imagination of the new, Socialist Turkmen citizen of the USSR.
The same can be said of the sole photograph in issue 8-9, underneath (but evidently
not connected to) the article “Maƣarьp haqьnda”. This image shows a man holding a
sack filled with cotton while a woman bends over collecting more cotton in her hands.
In the background, we see the wide expanse of an agricultural setting. Despite the
activity in which the two individuals are engaged, the arrangement of the image is such
that the viewer is left to be passive, outside of the realm of identification with the two
subjects of the photograph. This sense of remove and distance is present in the covers of
both issues, whether the aerial shot of a small house in a garden with mountains in the
background (issue 6-7), or another shot of a cotton picker at work (issue 8-9).
The use of photography, similar to the use of language and linguistic ideology, tracks
the gradual repression of creative approaches to identity and revolution among
Turkmen intellectuals. While we see editors clearly embracing the use of dynamic and
innovative approaches to photography in issue 4-5, this evaporates in later issues,
subordinating realistic imagery to text. What’s more, it deprives the images and their
arrangement of the semantic power they once had. No longer do cut-outs and collages
provide viewers with fields upon which to develop their own interpretive frameworks.
Instead, readers and viewers are presented with ready-made visions of Turkmen life and
identity: workers in the cotton fields; participants in organized and collectivized
activities; and, most poignantly, assistants to Russian endeavours of discovery and
Sovietization.
Such themes come through more quickly in the illustration reproduced in Tyrkmen
Medenijeti. To start, there is no reduction in the frequency of illustrations between the
three issues. These images are usually found either as headers of articles, or as fillers for
gaps at the end of pieces that fail to reach the end of a page. Some feature generic
Orientalist scenes, such as the collection of carpets and decorated pots against a
silhouette backdrop of minarets and domes atop the article “Aadalƣa (termin) meselesi”

(issue 4-5). Likewise, the header of “Saqsan oвalь Leninci jolвars haqьnda” (issue 6-7)
shows a small lake with horses, camels, and sheep around it, mountains in the
background, and a rider in traditional Turkmen clothing atop his steed, who is drinking
from the lake. The drawing with the most easily recognizable individuals comes in issue
8-9, atop the poem “Baƣьtsьz gɵzel”. It shows a large group of men in traditional dress
seated on carpets around a musician holding a saz. The men are drinking tea from bowls,
and in the background women are milling about or walking with purpose.
Sadly, these illustrations are unsigned, and no indication of their provenance or
production is provided by the editorial board. It does appear that the images listed
above, similar to that of a kneeling man in a turban praying on a rug in front of a desert
landscape (issue 4-5), were produced either for the Turkmen market, or with
Turkmenistan in mind. But when we take these into account alongside the remaining
illustrations, some of which incorporate Russian words (“Листки из блокнота”, “Pages
from a notepad”, above “Meselǝni acьq qojmalь”; or “клуб”, “club” above
“Tyrkmenistaan-da milli metbuuƣat”), it is hard not to wonder whether they were
created with a Russian or a Turkmen audience in mind. The Uzbek magazine “Yer yuzu”
also demonstrates the penetration of Russian illustration into Turkic periodicals. It is
highly probably, then, that Tyrkmen Medenijeti made use of both imported and
commissioned, or at least local, illustrations to fill out its pages.
While manipulated photographs provide a tantalizing look at the possibilities of a
new Soviet Turkmen citizen, illustrations maintain and enforce a dominant trend in
roles. Turkmen characters are portrayed in traditional, rural, and unmechanized
settings, usually pastoral but occasionally urban and unconnected to work. By contrast,
the images with Russian are urban, modern, luxurious, and dynamic, reminiscent of life
in European metropolises rather than the reality of the Turkmen toiling masses. A third
category of illustrations showing books or machinery give no clue as to their
appurtenance to one or the other of the aforementioned categories. But their lack of
specifically Turkmen content means that they were, at best, left to be appropriated by
Turkmen readers, rather than seen as definitive statements on a Turkmen future.
Without a wider view of the imagery used across the entirety of Tyrkmen
Medenijeti’s run, it is difficult to determine just how far, or how certain, this shift in
perspective regarding the visual content of Turkmen-ness was. What we can glean from
these three issues, however, is that the editors and formatters of the magazine were far
from ignorant of avantgarde graphic practice in the Soviet Union during the 1920s. And
that they did make bold choices, at times, in the way that photographs could be used to
depict the new Soviet Turkmen citizen. The interplay between realistic and manipulated
photographs on the one hand, and imported or conservative illustrations on the other,
speaks to the tensions that boiled around the magazine during the early 1930s.
Eventually, the bold statements made about the image of the new Soviet Turkmen would
be too much for Stalinist cadres, and would follow the downfall of Turkmenkul’t’s
linguistic experiments.
Conclusion
In comparison to books, periodicals can frequently come across as being of a light
intellectual touch. The quick turnarounds required for publication and the limited space
allotted to contributors both imply that the content they carry will not pack the same
punch as a monograph devoted to a single subject. Yet it is exactly this ephemeral nature
of the periodical, and its attachment to the moment, that makes it ideal as a monument
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to the zeitgeist; a record of what was or was hoped for, even if this failed to be preserved
as part of a longer-term trend. As this brief review of three issues of the magazine
Tyrkmen Medenijeti held at the British Library has shown, a close reading of periodicals
can elucidate much regarding the political and ideological trends that arose and were
quashed under the excesses of the Stalinist totalitarian state.
Through an examination of the language used in the work, the linguistic ideology
elaborated, and the employment of imagery, an image of a proposed Soviet Turkmen
identity emerges. These are, of course, only partial components of any identity, but they
are particularly important given the Stalinist definition of a nation (common territory,
common economy, common language, common cast of mind). They speak of an
attachment to the formula of “National in Form, Socialist in Content”, with an evidently
greater emphasis placed on nativist national forms and content, all in the name of the
revolutionary historical process. Moreover, they provide us with an eye to how such
ideas were put into practice beyond the theoretical, showcasing the fluidity of linguistic
and graphic expression, at least until the heavier hand of outside intervention took its
toll.
One swallow does not a summer make. Tyrkmen Medenijeti cannot, in and of itself,
attest to a wider social process, or even to shared values and desires on the part of
authors and readers. For this, greater research into the periodical production of the
period is needed. But it is my hope this will be only an initial step towards a wider
investigation of Turkmen periodical production during the early Soviet period. As such,
the ephemeral becomes durable in its capacity to bring greater nuance to our
understanding of this formative time.
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Melek Erdem
Alfabe Oluşumunda Fonetiğin Rolü ve Türkmen Alfabesi
Giriş
Ferdinand de Saussure’ün dil bilimi araştırmalarına uyguladığı yapısalcılık akımı
1926’da kurulan Prag ekolüyle daha da gelişmiş ve N. S. Trubetzkoy ve R. Jackobson gibi
Rus âlimler de bu yaklaşımla çalışmalarını sergilemişlerdir. Bu dil bilimi çevresi, dili
belli bir amaca hizmet eden anlatım gereçlerinden kurulmuş, görevsel bir dizge olarak
benimsemiştir. Fonetiğin içerisinde insan dilinin seslerini sadece fiziksel nitelikleri ile
değil, aynı zamanda dil dizgesi içinde üstlendikleri görevler açısından inceleyen yeni bir
alan olarak görevsel / işlevsel ses bilimi (phonology) alanı gelişmiştir. Görevsel ses
biliminin dil yapısında yalnızca belli bir görev yapan seslerle ilgilendiğini belirten N.S.
Trubetzkoy’dan çok daha önce, B. de Courtenay’ın ortaya koyduğu phonème terimi Prag
ekolünde anlam ayırt edici öge olarak tanımlanmıştır. Bir kelime içindeki veya bir başka
deyişle, bir ses bileşimi içindeki seslerden biri, aynı ses çevresi içinde bulunan seslerden
başka biri ile değiştirildiğinde anlam farklılaşması olmuyorsa ve anlaşmada da bir sorun
çıkmıyorsa ve anlamda da bir farklılık olmuyorsa sesin allofonları ortaya çıkmış
olmaktadır. Bu durumda, fon (phone) ve fonem (phoneme) ayırımının yapılması
gerekmektedir. Düzenli dil sesleri fon olarak alınmıştır. Fonlar ancak anlam ayırt edici
bir durumda oldukları takdirde fonem olurlar. Bu şekilde özellikle görevsel ses biliminde
fonem (phonem) anlam ayırt edici ses birimi olarak tanımlanmıştır. Dil sesleri (phone)
de ancak anlam ayırt edici olma görevinde bulundukları takdirde ses birimi yani fonem
olarak benimsenmişlerdir. Eş ses birimi (allophone) ise bir ses biriminin kendi ses
çevresi içinde yer alan ve anlam değişikliğine yol açmayan unsurlarıdır. Bir alfabenin
kurulumunda ise allofonların değil, fonem durumundaki seslerin rolü daha önemli
olmaktadır.
1. Türkmen Coğrafyası ve Kullanılan Alfabeler
1.1. Türkmenistan
1.1.1. Arap Alfabesi
Tarihsel açıdan bakıldığında, alfabe gelişmeleri ile ilgili olarak Kafkasya ve
Türkistan’ın 19 ve 20. yüzyıllardaki siyasi, coğrafi ve kültürel durumu oldukça önem
kazanmaktadır. Ruslar tarafından telif edilen ve Rusya’nın işgalinde bulunan Kafkasya
ve Türkistan hakkında coğrafi, siyasi, tarihi ve istatistiki bilgilerin verildiği 1912-1914
yılları arasında bir heyet tarafından hazırlanan ve aslen Rusça olan ve 1334 (1918)
yılında Piyade Binbaşı Nazmi Bey tarafından Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş olan
Kafkasya ve Türkistan adlı eserin Orta Asya ile ilgili bölümünde Mavera-i Bahr-i Hazar
(Hazar denizi ötesi) Vilayeti hakkında o dönemde 450 bin nüfusa varan ahalinin %
86’sını Türkmenler ile Kırgızların, % 9 kadarını da Rusların oluşturduğu, 1834-1886
yılları arasında Rusların süratle bu havaliyi zapt ettiği (Ahmetbeyoğlu 2009: 1-2, 15)
bilgilerinden de anlaşıldığı üzere dönemin literatüründe Maverā-i Bahr-i Hazar bir
Türkistan vilayeti olarak geçmekte ve Ruznāme-yi Maverā-i Bahr-i Hazar adlı
gazetenin de Hazar ötesi Türkmenlerine atfen çıkarıldığı görülmektedir.
14 Aralık 1914’te Aşgabat’ta yayımlanan ilk Türkmen gazetesi olan Ruznāme-yi
Maverā-i Bahr-i Hazar adlı bu gazetenin Çarlık Rusyası döneminde başlayan yayın

hayatı 1917’de sona erer. Türkmen Türkçesi ve Farsça ile yayımlanan bu gazetede Arap
ve Rus alfabeleri kullanılmıştır (Sarıyev 2007: 133-138):
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20 Nisan 1917’de geçici hükümetin Türkistan Komitesi kurulur ve I. Türkistan Ülke
Kurultayı gerçekleştirilir. 1918’de de Rusya Sovyet Federasyonunun Türkistan Otonom
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edilir ve 1920’de 9. Bütün Türkistan kurultayında
alınan kararlardan sonra da 1921’de Zakaspi Oblastı belirlenir, daha sonra da Zakaspi
Oblastının adı Türkmen Oblastı olarak adlandırılır (Garrıyev vd. 1970: 481- 486). Bu
tarihi gelişmeler 1920’lere kadar Türkistan’da resmi olarak tek bir dilin kullanıldığını
göstermektedir. Nitekim, 1914’te çıkan Ruznāme-yi Maverā-i Bahr-i Hazar gazetesinde
de kullanılan Türkmen Türkçesinin dönemin Türkistan Türkçesine uygunluk gösterdiği
anlaşılmaktadır.
13 Haziran 1920’de Lenin, Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesinin
Türkistan’daki esas vazifeleri hakkındaki kararını tasdik ederek imzalar. 1920’nin
Mart’ından itibaren bugünkü anlamda Türkmen Türkçesiyle basılan Gızıl Yıldız gazetesi
neşir edilmeye başlanır. Bu gazete 1920’nin sonuna kadar çıkarılır. 29 Temmuz
1920’den itibaren çıkmaya başlayan Türkmenistan gazetesinin 1. sayısı çıkarılır. Burada
Arap alfabesi kullanılmıştır (Aşırov vd. 1958: 23). Bu gazete daha sonra Sovyet
Türkmenistanı adını alır. Aynı yılın Eylülünden itibaren de Nabat revolyutsii adlı
günlük gazete çıkmaya başlar (Garrıyev vd. 1970: 481- 486). Bunun akabinde 1924’te
çıkan Türkmenskaya iskra, 1925’te çıkan Tokmak, Bolşevik, 1926’da Pioner, 1928’de
Türkmen medeniyeti, (Sovet edebiyatı) dergileri de vardır (Aşırov vd. 1958: 29).
Yakup Nasırlı 1919-1925 yılları arasında Türkmenistan sahasında çıkan Sadayı
Pukara, Dañ Yıldızı, Kızıl Yıldız, Türkmenistan, Dayhan, Yaş Kommunist, Zahmet
gazetelerinin de çıkarıldığından söz etmiştir (Aşirov & Arıcan 2020: 45-50).
Türkmenistan’da bütün bu matbuat hareketleri de dâhil olmak üzere, 1928 yılına kadar
Arap alfabesi kullanılmıştır. 1928-1929 yıllarında da Latin alfabesine geçilmiştir.
1.1.2. Kiril
17 Ocak 1928’de gerçekleştirilen Taşkent Kurultayından sonra 1928-1940 yılları
arasında Latin alfabesinin kullanımından sonra 1940 senesinde Kiril alfabesine geçme
kararı alınır (Sarıyev 1999: 118). 1962’de Aşgabat’ta yayımlanan Türkmen Diliniñ

Sözlüginde Türkmen Kiril alfabesi Türkmen Diliniñ Elipbiyi başlığıyla matbu, el yazısı
ve okunuşlarıyla bir tablo halinde verilmiştir (Aşgabat 1962: 4):
А а a

Йй y

Т т t

Б б
В в
Г г
Дд

Кк
Лл
Мм
Нн
Ңң
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У у
Ү ү
Фф
Х х
Ц ц

Оо
Ѳѳ
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ö
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Чч ç
Шш ş
Щ щ şç
Ъъ
ayırma belgisi
Ы ы ı

b
v
g
d

Ее
söz başında ye, söz içinde
ünlüden sonra ye
söz içinde ünsüzden sonra e
Ё ё yo
Жж j
Җ җ c
З з z
И и

i

Сс s

Ьь
yumşaklık belgisi
Э э sadece söz başında e
Ә ә ä
Ю ю yu
Я я ya

u
ü
f
h
ts

Bugün Türkmen Türkçesine ait geniş bir külliyat bu alfabe ile kütüphanelerde yer
almaktadır.
1.1.3. Latin
17 Ocak 1928’de gerçekleştirilen Taşkent Kurultayından sonra 1928-1929 öğretim
yılında bir kısım Türkmen okulunda Latin alfabesi ile eğitime başlanmış ve takip eden
yıl da bütün Türkmen okullarında Latin alfabesi mecburiyeti konmuştur. 1 Ekim 1928’de
resmi yazışmalarda da Latin alfabesi kullanılmış ve Türkmenistan Merkez Yürütme
Komitesi 5 Kasım 1929 tarihinde ülkede Latin alfabesine geçilme kararını kesin olarak
kabul eder. Ancak bu durum 1940 senesine kadar devam eder. 1940’tan itibaren Kiril
alfabesine geçme kararı alınır. Ancak 12 Nisan 1993 tarihinde Türkmenistan Meclisi
tarafından Kirilden tekrar Latin alfabesine geçme kararı alınmış ve eğitimde de
kademeli olarak Latin alfabesine geçilmiştir (Sarıyev 1999: 118).
Bugün Türkmenistan’da kullanılan Latin alfabe Türkmen Diliniñ Düşündirişli
Sözlüginde Türkmen Elipbiyi başlığıyla şu şekilde verilmiştir (2015-2016):
А а a
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1.2. İran
İran’da Türkmenler çoğunlukla Gülistan eyaletinin kuzey ve doğu kısımlarında,
Horasan eyaletinin kuzey ve kuzeybatı kısımlarında bulunmaktadırlar. İran
Türkmenlerinin yerleştikleri bölge genel olarak Türkmensahra olarak adlandırılır. 1925
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ve sonrasında Pehlevi Dönemi’nde Türkmenler üzerindeki baskılar giderek artar ve
Farsça eğitime ağırlık verilir. Türkmen Türkçesi ile eğitim yapan medreseler kapatılır.
Ancak buna rağmen Türkmensahra’da Türkmenlerin kendi desteği ile devam ettirilen
medreselerde Arapça, Farsça ve Türkmen Türkçesi ile kitaplar yayımlatılmıştır. Bu
dönemlerde bütün baskılara rağmen Murad Durdı Kazı’nın matbuat faaliyetlerinin
önemi tartışmasızdır. 1979’da İran İslam Cumhuriyetinin kurulmasının ardından
baskılar şekil değiştirerek devam etmiştir. Ancak diğer yandan Türkmenistan’a kaçıp
tekrar ülkesine geri dönen pek çok Türkmen aydını alfabe ve sözlükçülük faaliyetlerini
sürdürmüştür (Yıldırım 2019: 81-88).
Hacı Murad Durdı Kazı’nın تركمنى
alfabesi şu şekildedir (1384: 5-7):
ُ آ اa
ُ ه/  اe
ﹶ
 أä
 بb
ُ پp
 تt
 ثs
 جc
 چç
 حh
 خh
 دd
ذ
z
 رr
 زz

 خود آموزadlı kitabında yer verdiği Türkmen
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 نگñ
 وw
 ۏ/  اۏo
 ۇ/ اۇ
u
 ؤ/  اؤö
 ۆ/  اۆü
ُُ ی/ُُ ُاﯿı
ُ ی/ اﻳ
 هh
 ﻳ/ یy

Yusuf Azmun, 1983’te Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları
arasında neşir edilen Ana Çizgileriyle Türkmence Dilbilgisi adlı çalışmasında Türkmen
alfabesini şu şekilde göstermiştir (Azmun 1983: 16, 17):
 آa
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 چç
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 زz

r

Bu alfabe, Türkmen Türkçesinin fonem değerindeki ünlü seslerini iyi yansıtan bir
alfabe durumundadır. Ayrıca ünsüz seslerle ilgili olarak, isabetli bir şekilde, /t/ sesi için
tek bir harf, /s/ sesi için tek bir harf, /z/ sesi için de tek bir harf kullanılmış olması ve

ayrıca /h/ sesi ile ilgili allofonları gösteren harflerin ikiye indirgenmiş olması bu
alfabenin fonem esasında ortaya konmuş olduğunu göstermektedir.
1.3. Afganistan
Afganistan’da Peştun ve Taciklerden sonra üçüncü kalabalık grup Türklerdir. Türk
gruplar içinde de Özbekler ve Türkmenler başta olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Türk
toplulukları da bulunmaktadır (Yıldırım 2019: 175). Afganistan’da Cevizcan
Üniversitesinin Türkmen Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Afganistan İlimler Akademisi
Türkmen Dili ve Edebiyatı Bölümü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşların
katılımı ile, Afganistan Türkmen alfabesi standart bir forma getirilmiş ve Arap harfleri
temelinde oluşturulan bu alfabe 9 Ocak 2020 tarihinde Afganistan İlimler Akademisi
tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur (Yawar 2021: 21-22):
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1.4. Irak
Yüz yıllar boyu Türk egemenliğinde kalan Irak, Osmanlı idaresindeyken Basra,
Bağdat ve Musul olmak üzere 3 vilayetten oluşmaktaydı. Musul da merkezi Musul olmak
üzere Kerkük ve Süleymaniye sancaklarından meydana gelmekteydi. Irak’ta 1918’de
İngiliz işgalinden sonra, 1926’da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan Türk Irak Sınırı ve İyi Komşuluk (Ankara) Antlaşması antlaşmasıyla bugünkü Türkiye - Irak
sınırı çizilmiştir. Irak’ta 1930’lara kadar Arapça eğitim zorunludur. 1931’de ise Türklerin
çoğunluğu teşkil ettiği yerlerde Türkçe konuşulması serbest bırakılmıştır. 1958’de
krallık rejiminin son bulup, cumhuriyetin ilanının ardından Türkmenlere de bazı haklar
tanınmış ve böylece Irak Türkmenleri günde yarım saatlik Türkçe bir radyo programı
yapma ve Kardaşlık adında bir dergi çıkarma fırsatı bulabilmişlerdir. Ancak 1970’te
Türkmen Türkçesinin eğitimde kullanılması ve Türkmen okullarının açılmasına izin
verilmiş olmasına rağmen bu haklar çok kısa bir süre sonra geri alınmıştır. 2003 yılında
da ABD ve İngiltere’nin Irak’ı işgal etmesinden sonra iç karışıklıklar ve Türkmenlere
yönelik haksız tutum ve baskılar giderek artmıştır (Tunç 2007: 5-15). Bayatlı, özellikle
Kerkük ve Kıfri (Salahiye) bölgesi Türkmen ağız özelliklerinin ele alındığı Irak Türkmen
Türkçesi adlı çalışmasında, Irak Türkmenlerinin yazı dilinde kullandıkları harfleri şu
şekilde göstermiştir (1996: 333):
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1.4. Suriye
Yüzyıllar boyu Selçuk, Memluk ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan Suriye toprakları
1920’de Fransız işgaline uğrar. 1944’te Suriye bağımsızlığını ilan eder. Ancak Suriye’de
Halep ve çevresi, Lazkiye ve çevresi (Bayır - Bucak), Hama, Humus, Tartus ve çevresi,
Şam ve Kuneytra (Golan) ve çevresinde (Aslan Erol 2009: 41-43), Rakka, Münbiç ve
çevresi İdlib ve çevresi, Dera ve çevresinde yoğun Türkmen grupları bulunmakla birlikte
birçok Türkmen ahalinin göçe zorlandığı da bilinmektedir. Suriyeli Türkmenler, 2017’de
İdlib ve 2018’de Afrin operasyonlarından sonra Suriye Türkmenleri Platformu ve Suriye
Türkmen Meclisi ile seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. Suriye Türkmenleri,
Suriye’de Araplardan sonra en büyük 2. Etnik gruptur (Beydili 2019). Suriye’de
kullanılan Türkmen Türkçesi için Arap alfabesi kullanılmaktadır. Türkçe matbuatın
yasaklanmış olması ve eğitimin Arapça veriliyor olması Türkmen Türkçesi kullanımına
da kısıtlama getirmiştir (Erol 2012: 22, 337).
1.5. Lübnan
Lübnan’daki Türkmenler özellikle Beyrut, Trablus, Akkar, Baalbek’te
yerleşimlidirler. Ancak bu alanda Türkmen Türkçesi, Arapça ve Fransızcanın yanında
varlık mücadelesi vermekte ve UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras ölçütlerine
göre tehlike altındaki diller listesi içinde yer almaktadır. Aydemir, Lübnan
Türkmenlerinden derlenmiş metinlerle ilgili olarak kullanılmış olan çeviriyazı işaretleri
ile bu işaretlerin karşıladıkları sesleri, ölçünlü Türkiye Türkçesindeki sesler ile
mukayese ettiği tabloyu şu şekilde vermiştir (Aydemir 2013: 246-247):
İşaret

Ses Karşılığı

İşaret

Açıklama

a

/a/

ā

uzun a

e

/e/

ē

uzun e

ı

/ı/

ī

uzun ı

i

/i/

į

uzun i

o

/o/

ō

uzun o

ö

/ö/

ỗ

uzun ö

u

/u/

ū

uzun u

ü

/ü/

ǖ

uzun ü

ĕ

/e/

ǐ

kısa ı

ĩ

kısa i

ŭ

kısa u

ȃ

ön a

á

a-e arası

å

a-o arası

ǻ

a-ı arası

à

a-u arası

ė

e-i arası

ë

e-ö arası

í

ı-i arası

ì

ı-u arası

ó

o-ö arası

ò

o-u arası

ộ

ö-ü arası

ú

u-ü arası

ä

açık e

b

/b/

c

/c/

ç

/ç/

d

/d/

f

/f/

g

/g/

ġ

art damaksıl g

ğ

/ğ/

h

/h/

ĥ

tonlu h

ħ

/h/

j

/j/

k

/k/

ķ

art damaksıl k

l

/l/

m

/m/

n

/n/

ñ

art damaksıl n

ŋ

art damaklılığı azalmış
n
/r/

p

/p/

ŗ

düşmek üzere olan r

s

/s/

ŝ

orta-art
damaklı,
titreşimi yüksek r
dişler arası sızcı s

ś

kalın s

ş

/ş/

t

/t/

ŧ

Kalın t

v

/v/

r
ŕ
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w

çift dudaklı v’si

y

/y/

z

z

ź

peltek z

Ç

ç-ş arası

ģ

g-ğ arası

F

f-v arası

p

p-b arası

R

r-l arası

ş

ş-j arası

T

t-d arası

∩

ulama

ǿ

Arapçadan kopyalan ‘ayın ( )عünsüzünü gösteren ayırıcı işaret

Aydemir, derlenen metinlerde kullandığı çeviriyazı işaretlerini ve bu işaretlerin
karşıladıkları sesleri verdiğini ilgili çalışmasında da belirtmiştir. Bu çeviriyazı
işaretlerinden metinlerin Arap alfabesi esasında derlendiği anlaşılmaktadır.
2. Fonetik Transkripsiyon ve Güncel Alfabe Ayırımı
Her dil türünün kendine özgü IPA karakterleri vardır. Ancak fonetik alfabe ile güncel
alfabe ayrı tutulmalıdır. Fonetik alfabede amaç seslerin gerçek değerleri ile kayıt altına
alınması olurken güncel alfabede amaç iletişimde rahatlığı ortaya koyarak yazılı
anlaşmayı kolaylaştırmak ve böylece çabuk ve pratik bilgi aktarımı ile, kültürel, iktisadi,
bilimsel ve teknolojik açılardan hayatın her alanında hızlı bir ilerleme kaydedebilmek
olmalıdır. Yazılı dilin göstergeleri ne kadar kullanılabilir oranda olursa, dilde araştırma,
inceleme, dili yayma kolaylığı da o derece fazla olmaktır. Her dil türünün doğal bir
fonetik alfabesi olmasının yanı sıra mensup olduğu standart tür esasında kullanabileceği
bir güncel alfabeye de ihtiyacı vardır. Bir güncel alfabe bilgi akışını hızlandırabilmek için
allofonlara göre değil, fonemlere göre düzenlenmelidir. Günümüz dünya düzeni
içerisinde yer alan bütün Türklük alanlarında kullanılmakta olan dilin ait olduğu, Türk
dil tarihi açısından bütün Türk dil türlerinin ortak geçmişi, çıkış noktası olan en eski
yazılı belgelerin yer aldığı Eski Türkçe döneminden buyana büyük Türk dilinin kendi ses
özelliklerine göre /ḳ/ ) (قev
/k/ ) ( كtarih boyunca ayrı birer fonem değil, aynı sesin allofonları olmuşlardır. Aynı
şekilde yine Türk dili açısından /ḫ/ ( ) خ, /ḥ/ ( ) ح, /h/ (  ) هtek bir /h/ sesinin allofonları
olurken /ġ/ (  ) غve /g/ ( ) گsesleri de tek bir /g/ sesinin allofonları olmuşlardır. /ṣ/ (
) ص, /s/ ( ) ث, /s/ (  ) سsesleri /s/ sesinin allofonlarıdır. /z/ ( ) ز, /ẓ / ( ) ظ, /ẕ/ ( ) ذ
sesleri /z/ sesinin allofonları olmaktadır. /ṭ/ ( ) ط, /t/ (  ) تsesleri /t/ sesinin
allofonlarıdır. Türk dili açısından bu ünsüzlerin birlikte kullanıldıkları ünlüler, bu
ünsüzlerin allofon değerlerini oluşturmaktadır.
Türkmen Türkçesi açısından kalınlık ve incelik, ünlü seslerle ilgili bir durumdur.
Mesela; daş, diş sözlerinde nasıl anlam ayırt edici unsur /a/ ve /i/ ünlüleri ise, yatve yet- fiillerinde kullanılan /t/ sesinden ziyade yine bu iki söz arasında fonem olan
unsur özellikle /a/ ve /e/ ünlüleridir. Burada /t/ ünsüzünün ancak allofonları söz
konusu olabilir. Ancak elbette ki yat- ve yay- sözleri arasında /t/ fonem durumunda
olacaktır.
Bunun gibi gal- ve gel- sözlerinde de fonem olan /a/ ve /e/ ünlüleri /g/ ünsüzünün
allofonlarını ortaya çıkarır. Bu sözlerde /g/ sesi, art damak veya ön damak ünsüzü

olmasına göre fonem olmaz. Bu iki söz arasında fonem değeri taşıyan sesler /a/ ve /e/
ünlüleridir.
Türkmen Türkçesinde teklik ikinci şahıs zamiri olan sen sözünün > سنsen< veya ٽن
>sen< şeklinde telaffuzunda /s/ ve /s/ hiç bir şekilde anlam ayırt edici olmamaktadır.
Bu da /s/ ünsüzünün çıkış yeri ve çıkış şekline bağlı olarak oluşan allofonları ile ilgili bir
durumdur.
Elbette ki Arapça ve Farsça kaynaklı sözlerde ilgili alfabeye dayalı bir imla
uygulanabilir, ancak Türk kökenli sözlerdeki imlanın da Türkmen imlasına uygun
olması gerekir.
Türk dili hangi lehçe üzerinden konuşulursa konuşulsun ünlü sesler açısından
zengin bir dildir ve bu durum onun müzikalitesini artırır. Dolayısıyla ünsüz seslerin
gerçek değeri de yanlarındaki ünlü fonemler ile ortaya çıkar. Bütün Türk lehçelerinde
/k/, /h/, /g/ seslerinin gerçek değerini, birlikte kullanıldığı ünlüler tayin etmektedir.
Neticede bu ünsüzlerin, birlikte kullanıldıkları ünlülere göre, çıkış yerleri ön damak veya
art damak veya çıkış şekli açısından palatal olup olmama şeklinde değişebilmektedir. Bu
durum da /k/, /h/, /g/, /s/, /t/, /z/ ünsüzlerinin allofonlarını oluşturmaktadır. Türk
dilinin ses sistemine göre bir alfabe allofonlara göre değil, fonemlere yani anlam ayırt
edici unsurlara göre düzenlenmeli yani anlam ayırt edici seslere, özel birer harf tayin
edilerek ortaya konmalı ve böylece alfabenin işlerliği ve yayılımı daha hızlı bir şekilde
artırılabilmelidir.
3. Sonuç
Bir alfabe çalışması için, öncelikle o dilin özellikle tarihsel olarak kendisine ait olan
gerçek söz varlığının ortaya konulması gerekmektedir. Bu açıdan etimoloji
çalışmalarının değeri yadsınamaz. Bu söz varlığı içerisinde fonem ve allofonların
belirlenmesi de ayrıca önemli bir husustur. Fonem durumunda olan asli uzunlukların
dışında ikincil olabilecek ünlü uzunlukları da aslında konuşma dilinde ferdi olarak
değişebildiğinden yazıda gösterilmesi uygun olmamaktadır. Türkmenistan’daki Latin
esaslı alfabede olduğu gibi.
Pek çok Türklük alanında Arap alfabesi kullanımı görülür. Ancak hangi sahada
konuşulursa konuşulsun Türk dili ünlü sesleri çok olan ve fonem değerinde ünlü sesleri
olan bir dildir ve ayrıca ünsüz seslerin çıkış yer ve şekilleri ile ilgili olarak kazandıkları
değerlerine yardımcı olabildiğinden alfabe de buna göre şekillenmelidir. Bu açıdan
bakıldığında, Yusuf Azmun’un 1983’te yayımladığı çalışmasında verilen alfabede buna
dikkat edilmiş ve bununla birlikte Arap alfabesi temelinde Türkmen Türkçesinin fonem
yapısına uygun ideal bir Türkmen alfabesi ortaya konmuştur. Bu Arap/Fars esaslı alfabe,
Türklük alanında Arap/Fars alfabesi kullanma durumunda kalan bütün Türkmenler için
kullanılabilir durumdadır. Diğer yandan bugün Türkmenistan’da kullanılan Latin esaslı
alfabenin de Türkmen Türkçesi açısından fonemler esasında ortaya konmuş ideal bir
alfabe olduğunu belirtmek mümkündür. Bu Latin esaslı alfabe de Türklük alanındaki
bütün Türkmenler için kullanılabilir durumdadır.
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Mehmet Eren
Edebiyattan Sinemaya: Yazgı Filmi ve Yabancı Romanı
Üzerine Bir Değerlendirme
Genel Hatlarıyla Türkiye’de Sinema Sanatı ve Gelişimi
Güzel sanatlar içerisine sonradan dâhil edilen ve “7. Sanat” olarak bilinen sinema,
insanî değerleri görüntü/anlam/hareket bağlamında sunan bir sanat dalı olarak
bilinmektedir. Sinema tarihi çok eskilere dayanır. Özellikle fotoğrafın doğuşu ve
gelişimi, zamanla teknolojik gelişimlerden yararlanarak toplumu sinema sanatı ile
tanıştırır. “Diğer sanat dalları gibi, sinema da, bir öyküyü anlatırken, gerçeği aktarırken
ya da bir gerçekliği yeniden yaratırken, estetik kaygı güder.” (İri 2014: 21). Bünyesinde
estetik kaygı barındıran sinema sanatı, içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ve
ihtiyaçlarını karşılama anlamında sürekli değişerek zenginleşen bir sanat dalı haline
gelir.
Türkiye’de sinema sanatının gelişimi, diğer sanat dallarında olduğu gibi içinde
bulunduğu zamana göre bir değişim gösterir. Türkiye’deki sinema tarihini net bir şekilde
belirlemek zor olsa da Osmanlı’ya kadar uzandığı bilinmektedir. Sinema sanatının
Anadolu’ya ilk gelişi II. Abdülhamit döneminde gerçekleşir. 1914 yılında Fuat Uzkınay
tarafından çekilen Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı filmi, bir Türk’ün çektiği ilk
film olma özelliğine sahiptir. (Odabaş 2006: 206). “1922 yılına gelindiğinde ise
Türkiye’nin ilk özel film şirketi olan Kemal Film, Kemal Seden tarafından İstanbul’da
kurulmuştur.” (Şen 2010: 105). Türk sineması, özellikle 1922-1949 yılları arasında sivil
yapımevlerinin uğraşlarıyla devam eder. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra film
yapımlarının artmasıyla birlikte Türk sineması yeni bir boyut kazanır.
“Türk Sineması için 1960’lı yıllar sinemanın toplumsal ve kültürel etkilerini
kullanması açısından bir dönüm noktasıdır. Toplumsal gerçekçi bir sinema ortaya
çıkmıştır.” (Pösteki 2005: 9). Türk sinemasında 1960’lı yıllarda başlayan ivme özellikle
1990’lı yıllarda çok farklı boyutlara ulaşır. “Sinema Türkiye’de uzun yıllar boyunca
egemen siyasal ve toplumsal değerleri yansıtmıştır.” (İri 2014: 25).
Türkiye’de sinema sanatı, özellikle 1990’lı yıllarda ve sonrasında gerçek izleyici
kitlesine ulaştığı görülür. Günümüze gelindiğinde ise sinema sanatının sadece düzeni
devam ettiren bir sanat olmadığı, ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerle büyümeye ve
gelişmeye devam ettiği görülür. Bünyesinde birçok oyuncu ve yönetmen barındıran Türk
sinemasının önemli bir “sinema pazarı” haline geldiği görülür. Zeki Demirkubuz, Nuri
Bilge Ceylan, Serdar Akar, Derviş Zaim, Fatih Akın ve Ferzan Özpetek küçük bütçelerle
toplumun geçirmekte olduğu bunalımları, toplumsal ve bireysel sorunları sinemaya
aktaran önemli yönetmenlerdir.
C Blok, Masumiyet, Üçüncü Sayfa, İtiraf, Yazgı, Bekleme Odası, Kader, Barda,
Kıskanmak, Bulantı ve Kor gibi filmleriyle adını çağdaş sinema sektörüne yazdıran Zeki
Demirkubuz, içinde yaşadığı toplumun değerlerinden hareketle aksayan, eksilen ve
yiten değerlerin farkındanlığını oluşturur. Bunlar arasında yer alan Yazgı filmi Altın
Portakal En İyi Yönetmen Ödüllü’nün sahibidir. Demirkubuz, toplumun sorunlarına
kayıtsız kalmadan siyasi, sosyal ve kültürel tüm yönleri gerek filmin konusuna gerekse
oyuncuların yaşamlarına aktarır.
Yabancı/laşan Yazgı/da Değerlerin Yitimi
İnsanın ruhu onun yazgısıdır.
Heredot
Yazgı filmi, Albert Camus’un Yabancı romanının sinemaya uyarlanmış halidir. Bu
açıdan bakıldığında iki farklı sanat dalının birbiriyle olan ilişkisi, okur ve seyirci
düzleminde değerlendirilebilmesine imkân verir. Yazgı filmi, Yabancı romanıyla
karşılaştırıldığında benzeyen ve farklılaşan yönlerinin olduğu açıktır. Camus, Yabancı

romanında “absürdizm” felsefesinden sıkça yararlanır, ancak Demirkubuz, daha çok
Camus’un söyleminden ziyade Nietzsche’nin söylemine dayanarak Musa karakterini
yaratmaya çalışır. En fazla benzeyen yönleri ise roman karakteri Meursault ile film
karakteri Musa’nın yaşantıları ve olaylara karşı bakış açılarıdır. Bu açıdan bakıldığında
Zeki Demizkubuz’un karakter odaklı bir sinema anlayışı olduğu görülür.
Musa, kayıtsızlığı ile olanları izleyen birisidir. Kendi hayatına müdahalelerde bile
seyreden pozisyonundadır. Kötü değildir. Ancak tepkisiz kalarak kendisini suçtan
korumaktadır. Yazgı’da vicdan azabı çeken kişi patron Naim’dir. Suçunu başkasına
attığı için çektiği azap onun sonunu getirmiştir. İnsan olmanın yükünü taşıyamayan
karakterler için hayat hiç iyi geçmemektedir.
Yazgı’da yine ihanet eden kadındır ve bu ihaneti nedeni ile mutlu olamamış bir
karakterdir. Yönetmenin kadın karakterleri en çok acıyı çeken ve ceza alan
karakterlerdir. İnsanın basit doğası onu kötülüklerden alıkoyamamaktadır. Kötülük ve
vicdan arasındaki muhasebe yönetmenin karakterlerinin acı çektikleri temel noktadır
(Pösteki 2005: 90).
Zeki Demirkubuz’un Yabancı romanından esinlenerek kurguladığı Yazgı filminin
genel özeti şöyledir: Meursault karakterinin yerini Musa karakteri alır. Devlet
memurluğunda çalıştığı iş yerinden eve gelir ve annesinin hareketsiz yattığını görür.
Tepkisiz bir şekilde salona gidip sütlü kahve içer. Diğer gün iş yerine gider ve “Annem
ölmüş, bu sabah ya da dün bilmiyorum” der. Söylemiş olduğu bu ifade bile onun ne
kadar “fark etmezlerle dolu bir yaşam”ı olduğunu göstermektedir. Sahnelerin
ilerlemesiyle birlikte çalıştığı iş arkadaşı Sinem’in isteği üzerine evlenir. Bir gün eve
döndüğünde eşini yatakta uygunsuz bir şekilde görür. Aynı zamanda bir erkek
ayakkabısı olduğunu, içerde birinin banyo yaptığını fark eder. Tüm bu olanlara rağmen
eline çantasını alarak tepkisiz bir şekilde evden ayrılır. Diğer gün ayakkabı boyacısı bir
çocuğun çalıştığı yere müdürün ayakkabısını getirmesiyle önemli bir şeyi fark eder. Bir
gün öncesinde evinde gördüğü erkek ayakkabısı çalıştığı yerin müdürünün
ayakkabısıdır. Şaşkınlık içerisinde olayları gözden geçirir, ancak her olaydan sonra
sakinliğini koruduğu gibi bu olaydan sonra da sakinliğini ve umursamazlığını korur.
Musa, patronunun eşini ve iki çocuğunu öldürmekle suçlandığı için hapse atılır.
Dava sürecinde ve daha sonrasında verilen kararlar tamamen Musa’nın ilginç
karakteriyle şekillenir. Musa’nın dava sürecinde yaşanan durumlar hem medya hem de
halk tarafından ilginç karşılanır. Ancak yargılama sürecine gelindiğinde “Ben annemin
ölümüne üzülmediğim için mi yoksa üç kişiyi öldürdüğüm için mi yargılanacağım”
diye sorması onun sıradan bit tip olmadığını gösterir. Musa uzun bir süre hapiste
yattıktan sonra patronu vicdan azabına dayanamaz. Çocuklarını ve karısını kendisinin
öldürdüğünü itiraf ederek intihar etmesiyle Musa hapisten kurtulur. Musa, hapisten
çıkarken hapishane müdürü ile uzun bir diyaloğa girer. Bu diyalog, müdürün sorduğu
sorulara verdiği yanıt Musa’nın hayata karşı takındığı tavrı ve bakış açısını ortaya koyar.
Gümrük bürosunda çalışan Musa; hayatın boşluğuna ve saçmalığına inanan,
iradesini kullanmayı reddeden, kendisini hayatın akışına bırakan, her şeyin aynı sonuca
götürdüğüne inanan, annesinin ölümünden etkilenmeyen, sevmediği bir kızla evlenen
ve varoluşsal sanrıyla boğuşan bir karakterdir.
Yabancı romanı, Albert Camus’un, 1942 yılında yayınlanan ilk eseridir.
Yayınlandıktan sonra büyük bir okur kitlesine ulaşır ve 1957 yılında Nobel Edebiyat
Ödülü’ne layık görülür. Romanı genel hatlarıyla özetleyecek olursak; Camus, modern
insanın en temel sorunlarından biri olan yabancılaşma ve geleneksel değerlerin yitimini
odak noktaya koyar. Modern insan, “kendisini toplum dışına itilmiş” bir varlık olarak
tanımlar. Toplum dışına itilme; iletişimsizliği beraberinde getirdiği gibi yerleşik değer
yargılarına uzak bir insan tipi de ortaya çıkarır. Eser; Cezayir’de yaşarken tesadüfen bir
Arap’ı öldüren, annesinin ölümüne kayıtsız kalan Meursault’nün, kendisini ölüme
sürükleyen olayları kayıtsız bir şekilde izlemesini konu edinir. Meursault; topluma,
kendilik değerlerine, gittikçe kendisine yaklaşan ölüme, hayata, dünyaya yabancılaşmış
ve kayıtsız kalmış bir karakterdir.
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Meursault, Cezayir’de devlet memuru olarak çalışır. Annesi huzur evinde
kalmaktadır. Meursault’un Marie adında kendisinin sevmediğini düşündüğü bir de
sevgilisi vardır. Meursault, annesini pek ziyaret etmeyen birisidir. Annesinin ölüm
haberini aldıktan sonra çalıştığı yerden izin alarak otobüse biner ve huzur evinden
cenazeyi almaya gider. Meursault’un burada sergilemiş olduğu hal ve hareketler
çevredekiler tarafından hoş karşılanmaz. Annesinin cenazesinin yanında ağlamadan,
üzülmeden ve soğukkanlı bir şekilde sütlü kahve ve sigara içmesi şaşkınlıklara sebep
olur. Mahkemede delil olarak kullanılacağı için bu durum onun aleyhinedir. Meursault,
annesini sevdiğini, fakat sağlıklı düşünen her insanın sevdiklerinin ölümünü bir şekilde
arzu ettiğini ifade eder. Bu ifade ile birlikte Meursault’nun yerleşik değer yargılarına çok
farklı bir bakış açısıyla baktığı kanısına varırlar.
Annesinin vefatından sonraki gün bir tane sevgili bulur. Bu kızla buluşmak için
sürekli deniz kenarına gider. Raymont adında çapkın bir komşusu vardır. Meursault,
sevgilisi Marie ve Raymont birlikte gezmektedirler. Bir gün üçü sahile giderken belalı
kişilerle karşılaşırlar ve Meursault bir Arap’ı öldürür. Bu ölümün yanlışlıkla
gerçekleştiğini ve aynı zamanda güneşten kaynaklandığını ifade eder. Böylece dava
süreci başlar.
Meursault’nun duruşması yoğun ilgi çeker, hatta basında bile bahsedilir. Tüm
olaylara olan tepkisizliği ve ahlaki çöküş onu idama sürükler. Sorgu yargıcı,
Meursault’yu cinayet işlediği için değil, annesinin ölümüne olan kayıtsızlığı ve
duygusuzluğundan dolayı idamına karar verir. Savcı tün bu olanların yanında onu
babasının ölümünden de sorumlu tutar. Bu kayıtsızlık ve duygusuzluk üzerine savcı şu
açıklamayı yapar: “Annesini manen öldüren biri, tıpkı kendisinin dünyaya gelmesine
sebep olan insanın, yani babasının hayatına kasteden kimse gibi, insan topluluğundan
kendi kendini kovmuş olurdu.” (Camus 2008: 93). Meursault, insan topluluğundan
kendini kovan, tüm toplumsal değerlere yabancılaşan ve değersizleştiren yapısıyla
romanın hem de verilmek istenen mesajın odak noktasıdır.
Hem Yazgı filmine hem de Yabancı romanına baktığımızda karakter odaklı bir olay
örgüsü vardır. Filmdeki Musa karakteri ile romandaki Meursault karakteri birbirinin
aynısıdır. İkisi de annelerinin ölümüne kayıtsız kalan, umursamaz tavırlar sergileyerek
kahve ve sigara içen kişilerdir. Toplumsal değerlere ters düşen bu durum, farklı
zamanlarda farklı olaylarda sergilenen tavırlarla sürekli yinelenir. Eşinin aldatması
karşısında kalınan kayıtsızlık da yabancılaşan, toplumsal değerlere sırtını dönen ve
ahlaki çöküş yaşayan bir karakter görüntüsüdür.
Metinlerarasılık Bağlamında Meursault’dan Musa’ya Yabancılaşma
Değişen ve gelişen modern dünyada insanın değişim ve dönüşümü, hayata dair
eksilen ve yiten boşlukların doldurulmasına olanak sağlarken birçok şeyden de kopuşun
sinyalini verir. Modern toplum, geleneksel yaşam biçiminden kopan, içe kapalı, yalnızlık
ve toplum dışılığa itilmiş bir birey tipolojisi sunar. “Modernleşmenin yarattığı
hoşnutsuzluklara karşı bireyin gittikçe ‘özel alan’a çekildiğini söyleyen Berger, bu alanın
bireylerin irrasyonel tepkilerini ortaya çıkardığını, anonim ve soyut ilişkilerden
uzaklaşmasını sağladığını düşünmektedir.” (Ertoy 2007: 141). “Özel alan”a çekilme,
daha çok toplumsal değerlerin bireyin iç dünyasıyla ters düştüğü durumlarda
gerçekleşir. Bu durum bireyin “yalnızlık” kavramıyla bütünleştiği noktadır.
Takiyettin Mengüşoğlu, insanı yapıp-eden bir varlık olarak tanımlar. İnsanın hem
varlık koşulu hem de başarılı olan, bilen, inanan, çalışan, değerleri duyan, seven,
ideleştiren, önceden gören, isteyen, eğiten-eğitilen ve özgür olan bir varlık olması
yanında dil ve disharmoni fenomenleri de onun varlık yapısının temelinde yer alır.
(Mengüşoğlu 2015: 15). İnsan, kendilik değerlerini, kökten gerçekliğini ve kimlik
arayışını içinde yaşadığı toplumun değerleriyle şekillendirir. “Ben kimim?” sorusu
harmoni içinde yaşayan disharmonik olmaktan kurtulmuş insanın cevaplayacağı bir
sorudur.
“İnsan; duyan, düşünen, öğrenen ve birçok değere ilişkin anlamlandırma biçimi
geliştirerek, dünya içerisinde bulunduğunu fark eden biricik “varlık”tır. “Var olma”

bilincini elde ederek ontolojik/varlık bilimsel açıdan varlık şuuruna erişebilen insan,
dille kurmuş olduğu ilişkiyi de, esaslı ve sahici bir yoldan meydana getirir. (Tüzer 2011:
640). Bireyin düşünen, öğrenen ve merak eden bir varlık olarak dünyada kendini var
kılabilmesi için yaşamı, algılama ve anlamlandırması gerekmektedir. Bu anlamlandırma
ve kendini “var kılma” dil sayesinde gerçekleşen bir durumdur. Dil, insanı toplumsal bir
varlık yapar. Topluma karışmanın en birincil yolu dil edimini kazanmış olmaktır.
Kendilik değerlerini bilen, yaşadığı topluma göre kendini şekillendiren ve kimlik
kazanan birey, yaratıcı muhayyile gücü ile varlığını görünür kılar. İnsanlar bütün
hayatları boyunca tahayyül etmeyi sürdürüyorlar ve üstelik de muhayyilenin hâlihazırda
kendi hayatlarına yeterince katkıda bulunduğunu ve artık bundan böyle kendi
hayatlarına daha fazla önerebileceği bir şey olmayacağını söyleyenler, muhayyilelerini
konuşturmaktan geri durmazlar. (Murray 2008: 17). Tahayyül etme ve sorgulama insan
olmanın bir sonucudur. İnsanı içinde yaşadığı zamanda tutan ve geleceğe dair
düşüncelerini umutla sürdüren yaratıcı muhayyile gücüdür.
Albert Camus, modern insanın yaşadığı sorunları Yabancı eserinde anlatır. Modern
hayatta, modern insanın kimlik kargaşası bu eserde Meursault karakteriyle okura
sunulur. Modernist yazarlar da “toplum dışılık” ifadesinden hareketle bu durumu
eserlerinde kurgulayarak okura sunarlar. Yabancı romanı da bunlardan biridir.
Modernist edebiyatın özelliklerini kendisinde yansıtan roman, diğer modernist
romanlar gibi anlamsızlık üzerine durur. Yazarın entrik gerilimi başlatması, dünyanın
artık anlamlandırılamaması gerçeğidir. Bu tarz modernist romanlarda birey, direnen
değilse de anlamlandırılamayan dünyanın karşısında durur. (Savaşır 2007: 24).
Yabancılaşma kavramı, özellikle modern insanın maddî ve manevî olarak
değerlerinden kopuşuyla birlikte ortaya çıkan bir ifadedir. Ancak birey gerek geleneksel
gerekse ahlak yönünden “toplum”la çatışmaya girmekten ziyade kendi kendisiyle bir
çatışmaya girişir. Bu çatışma bireyi yalnızlık ve yabancılaşmaya sürükler.
“Yabancılaşma; bir bireyin herhangi bir uygulama ile başka bir şeye ya da kimseye karşı
yabancılaşması(dır).” (Edwards 1967: 76). Camus’un Meursault karakteri ile
Demirkubuz’un Musa karakteri, modernizmin biçimlendirdiği bir insan figürü olarak
yalnızlık ve yabancılaşmanın simge karakteridir. İki farklı sanat eseri içerisinde aynı
özelliklere sahip Musa/Meursault, toplumda genel kabul gören kuralların olabildiğince
dışında olan, ne kendisine ne de insanlığa da faydası olan karakterlerdir.
Kendine yabancılaşma, bireyin şimdiki durumunun, toplumsal şartların uygun
olması halinde daha iyi olabileceği ve mevcut durumunun kötü olduğuna inanmasından
kaynaklanan hali ifade eder. Birey, özgüvenini yükseltecek ve kendisini toplumun bir
parçası olduğunu hissettirecek değerleri benimsemek ve onları savunmak zorunda
hisseder. (Aşkaroğlu 2016: 3). Meursault ve Musa, “kendisini toplumun bir parçası”
olarak görmeyen karakterlerdir. Bu karakterlerde özellikle; içe kapanma, kendisini
toplum dışına itilmiş hissetme, yalnızlık, ahlaki çöküş, vicdan ve kötülük arasında kalma
ve ruh boşluğu gibi durumlar görülür.
Meursault, ilk olarak annesiyle ilgili davranışından dolayı ilginç gelir. Annesini ne
yaşarken ne de öldükten sonra görmek ister. Annesinin huzur evinde kaldığı süre
zarfında konuşacak çok bir şeyi olmadığı için ziyaret etmeyen Meursault, annesinin
cenazesini de yüzünü de görmek istemez. “‘Tabutu kapamışlar ama ananızı görmek
isterseniz açayım’ dedi. ‘Hayır’ diye karşılık verdim.” (Camus 2008: 16). Meursault,
“insanların ruhunu koruyan ahlak ilkelerinden bir teki bile kapısına uğramamış”
Camus, 2008: 8) birisidir. Meursault, sergilediği saçma/absürd davranışlardan sonra
asla pişmanlık duymadığını şu cümle ile vurgular: “Ben hayatımda hiçbir zaman
gerçekten pişmanlık nedir, duymamışımdır.” Camus 2008: 97). Tüm bu saçma/absürd
davranışlarının yanında ‘Tanrı’ya da inanmayan birisidir. Sorgu yargıcı ile girdiği
diyalogda “Tanrı’ya inanmıyorum” Camus 2008: 70) ifadesini kullanır.
Meursault, akıp giden yaşamın içerisinde oradan oraya savrulan ve kimseyi
umursamayan tavrıyla tüm şaşkınlıkları üzerine toplayan karakterdir. “Başkasının
Tanrısından bana neydi? Başkalarının seçtiği beğendiği hayattan, yazgıdan bana
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neydi?” (Camus 2008:115) ifadeleri kendisinin toplum içindeki varlığından izler sunar.
Meursault, içinde yaşadığı topluma her şeyiyle yabancılaşmış bir karakter olarak,
savunduğu düşüncelerle “kendi kendisini toplum dışına itmiş” birisidir.
Musa, toplum tarafından kabul görmeyen kuralları kendisinde barındıran biridir.
Musa, ruhumuza yabancı gibi görünen, belki de bilinçaltımızın bir yerinde duran ve bize
“kaderine teslim olmuş bir bireyin kendini yok edişi”ni açık bir şekilde gösteren birisidir.
Demirkubuz, Musa karakterini nihilist olarak işler. Nihilizmin özelliklerine bakıldığında
acıyı ve çatışmayı kabullenmeme durumu vardır. Acısız bir yaşamı aramak, dünyayı
olduğu gibi kabul etmemekle benzer bir durumdur. Musa, acı ve çatışmadan kaçan zıt
bir karakterdir.
Yabancı romanıyla Yazgı filmi arasında temel olarak bir farklılık yoktur. Ancak
kitapta anlatılan her şey olduğu gibi filme yansıtılmamıştır. Anlatının olay örgüsündeki
eksiklikleri Brezilyalı bir ajansın anlamlı reklamı ile ifade etmek daha doğru olacaktır.
Bu ajansa göre; bir kitap film olarak gösterime girdiğinde hikâyenin büyük bir bölümü
ortadan kaybolur. (Tablo 1) Ancak Demirkubuz, Yabancı romanından esinlenerek
kurguladığı filmini, romanın konu ettiği en temel problem olan modern insanın
yabancılaşmasını Musa karakteriyle gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır.
(Tablo 1)
Musa, topluma ve kendine
yabancılaşan
bir
kişidir.
Bireysel ve psikolojik bir
problem olan yabancılaşma,
bireyin kendine ve topluma olan
yabancılığını
imler.
Daha
temelde ise bireyin özü ile
varlığının
çelişmesine
gönderme yapılır. (Akyıldız
1998: 163).
Yazgı
filminde
Musa
karakterine dair en büyük
izlenimler savcının odasında
gerçekleşen diyaloglardan elde
edilir.
Savcı: Kusura bakmayın sizin dosyalarınızı okuyorum. Nasılsınız?
Musa: İyiyim.
Savcı: Olayı öğrendiniz herhâlde?
Musa: Evet.
Savcı: Bütün ülke günlerdir yine sizden bahsediyor. Patronunuz geçen hafta
İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gidip gönüllü olarak ifade vermiş. Sonra tuvalete
gitmek için izin isteyip orda tabancayla vurmuş kendini.70
Musa, bu diyalog içinde hiçbir şekilde ne sevinç ne de üzüntü görüntüsü verir.
Savcının anlattıklarını sıradan bakışlarıyla sadece dinler. Savcı, İstanbul 5. Ağır Ceza
Hakimliği’nden gelen yazıda Musa’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini okur.
Musa’nın hiçbir tepki vermemesi savcıyı şaşırtır. Savcı: “Sevinmediniz galiba? Çıkmak
istemiyormuş gibi bir haliniz var” der. Musa bu soruya da hiçbir şekilde tepki vermez.
Savcı: İtiraf metnini okudunuz herhalde?
Musa: Hayır.
Savcı: Sizinle ilgili ama.
70
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Musa: Benimle bir ilgisi yok.
Savcı: Nasıl yok? Bu itiraflar yüzünden idamdan döndünüz ve artık özgür bir
insansınız. Duymak ister misiniz?
Musa: Benim için fark etmez.71
Musa’nın patronu kendi eşini nasıl öldürdüğünü, daha sonra çocuğunun “Annemi
sen öldürdün.” ifadesinden sonra onu da öldürdüğünü anlatır. Bütün bu süreci Musa
üzerine yıkma sebebi ise içindeki hırstan dolayıdır. Yavuz’u doldurup Musa hakkında
yalan ifade vermesini sağlar. Musa’nın annesinin ölümüne sevinmesi olayı tüm
suçlamalara imkân sağlar.
Patron: Musa’nın şüpheli ve tuhaf kişiliği ve yakalandığında anlayamadığım bir
şekilde cinayeti üstlenmesi sayesinde kolayca kurtuldum. Ancak asıl şaşırtan şey
işlediğim bu büyük ve ağır günahın benim arzu ettiğim hayalini kurduğum her şeye
kavuşmuş olmasıydı. Bunu o zaman bile adaletli bulmadığımı, beni bu durumlara
sürükleyen rahatsızlıklarımın belki bu yüzden başladığını ayrıca itiraf etmem lazım.72
Musa, patronunun kendini yıllarca mahkûm etmesini sağlayan gerekçelerini
söylemesine de hiçbir şekilde tepki göstermez. Tüm yaşananlara ek olarak Musa’nın
tesadüfen evlendiği Sinem’le yaşamaya başladığını da öğrenir. Patronun vicdan azabı
çekmesi ve tüm varlığını kaybetmesi beraberinde insanîliğini de kaybettiğini gösterir.
Musa’nın idam edilmesine kadar geçen süreçte tüm değerleri yok sayıp eşini öldürerek
evli bir kadının yanında yaşamaya başlaması asıl dramatik durumdur. Tek dileği ise
Sinem ve Musa’nın kendisini affetmesi olduğunu söyler.
Savcı: Neden yaptınız bunu?
Musa: Bir nedeni yok.
Savcı: Ne soruşturma sırasında ne mahkemede kendinizi hiç savunmamışsınız.
Savunmadığınız gibi suçlamalara da itiraz etmemişsiniz. Bu güne kadar bir kez olsun
ben suçsuzum dememişsiniz. Ve dört yıl boşu boşuna hapis yatıp akıl hastanelerinde
süründükten sonra şimdi gerçek ortaya çıkıyor. Ya cezanız infaz edilseydi? Ya da bu
yanlışlık hiç ortaya çıkmasaydı?
Musa: Ne fark ederdi?
Savcı: Ne demek ne fark ederdi? Kendinize yaptığınız kötülük bir tarafa adalete
cinayet işletmek gibi bir şey bu.
Musa: Bu beni ilgilendirmez ama zaten olan bu.
Savcı: En azından engel olabilirdiniz.
Musa: Ben sadece suçlanmış olmaktan dolayı şikâyetçi olmadım. Bu da benim
hakkım.
Savcı: Tuhaf değil mi bu?
Musa: Benim için değil.73
Musa’nın yaşantısı, eylemleri ve davranışları çok farklıdır. Yıllarca hapishanede
haksız yere yatması ve idama mahkûm edilmesi çok önemli değildir. Meursault ve Musa
yaşantı olarak aynıdır. Demirkubuz, modern insanın diğer insanlardan koparak
yalnızlaştığını ve bu yalnızlık içerisinde kendi kararlarıyla hem çatışma hem de
sıradışılık göstererek kimlik yitimi yaşayan bireye dikkat çeker. Modern toplumda benlik
kırılgan, hassas, bölünmüş, parçalanmıştır. (Gıddens 2014: 215). Musa da değerleri
parçalanmış bir karakter olarak alışıla gelen tüm değerlere aykırı bir yaşam sergiler. Bu
durum toplum karşısında hoş karşılanmadığı için halk mahkemesinde de yargılanır.
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Savcı: Tanrı’ya inanmadığınızı, annenizin ölümünden sevinç duymanızı bizde epey
tartışmıştık. Çok merak ettiğim bir şey var. Gerçekten Tanrı’ya inanmıyor musunuz?
Musa: Hayır.
Savcı: Nerden biliyorsunuz. Oturup üstüne düşündünüz mü hiç?
Musa: Benim için düşünmeye değer bir şey değil bu.
Savcı: Neden?
Musa: Nedeni yok.
Savcı: Neye inanırsınız peki?
Musa: Hiçbir şeye.
Savcı: Bu kadar mı umutsuzsunuz?
Musa: Umutsuz değilim. Bazı konularda hep umutlu olmuşumdur.
Savcı: Hangi konularda mesela?
Musa: Beni doğrudan ilgilendiren şeyler konusunda.74
Savcının bu soruları, Musa karakterinin kimliğini net bir şekilde ortaya çıkarır.
Musa, toplumu değil kendini düşünen, Tanrı’ya inanmayan, hiçbir şeyi önemli olarak
görmeyen bir bireydir. Yabancı romanında Meursault, papaz ve sorgu yargıcıyla
Tanrı’ya inanma noktasında karşı karşıya gelir. “‘İnanıyorsun, inanıyorsun! Ona terk
edeceksin kendini değil mi’? dedi. Tabii bir kere daha ‘Hayır’ diye karşılık verdim.
Kendini koltuğa bırakıverdi.” “Tanrı’ya inanmıyorum da ondan’ diye karşılık verdim.”
(Camus 2008: 70). Meursault, Tanrı’ya inanmaz. “Başkasının Tanrı’sından, beğendiği
hayattan bana ne!” ifadeleri Yazgı filmindeki Musa karakterinin düşünceleri ile aynıdır.
Musa’nın “Ben kendiminkileri bilirim, başkaları beni ilgilendirmez” sözü toplumdan
kopuk, kendinden başka kimsenin düşüncelerini önemsemeyen bir bireyi simgeler.
Patronu yüzünden birçok olumsuzlukla baş başa kalan Musa, yine de keşke bunlar
olmasaydı demez. Hatta “benim için fark eden bir şey yok” demesi olaylar karşısında ne
kadar soğukkanlı olduğunu gösterir.
Savcı: Kim olursak olalım, insanız sonuçta. Ve hepimizin önünde eğilip büküldüğü
bir şey mutlaka vardır. Ben sadece sizinkini merak ettim.
Musa: O zaman şöyle söyleyeyim. Siz ne derseniz deyin. Bütün bu olanlar idamdan
dönmüş olmak falan hepsi vız gelir. Hiçbir şey umurumda değil.
Savcı: Doğrudur belki. Ama az da olsa insanın kayıtsız kalamadığı bir şeyler olmalı.
Musa: Elbette var. Ama bunların zengin olmak, iyi bilgisayar kullanmak ya da hiçbir
kadının hayır diyemeyeceği kadar yakışıklı olmayı istemek kadar önemi yok.
Savcı: İnsan olmak gerçekten bu kadar basit mi?
Musa: Başka ne olma ihtimali var ki?75
Demirkubuz, modern insanın trajik bahtsızlıklarını Musa karakterinde toplar. Tıpkı
Yabancı romanının kahramanı Meursault gibi Musa da modern yaşamdan payına
düşeni alır. Çevresinde olup biten her şeye hatta kendi yaşamlarıyla ilgili olan her şeye
kayıtsız kalırlar. Doğadan, toplumdan kendinden kopan bu karakterler insani özden de
uzaklaşırlar.
Savcının konuşmayı uzatmasının nedeni; Musa karakterinin düşünce yapısını
sorgulamak ve öğrenmek içindir. Değerleri hiçe sayması, annesinin ölümüne hiçbir
şekilde üzülmemesi, her şeye “benim için fark etmez” gözüyle bakması onu toplum
dışına iter. İnsan, zaman ve mekân içinde toplumsal değerleriyle birlikte var olan bir
varlıktır. “İnsan bir zaman tüketicisidir.” (Geçtan 1997: 108). Zamanı ve mekânı
tüketmek bir anlamda yeni yaşama ilk adımı atmaktır. Modern insanın zamanı ve
mekânı tüketmesi yaşama yeni boyut kazandırmaktan çok bireyin toplum içinde gittikçe
yabancılaşmasına yol açmaktadır.
Savcının ahlak ve vicdan arasındaki sorgusu Musa için “sıradan” gelir. Savcı,
Musa’ya şu soruyu sorar: “Annenizin ölümüne sevinecek kadar sevgisiz, karınızın sizi
aldatmasına ilgisiz kalacak kadar inançsız olmanın altından kalkamadığınız için yapmış
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olamaz mısınız?” Musa, tüm bunların çok basit olduğunu ifade eder. Annenin ölümüne
sevinç duyma, eşinin aldatmasına kayıtsız kalma tüm değerlere yabancılaşan bireyi
ortaya çıkarır.
Musa: Üç insanı öldürmekle suçladınız ama annemin ölümüne üzülmediğim ve
karımın aldatmasına kayıtsız kaldığım için cezalandırdınız. Bu da yetmezmiş gibi şimdi
de Tanrı’nın mahkemesine havale etmeye çalışıyorsunuz.
Savcı: Bu kötülerin bile bir şeye inanmak istediğini bir anlama ihtiyaç duyduğunu
göstermiyor mu?
Musa: Benim için ikiyüzlülüktür bu. Böyle olmasaydı başkalarından önce kendinize
cezalandırırdınız.
Savcı: Peki bütün insanlık ikiyüzlülük mü yapıyor?
Musa: Daha da beterini. İnsan olmanın bütün yükünü benim gibilerin omzuna yıkıp
kaçıyorlar.
Savcı: Ya onların çektikleri? Bir bakın çevrenize. Dünya inananların çektiği çilelerle
dolu.
Musa: Siz çileyi değil kötülüğü gösteriyorsunuz.
Savcı: Ağır konuşuyorsunuz. Eğer gerçek bu bile olsa karımızın bizi aldatmasına
seyirci kalıp annemizin ölümünden sevinç duymayı kabul edersek geriye pek bir şey
kalmaz. İnsan ruhu bu kadar da boş olamaz.
Musa: Ya gerçekten boşsa?
Savcı: O zaman o ruh için dua etmekten başka çare kalmamış demektir. 76 Musa
insanlar arasında kendisini kurban olarak görür. Tüm insanlığın ikiyüzlülük yaptığını
ancak olumsuz durumların güçsüz insanların boyunlarına takıldığını ifade eder.
Demirkubuz, Musa karakteriyle alışılmışın dışına çıkar. Özellikle Camus’un Meursault
karakterinden yararlanarak yeni bir insan modeli sunar. Bu insan modeli; modern
dünyanın yıkıcılığı karşısında kendilik değerlerini yitiren, yaşadığı topluma
yabancılaşan, yalnızlaşan ve kimliğini yitiren bireydir.
Sonuç
İnsan, yapıp-eden bir varlık olarak kendisini bir yere konumlandırmaya ve
toplumsallaşmaya çalışır. Toplumsallaşma, bireyin içinde yaşadığı toplumun tüm
değerlerini benimseyip uygulamakla kendisine bir kimlik kazanmasıyla gerçekleştirilir.
Bu kimlik, toplumsallaşmanın en önemli faktörü olan dil vasıtasıyla edinilir. Düşünen
bir varlık olarak insan; duygu, düşünce ve anlam arayışını içinde bulunduğu çağa göre
düzenler ve bir başkasına aktarır.
Edebiyat, dönemin penceresi olarak içinde bulunduğu zamandan ve toplumdan izler
sunar. Her devrin kendi eserini ortaya koyması o dönemin sanat anlayışının esere
yansıması edebiyat ve toplum için önemli bir husustur. Yazar veya şairler, içinde
yaşadıkları zamanın gerek kendi iç dünyalarında gerekse toplumun bilinçaltında
bıraktığı etkileri yapıtlarında işlerler. Albert Camus, bu zaman ve uzamdan hareketle
içinde yaşadığı modern çağın olumsuz yönlerini Yabancı eserinde işleyen yazarlardan
biridir. Camus, bu eserinde modern toplumun belirleyici özelliklerinden birisi olan
bireyin geleneksel yaşam biçimlerinden kopuşunu, değerler yitimini ve yalnızlaşan
insanı işler. Camus’un yarattığı Meursault karakteri, bu değerler yitimini ve toplum
dışılığı yaşamıyla özdeşleştirmiş bir karakterdir.
Demirkubuz’un Yazgı filmini; görüntü, hareket ve anlam değerleri bağlamında
Camus’un Yabancı eseriyle “metinlerarasılık” kavramından hareketle değerlendirmek
mümkündür. Modern insanın trajik bahtsızlığı olan yabancılaşma ve yalnızlık,
Demirkubuz’un Yazgı filminde işlenir. Yönetmen, yarattığı Musa karakteriyle özelde
bireyin genelde ise toplumun en önemli değerleri arasında sayılan ‘geleneksel yaşam
biçimi’nin yok sayılmasını izleyicilere aktarır. Her iki eser arasında çok farklılıklar
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olmamakla birlikte temel olarak verilmek istenen mesajın açık bir şekilde verildiği
görülür.
Musa ve Meursault karakterlerinin hayata bakışları, içinde yaşadıkları topluma ve
toplumsal değerlere aykırı hareket etmeleri, diğer insanlardan farklılaşmaları ve
zamanla farkındalıklarını kaybetmeleriyle onların toplum dışına itilmelerine neden
olur.
Çalışmada Camus’un Yabancı eserinden hareketle Demirkubuz’un Yazgı filmi
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Her iki sanat eserinin tüm yönlerinden ziyade annenin
ölümü ve sonrası, eşinin aldatma olayı ve sonrası, karakterlerin hem toplum
mahkemesinde hem de adli mahkemede yargılanmaları üzerinde ağırlıklı olarak
durulmuştur.
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Demet Irklı Eryıldız & Halil Semih Eryıldız
Horasanlı Bilgeye Avrasya’dan Selam
Giriş
Dr. Yusuf AZMUN İran Türkmenlerinden olup 1939’da Horasan bölgesinde
Gumbedikâvus’ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren merak saldığı dil ve edebiyat
sahasına ilgisini hiç bir zaman kaybetmedi. Yusuf Azmun bir dil bilimci, sanat, kültür
insanı olarak yaşamı boyunca içinden çıktığı Türkmen dünyasının her ayrıntısıyla iç içe
yaşadı. Türkmen Türkçesi üzerine çalıştı. Türkmen şair Mahdumkulu hakkında ve
Türkmencenin söz varlığı üzerine çalışmalar yaptı.
Gumbedikâvus’ta dünyaya gelen ve İran Türkmenlerinden olan Yusuf Azmun, 23
Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda “Türk Diline
Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür. Yusuf Azmun’un her ne kadar Türkmen
Türkçesi ve Mahtumkulu hakkında çeşitli çalışmaları olsa da “Dede Korkut’un Üçüncü
Elyazması” kitabını yayımladıktan sonra, yazarın adından daha fazla söz edilmeye
başlanmıştır. Kitap tanıtımı olarak Yusuf Azmun’a ait bir çalışmanın seçilmesinde
bunun da etkisi vardır.
Türkmen dili ve edebiyatı sahasında, Türkçe-Farsça dil ilişkileri ile Türkçenin köken
bilgisi sorunları gibi çetin konularda uzun yıllardır çalışmalar yapan Dr Azmun, 1974’te
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümüne
yabancı uzman olarak işe girdi ve aynı yıl Türkmen Dili Ses Bilgisi monografisi
neşredildi. Türkçe, Türkmence, Özbekçe, Azerbaycan Türkçesi, Tacikçe ve
Kırım Tatarcasından radyo haberlerini ve gazete makalelerini İngilizceye çevirdi ve
“Kıdemli Uzman Dilci” unvanını kazandı. BBC’de çalışırken Oxford
Üniversitesi’nde Türkmence dersi verdi.
Yusuf Azmun bugün 83 yaşında olup ürün vermeyi kesiksiz sürdürmektedir;
Yazdığı sayısız makale ve kitaplar arasında son olarak Dede Korkut’un Üçüncü
Elyazması kitabının yazarıdır. Yusuf Azmun tarafından yazılan son kitap "Dede
Korkut’un Üçüncü Elyazması" okurların beğenisine sunulmuştur.
Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesinde (2000-2008) yılları arasında çalışan Yusuf
Azmun ile tanışlık yanında karşılıklı bilimsel düşünce paylaşımlarımız bu dönemde
başlamış olup halen sürmektedir.
Aile olarak bizlerin ABD çalışmaları ve onların Türkiye ziyaretleri sırasında da
ilişkilerimiz sürmektedir. Üzerinde çalıştığı konular üzerindeki emsalsiz hakimiyeti
yanında azmi, çalışkanlığı, sınırsız enerjisi, arkadaşlığı ve ekip sadakati, dünyayı
kapsayan gözlemci ve şakacı yeteneğiyle girdiği her toplulukta lider olarak öne
çıkmaktadır.
Türkmen Kimliği
Türkmen sözcüğünün “Dîvânu Lugâti’t-Türk”‘te Oğuz sözcüğü ile aynı anlamda
kullanıldığı bilinmektedir. Sözcüğün anlamı ile ilgili olarak Türk-mânend ‘Türk’e
benzer’, büyük Türk, öz Türk, iman etmiş Türk gibi farklı görüşler bulunmaktadır.
Türkmen Türkçesi, Oğuz Grubu Türk lehçelerinin Doğu kolunda yer almaktadır.
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Türkmen Türkçesi, lehçeye özgü ses bilgisi özelliklerinin bulunması, arkaik unsurları
barındırması ve Kuzeydoğu Türkçesinden etkilenmiş olması ile Türkoloji çalışmalarında
yerini almıştır.
Kaşgarlı Mahmud ile başlayan ağız, şive ve lehçe çalışmaları, XX. yüzyılda hız
kazanmıştır. Samoyloviç ve A.P. Potseluevkiy ile başlayan Türkmen Türkçesi çalışmaları
ise günümüze kadar devam etmiştir. Akademik çalışmalar ve ders kitabı niteliğinde olan
bu çalışmaların bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı kaynaklıdır. Bu alanda Dr. Yusuf
Azmun çalışmaları emsalsiz ağırlık taşımaktadır.
Anayurt Horosan Özellliği Ve Önemi
Dr. Yusuf Azmun Doğum yeri Kümmet; Günbed-i Kavus, İran‘ın kuzeydoğusunda Gülistan Eyaleti‘ndeki kent, İran Türkmenleri‘nin yaşadığı en büyük kenttir.
Nüfusu yaklaşık 130.000 olan bu kent İran’ın en eski kentlerinden biridir. Gümbed-e
Kavus doğudan Minudeşt şehristanı’na, batıdan Akkale şehristanı’na, güneyden
Azadşehr

şehristanı’na

ve

kuzeyden

ise

Taşlıburun

şehristanı’na

ve Türkmenistan sınırlarına komşudur. Eski adı Gorgan, Verkane, Hirkan, Cürcan diye
de geçmiştir. Bu kentin arkeolojik kalıntıları birinci derece sit alanı olarak kent
merkezinin 3 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
1006 yılda Unsur el-Meali adlı bir hakim bu kentte 86 metre yüksekliğinde bir anıt
yaptırmıştır ve bu sağlam bina hala dünyanın en yüksek tuğla yapısı diye tanınmaktadır.
Bu kentte Ebu Reyhan Biruni ve İbni Sina ve Abdulkahir Cürcani gibi birçok şahsiyetler
yaşamışlardır.

Gonbad-e Qâbûs Mausoleum in Golestan province, 10th-century Ziyarid
dynasty architecture; Dünyanın en yüksek tuğla binası olup kümmet’tedir
O yüzden bu kent Türkmensahra adlı bölgenin merkezi olarak da tanınmaktadır.
Kentin yeni planlaması 1926’da Alman mühendisleri tarafından yapılmıştır. Kent
İran’da bir şehir planlamasına dayalı kurulan ilk şehir olma özelliğine sahiptir.

Uygarlıkların kültür ve yaşamın en önemli taşıyıcısı ve temel göstergesi
dildir.
Türkçe; Çin, Hint ve İngilizce sonrası dördüncü büyük dil ailesidir. Çin ve
Hindistan’ın içe kapanmasıyla İngiliz diller ailesi Dünyanın her köşesine
yayılmıştır. Türk lehçe ve ağızları gerek dil kurgusu, sentaksı, gerekse söz kökleri ve
türeme kurallarıyla özlerini korumaktadır. Asırlar boyu gerek
· Çin ve Hint ana bölgelerinde egemen olan güçleri tarafından kendi alanları
içinde
· Rusya; Orta Asya ve Sibirya coğrafyasında,
· Avrupa haçlı planlaması, kök dil ve akraba kök guruplarını karşı soykırım,
asimilasyon uygulamalarıyla Türk topluluklarını yok etmeyi başarmıştır. Ancak her şeye
rağmen;
· Grönland gibi çok geniş bir coğrafyada seyrek yerleşmiş halkın %80 inden fazlası
Türk diller ailesi içinde yer alır.
· Avrupa’nın göbeğinde Moldova Gagavuz ülkesinin güzel cumhurbaşkanı söylevini
duru Türkçe dilinde vermekte,
· Himalaya eteklerinde Hint coğrafyasına dayalı ancak binlerle ifade edilen sayılara
inmiş Hunsalar bile biraz dikkat ve çabayla bizim bozulmuş lehçemizden daha güzel bir
ağız konuştuğu duyulacaktır.
· Etnik çatışmalar nedeniyle taraf olmak zorunda kaldıkları için yurdunu terk
ederek ülkemize gelecek Afganistan kökenli Türklerin önemli bölümü, dil ve
kültürümüzün üretici olarak; esnaf, sanatçı, sanayici, çiftçi, kültür ve bilim insanları
olarak varlığını sürdürmek isteyen, (İngiliz, Rus ve ABD işgalleriyle ezilen) güçlü,
çalışkan akrabalarımız, dil-kültür ortakları ve varisleridir.
Horosan’dan kaynaklanan göç ile Suriyeli istilasının hiçbir benzer yanı
yoktur.
Bu gerçeği tersine çevirmek ve ülkeyi iç savaşa sürüklemek için ideolojik propoganda
bilinçli kışkırtma ve yanıltma düzenekleri ısrarla kullanılmaktadır. Suriyeli istilası ile
Doğudan başlayan yeni Türk göçünü benzetmek için yapılan sahtekârlıklar Taliban
bayrağı diye gösterilen Afgan bayrağını 2019 yılında göndere çekmeyi pişirip
günümüzde pazarlamak, kırsalda gelenlerin hangi dilde ne kadar güzel bir Türkçeyle
söylediklerini sansürleyip kalabalık erkek topluluğu yürüyüşleri ve sahte bıçaklama,
öldürme videolarını güncellenme yoluyla kışkırtma tamamlanmaktadır.
Dünü Bilmeyenin Günü; Günü Anlamayanın Geleceği Olmaz!
Cengiz önünden kaçıp Selçuk uygarlığını kuranlar gibi;
Göç düzenlemeleri, Etrüks garnizonları geliştirilmesiyle Roma devletini var etti;
Çin’de bile özellikle Türklere karşı yaygın uygulanmış,
En başarılı göç yerleştirme uygulaması Bizans’ın Avar göçlerine karşı
uygulamalarıdır.
ABD’yi bu günkü gücüne kavuşturan, 200 yılda dünya gücü yapan temel politika
budur.
Timur sonrası Osmanlı üretim ve kültür tabanını oluşturanlar, bu stratejinin en
yaygın ve gelişmiş yöntemleri Osmanlı tarafından Avrupa genişlemesinde Karaman
(1463 Bosna- 1664 Girit) yerleştirmelerinde kullanmıştı.
1821 Mora katliamlarından başlayarak 93 ve Balkan harbi sonrasına uzanan yüzyılda
yeni haçlı soykırımından kurtulabilen beş milyon muhacir in cumhuriyette yerleşmeleri;
Ulusal kurtuluş sonrası da Mübadiller; Günümüze kadar süren balkan dönüşleri,
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Anadolu’yu canlandırıcı aşı olmuştur. Yurt dışındaki benzer sayısız başarılı uygulama
ayrı bir örnekleme konusudur. Ancak günümüzde de süren iki yüzyıllık Ellis projesi diye
bilinen; ülkenin her noktasına yayılan ve Dil eğitim ile başlayan ABD milliyetçiliğini
aşılama düzeni; bunu süsleyen yıllık elli beş bin kişilik ‘göçmen piyangosu’ tiyatrolarıyla
her yıl iki milyon kişilik aşılama süreci sürmektedir.
ABD, Kanada ve Almanya benzeri Batının önde koşan ülkeleri bile göçle başlamış
teknolojik üstünlüğü, akademik ve kültürel yarışı, böyle sürdürmektedir.
Afganistan’ Horasan’ın merkezidir. Bin yılı aşan Türk uygarlığı; kitap, sözlük, üretim
ve devlet geleneğinin temellerini atıldığı bölgedir. Düşünce ve felsefemizin, Ahi Evran
Mevlana, Anadolu erenleri, Hacı Bektaş Veli, Alpaslan, Gazneli Mahmud’un
atayurdudur. Afganistan’daki son İŞİD katliamlarına Horosan Hücresi adının verilmesi
de sistemli bir karşı karşıya getrime; birbirine vurdurma tuzağıdır,
Afgan milleti veya halkı yoktur; Afganistan Türk, Türkmen, Özbek, Hazara, Peştun,
Pak gibi sayısız milletleri, halkları ve boyları barındıran; dünyanın en verimli alt
bölgesini parçalamak için oluşturulmuştur. Orta Asya adlandırmasının tanımladığı
coğrafi üst bölge aslında Ural-Altay toplulukları ve dil ailesinin odağıdır.
Horosan coğrafyanın ancak bir bölümü Afganistan diye adlanmış topraklardır. Bu
yapay karıştırma kurgusu önemlidir; Benzer kurguların çok daha mükemmel örnekleri
yüzlerce yıl önce Avrupa’da, Balkanlarda ve Orta Asya’da kurulmuştur. Bunun nedeni
yüz yıllar boyu üreten ve çevresine egemen olan üst Türk kültürüne karşı duyulan
korkudur. Bu korkunun yarattığı soykırım düzeni Ural-Altay uygarlığına komşu
coğrafyalar; Balkanlar gibi bölgelerde kahredici düzeneklerle, Türk dilini iki yüzyıldan
kısa sürede yok etmeyi başarmıştır.
Horosan ilk türk yurdudur, onuncu yüzyılda başlayan Türk rönesansının odağıdır.
Ortaçağ’ın siyasî, idarî, ticarî ve kültürel açılardan önde gelen bölgesidir. İran ile
Hazar denizi kıyılarını Orta Asya’nın önemli şehirlerine bağlayan stratejik bir mevkide
ve işlek bir ticaret yolu üzerindedir.
Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda daha eski dönemlerden itibaren düzenli bir
sulama sistemiyle beslenen gelişmiş bir tarım hayatının izlerine rastlanmıştır. IV. (X.)
yüzyıl coğrafyacılarından İstahrî, ham ipek ihracatıyla tanındığını kaydeder (Mesâlik, s.
263). Ortaçağ boyunca en önemli geçim kaynağı ipek ve kumaş dokumacılığı, bakır
işçiliği, hayvancılık ve ticaretti.
Kaynaklarda, canlı bir ticarî hayata sahne olan şehrin pazarlarından ve burada
dokunan kumaş ve kaftanlardan övgüyle söz edilir (Ya’kūbî, s. 55; İbn Havkal, s. 171).
Bugün de gıda ve deri işleme sanayiinin yanında tekstil (yün, pamuk) sanayii ile ünlüdür.
Stratejik öneminden dolayı Merv Horasan’ın askerî ve idarî merkezi haline getirilen
şehir pek çok İran şehri gibi başlangıçta müslüman fâtihlere karşı başkaldırmışsa da
isyan bastırılmıştır. Ancak Horasan’ın bu karışık durumu Muâviye b. Ebû Süfyân
dönemine kadar sürmüştür.
Muâviye devamlı karışıklıkların yaşandığı, bir türlü istikrara kavuşamayan Irak’ın
genel valiliğine 45 (665) yılında Ziyâd b. Ebîh’i getirdi. Ziyâd Irak’ta istikrarı sağladıktan
sonra önce Hakem b. Amr’ı, ardından Rebî’ b. Ziyâd el-Hârisî’yi merkezi Merv olan
Horasan valiliğine tayin etti.

Horosan Coğrafyası ve Dr. Azmun’un doğum yeri
Abbâsî ihtilâli de Merv’de patlak verdi. Ebû Müslim-i Horasânî 129’da (747)
Araplar’dan çok İranlı köylülerle diğer mevâlîden oluşturduğu ordusunun başında şehre
girdiğinde çarpışmayı göze alamayan Emevîler’in son Horasan valisi Nasr b. Seyyâr
ailesiyle birlikte kaçmayı tercih etti (Taberî, VII, 353 vd.). şehrin asıl gelişmesi Me’mûn
zamanına (808-817) rastlar. Merv’i kendisine başşehir olarak seçen Me’mûn’un
Mâverâünnehir istikametine açılan Müşkân kapısı yakınlarında bir saray ve askerî
garnizon inşa ettirmesinden sonra şehir o yönde genişlemeye başladı. Merv,
Sâmânîler’den sonra kurulan Gazneli hâkimiyeti döneminde de Horasan’ın idaresinde
her açıdan öne geçen Nîşâbur’un yanında ikinci planda kaldı
Selçuklular Horosandan başlayıp Anadolu ve Balkanlar yoluyla Orta Avrupaya kadar
uzanan uygarlığın da kültür eğtim ve örgütlenme odağıdır. Merv Dandanakan Savaşı’nın
(431/1040) ardından yapılan kurultayın kararıyla Doğu Horasan’ın hâkimiyetini eline
alan Çağrı Bey’in idare merkezi oldu.
Çağrı Bey ve oğlu Alparslan burada kendi adlarına sikke bastırdılar. Alparslan’ın
Selçuklu tahtına geçmesiyle birlikte (455/1063) şehir Horasan’ın idaresiyle
görevlendirilen Selçuklu şehzadelerinin merkezi haline geldi.
Melikşah zamanında surları yenilenen Merv, Sultan Muhammed Tapar döneminde
doğuya tayin edilen Melik Sencer’in siyasî-idarî merkezi oldu. Tapar’ın vefatından sonra
gelişen olaylarda Sencer’in Selçuklu tahtına müdahalesi ve Sâve savaşıyla (513/1119)
hâkimiyeti ele geçirmesinin ardından Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun başşehri oldu.
Sultan Sencer (1118-1157) uzun iktidarı müddetince burayı geliştirmek için büyük çaba
harcadı. Surların dışında kalan rabaz, çevresine yeni surlar yapılmak suretiyle şehre
dâhil edildi, böylece Yeni Merv (Sultan Kal’a) ortaya çıktı. Sultan Sencer zamanında her
açıdan en parlak dönemini yaşayan Merv çok sayıda medrese ve kütüphanesiyle bir ilim
merkezi haline geldi.
Timurlular zamanında Şâhruh, Merv’i yeniden eski günlerine döndürebilmek için
812 (1410) yılında yeni bir bent yaptırarak sulama kanallarını tekrar faaliyete geçirdiyse
de ne kâfi miktarda su temin edilebildi ne de suyu eski yerleşim merkezine taşıyabilmek
mümkün oldu. Şah İsmâil’in 916 (1510) yılında Şeybânî Han’ı yenmesinden sonra Safevî
hâkimiyetine giren şehir zaman zaman Özbek hücumlarına mâruz kaldı.
XII. (XVIII.) yüzyılda da Buhara Emîri Murad Han’ın Murgāb Bendi’ni yıkıp halkı
sürgüne yollaması yüzünden canlılığını tamamen kaybetti. Bölge 1884’te Ruslar
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tarafından ele geçirildi ve yeni sulama kanalları açılarak pamuk ziraatına elverişli hale
getirildi. Merv günümüzde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilân
eden Türkmenistan Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bugün şehirde
Sultan Sencer Türbesi ile bazı bina ve sur harabelerinden başka yaşadığı eski ihtişamlı
günleri hatırlatacak herhangi bir tarihî eser yoktur. Artık parçalanmış Horosan’in çok
küçük bölümü olarak kalan ve Merv adını taşıyan idarî bölümün yüzölçümü 86.800 km2,
nüfusu 1.289.500’dür (2003)
Bölge Birlik Ve Yönetimlerinin Dünyada Artan Önemi Ve Horosan
Çağdaş toplumların evrimi bölgesel çözümlemelere yeni boyutlar getirdi. Artık sorun en
uygun yönetim biçim ve çerçevesini bulma ve farklı ülke parçalarının üstünlük ve
risklerini tartma noktasını aşmaktadır; "Son yirmi yılda üçüncü dünya ülkelerinde ve
daha yakın zamanlarda sanayileşmiş ülkelerde insanlar iktisadi büyüme kuramlarının
yetersizliğinin farkına vardılar. Hâkim iktisat kuramı, durduran ve yavaşlatan frenlerin
serbest bırakılması sorunun çözülmesi halinde gelişmenin özdevinimsel (otomatik) olarak
ortaya çıkacağını öngörmektedir.
Hem kalkış aşamasında gelen hem de sanayileşmiş, yenileşme gereken ülkelerde
ortaya çıkan ekonomik zorluklar yaklaşımlar değiştirdi. Büyümeyi güvence altına almak
sadece çıkmak için gürleyen bir makinenin frenlerini serbest bırakma sorunu olmayıp,
öncelik gösteren herkese fırsat ve özendirme ile gerçekleşebilir. Her yörenin sorun ve
üstünlüklerinin farkında olmadan başarı sağlanamaz. Böylece bölgesel bakış açısı
yeniden moda olmaktadır.’11’
Gelişme yaşam koşullarındaki, haklı görülmesi hiçbir biçimde olanaklı olmayan,
eşitsizliklere karşı yükselen kızgınlıkların etkisiyle, Bölgesel sorunlar, açıkça iktisadi boyut ve
ağırlık kazandı.
İkinci olarak bilginin geniş alanlara yaygın kaynaklardan merkezi olarak toplanıp
işlenebilmesi bilgisayar kullanımının yaygınlaşması müthiş, keskin bir özekleşme kuşku ve
korkusu getirmektedir. Gelişme sürdükçe toplum yapısı karmaşıklaşmakta, sunulan mal ve
hizmet çeşit ve genişliği artmaktadır. Bu tür karmaşık yapılar bilginin üst üste çakışmasını ve
ziyanını azaltacak sayısız bilgi değişimi gerektirmektedir.
Böylece tek merkez; sınırsız uzmanlaşma ve anında yetki kullanımı toplumun ve bireyin
tercih kullanımının zenginleştiriyor görünürken, denetim olanaklarını sorumsuz grupların
elinde yoğunlaştırma fırsatı vermektedir, insan özellikleri ile oynanmasına varan,
gelişmelere karşı büyük ölçeklerde hiçbir süzgeç veya freninin bulunmaması bu bağlamda da
gözleri bölge ve yöre çözümlemelerine çevirmektedir.
Üçüncü olarak, kültürel kimlik, ruhbilimsel ve toplumsal aidiyet sorunları modem
toplumların günbegün gündemini adeta işgal ederek önem kazanmaktadır. Geçmişte
insanlara referans noktası olarak ipucu veren din, ideoloji aile, cins ve ulus bağları
çözülmekte öte yanda karmaşıklaşan toplumda tek tek birey olarak kendini tanımlama hem
yaygınlaşmakta hem de çok zorlaşmaktadır.
Bu gelişmelere karşı da her kapıyı açan bir maymuncuk gibi, yöreselleşme,
bölgeselleşmenin yeniden keşfi yukarıdaki sorunların bir bölümünü hafifletebilecek
görünmektedir. Ulusal bilincin geçerliliğiyle ilgili kuşkular her geçen gün biraz daha
yüksek sesle dillendirilirken, yöresel bilincin etkinliği ve baskıcılığı bir çözüm gibi
görünse bile bu çözümün modem toplumsal sorunlara karşı etkinliği hayli irdeleme ve
çözümlemeye muhtaçtır.

Türkiye gibi bölgesel çözümlemelerini daha bu üç yepyeni alt başlıkla ilgilenme noktasına
varamadan gelişme için uygun yönetim birimleri oluşturma aşamasına takıldığı ülkeler
bu aşamada çok şanslı sayılabilir.
• Özetle iktisadi planlamanın yetenek ve becerilerine karşı gelişen kuşku,
• Özekleşmeye karşı tepki,
• Yöreselleşmeden insani yarar sağlama, vb. dürtüler ile dünyada yeni gelişen
"eğilimleri inceleyip, çözümleyerek atılacak yeni adımlar ve yönetimlerin yeniden
yapılanmasıyla en yeni araştırma, sorun ve çözümleri bağdaştırabilir.
Uygun yönetim birimleri oluşturduğu sanılan gelişmiş-ülkeler ise kendi yönetim
yapılarını uygun görmeye devam etmeleri ile geçecek süre, gelişmekte olan ülkelerin
aradaki açığı kapamasına yardımcı olabilir. İktisadi sorunlardaki tıkanma, gelişme
sürecindeki dengesizlik, yanlışlık ve belirsizliklerle çığlığa dönüştükçe iktisatçılar bölgeyi
çözümsel görüş açılarına almaya çalıştılar,
Hâlbuki Devinbilim bir devreye uygulanan vurmanın, artan veya eksilen biçimde nasıl
aktarıldığını anlatır. Bölgeye uygulanabilir araçların elde edilmesi için kapalı ekonomiden
açık ekonomiye geçmek yeter.
Yörebilim savunucusu W. Isard ve diğerlerinin kendilerine seçtikleri ilgi alanı budur.
Alışılagelmiş yerleşim modellerinde daha önceden fark edilen, mesafenin etkisi, çekim
modelleri çerçevesinde dizgesel olarak çözümlenmiştir. “Mal ve özellikle hizmetlerin,
ulaşım sınırları olduğuna göre, oluşan gelir dolaşım ve yeniden dağılımını yeryüzünde
belli bir çerçeve içinde yapacaktır.” Bu teorem; bölge olayını anlamada yörebiliminin en
önemli katkısıdır.
Böylece dışsal koşullara bölge anakentleri ve etken oldukları alanların tepkileri,
gösterilebilir; belli bir ekonomik eylemin sonuçları, önceden tahmin edilebilir. Örneğin bir
demirçelik veya otomobil kompleksinin yerleşimi ve sonuçlan irdelenebilir.
Yörebilimin yerleşim kuramı ve Keynesci genel İktisattan yola çıkarak değişik bölgelerin
ekonomik gelişmesinin dengeleneceğine dair iyimser öngörüsü, zamanla doğru çıkmadığı
gibi, gelişme kutuplarını ortaya atan François Fecroux (1955) tarafından yadsınmıştır.
Artıran etkileri ve dışsallıklar ile her birimin tepki biçiminde farklılıkları yerel
koşulların, yerleşmenin ve birim insiyatifinin öne çıktığı yeni modeller gereksinimini
arttırdı.
•
Gelişmenin; gerçekleşmesinin yerel koşullarının farkında olan dış güç
mihraklarına fazla ağırlık tanımayan kişi ve kurumlara ağırlık verilmesine bağlı olduğu,
görüldü.

Bölgesel birimlerin zıtlığından olumlu sonuç çıkarmak kutuplaşmış bölgelerde
ekonominin çarpan,

Artıran etkilerinden homojen bölgelerin verdiği aidiyet hissinin yarattığı katalizör
etkilerinden yararlanılabilir. Bu etkilerin her birinden gereken yararı sağlamak için
bölge tanım, kapsam, sınır ve ilişkileri ile oynanabilir.
Sınırlı ulaşım ile dışsal ekonomi kavramları kutuplaşma ve uyum dürtüleriyle
birlikte kullanılır hale getirilebilir. Bölgesel gelişme tarihinin son başlığında ekonomik
devrelerin, politik yaşam yönetim gerekleri ve bilgi iletişim ile iç bağımlılıkları (Dear
1981) ve bilgi devrelerinin bütün toplumları yapılandırdığı (Smith - 1976) tartışmaları
zikretmek gereklidir.
Asimetrinin ve güç akışlarının toplumların karmaşık yapısında sınıf
katmanlaşmasının basit işleyişini aştığı yöreselleşmenin işlevsel şemaları ile iletişim
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mantığının toplumsal, siyasal dinsel işleyişlere egemen olduğu (Renfrew 1984) ve
insanbilimcilerin "Toplumsal bireyin öz kimliğini kavramasını sağlayan değerlerle yüklü
olduğu" katkısı ile sonuçlandırabiliriz.
Bölge Kademeleri Ve Horosan
“Her eylem temas ve sık sık eylemli ilişki gerektirir. Bölgesel bağlar bu ilgili
alanların homojenliğinden ziyade temas ve ilişkilerin yarattığı kutuplaşmalardan
oluşur. 20. yy. başında oluşan bu kuram 20 yy. bölge kutuplaşma, gelişme ve uyum ilişki
ve kuramlarının kaynağını oluşturacak, bölge plan ve "Yörebilim" tartışmalarının sıcak
odağı olacaktır. Bölge, bölgesel gelişme, tanımları ile büyüklüklerin katı sınırlaması,
tanıtım ve açılarından ilk anda zorunlu görülebilir. Akademik açıdan gerekli olan bu
tanımlama ve sınırlamalar; politika geliştirme ve politikaları uygulama araçları
geliştirme gayretlerinin önüne kalıcı engeller oluşturabilir.
Bölge’nin bir ülkeden küçük; kentten büyük bir mekân parçası;
Bölge yönetimi ve planlamasını "ulusal bütünlük" düşüncelerine göre sakıncalı
bulanların her tür fizik ve mekân planlama karşıtlıkları ile bütünleşip parçalanamaz bir
blok oluşturmalarına; bölge planlama ve yönetiminin gelişmiş bölgelerde, anakent ve
megapollerdeki vazgeçilmez rolünün göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Çünkü en
büyük anakent bile yüz ölçüm olarak bugün kentten büyük ama ilden küçüktür.
Örneğin İstanbul insan sayısı, ekonomik eylem, mekân düzeni ve yaratım hızı olarak
ülkenin diğer altı klasik bölge tanımından daha büyüktür. O halde engelleri aşabilecek
yeni bölge gelişme politikalarının geliştirilmesi için önce bölgenin ve yukarıdan aşağıya
planlama kavramlarının engelleri aşabilecek biçimde, yeniden tanımlanmasına gerek
duyulabilir.
Bu tanımlamaların önemli bir bölümü bilimsel yazında önceden yapılmıştır:
"Herhangi bir ulus içinde sadece uluslar ve bölgeler yoktur. Aynı zamanda
bölgelerin içinde alt bölgeler ve kentsel alanlar olup, bunların içinde de topluluk
komşuluk birimleri ve diğer yerel birimler vardır. Daha da ötesi, ulusların
kümeleşmesi, dünya bölgelerini, dünya bölgeleri ise küresel dizgeyi oluşturur. Kısaca
alanların ve düğümlerinin dünyanın değişik yerlerinde her birim ve her aşama
düzleminde, değişik amaç ve gereksinimlerle düzensiz yapılanmış aşama sırası
(hiyerarşisi) vardır. Bu amaç ve gereksinimler, daha önce sezdirildiği gibi, yoğun
çatışma ile her tür ve sayısız zıtlıkla karışmıştır.
W. Isard’ın SSJC söyleşisinde "Bölge Bilimi" sorunlarını anlatırken sıraladığı aşama
sırası(hiyerarşi) bir ülkedeki mekân kademeleri ile bunların ilişkilerini yeniden
irdelerken rehber olarak kullanılabilir. Küresel çerçeve, uzay verilerinin şimdilik ihmal
edilebilir sanıldığı günümüzde en geniş ve ilk çerçeve sayılabilir. Tamamen düzensiz gibi
görülen gelişmesi tarihte Roma, Britanya, günümüzde "ABD barışlarıyla (*Pax
Americana!)" bir süre tek bir odaktan (planlanmasa bile) yönlendirilebilmiştir.
Günümüzde, insan hakları bildirgesi, çocuk ve sakat hakları; savaş, soykırım ve ırkçılığa
karşı (çoğu kez çok yavaş işleyen veya işlemeyen) bildiri ve çıkışları konut (habitat)
izlencelerdir. Çevre koruma girişimleri iktisadi ve toplumsal gelişme izlenceleri ve değişim
savlı örgütlenmeleri ile küresel çerçeve diğer tüm mekan yapılarını (üst, bölge, ulus alt
bölge, yerel ve insan ölçeğine dek) zaman zaman en çok etkileyen yapıdır.
Yeni üst bölge önerisinin temeli de horasan’dadır; Ulusal devletler veya bölümlerinin,
içine alan üst bölgeler son otuz yılda ulusal bölgeler kadar günceldir. Batı Dünyası için
dünyanın tamamı sayılan Roma İmparatorluğunu veya Osmanlı, Avusturya, Macaristan,

Rusya, eski SSCB"yi ABD’yi ve AB’yi güncel örnekler olarak alabiliriz. Günümüzde de
Avrupa Birliği, Güney Amerika’nın, "Pasifiğin Yedi Devi"nin düşlenen birliği savlan
tartışmayı canlı tutarken; Türkiye’de Karadeniz İşbirliği-Avrasya-İslam Birliği ve özellikle
"Avrasya Birleşik Devletleri" tercih ve tartışmaları bu başlığı acil gündemde tutmaktadır.
1. Ülke
Bir veya birkaç ırka dayanan devlet sınırlarındaki yönetim birimleri ise tam bir
değişim gereğiyle iç kaynaşma ve çatırdama halindedir. Günümüz dünyasında var olan
devletlerin neredeyse çoğunluğu, bölünme ve yeniden birleşme olasılık ve eylemleriyle
meşguldür.
Sorun sadece farklı bölgelerde yerleşik farklı dil, ırk, din kümeleriyle ilgili olmayıp,
hareketlilik, iç ice yaşayan değişik etnik grupları yöresel farkları hatta etnik farkı olmayan
• Yoksul – varsıl,
• Yöneten – yönetilen,
• İşçi sınıfı, çiftçi, hizmet kesimi gibi değişik köklü ayrımlar arasındaki çatışmaları da
ısıtmaktadır.
2. Bölge
Kavram olarak bölge son otuz yılda yeniden canlandı ve devasa boyutlarda
zenginleşti. Bir defa belirlenen ve her zaman geçerli olacak bir optimal bölünme
dizgesinin olurluğu artık düşünülmüyor. Ancak toplumların işleyişlerinden kaynaklanan
bölünmelerin çözümlenmesi veya toplumsal bilincin algılanması toplumların birbirine
nasıl bağlandığına yeni bir ışık tutuyor. Ve toplumların kendi kimliklerini nasıl
algıladıkları ile devam eden evrimlerin ana öğelerinin anlaşılmasını sağlamaktadır.
3. Alt Bölgeler
Metropolleri oluşturan kent parçalan, iller, ilçeler, yerel birimler, belediyeler,
muhtarlıklar, bölge bağlamında söylenenlerin ve söyleneceklerin önemli bir bölümü ile
etkileşim halindedir. Bu çok detaylı irdeleme gerektiren alt başlık zorunlu olarak konu
dışında bırakılmıştır.
Mekân ve gelişme ilişkisi en gözü kapalı yönetici,
İktisatçı veya politikacı gruplarını bile son zamanlarda rahatsız etmeye başladı.
ISSJ Muhabiri, W. Isard ile söyleşisinde ‘çağdaş toplumların evriminden ortaya çıkan
kuramsal tehdidi dile getirmektedir. Mekân ve gelişme arasındaki zıddiyet - uyum ilişkileri
(batılı gözlemci için bile) çok dikkat çekicidir. Bu ilişki Türkiye ve benzerleri için ise en
yaşamsal sorun ve ilgi alanıdır:
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Bölge Kuramı ve Mekân Gelişme İlişkisi (W. Isard)
Bu iki bilimsel alan 1950’lerde ortak yol aldıktan sonraki yirmi yıl içinde Bölge bilimi
ve gelişme çözümlemesi tarzlarında yirmi yıl ayrı kulvarlarda bulunduktan sonra 1980lerde
yeniden yakınsadılar. (Belli bir noktada bütünleşmeye yöneldiler.)
Bu yenilenen yakınsama; "Modellerin ve kuramsal anlayış yollarının yeniden
biçimlenmesine neden olan krizden ortaya çıkmıştır. Geleneksel planlama kavramı, yerel
öğeyi, hem kuram ilkelerini örgütlerken hem de deneysel denetim işlemlerinde elemektedir.
Böylece yerelliğe güncel dönüş ussal planlama modelinin köktenci bir kırılışıdır. Bu
nedenle aşağıdan gelişmenin gerçekte imasının ne olduğunu çözümlemeliyiz. Yeni bir
Mekan/ Gelişme kuramı icat etmeli ve devlet ile bölgeler arasında eklemler (oynak mafsallar)
tanımlamalıyız. Bu bağlamda Bölge Bilimi MEKAN ve GELİŞME ile ilgili bilimsel çekim
örneklerinin, tartışma-sının kalbinde değil midir? Ve bu nedenle çağdaş toplumlara tevarüs
etmiş belirgin karşıtlıkları açığa çıkarmakta değil midir?
• En
yoğun
kirlenmenin,
yoksulluğun
"bizatihi"
kendisinin
olduğu,
- Mekan kullanım bilgisi yokluğu ve
• Mekânı verim, nitelik ve estetik dışı kullanmanın üretimsizlikle birlikte yoksulluğun iki
ana ve özde bileşik nedeni olduğu gerçeğinin kabulü halinde,
Tarımsal, sınai ve hizmet üretimi ile, bunların değişim ulaşımı ve iletişimi ile birlikte

Bunların insan tarafından, insanca kullanımı için mekânda yerleşiminin yani
mimarlık ve kent planlamasının gelişme için ana itici güç olarak kabul edilmemesinin ussal,
mantıksal sakatlığı daha belirgin görülmektedir.

Doğu bloğu üretimi yönlendirip, hırs motivasyonun değerini sağlayacak değişim
düzenini kuramayarak iktisadını,

Batı pazar düzeni içine kültür, eğitim, çevre ve tükenebilir kaynakların değerini
yerleştiremeyerek çevresini ve özünü tahribe yönelirken,
 Gelişen ülkeler, düşün dünyalarına mekan planlaması gereğini sığdırmayarak, hem
kentlerini, hem görünümlerini hem de iktisadi kalkınmalarını kendi elleriyle
engellemektedir;
 Gelişen toplum,
• Kendisini; mimarlık kent ve bölge planlaması ile,
• Kent ve kır çevresini; peyzaj mimarlığı ile,
• Sanayi üretim mekanı ve ürünlerini endüstriyel tasanm ile,
• İnsan yaşamının yer aldığı ana kabuğu, yaşanan mekanları iç ve dış mimari ile
biçimlenir.
İnsanoğlu kendisini ve çevresini planlama ve tasarımla geliştirir. Geliştirme amaçlın
planlı karışımın temel aracı da tasarımdır. Tasarımı dışlayan iktisadi ve toplumbilimsel
çözümler kendilerini ifade edecek araçların varlığını, kendi gerekliliğini, eşgüdümünü ve
planlamasını reddeder. Bu reddiye son tahlilde kendi amaçlarının ve varlıklarının reddi
ve yok olmasıdır.
Ekonomi Ve Toplumsal Yaşam
İktisadın planlama ile bir kavram veya eylem olarak ilişkilendirilmesi anlambilim
planlama olarak sakatlıkla yaralıdır.
Sunu ve istem’in iki taraflı özgür koşullarda tekelsiz ve zorlamasız olarak pazarda bir
araya gelmesinin kurallarını belirleyen mesleğe, gelişme, çevre, toplumsal adalet veya

estetik yerleşim gibi önyargılar getirmek, sistemi bu doğrultular için kendi mantığı dışında
zorlamaktır.
Sınırlama, yönlendirme, ters çevirme ve dışsallıkların zorlanması, tasarımcı veya
siyasetçi için gerekli olabilir. Bunlar iktisatçı için; tahtıravellisinin dengesini bozan,
gereksiz anlamsız; olmayan ve olmaması gereken gelişmelerdir. Hele ulusal, iktisadi ve
plan kavramlarının bir araya gelmesi genel iktisat için tam bir karabasandır;
Pazar’ı planlamaya kalkmak ve Ulusal sınırlara sokmak, İktisadın tüm tabu ve verilerini
yıkmaya çalışmaktır. Plana ve ulusallığa inancı; mesleği gereği olmayan bir meslek
sahibine yani iktisatçıya; ulusal planlama yaptırmak, bu bağlamda kuzuyu kurda teslim
etmektir.
O meslek sahibi ister istemez veya bilinçaltında planlamaya öncelikle inanma olasılığı
bulunan fizik plancıları ve fizik planla karşılaşacağı düzlemleri yok etmek; kendisini görevli
saymak zorundadır,
İktisadi planlamanın anlam bozukluğunu örtmek için yan tartışmalar da yaratılabilir.
Sorunun özünü gözden ırak tutmak için klasik iktisadın plan kabul etmeyen tanımının
yarattığı sorunlar, devlet ve özel kesim mülkiyeti, sosyalizm kapitalizm tartışmalar
alevlendirilip, esas sorun bunlar arasında kim vurduya gidecektir.
Toplumun gereksinimi olan gelişme, çevre koruma, toplumsal adalet gibi, pazarla
barışık olmayan, tanım ve kurallarına bakarak, alışveriş ve denge araçlarını, istem - sunu
pazar, verim sistemi ve pazarın muhteşem geçmişini ve süregelen etkinliğini yok saymak
ise bir başka açmaza düşmektir.
Toplumsal ereklere yönelmek için iktisadi plan yerine öncelik ve özellikle insani
amaçlar doğrultusunda PLANLI İKTİSADA gerek vardır. Genel iktisadın ve kendi
kuralları çerçevesinde koşullanmış iktisatçının planlama önüne koyacağı engellere
takılmadan; pazarı planlamak "iktisadi planlama’nın seçeneği olarak görülmektedir.
Planlı iktisat araştırma ve Akademisyen görevi, inceleme yanında, gelişmeye ek engel
üretmek veya var olan olumsuzluklara ussal kılıf hazırlamak değil, aynı zamanda çözüm
yolları araştırmak ve göstermek ise, Türkiye yitirdiği zamanı yeterli bulup,
Mülkiyet, din ve üst yapı ile ilgili köksüz lafazanlıkları aşıp hedeflerini yeniden tanımlar
• Gelişme,
• Toplumsal adalet vb. hedeflerine uygun araçları saptar.
• Planlanmış pazar ve araçları oluşturacak programı uygulayacak toplumsal - siyasal
eylemi oluşturabilir.
• Planlanmış pazar için pazarı planlamak
• Çözümleyici örgütleyici planlama
• Tabandan tavana planlama başlıkları daha yakın irdelenmelidir.
Türk Coğrafyalarına Horosandan Göç Aşısı Sürecek
Türkiye’nin temel sorunu (Her ulus ve ülkede olduğu gibi) insan gelişgidişleri; insan yerleşimleridir; Göç; ülkeleri var veya yok eden temel işlemdir; Bu
gündemi düşünmek ve strateji oluşturmak tüm yurtseverlerin görevidir.
Güneş Doğudan Doğacaktır!
Türk aydınlanması Horosan’dan gelmiştir. Kaçınılmaz olan Yeni dalga için de asırlık
deneylerimizden ders alan gelişmiş model kurmak gerekir. Doğudan gelenler
canlandırma aşısıdır. Denetim altına alınacak ve iyi planlanacak GÖÇ hem gelenler,
anavatan hem Anadolu için yaşam kaynağıdır. Horosan’dan gelenlerin kahir çoğunluğu
Türk genlerini taşır; atamızın nın sözüyle zeki, çalışkan ve disiplinlidir; Devlet isterse bir
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kişi bile eksik kalmadan Ülkede olanların tamamını ve gelecekleri denetim altına
alabilir; denetlenenlerin tamamı Devlet Üretme Çiftlikleri, atıl bırakılmış fabrika,
lojman, kampus ve garnizonlar gibi mekanlara yerleşir;
Temel konu eğitim ve yerleşim planlamasının nasıl örgütleneceğidir!
İlk adım ivedi gerekli planlamayı yaparak bir yol haritası ve altyapı hazırlanmaktır.
Gelişleri durduracağını veya tersine döndüreceğini sanıp asayiş, duvarları yükseltmek
gibi işler yapılabilecek en ahmakça işler olarak tarihe geçecektir. Hele bu konuyu batıya
göçü durdurma iddiasıyla güç- para pazarlığına dönüştürmek daha ağır ihanet
olacaktır. Horasan Anayurttur. Göç gelecektir. Gelenler de başvuran veya bekleyenler
de kardeşlerimizdir. İsteyen uluslararası kuruluş, ülke, kurum veya banka elbette
istediği kadar araç, yerleştirme vaadi ve para verebilir.
Başımızın üstünde yeri vardır. Ancak planlama ve seçimleri Türkiye göç bakanlığı
yapar. Onlar ilk ve ikinci dalga gibi ülkemize ve milletimize yeni bir canlandırma
aşısıdır.
Ülkemizde var olanlar grupların tamamı aşağıdaki programın parçası olacaktır;
Bunun için,
1. KAYIT; Halen ülkede olanların gelenlerin geliş nedenleri kayıt edilecek, meslek ve
dil bilgilerine göre sınıflandırılacak gözetim altına alınacaktır.
2. TASNİF; Uygun bir süre özelliklerine uygun, meslekleri, çalışma alanları yaşları
değerlendirilecek; eğitim görecektir.
3. EĞİTİM altı ay; karantina ve altı aylık oryantasyon, ortak dil sağlanacak, bayrak
vatan millet üstüne yemin edenlerle yola devam edecektir.
a. Bir buçuk yıl (dört yarıyıl) meslek okulu veya köy enstitüsü,
b. Teknik eleman ve subay ve yönetici adayları için (doğu- güneydoğu) üniversite
eğitimi,
c. Üstün başarılı olanlar eğitimi yüksek lisans, doktora kurmay eğitimi için burslu
sürecektir.
d. Yurt içi ve dışında Türk üniversiteleri, asker ve polis okullarında eğitim gören,
görev yapmış olanların tamamı niyetlerinin sürmesi sorgulamasıyla sisteme alınacak
eksikleri tamamlanarak örgütlenmeyle görevlendirilecektir.
3. MEKÂN DÜZENLEMESİ; Devlet Üretme Çiftlikleri, Fabrika yatakhaneleri,
Lojmanları, Özellikle doğu ve güneydoğuda bulunan düzenlenecek kışlalar ve Yassıada
gibi kullanılmayan otel konaklama ve eğitim tesisleri de bu düzenlemede kullanılacaktır.
Her yıl 3000- 500.000 bin kişi böylece üretim içinde eğitime başlayacaktır.
4. GÖÇ BAKANLIĞI KURULACAKTIR; Bakanlığın Gel ve Git yanında eşgüdüm
olarak üç müsteşarlığıyla; koordinasyon görevi (60 öncesi İmar İskan örnek statüsüyle)
DPT’den kalan birimler, Amme İdaresi Enstitüsü doğrudan, YÖK, MİT, Jandarma,
Tarım ve sanayi birimleri Cumhurbaşkanlığı bağlantısıyla görev verilmek zorundadır.
On yılda yüz milyonluk ülke haline gelme temposu ağır gelirse, eğitim gören ve
yurttaş olanların önemli bir bölümünü batıya ve doğuya bilinçli ve bilgili yurttaşlar
olarak özel bir plan dâhilinde gönderilir. Bu gidişte ilk akla gelenin tersine askeri
amaçlar ve eğitim, Zenika’dan Somali’ye şimdilik 22 ülkede yapılan güvenlik ve askeri
eğitim planlamaları birinci planda olmamalıdır.
Türk dünyasına, üretici bilinçli ve örgütlü bütünlüğü sağlayacak göndermeleri
yapılması önemlidir. Coğrafya kaderdir ve o bu çalışmanın yuva ve merkezini TC olarak
hazırlanmalıdır.

Buna koşut aynı süreçte hazar Türkleri ile bir millet iki devlet planı gerçekleşmesi de
kargaşa yaratmaz. Kurguyu güçlendirir. Mezhep ayrılığı örgütlenme ayrılığı getirdiği
çağı çoktan hele son yirmi yıldan alınan derslerle aşıldı. Bu İran’la olan birliği de
hızlandıracaktır.
Türkiye’nin parçalanmayacağının net biçimde anlaşılası üzerine, batı pratik ve hızlı
biçimde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde iki bölgeli ABD+AB+İsrail sömürgesine razı oldu.
Azarbaycan Türklerinin başarısı, iki devlet bir millet uygulaması bin yıl sonra ilk kez
batı Türklerinin Hazarda anayurtlarına yeniden kavuşmasını sağladı.
Orta Asya’daki % devletin yeniden Türk dilinde ve Latin alfabesinde birleştirmesi,
İran Farsileştirme projesinin işlemediğinin hatta tam ters tepen sonuçlar verdiğinin
görülmesiyle. pratikliği ile bilinen Farsilerin, Türkçeye sınırlı özerklik vermesi gibi
gelişmeler başat hale geldi Artık önümüzdeki çağın başat çelişki ve savaş alanı olan ÇinHint Kuzey çekişmesinde;
İran artık ister istemez kuzey bloğuna yanaşmak zorundadır. Böylece artık İran da
bu tarihi büyük çatışmada üçüncü taraf olan kuzey inisiyatifinde Türk (+ Rus) bloğu
yanına geçme zorunda kalmaktadır.
 İran’ın Hint Avrupa ailesine bağlı görünse bile etkinliği Ortadoğu’da İsrail+ ABD
birlikteliğine en önemli tehdit olarak görülmesi,
 Mezhep çatışmaları ana antoganizma aksının 1400 yıl sonra Sünni- Şii çelişkisi
yerine ABD ve Batı destekli Vahabi radikalizmi ve uzantılarıyla diğerleri çelişkisine
dönüşmesi
 Farsi çoğrafyanın artık tamamen Türk bloğuyla çevrelenmesi ve
 İran coğrafyasında fars dil çoğunluğunu yitirmesi gibi nedenlerle tarihte ilk kez bu
bloğa katılmaya zorlanmaktadır. Bu günkü yönetim bile bu hamleyi yapmak zorundadır.
Çünkü bu durum sadece ülkenin değil yönetenlerin de bir beka; ölüm-kalım sorunudur.
Yukarıdaki çözüm önerisine dikkat etmeyen yönetim elitleri kan banyosunda
yıkanır; dış güçlerin yaptığı hazırlık da budur. Doğu ve Güneydoğu anlattığımız süreçte
kırk yılda garnizonlaştırıldı, boşaltıldı; artık Dünyanın bu en güzel coğrafyasında
örgütlenecek- üretecek kimse kalmadı; Hâlbuki yukarıda önerilen örgütlenmenin
Türkiye doğu ve Güneydoğu coğrafyasında uygulanması bile bölgeyi bin yıl öncesinde
Abbasilerden başlayarak Büyük Selçuklu eğitim ve uygarlık hamlesine benzer biçimde
kardeşçe üretim ortamına yeniden dönüştürebilir.
Elazığ, Erzurum, Van, Diyarbakır’da boşalan yaylalar, ovalar tarım ve hayvancılık
cennetine yeniden döneceği gibi bomboş duran kolordu, tümen eğitim, üretim
garnizonları da ulusun bekası için en ileri eğitim ve talimleri yapan askerin gür sesiyle
inlemeye başlayacaktır. Mezopotamya Selçuk döneminin kardeşlik ve dayanışma
asırlarını aratmayacak ileri bir üretim ortamına yeniden kavuşacaktır.
Planlama
Doğudan gelen göç Ülkede genetik dengenin yeniden sağlanması, iç savaş
kışkırtmalarının önlenmesinde de yardımcı bir araçtır. On yıl sonrasının yüz milyonluk
Türkiye’si ve üç yüz milyonluk Türk dünyası için Karaman veya Mübadele planları gibi
yeni gençlik aşısıdır. Göçmenlerin aidiyet ve nitelik eğitimi örgütlenmesi gereken temel
konudur. Tarihte 40 sayısından gelen karantina adaptasyon ve oryantasyon süreçlerinde
ancak altı ayda tamamlanmaktadır. Türkçe bilenler, akraba olanlar, genetik bağlar,
gerek dil uyumu gerek altı ay sonundaki Türkiye cumhuriyeti ve bayrağına bağlılık
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yeminini daha hızlı yapmaktadır. Afganistan’dan gelenlerin en az %62 si kendisini Türk
(türkmen, özbek, tacik) saymaktadır.
Peştun etnik baskısı geç edenler arasındaki Türk oranını daha yükseltir. Baskı gören
azınlığa düşen Türkler, önce dilini saklamaktadır. Kültürün, örgütlenmenin ve her şeyin
başı dildir. Zekaları nedeniyle kendilerini baskılayanların diline dönme hızı
inanılmazdır. Ve ancak güvenlik sağlanması halinde köklere dönerler. Kaldı ki, Peştun
etnisitesi içinde de batı yaşam tarzı, kadın hakları ve laiklik yönelimleriyle göç edenlerde
Türkçe bilme oranı daha yüksektir.
 Yukarıdaki uygar ve laik yaşama yönelim ve motivi yanında,
 Tarihi yakınlık, evlilikler ve binlerce yıl birlikte veya egemenlik altında yaşamış
olmanın oluşturduğu kültürel bağlarla
 Önemli bir oranda Pak, Peştun, Hint ve Çin’de eritilen halkları içinde de bu yemini
gönüllü olarak, inanarak ve ömür boyu yapabileceklerin TC bağlılık yeminini yapmaya
çok istekli oldukları, Yemini tutmaya eğimli olanların da yarıyı geçeceği umulmaktadır.
Kaldı ki ABD, Kanada gibi sayısız göç nedeniyle gücünü koruyan ülkede bu oranlar
örneğin İngiliz dil ailesine hiç ilgisiz göçmenler belki geçmişi inkar içgüdüsüyle bu
yaklaşıma daha hızlı yaklaşmaktadır. Özellikle uygarlık dürtüleriyle yüz yıldır kalbini ve
yüzünü Türkiye’ye dönenler içinde çok önemli Peştun, Pak ve Keşmirde de erimiş Türk
gruplar bulunacaktır.
1. Altı aylık oryantasyon, Türkçe dilbilgisinin yurttaşlık eğitimi ve yemini ile
konuştukları Türkçe’nin Anadolu ağzına senkronu ve tasniflenmesi,
2. Birinci yılı kuramsal ikinci yılı uygulamalı meslek okulu eğitimi sonrası tasnif
ederek seçilenlerin genel plana göre, tarım, sanayi ve askeri ihtiyaçlara göre
yerleştirilmesi sağlanacak,
3. Bu akışın devrevi (siklik) haline getirilmesi ve sürekli olması için önlem
alınacaktır. Bu işlem 3-4 yılda Ülke olanaklarıyla ancak bir milyon civarı bir topluluğu
ulusal kimliğe entegre edebilir. Hesaplara göre bu akışın üç yılda bir milyonu
geçmeyecek biçimde filtrelenmesi sürecin en iyi işlemesini sağlar.
4. Genel siyaset, stoklama ve Orta Asya ve İran’da oyalama politikalarıyla süreç
mükemmel izlenebilir. Zaten bu eğitim planlamasında Türk Cumhuriyetleri ve İran ile
eşgüdüm zorunludur. Konunun önemi örneklerle ortaya çıkarıldıkça diğer Türk
cumhuriyetlerinin programa aşırı ilgi göstermesi olasıdır.
5. Ayrıca programın gücü ve uygulama kabiliyeti arttıkça bu konuda Rusya, AB hatta
zamanla ABD de programa önemli katkılar vermek zorunda kalacaktır.
6. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının otuzuncu yılından sonra kendi aralarında
ve bizimle dilin yeniden yakınlaşması ve latin alfabesine dönüşünde birleşmeye başladı.
7. İran da artık dil asimilasyonun ters teptiğini anlamış olup zorlamaları
yumuşatmaktadır. Özellikle eğitim planlaması sayıları dikkate alınarak Hazara ve
Türkmenlerin eğitim ve endoktrinasyonunun ilgili bölgelerde yapılması için artık İran’la
bile iş birliği mümkündür.
8. Bu süreç sadece diğer tüm ülkeler benzeri üretim ve refah arttırıcı bir manivela
değildir.
9. Dünyanın her uygar ülkesinin kendini geliştirmek için uyguladığı bu kültür
geliştirici ve güçlendirici sürece ülkemizin her ülkeden fazla ihtiyacı vardır.
Türkiye’deki göçmenlerin iki çok önemli avantajı oluşmuştur.
1. Her tür ırkçı yobazlığa ve kendi aralarından çıkan ayrık otlarına karşı gelenlerin
kahir ekseriyeti Türkiye’yi, sevecen ve yardımlaşan halkını; ülke olanaklarını, latin

alfabesini, müziğini resmini sevdiler. Bu sevginin tamamlanması için yurttaşlık
bilincinin mutlaka zorunlu olduğu anlatılırsa çok önemli bir bölümü içimizdeki
hainlerden çok daha içtenlikle yurttaşlığı benimseyecektir. Burada şimdiye kadar
yapılanın tersine onlara da sevgi, saygı ve ustalıkla yaklaşmak önemlidir.
2.
İkinci olarak onlar bir hata sonucu olsa bile ülkeye yayıldığı için doğal evrimle,
iletişimle, tv. vs ile ısınmayı on yıldır yaşıyor, ve sorunları doğu göçü kadar alarm
vermemektedir
Ancak eğitim ve örgütlenmenin gecikmesi halinde sadece Suriyeli değil
Horosan’lıların da ulusal kimlik kazanmadan umudu kestiği zaman terk motivi baskın
hale gelecektir. Bu durumda psikolojik soğuma giderayak devasa yabancılaşmanın yol
açacağı ihanet dizisi, başka aidiyetlere kaptırmalar ve çatışmalar yaratacaktır. Yakın ve
benzerlerin nefreti birbirine yabancı olanlardan çok daha kavi ve acımasız olur. Uluğ
bey, Fatih, Üçüncü Selime yapılanları, Cengiz ve Timur’u kimse unutmaz. Benzer yapı
çöl göçmenleri için de artarak var olmaktadır;
Kardeşlik ve yurttaşlık duygusunun verilmemesi halinde uzayan ziyaret ihanet,
patlama, kıyım ve çöküşe varacaktır. Haçlıların yaptığı planda kendi ustalıkları ve
yönetici aymazlıkları Dünya savaşlarında yapamadıkları ’Türkleri Geldikleri Yere
(Horosana) geri Yollama’ Projesinin Balkan Projesinden daha az maliyetle
başarılmasını sağlayacaktır.
Doğu göçünde ivedi olarak, güneylileri için uzun vadeli planla;
1- Eko tarım, hayvancılık, çobanlık, öğretmen sanatçı, esnaf kültürü olan denetimli
olarak ve dünya (ABD ve AB) örneklerindeki gibi beş yıllık çalışma kartı ’green card’
la denetimli olarak ilgili birimlere sigortalı- asgari ücretli yerleştirilecek, gene dünya
örneklerindeki gibi beş yıl içinde birim raporları incelenerek 15 yıla yayılarak
vatandaşlık süreci başlatılacaktır.
2- Taliban sempatizanı olduğu gözlenenler ise ABD’nin planladığı ve istediği gibi ve
onların istediği bekleme sürecine de uyarak 12-14 ay iyice tarımda çalıştırıldıktan ve her
gün sürecek zaten var olan Türklük endoktrinasyonu iyice tamamlandıktan sonra; alınıp
götürülmek üzere Amerikalılara teslim edilebilir. Bundan sonrası ABD ve Afgan
yöneticilerinin ortak sorunudur.
3- Horosan Türk coğrafyasında zaten var olan asker geleneğini sürdürmeyi
isteyen; tarihsel, moral ve fizik olarak buna uygun olduğu gözlenen; önemli sayıda doğu
halkları gönüllüsü ordumuzda profesyonel asker ve eğitimleri ilerledikçe yetişmiş
yetenekli subaylara evrilir. (Abbasi- Samara yerleşiminin Selçukluya evrimi gibi.)
4- Bunların bir bölümü, eğitimli uzmanlar olarak, kendi anavatanlarına yetkili
uzmanlar olarak dönebilir. Çin-Hint-Avrupa üçgeninde hızlanan asimilasyonu
önleyecek güç olabilirler.
5- Türkiye’de kalacaklar Birleşmiş Milletler isteğiyle Bosna’dan Somali’ye 22
noktada bayrak dalgalandıran orduyla nice yerlere gidecek ordunun sağlam desteği ve
temel gücü olacaktır.
6- Göçten temel beklenti Doğu-güneydoğuda yok edilen sanayi tesislerinin,
hayvancılık ve tarımı eskisinden çok daha güçlü hale getirecek strateji uygulanacaktır.
7- Kentlerin ve fabrikaların canlanmasında Kent Enstitüleri,
8- Kırsal kalınmada Köy Enstitüsü modeli canlanacaktır.
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Aslıhan Karagöz Haznedaroğlu
Azemoun, Güzin (2017). Sözlü Gelenekte Yaşayan Battal Gazi
Anlatmalarını İçeren Yazmanın Günümüz Alfabesine
Aktarılması ve Tip - Motif Yönünden İncelenmesi. İstanbul:
Akçağ Yayınları
“ Çabuk iman getir…”
Battal Gazi anlatmalarının sözlü varyantlarına dair bir inceleme, 2017’de Güzin
Azemoun imzasıyla yayımlandı. Uzun bir başlığı olan bu kitap, 1924’de Hâlid Turhan’ın
yaptığı Battal Gazi ilgili çalışmanın transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi üzerine
kuruludur.
Yazılı gelenekte Battal Gazi ile ilgili “hikâyât”, “menâkıb”, “gazâvat” gibi isimlerle
çeşitli yazmalar mevcuttur. 16’sı Türkiye’de, 12’si Türkiye dışında olmak üzere 28
Battalname yazmasının künyesi Azemoun’un kitabında verilmiştir. 1800’lerin sonundan
itibaren Battal Gazi anlatmalarını içeren matbu eserler de ortaya çıkmıştır. Bu
metinlerin en eskisi 1870 tarihlidir. Bu metinler üzerine günümüze kadar birçok
araştırmacı çalışmıştır. Herman Ethe, Pertev Naili Boratav, Müjgân Cumhur, Saim
Sakaoğlu, Hasan Köksal, Yorgos Dedes, Necati Demir ve Mehmet Dursun Erdem, bu
alanda çalışmış isimlerden birkaçıdır. Sözlü kültürde Battal Gazi anlatmalarının ne
şekilde yaşadığı hakkında ise ilk önemli çalışmanın Hâlid Turhan’a ait olduğu
görülmektedir. Hâlid Turhan Eskişehir - Afyonkarahisar yöresinde yaptığı derlemeleri
içeren çalışmasını 1924 yılında Darulfünun’da mezuniyet tezi olarak hazırlamıştır.
Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesinde 15 numara ile kayıtlı bu derleme uzun yıllar
araştırmacıların dikkatinden kaçmıştır. İşte elimizdeki bu kitap, halk bilimcilere Hâlid
Turhan’ın yaptığı derlemeyi inceleme fırsatı sunmaktadır. Bir “tezden kitap” örneği olan
bu yayınla iki tez bir araya gelmiştir de denilebilir: Azemoun’un yüksek lisans tezi, Hâlid
Turhan’ın mezuniyet tezini ihtiva etmektedir.
1. Kitabın Planı
Kapağında Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin fotoğrafı yer alan kitabın takdim yazısını
Hasan Köksal yazmıştır. Battalname metnini günümüz Türkçesine çevirmiş ve tip-motif
tahlilini yapmış olan Köksal, elimizdeki bu çalışmanın da danışmanıdır.
Azemoun’un çalışması tez yazma geleneğimize uygun olarak kavramsal çerçeve ve
literatür bilgisi ile başlar. Giriş bölümünde epik, destan, masal, halk hikâyesi gibi temel
kavramlar üzerinde durulur. İkinci bölümde destan, İslam öncesi ve İslam sonrası
destanlar hakkında ara başlıklar açılır ve genel bilgiler verilir. Battal Gazi metinleri ile
ilgili bilgiler 66. sayfa ile başlar. Üçüncü bölüm artık kitabın esas konusu olan Battal
Gazi yazması üzerinedir. Bu bölümde Hâlid Turhan’ın çalışması kısaca tarif edilir,
metnin transkribe edilmesi ile ilgili hususlar sıralanır ve yazma metni özetlenir. Burada
ayrıca sözlü gelenekteki Battal Gazi anlatmalarının Battalnâme’den belli başlı farklarına
değinilir ki bu önemli bir katkıdır. Hâlid Turhan’ın metninde de bazı karşılaştırmaların
yapıldığı görülecektir.
Azemoun önce metinde geçen belli başlı tipler başlığıyla hikâyelerin genel bir
taramasını yapar, ardından da motifler konusuna geçer. Kitabın kapağında haberi
verilen motif incelemesi, destanî motifler olarak “at, aslan, geyik, av…”; dinî motifler
olarak “rüya, sihir, mucize…”; masal motifleri olarak da “şekil değiştirme, Kafdağı,
dev…” vs. gibi temel motifler üzerinden yapılır. Buradaki başlıkları bütünüyle Köksal’ın
çalışmasında bulabiliriz (1984). Köksal’ın motif şemasını kullanmak, Hâlid Turhan
metninde olmayan motiflere de bir başlık açılması sonucunu doğurmuştur. Sözgelimi

yazar “kuyuya atılma, harukulade yerler” başlıklarında bu motiflerin halk kültüründeki
ve Battalname’deki yerini kısaca özetler ama bu motifin Hâlid Turhan metninde
olmadığını da ekler. Yine Köksal’ın şemasına bağlı kalındığından kekliklerin kahramanı
uyandırması, kara keçilerin Battal için dağlardan inip gelmesi gibi motifler burada ayrı
bir konu olamamıştır.
Hâlid Turhan metninin transkripsiyonu kitabın 140-203 sayfalarında yer alır.
Metnin mukaddimesi dipnotlar açısından yoğundur. İç içe geçen bu dipnotları okuyup
sınıflandırmak metnin düzenlenişindeki zorluklardan olmalıdır. Bu metnin sonuna
Azemoun 60 sözcük içeren mini bir sözlük eklemiştir. Derleme metninde okuyucunun
zorlanacağı sözcükler azdır.
Kısa bir sonuç yazısı ve kaynakçadan sonra Hâlid Turhan’ın el yazması metninin
tıpkıbasımına yer verilmektedir. Böylece okuyucu Azemoun’un yapmış olduğu
transkripsiyonu yazmadan takip edebilir. Bu yazma kapak hariç 67 sayfadır. Kitap, 17
sayfalık bir özel adlar diziniyle son bulur.
2. Hâlid Turhan’ın Tezi
Battal Gazi menakıbı, Battalname, asırlardan beri Müslüman Türklerin arasında
rağbet bulmuş ve halk edebiyatı üzerinde mühim tesiri görüldüğü gibi, Bizanslılarla
uzun müddet hâl-i mücadelede bulunarak serhadleri bekleyen Türk orduları içerisinde
dinî ve millî hissiyât-ı cengâverâneyi galeyana getirmek hususunda büyük vesile
olmuştur (Azemoun 2017: 141).
Hâlid Turhan bu cümleyle başladığı tezinin mukaddimesinde “Gaziler Teşkilatı” ve
“gazi” unvanlı kahramanların ortaya çıkması arasındaki ilişkiye kısaca değinir. Ardından
günümüzde de sorulagelen soruyu sorar: Battal Gazi halk tarafından i’zâm edilmiş
menkıbevî bir kahraman mıdır? Yoksa hakikaten o asırda yaşamış umerâdan az çok
bu evsâfı hâiz mâruf bir şahıs mıdır (Azemoun 2017: 141)?
Türklerin Anadolu’yu ele geçirdiği Abbasi döneminde yazılan eserlerde Battal
Gazi’ye dair verilen bilgiler ona göre “müphem ve şayan-ı itimat olmaktan ziyade
efsanevî”dir. Battal Gazi ya birtakım “maruf şahıslarla” karıştırılır yahut menkıbelerdeki
bilgiler tekrar edilir. Hâlid Turhan, yazma ve basma eserlerdeki bu şüpheli bilgilerden
bir özet çıkarır: Buna göre Battal Gazi’nin şeceresi sekiz kuşaktan sonra İmam Hüseyin’e
ve Hazreti Ali’ye bağlanır. Onun asıl adı Cafer’dir. Babası Hüseyin Gazi, Rum sınırına en
yakın bir yer olan Malatya’da doğmuştur. Babası şehit olduğunda Cafer on yaşındadır.
İyi bir eğitim alır, her hususta mükemmeliğe ulaşır. Babası gibi ömrünün sonuna kadar
gaza eder, sayısız memleketler alır ve Nakuliyye Kalesi’nde şehid olur. Mezarı
Selçuklular zamanında bir çoban tarafından keşfedilir ve türbesi yapılır. Battal Gazi’yi
Harun er-Reşid zamanında yaşamış olarak gösteren kayıtlar da vardır. Menkıbeler
dışında Hâlid Turhan; Taberî, Cenâbî, Hezarfen?, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin de
kaynak olarak adını anar. Herman Ethe’nin yayınından bahseder. Hâlid Turhan’ın
önemli bir kaynağı o yıl (1924) Türkiyat Enstitüsünü kuracak olan Köprülüzade M. Fuat
Bey’dir.
Mukaddimenin elif, ba şeklinde kodlanan iç içe açılmış dipnotlarında Eba Müslim
ve Ahmed Zencî hakkında da bilgiler, ayrıca Hüseyin Gazi hakkında Afyon Karahisar’da
bir yörük aşiretinden yapılan derleme de vardır. Burada Yakup Ağa adlı kişiden derlenen
Hüseyin Gazi anlatısı, takip eden sayfalarda Hacı Mustafa Ağa’nın anlattığı Battal Gazi
hakkındaki hikâye ile benzeşir. Burada, çil kekliği avlamanın günah addedilmesi
şeklindeki yerel inanışa da temas edilir: Etrafını düşman sararken uyumakta olan
Hüseyin Gazi’yi keklikler uyandırmıştır.
Hâlid Turhan ilk bölümde dört tane Battal Gazi anlatması derlemiştir: Bunlardan
ilki Battal Gazi’nin Urum kayseri Tarbiyon’la olan mücadelesidir. Bu mücadelede
Tarbiyon’un kızı Firuze Battal Gazi’ye âşık olur ve hikâye onların evlenmeleriyle biter.
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İkinci anlatma Battal Gazi’nin kâfirlerin eline geçen çobanı ve sürüyü nasıl kurtardığını
anlatır. Avibe Kadı ile ilgili olan üçüncü anlatma, bu derleme içindeki en uzun hikâyedir.
Bu anlatıda Avibe Kadı’nın hileleri, Battal Gazi’nin intikam almaları, ayrıca Kız
Kulesi’nin inşa sebebi anlatılır. Hâlid Turhan bu anlatıyı Battalname’deki Akibe (‘Ukbe)
Kadı anlatısıyla karşılaştırır. Yine uzun bir anlatma olan dördüncü hikâyede Sırrı
Baba’nın çağrısıyla Müslümanlara yardıma koşan Battal Gazi’nin önce Tekir Kayser’i,
sonra Talyon’u ve ordusunu mağlup edişi anlatılır. Bu anlatıda Battal Gazi bu kez
Talyon’un kızı ile evlenir.
Bu anlatmalardan sonra Hâlid Bey bir köy eğlencesi tertibinden bahseder. Akviran
köyünde düzenlenen, Âşık Hasan’ın destan söylediği, Aşık Kadir’in de bozok çaldığı bu
mecliste birkaç türkünün, halk hikâyesinin, destanın adı geçmekte; bazı destanlar
hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Hâlid Turhan böyle birkaç meclise daha katılmıştır.
Battal Gazi ile ilgili “meydan alalım”, “ahımı alırım”, “Gaziler sultanı Battal Gazi’yim”
nakaratlı manzum destanlar, bu meclislerdeki derlemelerin önemli katkılarındandır.
Son olarak Hâlid Turhan iki anlatmaya daha yer verir. Bunlardan ilki, Katyos’la ilgili
olan ve bir göz seğirmesiyle başlayan hikâyedir: Hayırdır benim gözüm hiç böyle
seğirmezdi. Herhalde bir tarafta Müslümanların başına bir iş geldi ondan olacak.
Böyle gözümün seğirmesi inşallah ne ise bunu ele geçiririm (Azemoun 2017: 189). Bu
mücadelede Battal’a Veli Baba yardım eder. Son anlatma ise Aziziye’nin Bademli
köyünde bulunan İzli Kaya’dan bahisle başlar. Anlatmaya göre bu kayada Battal Gazi’nin
Ariyos’la mücadelesinde Hızır Aleyhisselam’ın Battal’a yardıma koşarken bindiği atının
ayak izi vardır.
Hâlid Turhan’ın metninde sonuç bölümü yoktur. Sonuç bölümü olmaması ve yazarın
bazı önemli anlatmaları ana metne almayıp dipnotta bırakması, eserin bir bütün olarak
planlanmadığını, peyderpey oluşturulduğunu düşündürür. Her bölüm kendi içinde bir
bütündür ve yazarın bir bitiş cümlesi yoktur. Metindeki anlatmalar da ara başlık
kullanılmaksızın sıralanmıştır. Bu yüzden anlatmaların son buluşu ile derleme
zamanına sert bir dönüş olur. Derleme zamanına döndüğü kısımlarda anlatım Ömer
Seyfettin hikâyesini andırmaktadır. Yazar derleme macerasını samimi bir üslupla hikâye
eder.
3. Battal Gazi Araştırmaları Açısından Azemoun’un Çalışması
Evvel zamanda buralar hep gâvurların elinde imiş, hiç Müslüman
bulunmuyormuş. Battal Gazi efendimiz türemiş, gayet pehlivan, yiğit, hilacı, üstüne ne
kadar gâvur askeri gelirse gelsin hiç korkmaz, hepsine baş gelirmiş (Azemoun 2017:
189).
Battal Gazi anlatmalarının yaklaşık yüz yıl önceki bir derlemesi üzerine kurulan bu
kitap, menakıpnamelerde ardışık öyküler olarak birbirine bağlanan Battal Gazi
anlatmalarının, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar halk içinde de uzun anlatmalar olarak
canlılığını koruduğunu, halkın Battal Gazi’yi ne denli sevip benimsediğini
göstermektedir. Günümüzde teknolojik imkânlara rağmen bu şekilde bir derleme
yapmanın, ezberinde uzun destanlar olan köylülere rastlamanın güçlüğü, derlemeyi
daha değerli kılar.
Bu derlemelerde yazılı metinlerde geçmeyen olaylar, isimler geçmektedir.
Battalname’de olduğu gibi bu anlatmalarda da “Müslümanlık” vurgusu ön plandadır ve
Hazreti Peygamber destanın başkişilerindendir. “Hazreti Peygamber’i rüyamda
gördüm.” sözüyle açılan iç anlatılar bu hikâyelerin ortak bir yönüdür.
Bir inceleme nesnesi olarak destanlarda bir milletin hayalleri, korkuları, inançları,
çıkmazları okunabilir; bu metinler ayrıca kimlik ve ötekilik algısına ışık tutar. Gizli
kapılar altında dinini saklayan kâfir, düğünü yapılan gelin kızın kaçırılması, tekfur
kızlarının kahramana âşık olması, hediye temin etmek maksatlı seferler (Gidip
gâvurlara bir kendimi vurayım elime ne geçerse… (Azemoun 2017: 158), düşmanı

defetmek için kızını vermek, kanlı ceza sahneleri... vb. olgular, taraf bilinciyle farklı
anlam kazanan olgulara örnektir. Battalım, kâfirlere kattalım diyen Battal Gazi’nin
kâfiri yakalayınca ona sunduğu malum seçenekler sözlü anlatmalarda da bütün
canlılığıyla karşımıza çıkar: Ya iman getirirsin yahut… Çabuk imana gel yoksa…
(Azmun 2017: 171, 190, 194, 197)
Destan geleneğimizin en önemli kahramanlarından olan Battal Gazi, bu
derlemelerin ışığında yeniden değerlendirilebilir. İslam öncesi ve sonrası ayrımına tabi
tutulsa da destanlar da kahramanlar da aynı kültürün ürünü olarak birbirine yabancı
değildir ve yer yer birbirine atıf yapar gibi olurlar. DKK’nin yedi günlük uykudan esir
olarak uyanıp kas kas gülen Salur Kazan’ına karşılık diğer yanda hileye getirilip daldığı
uykudan “Dirîgâ!” deyip davranan Battal Gazi vardır. Salur Kazan’ın “on altı batman
kāfir gürzi tepesinden degmiş” (Azemoun 2019: 63); Battal Gazi’ye de “la’in” bir kâfirden
“beş yüz batman gürz” dokunmuştur (Demir & Erdem 2006: 82). Dede Korkut 365 yaş
yaşadım der, Battal Gazi’nin bilge yoldaşı Abdülvehhab ise 315 yaşındadır. Kutlu
rüyalar, Allah deyip salavat getirmeler ise İslamî destanların genel bir çehresidir. Battal
Gazi’de halkın kahraman beklentileri birleşmiştir.
Anlatmalardan bir Battal Gazi biyografisi veya bir tarih çıkarılabilir mi? Hâlid
Turhan gibi Azemoun da bu soruyu olumsuz yanıtlar. Anlatmalar bir tarih olarak
değerlendirilemez, farklı pasajlardan bir bütün oluşturulamaz. Battal Gazi ile ilgili farklı
anlatılar birbirini engellemeyen, bazen birbirine değmeyen paralel evrenler gibi var olur.
Her bir destan evreninde anlatılan, dinlenilen, hissedilen bir sürece dâhil olunur.
Destanlarda sunulan tarih, hissedilen, umut ve ilham veren bir tasavvurdur ve kültür
mirasıdır. Bu açıdan Azemoun’un kitabının arka kapak yazısındaki Elinizdeki bu kitap
tarihî gerçekleri bir menkıbe havasında ve efsane güzelliğinde sunmuştur. cümlesi
şaşırtıcı olsa da bir sonraki cümle bu sözü doğrultur: Destanda VII. yüzyıldaki olaylar
yer almakla birlikte; bunları bir tarih değil tarihin te’siriyle meydana gelen millî görüş
ve düşünüşün halk diliyle ifadesi olarak değerlendirmek lazımdır.
4. Halk Bilimi Açısından Hâlid Turhan Derlemesi
Hâlid Turhan’ın bu çalışması, Cumhuriyet’in bu ilk yılında halk bilimi çalışmalarının
ne durumda olduğuna, üniversitelerde halk kültürünün nasıl çalışıldığına dair önemli
bir vesikadır. Hâlid Turhan şahsında bir Darulfünun öğrencisinin bilimsel duyuşuna,
çabasına, görgü ve bilgisine tanık olunur.
Hâlid Turhan anlatmaları naklederken az da olsa ağız özelliklerini korumuştur: Bu o
kadar kuvvatlı bir pefliyan ki… (Azemoun 2017: 143) Kahramanların Ege ağzıyla
konuşturulması, onların da bu kültüre mensup bir kimliği olduğunu hatırlatmalıdır.
Kâfir de, kâfir kızı da, Battal Gazi de bu yörenin insanıdır: Ben papazım, ta Kudüs’ten
geliyom. Fakat bütün derlemelerin aynı doğallıkla kayda alındığını söylemek zordur.
Zarf-fiillerle uzayan cümlelerde derlemenin sonradan düzeltilmiş olduğu düşünülebilir.
Çalışmada derlemeci ile halkın bir güvenle ve saygıyla bir araya geldiği görülür. Halk
genç araştırmacıya ilgi gösterir, ona kolaylık sunar, mecliste çalınacak türküyü okunacak
destanı seçme işini ona verir. Derlemeci de onların hatrını sayar, sohbete katılır, yabancı
durmaz. Böylece derlemecinin merakını celbeden icralar ortaya çıkar.
“Metnin kendisini derlemeciden ayırabilir miyiz?” sorusu, şu tablo için sorulabilir:
Anlatıcı Yakup Ağa, Hüseyin Gazi’nin bir sünnet törenine davet edildiğini anlatırken bir
ekleme yapar: Meğer orada o zaman bir sünnet düğünü olursa düğüne çağrılanlar
sünnet olan çocuğa bir hediye götürürlermiş. Onların âdeti böyle imiş… (Azemoun
2017: 144-145) Bu ekleme genç edebiyat talebesi bunu “bilmediği?” için yapılmışsa
bugünün Türk genci bu konuya daha hâkim sayılabilir. Hâlid Turhan bu kaydı bu şekilde
almıştır.
Hâlid Turhan’ın derlemelerinden birkaçının; bir dağın, kayanın veya türbenin
isminin nereden geldiğinin anlatılmak istenmesi şeklinde bir girişi vardır: Bunların adı
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neden böyle kalmış biliyong mu?.. Dinle sen… (Azemoun 2017: 150) Buna Topçu Baba
diye neden demişler biliyon mu? Gel sana bunun aslını anlatayım… (Azemoun 2017:
189). Adı geçen yerlerin bugün de bu efsanelerle anılıp anılmadığı merak konusudur.
Hâlid Turhan derlemede yaşadığı güçlüklere birkaç yerde değinir. Bu güçlükler
“ulaşım, kalacak yer, yeme içme, kayıt tutma” vs konularla ilgili değildir. Yazın sıcağında
üç saat atla yolculuk yapan, tanımadığı kimselere misafir olan, tepeler aşıp vadiler geçip
uzak köylere ulaşan Hâlid Turhan, bu serencamı bir zahmet olarak anmaz. Onun müşkil
bulduğu “hissetmeden konuya girmek” işidir: Bir yere gidildiği zaman halk ile biraz
görüştükten sonra hemen yol sorar gibi malumat talebinde bulunmak hiçbir vakit
müsmir olmuyor (Azemoun 2017: 150). Hâlid Turhan’ın derlemeciliğinde not alınması
gereken bir husus; kaynak kişileri doğal olarak konuya çekmek, onların gönlünü hoş
etmek gayretidir. Söz arasında ikide bir eski İslâm tarihinden, gazilerin
muhaberelerinden bahseder ki nihayet kaynak kişi Dur sana Battal Gazi efendimizin
yiğitliklerini anlatayım diyerek anlatmaya başlar: Hay oğul, buralar eski vakitlerde
böyle miydi… (Azemoun 2017: 150) İlk hikâyeden sonra keyfe gelen Hacı Mustafa Ağa,
Yeğen, senin böyle şeyler çok hoşuna gidiyor diyerek bir başka hikâyeye başlar. Doğal
bir derleme ortamı kurmaya çalışan derlemeci, kaynak kişisiyle arasında geçen şu
konuşmayı da okuyucuya işittirir:
— Böyle yaza yaza ne yapacaksın bunları?
— Belki unuturum, yanımda bulunsun diye yazıyorum (Azemoun 2017: 153).
Sonuç
1960’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun
olmuş Güzin Azemoun’un yüksek lisans tezi olan bu çalışmayı mezuniyetinden on yıllar
sonra yapması, elbette dikkat çekecek bir ayrıntıdır. Bu eseri çok katmanlı bir zaman
yolculuğu olarak okumak mümkündür. Yirmili yaşlarındaki Hâlid Turhan, henüz bir
yaşındaki Cumhuriyetimiz, Türkiyat Enstitüsünün kuruluş hazırlıkları, Fuad Köprülülü
yıllar, savaştan yeni çıkmış Anadolu’nun köylerinde ezberinde Battal Gazi hikâyeleri
bulunan ağalar, ömürlerinde ilk kez bir kayıt tutuluşa (kâğıt ve kalemle) şahit olan halk…
Bu katman 1924 yılıdır. Yıllar sonra, Hâlid Turhan’la aynı bölümden mezun olup 68
yaşına ulaşmış bir yazarın yüksek lisans tezi olarak bu eseri ortaya çıkardığı zaman,
kitabın kendi zamanıdır… Battal Gazi anlatmalarının arkaik dünyası ise bizi metne
bağlayan ana katmandır. Her okuyucu eserin zaman katmanlarına kendi zamanını da
ekleyecektir ve ben de aynı bölümün mezunu olarak yıllar sonra halk bilimine
yöneldiğim bu zamanın heyecanını ekliyorum. Hâlid Turhan’ın yazması Güzin Azemoun
yayını ile zamanda yolculuğuna devam etmektedir.
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Bilgehan Atsız Gökdağ
Bağımsızlığın 30. Yılında Türkmenistan’da Dil Kullanımı
Giriş
Türkmence, Türk lehçelerinin Oğuz grubuna mensup bir dildir. 18. asırdan itibaren
Çağatay Türkçesiyle eserlerini yazan Türkmen ozanları yer yer Türkmen Türkçesinin
özelliklerini de yansıtmışlardır. Bu ozanların başında Mahtumkulu gelmektedir. 20.
yüzyılda oluşturulan Türkmen yazı dili için 1928 yılına kadar Arap, 1928-1940 arası
Latin ve 1940’tan 1995’e kadar Kiril alfabesi kullanılmıştır.
Modern Türkmen dili, erken Sovyet döneminde (1928-1940) standart bir dil olarak
tasarlandı ve esas olarak Türkmenistan’ın Güney Ahal ve Mari eyaletlerinde yaşayan
Teke kabile grupları tarafından konuşulan ağzına dayandırıldı (Clark 1998: 12). Bu
lehçeyi bir standart olarak benimseme kararı, 1936’da Aşkabat’ta düzenlenen
Türkmenistan’ın ilk dil kongrelerinde de kabul edildi. Türkmenistan, Sovyet döneminde
diğer cumhuriyetlere nazaran dil açısından Ruslaşmanın en az görüldüğü bir ülkedir.
1979 nüfus sayımına göre Orta Asya toplulukları içinde en yüksek ana dili konuşma
oranına (%98,7) ve en az Rusça konuşan nüfusa (%26,3) sahip olmaları bunu
göstermektedir (Özdoğan 1994: 64-69). 1970-1989 yılları arasında yapılan ölçümlerde
Türkmencenin bilinme oranı %98-98,7 (Clement 2005:139) aralığındadır ki bu oran
diğer Cumhuriyetlere göre oldukça yüksektir.
Türkmenistan’da Etnik grupların her biri kendi ana dilini konuşur. Nüfusun %77’si
tarafından konuşulan Türkmence 20 Mayıs 1990 yılından bu yana resmî dildir.
Türkmenistan SSC’nin 13 Nisan 1978 tarihli Anayasasında eski SSCB’nin tüm dillerinin
eşitliğine vurgu yapıldığını görüyoruz. Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da
Türkmence devlet dili statüsünde olmadığı için geniş ve kavramsal düzeyde
kullanılmıyordu. İdarî, siyasî ve bilimsel alanlarda Rusçanın hâkimiyeti bulunmaktaydı.
SSCB devrinde birlik cumhuriyetlerinde Ruslar dışındaki yöneticilerin yükselebilmesi
için yazılı olmayan kurallar vardı. Bu kurallara göre yöneticinin eşi Rus olmalı, annesi
veya babası Rus olmalı, Rusya’da Rus kültürü alarak okumuş olmalı, Rusçası mükemmel
olmalı. Türkmenistan’da SSCB devrinden Gorbaçov dönemine kadar ağırlığını
hissettiren Rus şovenizmi, toplumda yükselebilmenin tek koşulunun “Ruslarla entegre
olmak” olduğunu hissettirerek kentli Türkmenleri, Rusçayı ev dili olarak kullanmaya,
çocuklarını Rus okullarına verdirtmeye zorlamıştır (Kanbolat 1997: 1330-1346).
1970’lerden beri çift dillilik, Sovyet siyasî çevrelerinde ciddi bir biçimde
düşünülmemişse de aslında uygulamaya yaygın bir biçimde geçilmemiş ve çeşitli
cumhuriyetlerin dilleri daima ikinci dil olarak kalmıştır. 1987’de Türkmenistan’ın çift
dilliliği teşvik edecek eğitim malzemelerinden yoksun olduğu belirtilmektedir (Ersanlı
& Behar 1994:197).
488,100 km2 yüz ölçüme sahip olan Türkmenistan Cumhuriyeti’nin topraklarının
%80’lik kısmını Karakum Çölü kaplamaktadır. Türkmenistan’ın nüfusu ile ilgili sağlıklı
bilgileri bulmak zor görünmektedir. Kaynaklarda birbirini tutmayan rakamlar
sıralanmaktadır. Türkmenistan resmî kaynakları ülke nüfusunu güvenlik gerekçeleriyle
açıklamaktan kaçınırlar. Dünya Bankası ve BM gibi uluslararası kuruluşlar
Türkmenistan’da altı milyon civarında nüfusun olduğunu bildirir. Dünya dilleriyle ilgili
bir web sitesinde Türkmenistan’ın nüfusu 2019 yılı itibarıyla 5,9 milyon olarak
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verilmiştir. Bu nüfus içinde Türkmen (%76,1), Özbek (%7), Aymak (%4,1), Rus (%2,7),
Ermeni (%1,4), Tatar (%1,3) ve %7 olarak diğerleri belirtilmiştir (URL1).
Türkmence bilmeyen Rusların çoğu bağımsızlık sonrası Türkmencenin
yaygınlaştırılması karşısında ülkeyi terk etmişlerdir. 1989 nüfus sayımına göre Ruslar
nüfusun %9,5’unu oluşturmaktaydı. 1979’da Türkmenlerin %25,4’ü; 1989’da %27,8’i iyi
derecede Rusça biliyordu. Ülkede yaşayan Rusların ise 1979’da sadece %2,1’i, 1989’da
%2,4’ü Türkmence biliyordu.
Bağımsızlık Sonrası Dil Düzenlemeleri
22 Ağustos 1990’da egemenliğini ilân eden Türkmenistan, 26 Ekim 1991’de yapılan
halk oylamasında büyük çoğunluğun oyuyla bağımsızlığına kavuşmuştur.27 Ekim’de 10.
toplantısını gerçekleştiren Yüksek Şura “Türkmenistan’ın Bağımsızlığı ve Devlet
Kuruluşunun Esasları Hakkındaki Kanun” u kabul ederek bu kanunla Türkmenistan
devletinin millî ve bağımsız devlet olduğunu hukuken tescil etmiştir. (Erol 2002: 768).
SSCB’nin dağılma sürecinde çoğu cumhuriyetten farklı olarak Türkmenistan, SSCB’nin
dağılmaması gerektiğine inanmakta ve son ana kadar bu kurumun bir şekilde
korunmasını savunmaktaydı. Niyazov, Gorbaçov’un ortaya attığı yeni birlik anlaşmasını
destekleyen az sayıdaki liderlerden biridir. (Soltan 2002: 757).
Bağımsızlık sonrası ilk yıllar, Cumhurbaşkanı Niyazov’un önderliğinde yeni bir
devlet inşası dönemiydi. Niyazov’a göre, yeni bir demokratik toplum ancak devletin
ulusun refahı için sorumluluk alması ve ülkenin genel ekonomik, sosyal ve politik
yaşamının topyekûn denetimine girmesiyle ortaya çıkabilirdi. Bağımsızlık sonrası
eğitim reformu, dil ve alfabe reformuyla yakından bağlantılıydı. (Clement & Kataeva
2018:392) Bağımsızlık sonrasında Türkmen devleti millî kimlik oluşturma politikasını
yürürlüğe koymuştur. Özellikle millî birliğin tesisi ve uluslararası sisteme uyum amacı
ile hızlı bir şekilde uygulamaya konulan bu politikaların temel hedefleri kabilelerin
birliğinin sağlanması, Rus kültürel tesirinin kademeli olarak ortadan kaldırılması ve
yeni kurulan devlete bir meşruiyet zemini temin etmekti. Türkmenbaşı ve ekibi,
milletleşme siyasetinde dilin gelişimine, medyanın slogan ve sembolleri kullanımına,
tarih yazımına ve eğitimin kontrol edilmesine büyük önem vererek bir millî kimlik inşa
etmeye çalışmışlardır (Kuru 2003). Türkmenistan’da ulus inşasında tek yetkili ve
belirleyici vefatına kadar Saparmurat Niyazov Türkmenbaşı olmuştur. Türkmenbaşı’nın
yazdığı “Ruhnama” adlı kitap, Türkmenlerin Kuran-ı Kerim’den sonraki ikinci kutsal
kitabıdır. Dil ve Türkmen kimliği arasındaki ilişki, eserin değişik sayfalarında yer
almaktadır. Türkmenbaşı, Sovyet döneminde Türkmenlerin ve Türkmencenin maruz
kaldığı olumsuzlukları “Ülkesinde kalan üç milyon kadar Türkmen vatandaşı da aslını
kaybederek, biz Sovyet halkıyız diyerek dilini, dinini, milletini, millî duygularını
unutmaya başlamıştır. Yüce Allah’tan dileğim, Türkmen’i aslına döndürmesidir.”
(2001:46) sözleriyle dile getirmiştir. “Ey Türkmen SSCB döneminde neredeyse dilini
yitirecektin. Rusçayı bilmiyorsan seni ne okula ne işe alıyorlardı” (2001: 296)
cümlelerinde komünist sistemin içinden gelen bir liderin günah çıkarmasının izlerini
bulmak mümkündür.
Türkmenbaşı, “Ruhnama” adlı eserinde dilin millet hayatındaki yeri ve bağımsızlığın
dille olan ilişkisini “Türkmen dili söz, anlam ve ifade zenginliği olan gelişmiş bir dildir.
Millet; dil, din, örf-adet, ülkü ve devlet birliğidir. Milletin de kendi bedeni, kalbi ve aklı
vardır. Milletin kalbi, dili ve musikisidir. Türkmenler, asırlar boyu dilinin, musikisinin
berraklığını, özgürlüğünü korumayı başarmıştır. Dilin sadeliğini korumak, nesiller
arasındaki bağların kopmamasını sağlar ve milletin ömrünü uzatır. Sovyetler

zamanında bizim dilimize yabancı ke-limeleri sokmaya çalıştılar. Bağımsızlığın ilk
aylarından başlayarak Türkmen dilinin mana ve muhteva zenginliği, iç musikisinin
artmaya başlaması, tesadüfî değildir. Bağımsızlık, Türkmen dilini yapmacıklıklardan,
dar kalıplardan kurtarmıştır. Bağımsızlık, sadece Türkmen halkına değil, Türkmen
diline de özgürlük getirmiştir.
Biz bundan sonra da dilimizin berraklığını korumalıyız. Elbette uluslararası terimler
olur. Ama Türkmencede karşılığı olan kavramları, onların dilimize yabancı ve
yakışmayan kalıbı ile almamalıyız. Dilin berrak ve sağlıklı olması, fikrin duru ve
sağduyulu olduğunun belirtisidir. Milletin düşünce ufku genişledikçe onun dili de
zenginleşir” (2001: 175-176) şeklinde ifade eder.
1989 yılından beri Orta Asya’da dille ilgili çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin temel
hedefi ulusal dillerin etki alanını genişletmek, Rusçanın etki alanını daraltmaya
yöneliktir. Bunlar en sert olarak Türkmenistan’da uygulanmıştır. Niyazov rejimi Rusça
dâhil olmak üzere Türkmence dışındaki bütün dillerin kamusal alanda kullanımını
kısıtlamıştır. Türkmence eğitim vermeyen okullar ya kapatılmış ya da Türkmencenin de
kullanıldığı karma sınıflara dönüştürülmüştür. Türkmencenin Yükseköğretimde
kullanılması yönünde değişimler oldu. Rusça zorunluluğu müfredattan çıkarıldı.
Türkmenistan dışındaki yazılı medyaya ulaşmak, abone olmak, uydu kanallarının
kullanımı çok sınırlıydı. Bu Türkmenistan’da Rusça yayınları bitirirken ülkedeki dilsel
milliyetçiliğe de katkıda bulunuyordu (Fierman 2009:1218). 26 Ekim 1991’de
Türkmenistan Yüksek Şurası toplantısında kabul edilen “Türkmenistan’ın
Bağımsızlığının ve Devlet Yapısının Temelleri Hakkındaki Türkmenistan Anayasal
Kanunu”nun 16. maddesinde, dil meselesi ile ilgili “Türkmenistan devlet dili, Türkmen
dilinin yaygın olarak kullanılması konularıyla ilgilenir.” hükmü yer almaktadır.
(Türkmenbaşı 2001: 50).
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dil Yasası (1990); Mahkemeler Yasası
(1991); Vatandaşlık Yasası (1992-2007); Milletvekili Seçimi Yasası (2008); İş Yasası
(2009); Ceza Muhakemesi Yasası (2009); Medya Hukuku Yasası (2012) Seçim Yasası
(2013; Eğitim Yasası (2013); Reklam Yasası (2016); Kamu Hizmeti Yasası (2016);
Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Yasası (2018) Türkmenceyi ilgilendiren çok sayıda dil
yasasından bazılarıdır.
24 Mayıs 1990’da resmî dilin Türkmence olarak ilân edilmesinden sonra ortaya
konan dil politikası, Rus mirasını terk etmek ve Türkmencenin kullanım alanını
genişletmek fikrine dayanmıştır. Türkmen hükümeti biri Türkmence, diğeri yabancı
dillerle ilgili olmak üzere iki yönlü bir dil politikası benimsemiştir. Türkmence aynı
zamanda Türkmenleştirmenin en önemli aracıdır. İkinci kısım ise dünyaya belli bir
kültürel ve ekonomik açılma aracı olarak kullanılacak Rusça, İngilizce, Türkçe, hatta
Fransızca gibi dillerin kullanımını sağlamaya yöneliktir. 20.5.1990 tarihli “Dil
Hakkındaki Yasa” 36 maddeden oluşur. Yasa, Türkmenceye resmî dil; Rusçaya etnik
gruplar arası dil konumunu vermektedir. Devlet dilinin kamu dairelerinde, kurumlarda,
eğitim, bilim ve kültür alanlarında kullanımı ile ilgili maddeler içeren yasada,
vatandaşların istedikleri dili kullanma özgürlüğü de yer almaktadır. İsimlerde ve basınyayında dil kullanımını düzenleyici hükümler de getirilmektedir. Hükümet,
Türkmenceyi kamu çalışanlarına öğretmek için kararlar almış, çoğu şirket, eğitim
kurumları ve hastanelerde çalışanlara zorunlu Türkmence kursları verilmiştir.
Yasanın en tartışılan bölümlerinden biri, devlet daireleri, toplumsal kurum, eğitim
ve sağlık gibi halkla sistematik iletişim kurması gereken görevlerde bulunanlardan 1996
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yılına kadar görevlerini yerine getirebilecek düzeyde Türkmence ve Rusça öğrenmelerini
gerektiren bölümdür. 5. maddeye göre, başka halkların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde
bu görevlilerden Türkmence ve Rusçanın yanında bu dilleri öğrenmeleri istenmektedir.
1999 yılına kadar devlet kurumlarında ve toplum örgütlerinde belgelerin Türkmence
hazırlanması gerektiği 6. maddede yer almaktadır. 23. madde, başka dilde eğitim yapan
okullarda Türkmencenin ders olarak öğretilmesini getirmektedir. Latin alfabesine
geçişin tamamlanması için 1996 yılı sınır olarak belirlenmiştir. Yoğun olarak yaşadıkları
bölgelerde azınlıklar, orta öğretimlerinin sonuna kadar kendi dillerinde de eğitim
yapabileceklerdir. 34. madde, azınlık dillerinin devlet tarafından korunacağını taahhüt
etmektedir.
Türkmenistan Anayasasının çeşitli maddelerinde dille ilgili düzenlemeler yer
almaktadır. Türkmenistan Anayasası en son 2016’da güncellenmiştir. Anayasanın 21.
maddesinde yer alan “Türkmen dili, Türkmenistan’ın Devlet dilidir. Her Türkmen
vatandaşı, kendi ana dilini kullanma hakkına sahiptir.” ifadesiyle ülkenin resmî dilinin
Türkmence olduğu belirlenmiş, bütün Türkmen vatandaşlarına ana dillerini serbestçe
konuşma hakkı tanınmıştır. 28. maddedeki “Türkmenistan, insan ve vatandaşların hak
ve özgürlüklerinin eşitliğini ve aynı zamanda milliyetine, ırkına, cinsiyetine, etnik
kökenine, mülkiyetine, görevine, yaşadığı yere, diline, dinine ve siyasi görüşüne,
herhangi bir parti üyeliğine veya üye olmamasına bakmaksızın, insan ve vatandaşların
kanun önünde eşitliğini güvence altına alır.” hükmüyle eşitlik ilkesi ve diğer unsurlar
gibi dilin de ayrımcılık nedeni olamayacağı belirtilmektedir. 69. madde
“Türkmenistan’da doğan, yaşı kırktan aşağı olmayan, devlet dilini bilen, son on beş yılını
devamlı Türkmenistan’da yaşayan, devlet organlarında, toplumsal birliklerde,
işletmelerde, kurumlarında ve örgütlerde çalışabilen, her Türkmen vatandaşı,
Türkmenistan Devlet Başkanlığına seçilebilir.” cümleleriyle devlet başkanı olmanın
şartlarından birinin de devlet dilini yani Türkmenceyi bilmekten geçtiğini anayasal
zorunluluk haline getirir. 104. maddeyle hukuk alanında dil kullanımının esasları
“Yargılama usulü, devlet dilinde yürütülür. Davaya katılan ve yargılama dilini bilmeyen
kişilerin, tercüman yardımı ile dava ile ilgili bilgi edinme, mahkeme faaliyetlerine
katılma ve Mahkemede ana dillerinde konuşma hakkı vardır.” ifadeleriyle belirlenmiştir
(URL2).
Türkmenistan’ın tüm mahkemelerinde adli işlemler ve kayıt tutma resmî dilde
yapılsa da 2016 Kamu Hizmeti Yasası artık bir ön koşul olarak Rus dilini değil, yalnızca
resmî dil olan Türkmenceyi belirtmektedir (URL1).
Dil hakkındaki kanunun öngördüğü Türkmencenin korunması ve geliştirilmesi
fikrinden hareketle yer adlarının yazılışlarını doğru yazım kurallarına göre düzeltmek,
Türkmence öğretimi yöntemlerini belirlemek, alfabeyi geliştirmeyle ilgili teklifler
hazırlamak, Türkmencenin öğretimi ile ilgili kitaplar yazmak, Türkmenistan’da üretilen
ürünlerin adlarını Türkmence koymak gibi Türkmen dilinin geliştirilmesine yönelik
planlamaların yapılması amaçlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 1990’ların
ikinci yarısında itibaren Türkmen Dilinin Sözlüğü, Türkmen Dilinin Coğrafî Adlarının
Sözlüğü, Türkmen Dilinin Deyimler Sözlüğü, Türkmen Dilinin Birleşik Sözlüğü,
Türkmen Dilinin Tarihî Sözlüğü, Türkmen Halk Ağızlarının Sözlüğü gibi eserler
hazırlanmıştır. 1990’lı yılların sonunda Saparmurat Türkmenbaşı, 21. yüzyılın
programını (Maksatname) hazırladı. Bu programda Türkmen dilciliğinin önünde duran
meselelerin bir kısmı gösterilmiştir. Türkmen halkının tarihî ve medenî gelişimiyle ilgili,
Türkmen dilinin meydana gelişini dikkate alan, Türkmen dilinin eskiden günümüze

kadar tarihî diyalektolojisi ve telaffuzunun geliştirilmesi, edebî dilin eski devirlerden
günümüze tarihî gelişiminin öğrenilmesi, millî terim bilgisini geliştirmeyi amaç edinen
“edebî dilin gelişiminin, telaffuzunun, üslûbunun, terim yapılışının, millîleştirilişinin
kanuna uygunluğu” gibi konular göz önünde tutuldu.
Türkmenistan’ın 1991’de bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte dil, yeniden keşfedilen
bir ulusal kimliğin onaylanması için en önemli yerlerden biri haline geldi (Clement
2005: 163). 1992 yılında Latin alfabesine geçme yönünde ilk kararı alan
Türkmenistan’da 12 Nisan 1993’te yeni Türkmen alfabesi kabul edilmiştir. Latin kökenli
30 harften oluşan bu alfabenin kullanıma girmesi, kademeli olmuştur. Çeşitli simgesel
metinlerle Türkmen kimliğinin farklılığını geliştirmek isteyen Niyazov yönetiminin bu
tutumu Yeni Latin-Türkmen alfabesinde kullanılan değişik karakterlerden de
anlaşılmaktadır. Kabul edilen yeni alfabe okullardan önce panolarda, duvarlarda
kullanılmaya başlandı. Daha önce kullanılan Latin alfabesi ve Marmara Üniversitesi’nde
1991’de bütün Türk dünyası için önerilen ortak alfabe, Türkmenistan’ın yeni alfabesini
hiç etkilemedi. J, c, ı, y, v sesleri için yeni alfabede farklı karakterlerin kullanılması,
Stalin’in Kiril alfabesini dayatırken Türk lehçeleri arasındaki farklılıkları keskinleştiren
politikasını hatırlatmaktadır. Türkmen milliyetçiliği tüm bölgesel birleşmelere karşıdır.
Türkmenbaşı’nın yalnız Türkmenistan’a özgü bir alfabe konusundaki ısrarı,
Türkmenistan’ın bağımsızlığını simgesel düzeyde tescil ettirmenin en çarpıcı
örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ülkeyi Sovyet ve Rus geçmişinden
uzaklaştırmak amacıyla Türkmen lider Türkmenbaşı Latin alfabesine geçiş kararı aldı.
Yeni alfabe, o zamanlar Türkmen dilinin belirli seslerini işaretlemek için pound (£),
dolar ($), yen (¥) ve cent işaretleri (¢) gibi bazı olağandışı karakterleri içeriyordu.
Bununla birlikte, “geleneksel olmayan” harfler 1999’da aksanlı karakterlerle değiştirildi.
Bir yıl sonra, Türkmen hükümeti alfabe reformunun geniş kapsamlı bir uygulamasını
başlattı. Yeni alfabede eğitim materyali oluşturmak için uzun zamana ihtiyaç vardı ve
uzun yıllar Türkmen öğrenciler herhangi bir resmî ders kitabı olmadan okudular. Ayrıca,
eğitimcilere ve yetkililere herhangi bir eğitim verilmedi ve sonuç olarak bugün birçok
yetişkin insan hala zayıf okuryazarlık becerileriyle mücadele ediyor (Fatland 2016: 49).
Sonraki yıllarda gazete ve televizyonların yoğun bir bilgilendirme kampanyasıyla yeni
alfabe topluma tanıtılmaya çalışılmıştır. Görevi çocuklara alelacele Latin alfabesiyle
okuma yazma öğretmek olan “Yeni Türkmen Alfabesi” disiplini tüm okullarda
uygulanmaya başlandı. Öğretmenler eğitim aldı ve yeni ders kitapları geliştirildi. 27-29
Aralık 1999’da yapılan halk toplantısında “Türkmen dilini, Türkmen millî alfabesini
tarafsız Türkmenistan’ın devlet idaresinde, hayatın her alanında yerleştirmek” kararı
alınmıştır. 10 Ocak 2000 tarihinde Türkmenbaşı “Dil Üzerine Devlet Çalışma Grubu”nu oluşturmuş ve bu toplantıda harflerin şekillerini geliştirme konusundaki fikirlerini
çalışma grubuna sunmuştur. Adı geçen toplantıda alınan bir kararla “Türkmen Dili” adlı
haftalık gazetenin yayımlanmasına karar verilmiş ve 19 Şubat 2000’den itibaren
neşredilmeye başlanmıştır (Sarıhanov 2002: 841-844).
Alfabe Değişikliği uygulaması 1993-1995 dönemi için planlanmış, yol levhaları,
reklam ve gazete manşetleriyle başlayan değişim yavaş yavaş ilerlemiştir. Latin alfabesi
ile Rusça reklam tabelaları bile asılmıştır. 1 Ocak 1996’da Türkmenistan’da resmen 30
harfli (9 sesli ve 21 sessiz) Latin alfabesi kullanıma girmiştir. Bu alfabe, yüzyılın başında
kabul edilenden farklıdır. Gerçekte, Türkmencenin fonolojisini karşılayan yeni bir
alfabeden çok, 1993 yılına kadar kullanılan Kiril alfabesinin Latin’e uyarlamasıdır. Latin
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alfabesini yeniden uygulamaya koymanın maliyetine rağmen, birçok etnik Türkmen,
yeni alfabeyi, ulusal kimliklerinin sembolü olarak gördü.
Türkmenistan’ın yetişkin sakinleri yeni yazı ile zorluklar yaşadı. Bunlar sadece Rusça
konuşan nüfusu değil, aynı zamanda Rusça konuşmayan kırsaldaki vatandaşları da
etkiledi. Özellikle yaşamları boyunca Kiril alfabesine alışmış yaşlılar bir süre kendilerini
çaresizlik içinde buldular. Birinci sınıf öğrencileri okullarda yeni Latin alfabesini
öğrendiler, ancak ertesi yıl ikinci sınıf için yeni ders kitabı olmadığı için Kiril alfabesini
yeniden öğrenmek zorunda kaldılar; Buna ek olarak, çeşitli vesilelerle alfabede
değişiklikler yapıldı, ancak Türkmenler çevrelerindeki koşullara mümkün olduğunca
çabuk uyum sağlamak zorunda kaldılar. 1993 yılında basılan kitapların sadece iki yıl
içinde modası geçmiş oldu. Moskova’da satın alınan halka açık tabelalar düzenli olarak
değişti; ürün ambalajı üzerindeki etiketler ve kullanım talimatları her seferinde
değiştirildi. Bu Sovyet sonrası alfabe reformunun amacı sadece Ruslaştırmanın ortadan
kaldırılması değil, aynı zamanda Türkmenleşmenin de ortaya çıkması için bir değişimin
başlangıcıydı (URL3).
Türkmenistan’da Rus dilinin ağırlığını silmek için 1992’de bir kararlılık gösterilerek
coğrafî isimlerle idari terimlerin çoğu Rusçadan Türkmenceye çevrildi. Birçok bina,
cadde ve kurum ismi Türkmen kahramanları, Türkmenbaşı’nın ailesi ve Türkmen
kültüründen gelen isimlerle değiştirildi. Buna ilaveten bütün hükümet unvanları
Rusçadan Türkmenceye çevrildi. Kolhoz, sosyalistik yarış, pioneer, komsomol, komünist
gibi kelimeler genç nesil için artık yabancı sayılmaktadır. Ruhnama, halk maslahatı,
yaşlılar maslahatı, dalaşgör, salgı, uçar, işsapar, yol belet, işevut, agaçgoş, gurnak,
kakucı, hüner sınagı, gurnav, bugotlı, maksatnama, garaşsızlık, bitaraflık, agzı birlik,
galkınış gibi yüzlerce kelime yeni türetilmiş veya kullanıma sokulmuştur. Önder
Türkmenbaşı, “yerli” unsurlara öncelik verip yabancı etkilerin izlerini ortadan
kaldırarak dili kendi “Türkmenlik” vizyonuna (De Leonardis 2017: 78) uyarlamıştır.
Örnek olarak, Rusça terimlerin yerine haftanın günleri ve aylar için yeni kelimeler
oluşturuldu. Yılın ilk ayı olan Ocak ayı Türkmenbaşı’nın adını, Nisan ayı ise annesinin
adını taşır: Gurbansoltan (Fatland 2016: 53).
Türkmenistan’da Rusçadan geçen terimler Türkmenceye çevrilmeye çalışılsa da hâlâ
ilim kollarında Rusça terimlerin hâkim olduğu hemen fark edilmektedir. Bağımsızlığın
ilânından sonra Rusça terimler yerine eski Türkmence terimleri arayan ve standart bir
sözlük basmayı planlayan özel bir komisyon çalışmalarına başlamıştır. Aralarında tıp,
iktisat gibi alanların terimlerinin de bulunduğu geçici bir liste basım için hazırlanmıştır.
Bilim ve teknoloji yüksek konseyi içinde bir terminoloji başkanlığı vardır.
Türkmencedeki Rusça ögelerin diğer Cumhuriyetlerdeki kadar yoğun olmasa da
Türkmence karşılıklarıyla değiştirilmesi fikri bulunmaktadır. Mesela “Türkmenistan’ın
Kimi Yasalarında Değişiklikler ve İlaveler Yapılması ve Kimi Yasaların Yürürlükten
Kaldırılması Hakkındaki 2009 Yasası” ile, önceki yasalarda kullanılan Rusça ve Avrupa
dilleri kökenli sözler Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli sözlerle, örneğin, programa,
inwalid, prosent, kwota, territoriya, filial sözleri sırasıyla maksatnama, mayyp, goterim,
bellenilen mocber, cak, sahamca sözleriyle değiştirilmiştir. (Garibova 2012:149-150).
Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyinin alt komisyonları arasında eğitim ve coğrafî
adların yazılışı konularını çalışanlar da bulunmaktadır. 17 Nisan 1992’de Türkmenistan
Yüksek Sovyet Başkanlığı, 1989’daki Dil Kanunu’na göre 2 il, 30 ilçe ve 13 kasabanın
Rusça yazımını Türkmenceye uyarlamıştır. Chardzhou yerine Carcev, Kizıl- Arvat yerine
Gızılarbat, Taşauz yerine Daşoguz gibi. Rusça terimler olan oblast ve rayon yerine vilayet

ve etrap kelimeleri kullanılmaya başlandı. Türkmenbaşı döneminde isimleri
Türkmenceleştirilen ay adlarının kullanmından vazgeçilerek tekrar Rusça ay adlarının
yürürlüğe girdiğini görmekteyiz ki bu da Kurbankulu Berdimuhammedov’un dil
politikasının yönelimini yansıtması bakımından ilgi çekicidir. Sovyet döneminde
konulan Komünist sistemin sembolleri olan Kirov, Krasnovodsk, Leninsk, Kalinin,
Telmann, Oktyabr, Parakhat isimlerini taşıyan yerleşim yerlerinin adları Babadayhan,
Türkmenbaşı, Akdepe, Boldumsaz, Gumdag, Saparmurat, Türkmenbaşı ve Niyaz
isimleriyle değiştirilmiştir. Yer adları değiştirilirken Özbek ve Rus söyleyişlerine yönelik
bir değiştirme çabasının içine girildiği görülür. Eski isimleri Taşoguz ve Kızıl Arvat olan
şehirlerin adlarında Özbek söyleyişi hâkimdir. Kelime başı –t- ve -k- sesleri
Türkmencede fazla kullanılmaz. Ayrıca adı geçen şehirlerde Özbekler nüfus olarak daha
fazladır. Jeopolitik olarak hassas olan bölgelerde daha güvenli hareket edebilmek ve
halkı Türki komşularına yöneltebilecek üstü kapalı zorunluluklardan uzak tutmak için
başvurulan “Türkmen tarafsızlığı”nın izleri de bu politikalarda temel etkenlerden
biridir. Bu şartlar altında dil değişimi adına yapılan her girişim iç ve dış politikada
belirgin bir işaret olarak algılanabilir. (Landau-Heinkele 2001:163).
Sovyetler Birliği döneminde Türkmen filolojisi bölümü dışında yükseköğretimin dili
tamamen Rusça iken, bağımsızlık sonrası eğitim dili olarak Türkmenceye ağırlık
verilmiştir. Rusça konuşan nüfusun ülkeden ayrılmasını engellemek amacıyla Rusça
eğitime ve Rusçanın konumuna kademeli olarak indirim uygulanmaktadır. (GürsoyNaskali 2002: 61). Ülkede hâlen Neytralniy Türkmenistan adlı Rusça yayımlanan bir
resmî gazete vardır ve haftalık resmî bülteni Türkmence ve İngilizcenin yanı sıra Rusça
olarak da yayınlanmaktadır. Rusça, uluslararası dil olarak Türkmenistan’da kullanılma
özelliğini giderek İngilizceye bırakmaktadır. Rusça etnik gruplar arası iletişim dili
statüsünü 1996 yılına kadar koruyabilmiştir. Rusça konuşan nüfusun çoğu geleneksel
olarak başkent ve bölgesel merkezlerde yaşıyor. Mesleki faaliyet açısından,
Türkmenistan’daki Rus nüfusu hemen hemen tüm alanlarda yer almaktadır. Ancak
1990’larda başlatılan Türkmenleştirme projesi, Rus nüfusunu kamu hizmetinde yönetici
pozisyonlarından mahrum ettiği için göç etmelerine neden olmuş; Rus nüfus 30 yıl
içinde %7 azalmıştır. 1996 yılı verilerine göre okullarda %16 Rusça eğitim yapılmaktadır.
Bağımsızlığın ilk yıllarında günlük hayatta ve ticarette Rusçanın sıklıkla kullanıldığı
belirtilmektedir. Türkmenistanlı yetkililere göre ise Rusça bürokraside ve etnikler arası
iletişimde kullanılıyor olmasına rağmen ülkedeki etkisini gün geçtikçe kaybetmektedir.
(Söyegov 1996: 5). Birçok Rus ve Rus dilli etnik Ermeni, Azeri ve hatta bazı Türkmenler
henüz Türkmence bilmemektedir. Rus kültürünün en önemli kaynağı Türkmen
devletinin Rusça eğitim veren okullarıdır. 12 Nisan 1999 tarihli Türkmenistan News
Weekly gazetesinin haberine göre 1998-1999 öğretim yılında bu okulların sayısı 55’tir.
Türkmence eğitim veren okullara göre sayıları az olsa da büyük şehirlerde bulunmaları
sebebiyle etkileri büyüktür. Niyazov döneminde Rusya ve Rusçanın etki alanı
Türkmenistan’da bir hayli gerilemişti. Ancak Niyazov’un ölümünden sonra iktidara
gelen Kurbankulu Ber-dimuhammedov’un dış politikada önceliği Rusya’ya vermesiyle
Rusçanın tekrar Türkmenistan’da özellikle de eğitim sisteminde belirli ölçülerde yer
almakta olduğuna dikkat çekilmektedir. Türkmenistan ve Rusya üniversiteleri arasında
hızla artan iş birliği, Rusya Üniversitelerinin Türkmenistan’da açılan şubeleri, öğrenci
değişim programları ve çok sayıda Türkmen öğrencinin Rusya üniversitelerinde okuyor
olması Rusçanın tekrar Türkmenistan’da önemini artıracağının işaretleridir. (Garibova
2012:101-102).
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1997-1998 eğitim yılında resmî verilere göre 800.000’den fazla öğrencinin ana
eğitim dili şu şekildedir: 1938 okulda Türkmence, 250 okulda Rusça, 90 okulda Özbekçe
ve 40 okulda Kazakça; 1999’da ise 170 okulda Rusça, 100 okulda Özbekçe ve 40 okulda
Kazakça ana eğitim dili olarak kullanılmaktadır (Kuleshov 1997: 507). Bir yıl içinde
Rusça eğitim dilinin 80 okulda azaldığını, Özbek dilinin ise 10 okulda arttığını görürüz.
Türkmenistan’da bir taraftan Türkmencenin her alanda hâkimiyete sokulmasına
yönelik çalışmalar yapılsa da görünürde ülkenin üç hâkim dil etrafında şekillendiği
dikkati çeker. 2 Mayıs 1996’da Türkmenbaşı, Türkmence, Rusça ve İngilizcenin ülkenin
tamamında öğretileceğini duyurmuştur. Uygulanan politikalar sonucunda
Türkmenistan halkı iki dillilikten de öteye üç dilli hâle getirilmeye çalışılmaktadır.
Eğitimde temel yaklaşım, özel okullarda ve eğitim kurumlarında özellikle de ileri zekâlı,
zeki öğrenciler üzerinde yabancı dil eğitimini yoğunlaştırmaktadır. Yabancı dilde
öğretim -ki en çok İngilizcedir- özel okul ve kurumlarda yapısal reformun bir parçasıdır.
Bu kurslara katılamayıp yine de bir yabancı dilde etkin, verimli olmak isteyen öğrenciler
için kurslar ve İngilizce çalışma merkezleri ücretsiz olarak açılmıştır. 1998 yılında 23
okulda İngilizce, 10 okulda Almanca özel dil sınıfları bulunmaktaydı. Beşerî bilimlerde
Türkmence, uluslararası ilişkiler ve teknoloji bilimlerinde ise Rusça eğitim öne çıkar. 14
yükseköğretim kurumunda ve 18 teknik okulda dil yapısının sadece %7’si Rusçadır
(Kuleshov 1997: 507). Daha sonraki dönemlerde özellikle 2001’den bu yana eğitim
alanında rakamlarda farklılıklar oluşmuştur. 2009 da Türkmenistan’da 1711 ortaokul
vardı. Devlete ait olmayan Uluslararası Amerikan Okulu başkentte açılmıştır. Daha önce
burada yaklaşık 30 Kazak okulu vardı, 2000 yılından bu yana Özbek ve Kazak
okullarında kayıt durdurulmuştur. 2001 yılına kadar tam kapasiteli 49 Rus ortaokulu ve
56 karışık dilde eğitim veren kurumlar vardı. Şimdi Rus ortaokulları aynı zamanda
eğitimde Türkmen diline geçmişlerdir. Bir ya da iki Rus okulu hala Rusların çoğunlukla
olduğu şehirlerde ve önemli yerlerde mesela Türkmenbaşı’nda bile bulunmaktadır.
Türkmenistan’daki tek Rusça eğitim yapan üniversite, Rusya Devlet Üniversitesine bağlı
olan Petrol ve Gaz Üniversitesidir. 2007 yılında açılmıştır, Aşkabat’a taşındıktan sonra
bu okulun ismi I.M. Gubkin olarak değiştirilmiştir. Türkmenistan’da hemen hemen tüm
okullarda ikinci yılda zorunlu olarak yabancı dil öğretilmektedir. Öğrenciler İngilizce ve
Rusça öğrenirler ancak bazı az sayıda okullarda Almanca ve Fransızca da öğretilen diller
arasındadır. (Aminov vd. 2010). Ülkenin kuzeyinde sadece birkaç okul azınlık dillerinde,
özellikle Özbekçe ve Kazakça eğitim veriyor. Türkmen okullarında ikinci dil Rusça,
bazen İngilizce veya her ikisidir. Tüm azınlık okullarında (Rusça konuşanlar dâhil),
Türkmence ikinci dil olarak zorunlu derstir. Ortaokullar eğitimlerini Türkmence (çoğu)
veya Rusça (azınlık) olarak sunmaktadır.
Türkmenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov’a göre Türkmenistan halkı
eninde sonunda üç dili akıcı bir şekilde konuşabilecekti: Türkmence, Rusça ve İngilizce.
Uygulanan dil politikalarıyla Rusça hızla kamusal yaşamın dışına itildi. Rusçanın
kısıtlanması Sovyet döneminin izlerini silmek ve Türkmenleştirme politikalarının
gereğiydi. Rusça Sovyet mirasının bir parçasıydı, bu yüzden aynı zamanda ulusal
kimliğin ve devlet olmanın sembolü olarak Türkmenler tarafından kaldırılması ve
değiştirilmesi gerekiyordu. Türkmenistan, tüm Orta Asya ülkeleri arasında devlet dilinin
ve Rus dilinin desteklenmesi konusunda en dengesiz politikayı uygulayan ve dil de dahil
olmak üzere Rusça her şeyi terk etmenin en uç örneğini veren bir ülkedir. Artık
Türkmenistan’da çok az Rusça bilen çocuk ve genç var. Yavaş yavaş kapatılan Rus
okulları, önceleri Türkmen-Rus okullarına dönüşmüş ve sonunda eğitim dili Rusça olan

sadece 1 sınıflı Türkmen okullarına çevrilmiştir. Böylece, 2002’den bu yana 49 Rus
okulunun tamamı, eğitim dilinin Türkmence olduğu okullara dönüştürülmüştür. 2002
yılından bu yana, yükseköğretimde sadece Türkmence mevcuttur ve devlet her yıl 5-6
Rusça öğretmeni mezun eden bir pedagoji enstitüsü dışında Rus dili ve edebiyatı
öğretmenleri yetiştiren üniversite programlarını kapatmıştır. Hükümetin Rus dilinin
etkisini sınırlama ve statüsünü düşürme çabalarına rağmen, halk arasında hala büyük
saygı gördüğünü ve uluslararası iletişimin bir aracı olarak sosyal hareketliliği artırma
fırsatları sağlaması nedeniyle popülerliğini koruduğunu gösteriyor (Bekmurzaev
2020:17-18)
Rusya ile Türkmenistan arasındaki kültürel ve insani ilişkiler pragmatizme dayalıdır.
2020’nin başından bu yana, Aşkabat’ta Zafer Bayramı ve Rus diline adanmış büyük
etkinlikler düzenlendi, Rusça konuşan nüfusun cumhuriyetteki payı da gözle görülür
şekilde yaklaşık üç kat azaldı:1989 (%9,5, 339,9 bin kişi), 2012 (%5,1, 268,7 bin kişi),
2016 (%1,8, 101,9 bin kişi). İstatistiklere ve uzman tahminlerine göre, Türkmenistan
nüfusunun %82’si Rusça bilmiyor ve daha çok yaşlı nüfusa ait %18’i çeşitli derecelerde
Rusça konuşuyor Rusça, Türkmence ve Özbekçeden sonra cumhuriyette en yaygın
üçüncü dil olan Rusça özellikle büyük şehirlerde de facto olarak etnik gruplar arası
iletişim dili statüsünü korur. Türkmenistan’da Rusça bir yabancı dildir, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan veya Özbekistan’daki kadar olmasa da toplumda hala bir iletişim
aracı olarak işlev sağlar. Yabancı diller arasında rekabet İngilizce ve Türkçe arasındadır.
Eğitim alanında, 2013 yılına kadar Rus dilinin öğretiminde düşüş eğilimi vardı. 2013’ten
beri durum biraz değişti. Türkmenistan’da Rusça dil okulu eğitimine olan talebin arttığı
gözlenmekte. Rus dili çalışmasına artan ilginin nedenlerinden biri, Türkmenistan
vatandaşlarının Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerinde okumaya gidiyor olması.
Örneğin, yaklaşık 8 bin Türkmenistanlı genç sadece Belarus Cumhuriyeti
üniversitelerinde eğitim görmektedir. Ayrıca Rusça bilmek şehirlilik göstergesi olarak
değerlendirilir ve bazı sektörler için iş bulmada kolaylıklar sağlar. Resmî Gazete Neutral
Turkmenistan’ın Türkmenistan’daki tek Rus dili medyası olmaya devam etmesine ve
Rusça TV ve radyo kanalı olmamasına rağmen, Rus İnternet kaynakları ve sosyal ağlar
cumhuriyet sakinleri arasında popülerdir. Örneğin, İnternetteki reklamlar Rus dili
kullanılarak sunulmaktadır (URL4).
Batı kültürünün Türkmenistan’daki en belirgin etkisi, İngilizcenin uluslararası dil
olarak Rusçanın yerini alıyor olmasıdır. Resmî Türkmen televizyon kanalı bile İngilizce
haber programları yayınlanmaktadır. İngilizce, aynı zamanda iş dünyasında ve
üniversitelerde kullanılmaktadır. Türkmenbaşı, Lâtin alfabesinde kullanılan
sembollerin Batı kültürü ve İngilizce ile ilişkisini “Eskiden Kiril alfabesi kullanımının
Rusça öğrenmeyi kolaylaştırmış olması gibi, yeni Lâtin alfabesi de İngilizce öğrenimini
kolaylaştıracaktır. İngilizce öğrenmek de dünya medeniyetine uyum sağlamayı
beraberinde getirecektir.” (Söyegov 1996: 6) sözleriyle ifade etmektedir.
Türkmenistan’ın Kiril alfabesinden Latin’e geçmesi, Türkmenlerin birçok harfi farklı
seçmiş olmasına rağmen yine de Türklerle Türkmenler arasındaki dil bağlarını
güçlendirmektedir. Türkiye, Türkmen dilinin eğitimini ders kitapları bastırarak ve
Türkmen öğrencilere Türkiye’de eğitim görmek için burs vererek desteklemektedir.
Türkiye, ayrıca Aşgabat’ta bir dil merkezi ve bir Anadolu Lisesi işletmektedir. TRT’nin
Avrasya kanalı, sınırlı bir süre ile Türkmen TV sistemi içinde yayın yapmakta olup birçok
Türk kanalı da uydu ile izlenmektedir.
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Türkiye’nin 1993 yılında başlattığı büyük öğrenci projesi kapsamında binlerce
Türkmenistanlı öğrenci Türkçe eğitim alarak ülkelerine geri dönmüşlerdir. Bu şekilde
Türkiye Türkçesi-Türkmen Türkçesi etkileşimleri daha da artmıştır. Türkiye
televizyonlarının uydu kanalıyla Türkmenistan’dan seyredilmesi de kültürel
etkileşimleri artırmaktadır. Bağımsızlık sonrasında Rus kültürü, diğer kültürlerin
meydan okuması ile karşılaşmıştır. Dil konusunda Rusçanın dayanağı Sovyet kültürel
mirası, Türkçeninki Türkmence ile aynı dil grubunda yer alması, İngilizceninki ise
uluslararası dil olmasıdır.
Hükümet devlet memurlarına Türkmenceyi öğrenmeleri için Aralık 1999’a kadar
zaman vermiş, dil öğreniminde başarısız oldukları için aralarında öğretmen ve
doktorların da olduğu bir kısım memurun işine son verilmiştir. En çok göze çarpan
örnek, Aşkabat’taki Mühendislik Fakültesi Rektörünün, Türkmenceyi iyi bir şekilde
öğrenememesinden dolayı 1999 yılında görevden alınmasıdır. Türkmenbaşı, Temmuz
2000’de bütün bürokratların Türkmence konuşmasını zorunlu kıldı. Eski Dışişleri
Bakanı Boris Şıhmıradov’u görevden alırken, Türkmenbaşı’nın en çok eleştirdiği
hususlardan birisi, bakanın Türkmence bilmemesi idi. (Kuru 2003:173).
Türkmenistan’da beş tv kanalından dördü Türkmen dilinde yayın yaparken TV-4
kanalında çeşitli dillerde yayın aktarımı yapılmaktadır. 2004 yılı Ağustos ayına kadar
Türkmen TV’de haberler haftada dört kez 15 dakika Rusça olarak yayınlamıştır. 2005
yılına kadar ise “Watan” adlı program haftada üç kez 20 dakika olmak üzere İngilizce
yayınlanmıştır. Neutral Turkmenistan devlete ait tek Rusça gazetedir. Azınlık dillerinde
yayın yapan başka gazete yoktur. Edebiyat alanında Türkmenceye tercüme edilen çok
fazla kitap bulunmaz. Yine ülkede azınlık olarak bulunan etnik grupların dillerinde kitap
basımı yoktur. Sinema ve tiyatroda Türkmence hâkim dildir (Aminov 2010:27-28).
Türkmenistan’da uygulanan dil siyasetini, insan hakları açısından değerlendiren
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği raporlarında Türkmencenin Türkmenistan’da
hayatın her alanına hâkim olduğu, eğitim ve basında diğer etnik grupların dillerinin
sıkıştırıldığı konusunda görüşlere yer verilmiştir. Rusça eğitim yapan okulların
kapatılması, Rusça yazılı ve görsel basının sayısının ve program sürelerinin azaltılması,
Türkmencenin işe girişlerde ve yükselmelerde etkili olması, Türkmenceyi yeteri kadar
bilmeyen şahısların görevden alınmaları gibi konularda Türkmenistan’ın uyguladığı dil
politikaları
eleştirilmektedir.
Türkmenistan
Cumhurbaşkanı
elinde
gücü
merkezileştirmek için ulusal inşa politikalarının nasıl kullanılabileceğinin bir örneğidir.
Ülkenin kuruluş miti aslında Türkmenbaşı’nın kişiliğinin kült temelinde
oluşturulmuştur. Niyazov rejiminin ulus inşası gündemi bazı yönleri değişmiş olsa da,
özellikle Niyazov’un eğitimdeki çalışmalarına daha az odaklanılmasına rağmen,
Berdimuhamedov döneminde devam etmiştir. Berdimuhamedov’un reformları,
Türkmence, Rusça ve İngilizceden oluşan daha önceki üç dilli eğitim modelini yeniden
kurdu, ancak bu reform, öğretmen ve kaynak eksikliği nedeniyle uygulanmadı Özel
eğitimde dil eğitimine odaklanma ile hem Rusça hem de İngilizce derslerinin olmaması,
bu tür sınıflara erişebilen küçük, zengin, şehirli seçkinlerin yaratılmasına yol açarken,
Türkmenlerin çoğunluğu bu dilleri öğrenme fırsatından yoksundur. Türkmenistan’daki
dil eğitimi politikası, öncelikle Türkmenlerin gelişimine odaklanmıştır ve üç dilliliği
destekleyen politika açıklamalarına rağmen, büyük ölçüde diğer dillerin öğretilmesine
ve öğrenilmesine kapalıdır (Liddicoat 2019).
Bugün kırsal alanda Türkmence kullanımı hâkimken şehirlerde Rusça konuşanlara
rastlanmaktadır. Türkmencenin öğretiminde ders malzemeleri ve programların

yetersizliği en önemli engelleri oluşturmaktadır. İngilizce ve Türkçe bilmek iş bulmada
avantaj sağlasa da toplumda bu dillere yeterli rağbet bulunmamaktadır. Türkmencenin
millî devlet dili olarak gelişmesi, aynı zamanda kabile lehçelerinin de etkisini
azaltmaktadır. Türkmence, özellikle yazı dili olarak ülke çapında yayılmakta ve millî
birliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Sonuç
Bağımsızlık
sonrası
Türkmenistan’da
başlatılan
bütün
alanların
Türkmenleştirilmesi politikası sonucu Rusçanın baskın rolü ortadan kalkmıştır.
Türkmenistan’daki tek Rus okulu, Aşkabat’taki Alexander Puşkin’in adını taşıyan Ortak
Türkmen-Rus Okuludur. Türkmen öğrencilerin Rusça eğitimin yapıldığı ülkelerde
üniversitelere gitme arzusu Rusçaya talebi artırmaktadır. Ana dili Rusça olan nüfus
ülkeyi büyük oranda terk etse de diğer etnikler arası iletişim dili olarak çoğunlukla Rusça
kullanılmaktadır. İnternet üzerinden erişilen Pervıy Kanal, Rossiya, TNT, STS gibi
Rusça yayın yapan kanallar ülkede popülerliğini sürdürmektedir. Odnoklassniki, VK,
Mail.ru gibi Rusça internet alanlarının yaygın olduğu Türkmenistan’da Türkmence,
Türkiye Türkçesi ve İngilizce Rusçayla rekabet halindedir. Çarlık Rusyası ve Sovyetler
Birliği döneminde yaygınlaştırılan Rusçanın statüsü bağımsızlık sonrası oldukça
gerilemiştir. Türkmenistan’ın uyguladığı dil politikası ulusal bağımsızlığın ve
egemenliğin temelini oluştururken Türkmen kimliği Türkmence inşa edilmeye
çalışılmaktadır. Türkmenistan’da uygulanan rejimin kapalı niteliği yüksek olduğu için
uygulanan dil politikasının toplumsal yansımalarının çıktıları açık değildir.
Bağımsızlığını kazanan diğer Türk devletlerine göre Rusçanın hakimiyet alanını en fazla
daraltan ülke Türkmenistan olmuştur. Rusya Türkmenistan ilişkilerinin gelecekte nasıl
şekilleneceği uygulanacak dil politikasına da yansıyacaktır.
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David Gray
Evidentiality in Turkmen
Introduction
This paper analyses the various evidential forms used in Turkmen, showing their use
in practice, and comparing them with Turkish and English translation equivalents. We
will see that, for second and third person verb forms the suffixes have evidential
meanings, but the same suffixes used with first person past tense verb suffixes added to
them have mirative meanings.
Abbreviations
The following abbreviations have been used in this paper: ABL-Ablative, ACC-Accusative,
ASSUM-Assumed, DAT-Dative, GSQ-Gerund Sequential, Q-Question, INFER-Inferential,
LOC- Locative, NEG-Negative, OBL-Oblative, PL-Plural, PPRT-Past participle, PSSPossessive, PST-past, REP-Reported, RFLX-Reflexive, SNG-Singular, 2PP – 2nd Person PL,
1PS-1st Person SNG, 2PS-2nd Person SNG, 3PS-3rd Person SNG.

Evidentiality in Recent Scholarship
Chafe and Nichols regard evidentiality as ‘natural epistemology’ which shows how
people regard ‘the source and reliability of their knowledge’ (1986:vii). This is largely an
emphasis on the veracity of a speaker’s utterance, from the speaker’s perspective, which
could be classed as the mood of a verb.
More recently scholars have concluded that evidentials are neither moods nor
aspects. Rather they show whether or not the speaker has directly experienced or
witnessed an event, or if they have gathered the information from another source.
‘Evidentiality is a linguistic category whose primary meaning is source of information.
… this covers the way in which the information was acquired, without necessarily
relating to the degree of the speaker’s certainty concerning the statement or whether it
is true or not’ (Aikhenvald 2006:3). The difference between these two ways of analysing
evidentials is subtle but important. When using an evidential, the Turkmen language
speaker does not necessarily want to attach any doubt to the statement, they simply want
to show that they didn’t witness or experience it happening. For instance: Gar ýagypdyr
‘it seems it has snowed,’ could equally be translated ‘it has snowed’. In both Turkmen
and English, the focus is on the result, not the action. Perhaps someone has gone to
sleep, woken up in the morning, and (apparently) it has snowed during the night, while
they were asleep. This does not mean, however, that the evidential Turkmen form ypdyr/ipdir can always be translated using the English completive aspect usually called
the ‘perfect’. It depends on the context.
On the other hand, there may be some ‘distancing’ involved in the use of evidentials.
The following example is interesting:
Biziň ata-babalarymyz köp däp-dessurlary galdyrypdyr ‘Our ancestors passed on
many traditions to us.’
This example shows that, although the truthfulness of the claim is not in doubt, the
speaker does not personally know these ancestors. Much time has passed between the
setting up of the tradition and its implementation today. Perhaps the tradition has
changed over time? In any case, the speaker was not present at the event when the
ancestor set up the tradition.
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English uses words such as apparently, evidently, must have, obviously, seem to
instead of having an evidential form built into its grammar. Many languages, however,
grammaticise their evidentials. Turkmen has very marked levels of evidentiality. Larry
Clark refers to the aforementioned -ypdyr/-ipdir form as the ‘Subjective Past Indefinite
Tense’ (Clark 1998:244).
He states that:
The subjective past indefinite tense is used to state historical events,
biographical facts or authoritative statements which, as a rule, cannot have
been witnessed by the person making the statement’ (Clark 1998:244).
For example, Ol öýde däl. Işe gidipdir. ‘He isn’t at home. He (must have) gone to
work.’
He mentions it as being used for an ‘unwitnessed narrative’, as my example above
about the traditions of ancestors shows. History, however, is written in the present tense,
or in the simple past. The kind of unwitnessed narrative written using the indirect type
of modality could be a joke, or second-hand story.
First Person Miratives
The first person usage is slightly different. According to Larry Clark, ‘In its subjective
use, the speaker is not aware of having performed or witnessed this action even though
the speaker actually did perform or witness the action’ (Clark: 244). 77 For example,
Uklapdyryn, ‘I must have fallen asleep’, though it would be more accurate to label this
use ‘surprise’ or ‘lack of intention’, rather than ‘subjective’. Here’s another example:
Öýde başagaý bolup, açary alman gaýdypdyryn, ‘I got in such a fuss I [must have]
left home without my keys.’
The words in square brackets are implied rather than stated. No one deliberately
leaves their keys at home. The speaker has realised their mistake later in the day, and
the evidential form shows their later realisation of that fact. Aikenvald calls this
‘mirativity’ (2004:195).78 The 1st person usage of these levels of evidentiality tends to add
an element of surprise, or, with the case of the future volitional -jak/jek, e.g., aljakdyryn
‘I will definitely buy’, certainty. This may seem counter-intuitive, but from other areas
of linguistics we know that meanings can ‘flip over’ to the opposite sense.
Aikhenvald’s Categories for Languages Having Evidentiality
Aikhenvald categorises languages encoding evidentiality at a grammatical level into
A, B, C etc. A having two semantic options, B three and so on. She puts most Turkic
languages under A2 i.e., two levels which are ‘non-firsthand’ and ‘everything else’. With
Johanson she points out that there can be some shift, and that in several Turkic
languages (Uzbek, Turkmen, Uyghur and Kazakh) “the -dI past, the ‘non-evidential’
counterpart of the firsthand -mIş, has acquired meanings associated with ‘firsthand’
evidentials.” Having read Aikhenvald further, I would put Turkmen under her level C2
(Aikenvald 1994:40; Johanson 2003:54), which has four choices:
77

78

Though Clark seems a little confused. E.g., regarding what he calls the ‘indefinite’ aspect; ‘An
indefinite action is one that takes place habitually or repeatedly’ (Clark 1998:217) which sounds
much more like the imperfect aspect. Oskar Hanser was even more confused, calling the ypdyr/-ipdir suffixes the ‘definite present perfect tense’ and translating e.g., gelipdirler as ‘they
have come’ (Hanser 1977:119), which only works in limited contexts, though many Turkic
languages do convey postterminality and evidentiality with similar forms (Johanson 2000:63).
‘Mirativity covers speaker’s “unprepared mind”, unexpected new information, and concomitant
surprise’ (Aikhenvald 2004:195).

Direct
Inferred
Assumed
Reported
This leads us to the following analysis:
The Four Levels of Evidentiality in Turkmen
There are four levels of evidentiality in Turkmen. With the root al ‘take’:
Evidentiality:

Direct
1. Direct
(experienced)

Indirect (Evidential Forms)
3. Assumed79

2. Inferred (not
experienced)

4. Reported
(rumoured)

ol… (men)
3 singular (1st
singular)

I was there when…

I wasn’t (really) there
when...

it seems that, it turns out
that
(3rd person s.)

Tense:
Past

aldy(m)

alypdyr(yn)

alan eken

rumoured that,
it is said that,
I heard that, etc.
alypmyş(ym)

took
Future

he took
alar(yn)

he took (unwitnessed)
alardyr(yn)

has taken it seems
alar eken(im)

people say he took
alarmyş

will take
Future-volitional

he will take
aljak

he will (probably) take
aljakdyr(yn)
he will definitely take

apparently he will take
aljak eken

people say he will take
aljakmyş

wants to take, will
definitely take

he will definitely
take

apparently he will
definitely take

people say he will
definitely take

rd

The simplest forms to analyse are in the past tense where the four levels are:
1.
al-dy, direct ‘he took’
2.
al-ypdyr, inferred ‘(apparently) he took’ – an evidential
3.
al-an eken, assumed ‘it turns out that he took’ – an evidential, with the source
of the information slightly further removed than in (2.)
4.
al-yp-myş, reported ‘people say he took’ – an evidential, with the source of the
information much further removed than in (2.) or (3.)
Although the fourth level may look as if it is connected with epistemology, this is only
because of the distance of the source from the speaker i.e. it is possible in some contexts
that alypmyş means ‘people say he took (and he did in fact take)’ rather than ‘people say
he took (but it’s just a rumour)’ i.e. it isn’t necessarily casting doubt on the veracity of
the taking event.
I will refer to these four levels in the rest of this paper.
There are also present tense forms of the 4th (reported) level, and future tense forms
of the 3rd level, though the latter are used in the introduction to classic folk tales of the
‘once upon a time’ form (Gray 2002:59). See Genres of Literature and Evidentiality,
below.
The following examples help to illustrate the evidentiality in Turkmen: 80
Examples in Turkmen
Level 1 – Direct
Example 1:

79
80

Men

bazar-a

gid-ip-

gel-di-m

I

market-DAT

go-GSQ

come-PST-1PS

Or this could be termed ‘non-reported indirect’, which would be more accurate.
The second person form of -ypdyr/-ipdir contracts to -ypsyň/-ipsiň and the negative forms are
-mandyr/-mändir. I use two forms due to the front/back vowel harmony in Turkmen (the
convention is to quote the back form first, so that is what I have done).
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I went to the market and back.
Example 2:
Bazar-a

gid-ip

gel-en-den

soň

ol

dynç

al-dy

Market-DAT

go-GSQ

come-PPRT-ABL

after

(s)he

rest

take-PST

Having gone to the market and back, (s)he rested.
Level 2 – Inferred
Example 3:
Ol

kesellä-pdir

(S)he

sick-INFER

(S)he’s sick.
Example 4:
Nahar

örän

süýji

bol-updyr!

Food

very

sweet/tasty

is-INFER

The meal is [as I perceive by tasting] delicious!
Example 4 shows that, although the speaker has experienced the meal by eating it,
the fact that they didn’t cook it means they have to use level 2.
Example 5:
Men
ukla-pdyryn!
I

sleep-INFER-1PS

I must have fallen asleep!
Example 6:
Sen
Türkmen

dilini

öwren-ipsiň!

You-SNG

tongue-ACC

learn-INFER-2PS

Turkmen

You have learnt Turkmen [it seems]!
Example 7:
Ony
He/She/It-ACC

al-yp-my-syňyz?
take-INFER-Q-2PP

Did you take it [in the end]?
-ipsiň is a contraction of -p(dir)siň
-ypmysyňyz is a contraction of -yp(dyr)mysyňyz
Example 7 is somewhat confusing, as it might seem that a question can’t be
evidential. In Turkmen it’s possible to ask if someone took something without the person
asking the question being present i.e. ‘Did you take it (without me seeing)?’
Level 3 – Assumed
Example 8:
Ol
(S)he

uly

adam

eken

big/important

person

ASSUM

(S)he’s a large person, it turns out.
Example 9:
Sen

açar-y

getir-meli

eken-iň

You- SNG

key-ACC

brought-OBL

ASSUM-2PS

Apparently, you should have brought the key!
Example 10:
ol

hiç

bir

gara

gör-m-än

öz

bolş-u-ndan

örän

göwnühoş

(S)he

none

one

black

see-NEGPPRT

ow
n

conduct-3PSABL

very

content

bol-up

dünýä-de

men-iň

ýaly

öz-ü-nden

göwnühoş

haýwan

be-GSQ

world-LOC

1sP-GEN

like

RFLX-3PS-ABL

content

animal

bar-my-ka

diý-ip

gez-er

eken.

EXS-Q-wonder

say-GSQ

go.around-FUT

ASSUM

Without ever having seen anyone else he was nevertheless very pleased with himself,
and would go around, apparently, saying; “I wonder if there is an animal in the world as
pleased with himself as me?” (Gray 2002:59).
Example 10 is from a folk tale, where certain forms such as -ar/-er eken are used
during narrative portions of the tale, especially in the introduction.
Level 4 – Reported
This type of indirect form uses the suffix -myş/-miş and is called ‘reported’ because
the story might have passed through many witnesses. Here are some examples:
Example 11:
Bir
oglan
köýneg-in-iň
öň-ü-ne
One

boy

shirt-Pss-Acc

front-Pss-DAT

Men

SAMSYK!

diý-ip

ýaz-yp

I

stupid

say- GSQ

write- GSQ

köçe-den

ýör-äp

barýa-myş

street-ABL

walk-GCNJ

go-3PS-REP

[It is said that] one boy, writing, ‘I’m STUPID!’ on the front of his shirt went
walking in the street.
Example 12:
Bir

gün

tokaý-da

pi-liň

One

day

wood-LOC

elephant-GEN

çaga-sy-ny

begomot-lar

ur-upmyş-lar

child-PSS-ACC

hippo-PL

hit-REP-PL

One day in the forest the hippopotamuses hit the elephant’s infant. (Folk tale)
Example 13:
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70

ýaş-an

SSSR-iň

iş-i

bit-miş

70

live-PPRT

SSSR-GEN

work-PSS

fulfil-REP

bol-an-dan
be- PPRT -ABL

soň,
after

türkmen-ler
Turkmen-PL

ýol-u-na

düş-dü-ler

road-PSS-DAT

descend-PST-PL

täze
new

ösüş
growth

After 70 years of [supposedly] carrying out the USSR’s work, Turkmen people have
set out on a new growth path.
Comparison with Turkish
The Turkmen suffix -ypdyr/-ipdir is often comparable in function to the suffix -mIş
in Turkish, even though the latter correlates in form, rather confusingly, with the
Turkmen reportative form. The Turkish -mIş ‘…encodes events to which the speaker was
not a direct or fully conscious participant.’ (Aksu-Koç, 1986: 159). Not only does the
main function overlap with the Turkmen evidential form -ypdyr/-ipdir, but the Turkish
-mIş suffix has secondary functions:
‘In addition to the everyday hearsay function, -mIş has a special narrative function,
limited to accounts of unreal events outside the regular experience of the speech
community such as myths, folktales, dreams, and jokes. (However, generally familiar
events, such as those related in historical accounts and realistic fiction, are usually
reported in the past of direct experience, -dI.)’ (Aksu-Koç, 1986: 160).
In other words, the use of -mIş overlaps with the use of levels 2-4 in Turkmen. The
Turkish direct -dI suffix overlaps both in form and function with Turkmen level 1 dy/di.81
The Importance of Using the Correct Evidential Form
If all of this seems too academic for the average learner of the Turkmen language, let
me assure you it is not! Many mother tongue English speakers who learn Turkmen only
learn one past tense form: the direct -dy/-di. They tell themselves that the subtleties of
evidentiality are not for them – let mother tongue speakers use the evidential system,
they are going to stick to the simplest and easiest form to learn. Take the following two
examples:
1. Ol keselledi.
2. Ol keselläpdir.
Both can be translated, ‘He/she is sick’ but the first implies that you have visited the
ailing person, the second that you have heard that so-and-so is ill. If that person is the
neighbour’s wife, and you are a man, you need to use the second form! The separation
of the sexes in Turkmen society would demand showing such distance and respect (even

81

It’s possible that the Turkish indirect form is the only form left of the various proto-Turkic
evidential forms. Turkmen has retained four, perhaps all four (we don’t know how many there
were), of the proto-Turkic forms, though Aikhenvald suggests some languages have five or more
levels (2004:60).

if the grammar of the language does not mark gender). So, sometimes an evidential can
be used as a politeness marker.82
Genres of Literature and Evidentiality
Certain types of Turkmen literature tend to use a specific evidential form. Folk tales
use the third evidential level, with eken ‘turns out that’. For example:
Günleriň

bir

gününde

bir

tilki

bar

eken.

gün-ler-iň

bir

gün-ü-nde

bir

tilki

bar

eken

day-PL-GEN

one

day-3PS-LOC

one

fox

EXS

INFCOP

‘Once there was a fox’ (Gray 2002).
They also use the indefinite future -ar/-er with eken.
Ol

hiç

bir

gara

görmän,

öz

bolşundan

örän

göwnühoş

ol

hiç

bir

gara

gör-m-än

öz

bolş-u-ndan

örän

göwnühoş

3sP

none

one black see-NEG-PPRT own

conduct-3PS-ABL very

content

bolup

“Dünýäde

meniň

ýaly

özünden

göwnühoş

haýwan

bol-up

dünýä-de

men-iň

ýaly

öz-ü-nden

göwnühoş

haýwan

be-GSQ

world-LOC

1sP-GEN

like

RFLX-3PS-ABL

content

animal

barmyka?”

diýip

gezer

eken.

bar-my-ka

diý-ip

gez-er

eken.

EXS-Q-wonder

say-GSQ

go.around-FUT

INFCOP

‘Without ever having seen anyone else he was nevertheless very pleased with himself
and went around saying; “I wonder if there is an animal in the world as happy as
me?” (Gray 2002).
The fourth level -myş/-miş is also common in folk tales. Example 12 is a case in point.
Here it is again, for the sake of convenience: Bir gün tokaýda piliň çagasyny
begomotlar urupmyşlar, ‘One day in the forest the hippopotamuses hit the elephant’s
infant.’
Jokes, known as anekdotlar ‘anecdotes’ in Turkmenistan, tend to use the second
level with the suffix -ypdyr/-ipdir. For example: Bir oglan dostunyňka myhmançylyga
barypdyr, ‘A boy went to see his friend.’
A joke is usually an imaginary tale, so marking it with the direct form would be
inappropriate. The overlap with historical narrative is that the speaker did not
experience the event.

82

This is especially true of certain bodily functions of, for example, young children.
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Parables would also tend to use the second level. Here’s one from the Book of Judges,
albeit a translation from Hebrew. It is part of the Töwrat ‘Taurat’ or ‘Tanakh’, chapter
9:
Verse
8

9

10
11
12
13

14
15

Agaçlar baradaky tymsal
Günlerde bir gün agaçlar özlerine
patyşa saýlamakçy boldular. Olar zeýtun
agajyna ýüzlenip: „Bize patyşa bol”
diýipdirler.
Zeýtun olara: „Men hudaýlara we adamlara
berýän hezzetli ýagymy taşlap, başga
agaçlaryň üstünden höküm sürmäge
giderinmi?” diýip jogap beripdir.
Soňra agaçlar injir agajyna: „Gel-de, sen bize
patyşa bol” diýip ýüz tutupdyrlar.
Injir olara: „Men özümiň şirin-şeker iýmişimi
taşlap, agaçlaryň üstünden höküm sürmäge
giderinmi?” diýip jogap beripdir.
Soň olar üzüm agajyna: „Gel-de, biziň
üstümizden patyşalyk et” diýipdirler.
Üzüm agajy olara: „Men näme hudaýlaryň we
adamlaryň göwnüni göterýän şirin-şerbetimi
taşlap, agaçlaryň üstünden höküm sürmäge
giderinmi?” diýip jogap beripdir.
Iň soňunda ähli agaçlar tikenli agaja: „Bize
sen patyşa bolaý” diýipdirler.
Tikenli agaç beýleki agaçlara bakyp: „Eger siz
meniň, hakykatdan hem, özüňize
patyşa bolmagymy isleýän bolsaňyz, onda
meniň saýamda bukulyň. Eger şeýtmeseňiz,
onda tikenli agaçdan ot çykyp, Liwanyň kedr
agaçlaryny ýakyp-ýandyrar” diýipdir.

The Parable of the Trees
One day the trees went out to anoint
a king for themselves. They said to
the olive tree, ‘Be our king.’
“But the olive tree answered, ‘Should
I give up my oil, by which both gods
and humans are honoured, to hold
sway over the trees?’
“Next, the trees said to the fig tree,
‘Come and be our king.’
“But the fig tree replied, ‘Should I
give up my fruit, so good and sweet,
to hold sway over the trees?’
“Then the trees said to the vine,
‘Come and be our king.’
“But the vine answered, ‘Should I
give up my wine, which cheers both
gods and humans, to hold sway over
the trees?’
“Finally all the trees said to the
thornbush, ‘Come and be our king.’
“The thornbush said to the trees, ‘If
you really want to anoint me king
over you, come and take refuge in my
shade; but if not, then let fire come
out of the thornbush and consume
the cedars of Lebanon!’

Again, there is some overlap with historical narrative, in that the narrator did not
witness the event (a parable is often, in any case, fictional, or based loosely on a true
story).
Proverbs, on the other hand, tend to use the present or future tenses and are usually
unmarked in terms of evidentiality. e.g.,
Dert ýamany – garrylyk, ‘The worst illness is old age.’
Dost – dostuň aýnasy, ‘A friend is like a mirror to his friend.’
Aşy ýok oraza tutar, ‘One who has no food will keep the fast.’
Dreams recounted in the third person tend to use level 4 -myş/-miş for the content
of the dream.
So, it has been shown that genres are marked using evidential forms. The exception
is proverbs, though these are highly stylised.83
Conclusion
This paper has only begun to explore the complexity of evidentials in Turkmen. Four
levels of evidentiality are used in the language. The significance of the evidential depends
on the person speaking. Mostly it shows the level of directness, and the source of one’s
information about an event. It is not primarily epistemic, rather it supplies information
on whether the speaker knows that the statement is directly experienced or whether it is
second-hand, having gathered information from another source – it might be apparent
from the facts of the situation. In the first person the use of an evidential can show
83

They tend to be terse and pity.

mirativity. Turkmen evidentials are often confused with the perfect aspect, and although
in some Turkic languages there is some overlap, in Turkmen the (past) perfect aspect is
shown differently, by use of the -ypdy/-ipdi suffix e.g., bazara gidipdi – he had been to
the market. It is therefore confusing to recommend that translators translate the ypdyr/-ipdir evidential form with the English perfect. This strategy will only work in
certain contexts. More likely a term such as ‘apparently’ needs to be added instead, if
necessary.
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Ayşe Gürer
Büyük Türkmen Şairi Molla Nefes’in Zöhre Tahir
Örgüsündeki Kahraman Nefes’in Rolü
Tahir ile Zühre Hikâyesinde Molla Nefes
Molla Nefes’in kaleme aldığı Zöhre Tahir hikâyesinin, hem Türkmenler tarafından
bilinen diğer sözlü/yazılı hikâyeler arasından hem de tüm Türk dünyasındaki diğer
varyantlarından ayıran en büyük özelliği Molla Nefes’in yazarlığı dışında kendini de
hikâye örgüsünde bir kahraman gibi yer vermesidir. Çalışma, TSSR İlimler Akademisi
Enstitüsü taradından 1963 de Aşgabat da basılan Mollanepes Zöhre-Tahir Dessanı”
metni üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya geçmeden önce bu tip eserlere Türkiye
Cumhuriyetlerinde destan, Türkiye’ de ise hikâye denildiğini belirtmek gerekir.
Molla Nefes’in adı hikâyede ilk olarak şu şekilde geçmektedir:
“Şol eýýamda bir adam bar erdi, adyna Mollanepes Maru-Şahu-jahan diýer
erdiler. Onuň aýalyna Bossantäç elti diýer erdiler.” (Nepes 1963:4)
“Burda çoktandır bir adam vardı, adına Cihan Şah-ı Marı’lı Molla Nefes derlerdi.
Onun eşine Bossantaç hanım derlerdi”
Türkmenler arasında ‘Aşk Mülkünün Şâhı’ olarak tanınan Molla Nefes’in hikâyedeki
eşinin adı da “Bossantaç” olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldiyev bir yazısında
“Mollanepes, genç yaşlarda âşık olup sevgilisi ile evlenmek bahtına ulaşan az sayıdaki
klasik şairlerden biridir. Şairin sevip evlendiği kızın adı Bostantaç imiş. Onlar bütün
ömürlerini mutlu bir şekilde geçirmişler. Mollanepes’in sevgi bahtiyarlığı birçok şiirinde
ve “Zöhre Tahir” destanında edebî beyanını bulmuştur” (Geldiyev 2010:25) sözleriyle bu
konuya değinmiştir. Ancak Nefes’in öykü dışındaki hayatı hakkında detaylı bilgiye
ulaşamadığımızdan emin sözler söylemek doğru olmayacaktır.
Molla hikâyede kendini şu şekilde tanıtmaktadır:
“Mollalarynyň ady Mollanepes Maru-Şahu-jahan erdi, özi teke urugynyň ýazy
taýpasyndan erdi. Ol köp ýollardan habardar erdi, hem örän yşkbaz bolup, yşk
ýolunda köp zähmetler çekip erdi” (Nepes 1963:12)
Zöhre ve Tahir’in hocası yani kendisi hakkında bilgi veren Molla, adının Molla Nefes
olduğunu ve bu Molla’ nın aslen teke boyunun yazı tayfasından olduğunu söylemektedir.
Memleketi, ait olduğu toprağı, doğduğu yeri dile getiren Molla ayrıca “o her şeyden
haberdardı, fazlaca âşık gibi görünse bile, aşk yolunda hep zahmetler çekerdi” diyerek
bize kendinden bahsetmektedir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan insanı, insani
duyguları önemseyen, empati yapabilen, özü sözü güvenilir bir hoca oladuğunu hem
kendi sözlerinden hemde hikâye içinde yaşanan olaylardan anlıyoruz.
Molla Nefes, hikâyede Zöhre ve Tahir ‘in hocası rolündedir ancak metin içinde
karşılıklı diyaloğu hemen hemen sadece Zöhre ile kurmuştur. Bu diyaloglarda Molla’nın
Zöhre’ye sözleri şu şekildedir:
“Bir gün molla:
— Eý Zöhre jan, Tahyr begiň hem sapagyndan bihabar bolmagyl — diýip, özi bir
ýana çykyp gitdi” (Nepes 1963:12)
“Bir gün molla:
__ Ey Zöhre can, Tahir Bey’in derslerinden de habersiz olma” diyip kendi bir yöne
çıkıp gitti.”

Zöhre ile Tahir’in birbirlerine duydukları aşkı bilen Molla Zöhreye bu sözüyle imada
bulunmaktadır. Molla bu aşkı görebildiği gibi Zöhre’nin babasının bu sevdaya onayı
olmadığını da bilmektedir. Ve Zöhre’ye bu konuda nasihatlar verir. Babasını
üzmemesini sözlerinden geri dönmesini asi fevri hareketlerde bulunmamasını
söyleyerek ikna etmeye çalışır. Zöhre Molla’yı duymamazlıktan gelince “bu bizim
Zöhremiz değil bu başka biri” diyerek Bossantaç’a yani eşine Zöhre’ yi tutmasını,
yakalamasını söyler. Aralarında geçen diyalog şu şekildedir:
— Eý guzym! Ataňy munça gyjalata goýma — diýip, töwella etdi. Emma Zöhre gyz
mollasynyň habaryny alman, beýle tarapyndan ýöräberdi. Molla:
—Bu-ha biziň öňki gören Zöhrämiz däl... — diýip, ýene öňüne geçdi.
Emma Zöhre bu sapar eýle ýanyndan geçip, öňküden-de gatyrak ýöräberdi. Onda
Molla:
—Haý-haý elti! Zöhre jany tut! Ýene bir töwella edip galaly—diýdi. (Nepes
1963:22)
__Ey kuzum Babanı bunca siteme koyma- diyip öğüt verdi. Ama Zöhre kız
Mollasının sözlerini duymazdan gelip, böyle bir başka tarafından yürüyüverdi. Molla:
__Bu ha bizim eski gördüğümüz Zöhremiz değil…- diyip, yine önüne geçti.
Ama Zöhre bu sefer öyle yanından geçip, önceden de sinirlenerek yürüyüverdi. O
anda Molla:
__Hay hay elti! Zöhre canı tut! Yine bir öğüt verip tutalım- dedi.
Bu sözlerin ardından Bossantaç’da Zöhre’ye Mollayı dinlemesini onların Zöhre’yi
anladığını dile getirerek ikna etmeye çalışır. Bu sırada Molla şu sözlerle devam eder.
“Mollanepes Zöhräniň öňüne geçip:
– Eý Zöhre jan! Men hem şu elti üçin yşk ýolunda köp gezip erdim. Yşkyň açary
sabyr etmekdir—diýip, Zöhrä köňüllik berip, bir söz aýtdy” (Nepes 1963:22)
Molla Zöhre’ye onu en içten bir şekilde anladığını, kendi yaşadıklarından bahsederek
öğütler verir. Aşkın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini vaktiyle hanımı için çok acılar
çektiğini ama aşkın özünün sabretmek olduğunu dile getiren Molla’nın burada empati
yapabilme özelliğini de görmekteyiz.
Gel zaman git zaman hikâyede birçok olay yaşanır ve sonunda Zühre ile Tahir’in
nikâhını kıyarlar. Bunu Zöhre’nin babası padişaha Molla şu sözlerle söyler:
— Eý tagsyr-patyşam, nika gyýyp, iki aşygy bir-birine tabşyrmaly diýip, siz
tarapdan bir adam bardy, şu söz bilen hem nika gyýdyk, siziň sözüňizi, Allanyň
parzyny, pygamberiň sünnetini berjaý etdik —diýdi. (Nepes 1963:109)
__ Ey günah-padişam, nikâh kıyıp, iki aşığı birbirine emanet etmeli diyip, sizin
taraftan bir adam vardı, şu söz ile de nikâh kıydık, sizin sözünüzü, Allahın farzını,
peygamberin sünnetini yerine getirdik- dedi.
Âşıkların bunca zaman çektiği acıyı gören bilen Molla işin herkes tarafından iyi ve
doğru şekilde olmasını ister. Kamil ve ahlaklı insan olmayı, doğruya ulaşmayı kendine
yaşam felsefesi edinmiş Molla, zaman zaman Zöhreye öğütler verir. Bu öğüteri bir şiir
ile anlatan Molla’nın Zöhre’ye sözleri şu şekildedir:
Enşaalla, maksadyňa ýetersen,
Aglamagyl, Zöhre gyzym, gaýt indi!
Tahyr bilen gülüp, oýnap ötersen,
Aglamagyl, Zöhre gyzym, gaýt indi!
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Ataň eden işi älemge taňdyr.
Häli saňa şadyr, magşar gedaňdyr.
Elti bir eneňdir, molla ataňdyr.
Söwer guzym, Zöhre janym, gaýt indi!
Zalym ataň niçik işler gaýyrdy—
Tahyry gark edip, derýa buýurdy,
Bu gun seni söwer ýardan aýyrdy,
Erte geler, Zöhre balam, gaýt indi!
Köp enbiýa-öwlüýäler haky üçin,
Müň bir atly bir allanyň haky üçin,
Taglym alan ol kuranyň haky üçin,
Al töwellam, Zöhre gyzym, gaýt indi!
Yşkyň ody düşse ýalan jahana,
Ýakar, ýandyr, köýer üşbu zamana,
Sen-sen yşkyn ýükün çeken merdana,
Merdana bol, Zöhre janym, gaýt indi!
Leýli çekdi ol Mejnunyň jepasyn,
Sürüp bilmeý ötdi zowky-sapasyn,
Kim görüpdir bu dünýäniň wepasyn,
Mähribanym, Zöhre gyzym, gaýt indi!
Nepes diýer, dünýä geldim—geçipmen,
Yşk bahryndan ýedi derýa içipmen,
Müneçjim ylymyndan kitap açypmen,
Takyk geler, Zöhre janym, gaýt indi! (Nepes 1963:22)
Türkiye Türkçesi:
İnşallah maksadına erersin
Ağlama Zöhre kızım geri dön!
Tahir ile gülüp oynayıp geçersin
Ağlama Zöhre kızım geri dön!
Babanın mahir işi cihanda gariptir
Şuan sana padişahdır, mahşerde köledir
Elti anandır, Molla babandır
Sever kızım, Zöhre canım geri dön!
Zalim baban niçin işleri uçurdu
Tahiri denize batırmayı emretti
Bugün seni seven yardan ayırdı
Yarın gelir Zöhre bebeğim geri dön!
En çok enbiya- evliyalar hakkı için

Binbir atlı bir Allah hakkı için
Eğitim alan o kuran hakkı için
Al nasihat Zöhre kızım geri dön!
Aşkın ateşi düşse yalan dünyaya
Yakar, tutuşur, yanar bu zamanda
Sensin aşkın yükünü çeken dayanıklı
Dayanıklı ol Zöhre canım geri dön!
Leyla çekti Mecnunun cefasını
Sürmeyi bilmez ateşin zevkini sefasını
Kim gördü bu dünyanın vefasını
Mihribanım Zöhre kızım geri dön!
Nefes der dünyaya geldim geçiyorum
Aşk baharından yedi derya içiyorum
Müneccim biliminden kitap açıyorum
Sağlam gelir Zöhre canım geri dön!
Yedi dörtlükten oluşan bu şiir (4+4+3) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. “abab, cccb,
dddb…” kafiye örgüsünden oluşan şiirin son dörtlüğünde de şairin mahlasınında yer
almasıyla birlikte işlenen konuda göz önünde bulundurulduğunda, nazım biçiminin
koşma olduğunu söyleyebiliriz.
Molla Nefes’in Şark edebiyatına hâkim olması, destan ve nakilleri bilmesi eserine de
yansımıştır. Eserinde ağırlıklı olarak klasik halk hikâyeleri kahramanlarını gerek
benzetme unsuru olarak, gerekse hikâyede bir kahraman gibi anmaktadır. Nitekim bu
şiirinin altıncı dörtlüğünde de bir anıştırma örneğini görmekteyiz Leyla vü Mecnun
aşkına da şiirinde yer veren, Molla ustaca seçtiği kelimeler, ikilemeler ve kelime
oyunlarını şiirinde sergilemektedir. Hikâye içinde genel olarak akıl danışılan bilirkişi ve
hoca rolündeki Molla, bu şiirle Zöhre’ye aşkın zorluklarına katlanmak gerektiğini usta
kelime oyunlarıyla söyler, Zöhre’yi anladığını söyleyerek teselli verir ve âşıklara sabrı
tavsiye etmektedir.
Zöhre’ye sabır diyen Molla bir yandan da yaşananları en içten hissederek
üzülmektedir. Zöhre ve Tahir için dileklerini dile getirdiği Muhammesi şu şekildedir:
Şol wagt Mollanepes hem täze täret kylyp, iki rekagat namaz okap, kybla ýüzbeýüz bolup:
— Ylah-a, bu aşyklara erahymul-rahmanlyk pazly merhamatyňdan ýetir — diýip,
zar-zar aglap, hajatyny Hudaýtagaladan diläp, bir muhammes okady:
Ýa ylah-a, barça gullar köňlüni sen şady kyl!
Özüňe dost eýleýip, dostuň öýün abady kyl,
Elmydam ýat eýleýin, sen hem guluňny ýady kyl,
Rehm edip ajyzlara, zalymlarny berbardy kyl,
Ýa kerim sen, Zöhre janym gaýgydan azady kyl.
Külli älemni ýaratgan patyşahy-bakerem,
Gije-gündiz hajatym — senden dowamat isterem,
Lal olupdyr har içinde bilbili-Bagy-Erem,
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Zöhre jan sorsa sowal, onuň jogabyn nä berem?
Ýa rahym, sen Zöhre janym gaýgydan azady kyl.
Gije-gündiz ýat ediban, isteýip jepbaryny,
Pyrkat ody köýdüripdir, husnunyň gülzaryny,
Şum rakyplar kast edip, ýardan aýyrdy ýaryny,
Rehim edip ajyzlara, her dem eşitgil zaryny,
Ýa kerim, sen Zöhre janym gaýgydan azady kyl.
Gitdi ýary gaşydan, derýa bilen mejlis gurup,
Gözleri yzynda girýan, çar tarapga telmuryp,
Göýä bir perwanadyr, ataş era özün urup,
Tahyryndan aýrylyp, bilin büküp, boýnun burup.
Ýa rahym, sen Zöhre janym gaýgydan azady kyl.
Barça huplarnyň içinde hoşlyka, sahyp temiz,
Aýralyk ody gara bagryn kylypdyr rizi-riz,
Günde ýüz wagt telmuryp, halyn sorarlar kyrk keniz.
Aglaýyp derýa lebinde, ýaryn istär Zöhre gyz,
Diýr Nepes, bu Zöhre janym gaýgydan azady kyl. (Nepes 1963:28)
Türkiye Türkçesi:
O vakit Molla Nefes de taze abdest alıp, iki rekaat namaz kılıp kıbleye yüz çevirip:
-Allah’a bu âşıklara rahim-rahmanlık fazlı merhametinden yetir, ver- diyip, zır zır
ağlayıp isteğini Allahtan dileyip, bir muhammes okudu:
Ya Allah bütün kulların gönlünü sen sevinçli kıl!
Özüne dost eyleyip, dostun---şenlik kıl!
Devamlı hatırlayan, sen de kulunu hatırla
Merhamet edip acizlere, zalimlerini perişan kıl!
Ya kerim sen, Zöhre canım kaygıdan özgür kıl!
Bütün dünyayı yaratan patişaha bakıyorum
Gece gündüz hayatım__ senden devamlı isterim
Dilsiz olur diken içinde bülbül-ü İrem bağı
Zöhre can soru sorsa, ona cevap ne vereyim?
Ya rahim sen Zöhre canım kaydıdan özgür kıl!
Gece-gündüz hatılıyorum isteyip kudretini
Ayrılık ateşi kavurur gül bahçesinin güzelliğini
Kötü rakipler kast edip, sevgiliden ayırdı sevgiliyi
Merhamet edip, acizlere her zaman duy iniltisini
Ya Kerim sen Zöhre canım kaygıdan özgür kıl!
Gitdi sevgilisi karşıdan deniz ile toplantı kurup
Gözleri izinde ağlayan, dört tarafa dönüp dolaşıp
Güya pervanedir ateş arasında kendini dövüp,
Tahirinden ayrılıp, belini büküp, boynunu burup

Ya rahim, sen Zöhre canım kaygıdan özgür kıl!
Bütün güzellerinin içinde hoşluğa sahip temiz,
Ayrılık ateşi kara bahçenin küçük parçasıdır,
Günde yüz vakit dönüp dolaşıp, haini sorarlar kırk cariye
Ağlayıp deniz dudağında sevgili ister Zöhre kız,
Nefes der, bu Zöhre canım kaygıdan özgür kıl.
Muhammes, musammat ana başlığı altında olan beş sayısını ifâde eden hams/hamse
sözcüğünden türemiş mezîd bir kip olan ve beşlemek, beş parçalı yapmak anlamına
gelen tahmîs kökünden bir ismi mef’ûldur. Bu sözcük, edebiyatta, kıtaları beş mısra
üzerine kurulu manzûmeleri ifâde etmektedir. (Suzan 2010:18) Muhammeslerin mısra
bazında kâfiye düzenini şu şekilde göstermek mümkündür: aaaab, ccccb, ddddb,
eeeeb…ancak aaaaa, bbbba, cccca…gibi farklı kafiye düzeninde görmekte mümkündür.
Genellikle aşk, sevgili, özleyiş, tasavvuf konularını ele almaktadır. Nefes’in hikâyede
okuduğu muhammes de aaaaa, bbbba, cccca… kafiye düzenindedir. Yine
muhammeslerde gördüğümüz son bentde mahlas vermeyi de “Diýr Nepes, bu Zöhre
janym gaýgydan azady kyl.” mısrasında görmekteyiz.
Zöhre’ nin çektiği özleme, aşk acısına dayanamayan Nefes Allah’a bu konudaki dilek
temenni ve dualarını muhammesi ile paylaşmaktadır. Bir klasik edebiyat nazım biçimi
olan bu muhammesi ile Nefes, Türk (Çağatay), Arap ve Fars dilleri ile divan edebiyatına
da hâkimiyetini göstermektedir.
Sonuç
Nefes sözlü edebiyat kültüründeki Tahir ile Zühre hikâyesini, kendisini de öykü içine
dâhil ederek, metne nakış işler gibi tüm edebî servetini işleyerek yazıya geçirmiştir. Nasıl
ki gözler kalbin aynasıysa, bir yazarın seçtiği kelimeler de, o kelime ve kelime gruplarının
kullanış biçimide yazarın yüreğinin, kaleminin, düşünce şeklinin aynasıdır. Bu çalışma,
Molla Nepes’in metin içinde kahraman olarak yer aldığı cümleler ve dizeler olarak
sınırlandırılmıştır. Ancak eldeki verilerden de yazarın ne denli güçlü kelime havuzu ve
birçok ilimden derin bilgileri olduğunu görebilmekteyiz. Molla, eş anlamlı birbirinden
farklı kullandığı sözcüklerle tekrardan kaçınmıştır. Ustaca yazdığı şiirlerle, Arapça ve
Farsça tamlamalarıyla ikilemeleriyle, çeşitli yer adları ile farklı hikâyelerden
anıştırmalarıyla adeta bize bilgi birikimini ve başarısını sergilemektedir.
Molla Nefes’in yaşam felsefesinin temeli güzelliğe dayanır. Şiirlerinde insan ruhu ile
ilgili konuları görmekteyiz. Nitekim inceleme metnimizin içindeki şiirlerinde de insani
duygulara, aşka, aşk acısına, hasrete dair hisleri ele alır, empati yapar ve doğru yolu
göstermeyi amaçlar. Genel olarak insan yaşayışı, ömrü ve ömrün anlamı, onun yaşam
felsefesine dayanır. Her insanın ömrünün güzel ve anlamlı geçmesini öğütler. Bunun
için insanın kalbinde, insana, dünyaya memlekete ülkeye sevgi, hayır ve güzellik yer
alması gerektiğini söyler. Bu felsefe, halkımızın çok eskiden beri içinde olan,
atalarımızdan, kanımızdan gelen güzel bir özelliğidir der.
Molla Nefes yaşamın lezzetini, insan ömrünün anlamının güzelliğinde görür. Şair
dünyaya, insana, vatan sevgisi bırakmıştır. Felsefelerini duygu ile birleştirip, usta sözler
ile süsleyip insanların kalbine giren şair, toplumun moral ve güç kaynağıdır. Ruhî- edebî
sözlerinin asıl sebebi, insanı kötülükten korumak, hayıra yorup, doğru yolu
göstermektir. Bunun neticesinde hedeflediği, kâmil, ahlaklı insanları çoğaltmaktır.
Molla Nefes’in “Zöhre- Tahir dessan”ında da edebiyatın bu baş meselesi ortaya çıkar.
Şair büyük akıl danışılan kişi ve insanperver kişilikle “Zöhre- Tahir dessan”ında
insanları adalete, hayra çağırır, güzelliği sevmeyi, insan mertebesini, insan sevgisini
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yukarı çıkarabilmeyi söyler. Bu özelliklerini hikâye içindeki karakterin özelliklerinde de
görmekteyiz. Yani Molla, hikâye içinde kendi adında bir karakter yaratmamış, kendisini
direk yansıtmıştır demek yanlış olmayacaktır.
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Ilyasova Gurbanjemal
Ýaremezanlar Alkyş-Dileg Aýdymlarydyr (Wishing
Wellbeing Yarеmezan Songs)
Her bir halkyň özüne degişli ahlak ýörelgeleriniň, durmuşa ornaşan däpdessurlarynyň, uýýan yrym-ynançlarynyň, dürli baýramlarynyň, olaryň waspyny
ýetirýän baý folklor mirasynyň bolşy ýaly, halkyň ýüregine, kalbyna siňen ýörelgeleri
hem bolýar. Bu babatda türkmen halky baý mirasa eýedir. Türkmenistan Watanymyz
milli Garaşsyzlygyna eýe bolandan soň, öňi bilen gadymdan gelýän mirasyň ähli
ugurlaryna eýeçilik gözi bilen garamak ýola goýuldy. Beýik Garaşsyzlyk türkmen halkyna
gadymyýetden gelýän däp-dessurlaryny ýöretmäge, ynanýan dini bolan yslamyň
baýramlaryny dabaraly bellemäge mümkinçilik döretdi. Hormatly Prezidentimiz
tarapyndan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýylda ýurdumyzda dini
baýramçylyklary belläp geçmek hakdaky Permanlara gol çekilýär. Musulman dinini
kabul eden halklarda esasy baýramçylyklardan Oraza aýydy, Gurban aýydy bellenilip
geçilýär. Aslynda „aýt” arap sözi bolup, baýramçylyk diýmegi aňladýar. Remezan
aýyndan soň başlanýan Baýram aýynyň 1-i güni Oraza baýramçylygy. Beýik
Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde şol gün „iş güni däl” diýlip yglan edilýär.
Remezan aýy gelende ähli musulman halklar päklenip, kalplarynda ýagşy niýetleri,
umytlary besläp, bu mukaddes aýy garşylaýarlar, öýlerinde ys çykaryp, merhumlaryna
aýat-töwir okaýarlar, dürli naharlar bişirip, goňşularyna dadyrýarlar. Olar Remezan
aýynda Allatagaladan rysgal-döwlet, maşgala agzybirligini, ýurt parahatlygyny
dileýärler. Geçmişde türkmenler her aýy dabara bilen ugradyp, täze dogan Aýy ýüzlerine
sylyp, „Hakgaý-hakgaý telimbaý, ýeneki aýlara, ýeneki ýyllara baş esen, bagry bitin özüň
ýetir, Hudaýym!” diýip, täze aýyň parahatlyk, imi-salalyk bilen geçmegini arzuwlap,
ýagşy dilegler edipdirler. „Aý dikligine dogsa, onda bendesine rahatlyk garaşýar, eger
ýatyk dogsa, onda bendesi şol aýy ylgap, hereket edip geçirmeli” diýen ynanja uýýan
halkymyz „Aýym dik – bendäm ýatyk, Aýym ýatyk – bendäm dik” diýen pähimi
döredipdir. Şu günki günde-de bu ata-babalarymyzdan galan dana sözler külli türkmen
halkyna ýoda-ýörelge. Bu halkyň kalbyna ornaşan däbi-dessury.
Adamzat bu mukaddes aýda on iki synasynyň edebini örän berk saklamalydyr, ýagny
gözüne, gulagyna, diline, aýagyna, eline, umuman, ähli synalaryna diýenini etdirmelidir.
Gulak ýakymsyz sözleri diňlemeli däldir, göz ýaramazlyklary görmekden saklanmalydyr,
diňe ýagşy zatlara seretmelidir. Halal ynsanlaryň dili töhmetden, ýalançylykdan,
şugulçylykdan, ýaramaz sözleri sözlemekden daşlaşmalydyr. Elbetde, bu häsiýetler
ynsanda mydama bolmalydyr, emma Remezan aýynda gelşiksiz hereketleriň edilmegi
hasam oňlanylmaýar. Çünki bu aý külli günälerden arassalanyş aýydyr. Bu aý
ynsanlaryň birek-birege hemaýat berip, dostlukly gatnaşyklaryň artmaly aýydyr.
Diýmek, bu aý ynsanlaryň ýagşy gylyk-häsiýetlerini kämilleşdirýän, gowy gatnaşyklary
ýola goýýan mukaddes aýdyr.
Bu mukaddes aý gelende her kim öz eden işlerine ser salýar, ýamandan daşlaşmaga,
ýagşylyklara uýmaga, özüni terbiýelemäge çalyşýar. Külli halkymyz: „Gudraty güýçli
Beýik Biribar, çagajyklarymyzy ýagşylara ýanaşdyr, ýamanlardan azaşdyr, ýagşylara
ýaran et, ýamanlardan goran et!” diýip, üznüksiz dileg edýär. Her bir halkyň uzak
ýyllaryň dowamynda kämilleşdirip gelen däp-dessurlarynyň, edim-gylymlarynyň
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aňyrsynda şol halkyň milli häsiýetleriniň ýatandygyny unutmaly däldiris. Pähimpaýhasa ýugrulan mirasyny nesillerine galdyran türkmen halky bu aýy aýlaryň
sahawatlysy hasaplap, Remezan aýyndan köp ýagşylyklara garaşypdyr, Şygryýet
äleminiň ussady Magtymguly Pyragy:
Ýylyň dört paslynda – on iki aýda,
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn (Magtymguly 1977:514)
diýip, bu mukaddes aýyň waspyny iki setire jemläp, ynsan kalbynda müdimilik orun
alan setirleri öz nesillerine ýadygärlik galdyrypdyr.
Bu aýda Allatagalanyň dergählerinde84 ähli dilegleriň kabul boljakdygyna adamlar
ynanypdyrlar. Şonuň üçin hem, Remezan aýy dilegler aýy hasaplanylýar. Külli
musulman halklary ýaly türkmen halky hem bu aýy ýagşy niýetler, umytlar bilen
garşylaýar. Ata-babalarymyzyň şahyranalygy kalbyna ornaşan halkymyz bu aýda
Allatagaladan edýän dileglerini şygyr setirlerine salyp, halky eserleriň ýörite bir žanryny
döredipdir. Žanr folklorçylykda ýaremezanlar adyna eýe bolupdyr. Geçmişde ulularyň
hem, häzirki döwürde diňe çagalaryň toparlanyşyp, öýme-öý aýlanyp, bu çugdamja,
täsin setirleri köpçülikleýin owazlandyryp, bilelikde aýdym edip aýtmaklary bu žanrdaky
halky eserleriň aýdymlar atlandyrylmagyna esas döredýär. Galyberse-de,
ýaremezançylar köpçülik bolup, sözüň täsir ediji güýji bilen nygmatlary üçin öý eýesini
alkyşlap, şol öýüň eýesine Allatagaladan ýagşy dilegler edýärler.
Ýaremezanlaryň
sözlerini döredijiler özleriniň kalplaryndan çykýan ýagşy alkyş-dileglerini çeper,
kapyýaly bentlerde beýan edipdirler. Hatda has soňky döwürde, ýagny ХХ asyryň 50-nji
ýyllarynda hem ulular bilen bilelikde çagalaryň hem ýaremezanlary aýdym edip
aýdanlygyny tassyklaýan maglumatlar bar. Olar ýaremezan setirlerini çagalara ýat
tutduryp, aýtdyrýan ekenler. Çagalar ulularyň aýdan setirlerinden soňra bökjekleşip,
„Ýa, Alla!” diýşip gygyryşypdyrlar. Elbetde, has soň, ulularyň ýaremezan aýtmaklary
galyşyp, kem-kemden çagalar folkloryna öwrülipdir. Ine, ulular tarapyndan aýdylan
setirlerden käbir mysallar:
Gulluk eýläp köp säherler,
Takat etgin köp sena.
Ýarlykagyl85 meni, diýdi,
Birisi ol Kadyr pena,
Agaç ýapraklary dek,
Döküler bary günä,
Merhaba, ýa, Remezan! [5]
Bu hili bentleri yzarlanyňda, olaryň uly adamlar ýa-da çagalar tarapyndan
döredilendigini gös-göni aýyl-saýyl edip oturmaly. Sebäbi, şular ýaly bentleriň manymazmuny uly adamlaryň pikirlenmelerinden habar berýär. Hatda ol bentlerde
binamazlar, gybatkeşler, neşekeşler we beýleki ýaramaz kärlere ulaşanlar hem
tankytlanylýar:
Roza aýy iýmez-içmez asy çopan bendeler,
Binamazdyr, nas, çilimkeş, beňňi-myrtar gendeler,
Dahyly dowzah bolgaý, ol zynjyrly kündeler,
Ol neşe zatdan halasdyr, agzy roza bendeler,
Hak Resula salawat, ymmatyna ýa, Remezan! [3]
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Şular ýaly bentleriň dilewar, şahyrana adamlar tarapyndan döredilip, soň halka
geçip, awtory ýitip gidip, folklor eserine öwrülen bolmagy-da ahmal. Bu bentde biz her
hili nogsanlyklardan özüňi daşda tutmagyň zerurlygy baradaky pikirlere gabat gelýäris.
Ýokarda hem bellenilip geçilişi ýaly, bu aýda diňe agyz beklemek, iýmek-içmekden
orazaly bolmak däl-de, eýsem, ýaramaz häsiýetlerden, ýagny gybatkeşlikden,
şugulçylykdan, rehimsizlikden, kalby hapalykdan arassalanmak ündelipdir. Orazaly
adam agzyny halal lukma bilen açmaly. Haram tagam bilen açylanda, orazanyň manysy
gaçýar. Halal tagamdan hem çaky bilen iýmeli, aşa köp iýip, gündiz köp ýatsa, orazasy
bozulýar. Orazanyň maksady, diňe aşgazany dürli-dümen tagamlardan boşatmak dälde, eýsem, ýüregiňi ýaman zatlar hakyndaky pikirlerden hem daşlaşdyrmakdyr. Ýagşy
işleriň gözbaşynda az iýmek durýar. Bu babatda golýazma kitaplarynda, dürli
ýygyndylarda bellenilýär. Halk parasaty „Az iýen melek, köp iýen heläk”, „Az iýen arassa,
köp iýen hassa”, “Azajyk – aşym, yzasyz – başym” diýip seslense, akyldar Magtymguly
Pyragy:
Az iýgil, az ýatgyl, sözüň az etgil,
Ne bar manysyz söz uzamak bilen! [Magtyguly 1977:521] diýýär.
Ýaremezan setirlerinde husytlar tankytlanylýar, jomartlar barada öwgüli sözler
aýdylýar, olara has ýagşy dilegler edilýär:
Az berenler aýýar,
Köp berenler baýaýar,
Bermedikler gylsyradyň
Köprüsinden taýýar, ýa, Remezan!
Garaja çatmaň öý bolsun,
Gapyňyzda toý bolsun,
Köp bereniň ogly bolsun,
Az bereniň gyzy bolsun,
Muhammet ymmatyna, ýa, Remezan!
Ýaremezan bentleriniň terbiýeçilik ähmiýeti hem bu hili setirlerde aýdyň göze ilip
dur. Bu setirler adamlarda gowy häsiýetleri terbiýelemäge gönükdirilendir. Bentleri
yzarlanyňda, öý eýeleriniň sahylyk-jomartlyk, ýa-da husytlyk-gysgançlyk ýaly
häsiýetleriniň gitdigiçe çeperleşme ýoluny geçip, biziň döwrümize gelip ýeten
ýaremezan bentlerinde aýdyň şöhlelendirilendigine göz ýetirýäris. Halk arasyndan
toplanan maglumatlaryň arasynda ýaremezanlaryň aýdylyşy barada gyzykly maglumat
gabat gelýär: „Ýaremezançylar toparlanyşyp, Remezan aýynyň gelendigini buşlap,
aýlanyp başlaýarlar, çagalar şadyýan gykylyklaşyp, „Aýyna bereket, baýyna bereket”
diýşip, iki-üç gezek gaýtalap, soňra ýaremezan sanawaçlaryny aýdyp başlaýarlar:
Tejenliniň gawunynyň kaky uzyn,
Hywalynyň ýandagynyň köki uzyn,
Hudaýym size ogul bersin, akyly uzyn,
Muhammet ymmatyna, ýa, Remezan!
Halk hakydasy bu çugdam, alkyşly, täsin setirleri häzirki döwrüne hem ýetiripdir.
Erkana türkmen çagajyklary bu arassalanyş, päkleniş baýramynyň gelmegine
sabyrsyzlyk bilen garaşyp, höwes bilen gapyma-gapy aýlanyp, bu aýyň gelendigini
buşlaýarlar, adatça, ýaremezan aýtmak şeýleräk setirler bilen başlanylýar:
Ýokarda bir aý bar,
Ujy gyzyl ýaý bar,
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Pygamberleň saçagynda
Bize goýlan paý bar.
Ýa, Remezan!
Ýaremezançylar aýlanyp çykanlaryndan soň, ýygnan nygmatlaryny öz aralarynda
paýlaşypdyrlar ýa-da agzybirlik bilen üýşüşip iýipdirler, dileg edipdirler. Çagalaryň
dilegleriniň kabul boljakdygyna ynanan halk olary boş gaýtarmazlyga çalşypdyr.
Türkmen halkynyň ahlak ýörelgesine öwrülip giden „Köpüň dilegi köl bolar” diýlen
nakyl hem şony tassyklaýar. Ýaremezançylaryň öýme-öý aýlanmaklary, ýygnan
zatlaryny agzybirlik bilen bölüşmekleri, ýa-da bileleşip iýmekleri ynsanlaryň
ýakynlaşmagyna, adamlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň berkemegine, olarda
birek-birege mähriň döremegine getiripdir.
Beýik Garaşsyzlygyna eýe bolan türkmen halkynyň pederlerden galan däpdessurlaryna, ahlak ýörelgelerine dolanmagy bilen özboluşly ýaremezan
sanawaçlarynyň hem durmuşa täzeden ornaşandygyny bellemek ýakymlydyr. Indi her
bir täze gelen Remezan aýyna höwes bilen garaşýan çagalar bu aýy erkanalyk bilen
ýaremezan aýdymlaryny aýdyp, öýme-öý aýlanyp, ýagşy dilegler etmek bilen
garşylaýarlar.
Ýaremezan aýdymlary ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda, halkyň öz ýörelgesine
görä, dürli wagtlarda aýdylýar. Bu aýdymlary orazanyň ilkinji üç gününde (Ahal, Mary),
ýurdumyzyň käbir ýerlerinde aýyň ortasynda (Balkan), Lebap taraplarynda başynda
hem ortasynda, ýagny dürli wagtlarda çagalaryň öýme-öý aýlanyp, goşulyşyp aýdym
edip aýdyp, ýagşy dilegler edýändikleri barada maglumatlar gabat gelýär. Gadymdan
gelýän bu ýörelgäniň durmuşa ornaşmagynyň ýene-de bir ähmiýetli tarapy, çagalaryň
köp bentleri ýat tutýanlygynyň, şeýle hem, olaryň ýatkeşlik ukyplarynyň artmagyna
sebäp bolýanlygydyr. Bu ýagdaý çagalaryň däp-dessurlarymyzy öwrenip, aňyna siňdirip,
geljekki nesillere ýetirmeklerine ýardam berýär.
Ýaremezanlar öwrenilip, ähli tarapdan seljerilse, örän köp zatlary, geçmiş
taryhymyzy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuşyny dolulygyna göz öňüne getirmek mümkin.
Mysal üçin, aşakdaky bentdäki pikire diň salyp, türkmen halkynyň tebigatyna mahsus
bolan degişmäni, şadyýanlygy, şeýle hem, husytlygyň-gysgançlygyň halanmandygyny
duýýarys:
Ýeňňejan-a, ýeňňejan,
Iki gözüň teňňe jan,
Az berseň almaryn,
Sanajyma salmaryn,
Indi gaýdyp gelmerin. Ýa, Remezan!
Işiňizde toý bolsun,
Gapyň doly koý86 bolsun,
Gazanňyzda gaýnaýan,
Lökgül-lökgül maý /ýag/ bolsun! Ýa, Remezan!
Ýaremezan žanryndaky halky eserler diňe ýerli türkmenlerde däl, eýsem, dünýäniň
dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmen halkynyň wekilleriniň arasynda-da dowam edip
gelýär. Ençeme türkmen maşgalalarynyň Beýik Ýüpek ýoly arkaly dürli ýyllarda goňşy
ýurtlara göçüş edendikleri bize mälimdir. Olar nirede ýaşasalar-da, nirede Watan
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tutsalar-da, ata-babalaryndan galan däp-dessurlaryny, yrym-ynançlaryny, ahlak
ýörelgelerini ýitirmändirler. Muny Stawropol ülkesinde ýaşaýan türkmenleriň
şaramazan bentleriniň mysalynda hem subut etmek mümkin. Olarda bu žanrdaky
eserler şaramazan atlandyrylýar, ýagny aýlaryň seresi remezan aýy, aýlaryň şasy diýen
manyda. Stawropolly türkmenlerde bu bentler aýyň başynda üç gün, ortasynda üç gün,
ahyrynda-da üç gün aýdylýar. Bu hili ýagdaýlar, elbetde, halkyň öz islegine görä, öz ahlak
ýörelgesinden ugur alnyp durmuşa ornaşan bolmaly. Stawropolly türkmenleriň
şaramazanlary hem ýerli türkmenleriňkä meňzeş, ýöne käbir üýtgeşik bentler hem şiwe
aýratynlyklary gabat gelýär. Mysallara ýüzleneliň:
Essalawmaleýkim, ýatgan baýlar,
Ýanbaşyna ýaşyl düşek atgan baýlar,
Otuz günüň orazasyn tutgan baýlar,
Ýa, Muhammet ymmatyna, şaramazan!
Şaramazan aýdyp geldik biz size,
Şaramazan pitirin beriň siz bize,
Koý beriň, goçgar beriň, sogaby size,
Ýa, Muhammet ymmatyna, şaramazan!
Şaramazan bentleriniň köpüsi sahylygy, ýagşy gylyk-häsiýetleri ündese, käbirleri
gönüden-göni ir turmagy, üstüňe Gün dogdurmazlygy ündeýär.
Şaramazan aýda-aýda maňlaýym gatdy,
Oň ýanymdam sazaryp daňlar atdy,
Musulman ymmaty bolsaňyz, tursaňyz nätdi,
Ýa, Muhammet ymmatyna, şaramazan!
Elbetde, ýaremezan bentleriniň öwrenilişi barada ýatlamak maksadalaýyk bolar.
Etnograf O.I. Şaskaýa türkmen ýaremezanlaryny ilkinjileriň hatarynda öwrenen N.P.
Ostroumowyň pikirlerine salgylanyp, türkmen ýaremezanlary hakda makala ýazypdyr.
Özi hem 1930-njy ýylda halk arasyna aýlanyp, däbiň ýazgysyny geçiripdir. Mary
welaýatynyň Murgap (ozalky Semennik) etrabynyň Şordepe obasyndan ýazyp alan
ýaremezan bentlerinden mysallar getirip, olaryň ýitip gitmeli däldigini ýatlap, gyssagly
ýazyp almak hakda aýratyn durup geçipdir. Ýazgylar saz öwreniji Muhammetmyrat
Nepesliýewiň kömek bermeginde geçirilipdir. Ýaremezançylar “Baý öýüne bereket!”,
“Ak öýüňe bereket!” diýşip, gygyryşypdyrlar. Ýaremezan bentleri tamamlananda bolsa
“Durud aýgyl, Muhammet Mustapaga, ýa Remezan!” diýip, owazlandyryp, köpçülik
bolup aýdýar ekenler (Шацкая 1936:45-60).
N.P. Ostroumow şeýle ýazýar: “Agyz beklemegiň ilkinji günlerinde agşamara
derwüşler, diwanalar we 8-12 ýaşlaryndaky çagalar bilelikde öýme-öý aýlanyp, ýagşy
dilegler edýärler. Öý eýeleri hem olara sahylyk bilen hödür-kerem edýärler...”
[Остроумов 1877:645-657].
Özge ýurtlaryň alymlary tarapyndan şeýle yhlas bilen öwrenilen ýaremezanlar
türkmen alymlary tarapyndan düýpli öwrenilmäge mynasypdyr.
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Fatma İnce Sancaklı
Trabzon Rum Devleti’nin Dış Politikası (1280-1330)
Giriş
1096 tarihinde başlayan haçlı seferleri 1291 tarihinde Hristiyanların son merkezleri
olan Akka’dan çıkarılmalarına kadar devam edecektir. Haçlı seferlerinin başlamasında
Bizans çok büyük bir etkendir. Bir taraftan Selçuklular, bir taraftan Çaka Bey, diğer
taraftan da Peçenekler tarafından sıkıştırılan Bizans bu dönemde oldukça zor
durumdaydı. Bundan dolayı da Bizans Devleti, Katolik Hristiyan dünyasından yardım
istemek mecburiyetinde kalmıştır. Aslında bu dönemde Avrupa da Türklerin
Anadolu’da hızla ilerlemelerinden oldukça rahatsızdı. Aynı zamanda Katolik dünyası,
Bizans onları yardıma çağırdığında ekonomik anlamda da dar boğazdaydı. Ve doğunun
zenginliklerinden de haberdarlardı. Dolayısıyla Avrupa, Bizans’ın bu yardım çağrısını
oldukça olumlu karşılayacaktır. (Urban and Crusaders 1901:2; Oldenburg 1996:61;
Demirkent 1998:1-14; Holt 2003; 8-19, Turan 2004:128; Carnotensis 2009:46-50;
Demirkent 2013:2; Kanat & Burçak 2013; Lemerle 2013:111-112; Usta 2016;46, 41-45;
Koca 2017:17; Kaleli 2018:1254-1259; Kesik 2018:14; İnce 2019: 12).
Bizans Devleti, batıdan yardım isterken, onlardan paralı asker olarak
faydalanabileceklerini ve bu sayede de Türklere karşı kaybetmiş oldukları toprakları
rahatlıkla geri alabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak haçlı orduları, Anadolu’ya ilk
girdikleri andan itibaren Bizanslıların paralı askerleri olarak davranmayacaklarını
onlara gösterdiler. Haçlıların amacı doğuya yerleşmek ve buraların zenginliğini ele
geçirmekti. Haçlı liderleri ve papalar bu seferleri başlatırken, din argümanını
kullanmışlardı. Onlara göre, dindaşları kâfirlerin (Müslüman Türklerin) zûlmü
altındaydı ve onların mutlak suretle bu durumdan kurtarılmaları gerekmekteydi. Ancak
bu dini söylemin sadece bir araç olduğu zaman ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Haçlılar
daha ilk seferden itibaren güzergâhları üzerinde bulunan dindaşlarına oldukça büyük
zararlar vereceklerdir (Oldenburg 1996:61; Gölgesiz-Karaca 2012:141-153; Kaleli
2018:1254-1259).
Haçlıların özellikle Balkanlarda yaratmış oldukları huzursuzluklar, Bizans
Devleti’nde hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Bizans Devleti ise haçlıların bu tavrına
karşılık, Peçenekler ile işbirliği yaparak, onları haçlıların üzerine gönderdi. Bu şekilde
Bizans Devleti, haçlıları durdurabileceğini ve onların gözlerini korkutabileceğini
sanmıştır. Ancak Bizans’ın bu tavrı iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da
gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Hâlbuki haçlılar, Bizans sınırlarına ilk adımlarını
attıkları andan itibaren kendilerini oldukça güvende hissetmişlerdir. Çünkü onlara göre
bu topraklar, dindaşlarının topraklarıydı. Ancak Bizans Devleti’nin Peçenekleri haçlılara
karşı kullanmaları ve akabinde de İstanbul önlerine geldiklerinde şehrin kapılarının
onlara kapalı olduğunu görmeleri, haçlıların Bizans’a karşı ileride takınacakları olumsuz
tavrın da kıvılcımları olmuştur (Agullers 1921:65, Anonim Gesta Francorum et
AliarumHierosolymitanorum: The Deeds of the Franksand the Pilgrimsto Jerusalem
1962:9, Remensis 2005:96-97).
Bizans devleti ve haçlılara arasında meydana gelen en önemli meselelerden birisi de
vasallık yemini meselesi olacaktır. Nitekim Bizans Devleti, haçlılardan vasallık yemini
istediğinde Gedofrai de Bouillon, Tankred, Toulese Kontu Raymond gibi bazı haçlı

liderleri bunu kesin bir dille reddetmişlerdir. Bunun üzerine I. Aleksios (1081-1118),
onların ordugâhına gönderdiği yiyecek tedarikini kesmiştir. Gedofrai de bu durum
üzerine Hrisstiyanlar için kutsal gün sayılan Perşembe günü birlikleri ile beraber
İstanbul’a saldırdı. Bu durum, Bizanslılara, haçlıların ne kadar güvenilmez olduklarını
bir kez daha gösterdi. Sonunda iki taraf arasında yapılan müzakereler neticesinde bir
anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre; daha önceden Bizans Devleti’ne ait olup,
Türkler tarafından alınan yerler, haçlı ordularının buraları ele geçirmeleri durumunda
Bizans Devletine iade edilecekti (AnnaKomnene 1996:315; Muhammed b. Ali Azimi
2006:36; Demirkent 1994:4; Harris 2003:62).
İki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet veren bir diğer önemli olay
da 1097 tarihinde İznik’in, Bizans Devleti tarafından Türkler ile yapılan gizli
müzakereler sonrasında, haçlılardan habersiz bir şekilde alınması sırasında yaşandı.
İznik’in alınmasından sonra Bizans İmparatoru Aleksios’un (1081-1118), Türk
garnizonuna oldukça iyi davranması da haçlıların Bizans’a karşı olumsuz bir tutum
içerisine girmelerine sebebiyet verdi. Onlar, Bizans ve Selçuklular arasında gizlice
sürdürülen bu müzakerelerin kendilerine karşı hazırlanmış bir plan olduğunu
düşündüler (Agullers 1921:104).
İki taraf arasındaki ilişkiler, haçlıların ettikleri vasallık yemini gereğince, Bizans
Devleti’ne vermeleri gereken yerleri, onlara vermemeleri sebebiyle, daha da içinden
çıkılmaz bir hal almıştır. Bundan sonraki süreçte, Bizans Devleti ilk seferden hemen
sonra bir taraftan haçlılar ile irtibatı kesmezken, diğer taraftan ise Türkler ile anlaşma
yapmaktan çekinmemişlerdir. Türkler ile yapılan bu anlaşma gereğince haçlılar, sarp
yollardan Anadolu’ya geçirilmişler ve Türklerin önüne atılmışlardır. Aynı zamanda
Bizans Devleti, haçlılara iaşe konusunda da sıkıntılar yaşatmıştır. Mesela 1101 yılında
Bizanslılar, haçlıların hareketlerinden Danişmendlileri ve Selçukluları bilgilendirmiştir.
Bizans Devleti ve haçlılara arasındaki bu olumsuz ilişkiler, ikinci ve üçüncü haçlı
seferleri esnasında da devam etmiştir. İlk üç haçlı seferi sonrasında hem Bizans’ta
haçlılara karşı hem de haçlılarda Bizans’a karşı bir nefret duygusu oluşmuş, bu da IV.
Haçlı Seferi sırasında batılıların İstanbul’u istilalarına ve yağmalarına neden olmuştur.
(Geoffroi de Villehardouin 2008:74).
Bu o kadar büyük bir yağmadır ki, IV. Haçlı Seferi’ne katılan haçlı liderlerinden
Geoffrai de Villehardouin bile haçlıların bu vahşiyane hareketlerinden rahatsızlık
duyacaktır. Geoffrai, kroniğinde bu yağmayı şu sözlerle dile getirir: “İstanbul’daki
ganimet öylesine büyüktür ki, altın ve gümüşün, kıymetli kap-kaçak ve değerli
taşların, satenlerin ve ipek kumaşların, beyaz kürkten ve kül rengi kürkten ve ermin
kürkten giysilerin ve dünyada o zamana dek rastlanmamış zenginlikte malların
hesabını kimse çıkaramazdı. Dünya yaratılalı beri, hiçbir şehirde bu kadar yağma
olmamıştır. Herkes hoşuna giden konağı aldı ve herkese yetecek kadar konak vardı.”
(Geoffroi de Villehardouin 2008: 74).
Villehardouin de ifade ettiği gibi bu öylesine büyük bir yağmaydı ki, tarihte eşine az
rastlanır türdeydi. Haçlılar, Antik Yunan medeniyetinden kalma sanat eserlerini
toplayarak, kendi ülkelerine götürdüler. İstanbul’daki bütün saraylar, kütüphaneler ve
manastırlar tahrip edildi. Ancak yağma, bununla da sınırlı kalmadı. İkonlar, kutsal
emanetler, değerli eşyalar da üzerlerindeki altın, gümüş ve değerli taşlar sökülüp
alınmak suretiyle tahrip edildi. Ayasofya’ya atlar ile giren haçlılar, burada da duvarları
süsleyen ikonları ve kıymetli halıları çaldılar (Demirkent 1994:177; Runciman III.
2008:109).
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Rölikler, Aya Hristofil’in kafatası, Aya Yorgi’nin parmağı ve kolu da haçlılar
tarafından çalınanlar arasındaydı. Bu yağma ve katliamda manastırlara, kütüphanelere
ve kiliselere hürmet edilmedi. Özellikle kütüphanelerde bulunan kitapların yakılıp
yıkılması medeniyetin uğradığı katliamın en bariz göstergesiydi. Bizanslılar daha
sonraki süreçte de bu yağmanın ve katliamın acısını asla unutmayacaklardır. “Kardinal
külahını görmektense, Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz.” diyen Bizanslıların
bilinçaltında aslında bu yağma ve katliamın izleri bulunmaktadır (Demirkent 1994: 177;
Kongar 2006:37; Runciman III. 2008:10; İnce 2012:623-646).
Trabzon Rum Devleti’nin Kuruluşu
1204 tarihinde, haçlıların İstanbul’u işgali ve yağmalamaları neticesinde,
İstanbul’dan kaçan Komnenos ailesine mensup hanedan üyeleri, Trabzon’a gelerek,
Trabzon Rum Devleti’ni kurmuşlardır. Komnenos ailesinden Aleksios (1204-1222) ve
David kardeşler tarafından kurulan bu devlet, Gürcü Kraliçesi Tamara tarafından da
desteklenmiştir. Tamara bu desteği hem Aleksios (1204-1222) ve David kardeşlerin
halaları olmaları münasebetiyle, hem de bu iki kardeşin Bizans hanedan ailesine olan
mensubiyetleri dolayısıyla vermiştir. Tamara’nın amacı, ileride kurulması muhtemel
olan Bizans idaresinden faydalanabilmekti.87 (Taumanoff 1940:299-312).
Alesios (1204-1222) ve David kardeşlerin mensup oldukları Komnenos ailesinin
Trabzon bölgesinde sevilmesinden dolayı Trabzon Rum Devleti bölgede oldukça kolay
bir şekilde kurulmuştur. Komnenos ailesi, IV. Haçlı Seferi sonrası itibar ve güç kaybına
uğramıştır ancak Anadolu’da hâlâ sevilmektedirler. Aleksios (1204-1222), bölgeye
geldikten sonra hızlı bir teşkilatlanma ve yayılma sürecine başlamış, bunun neticesinde
de Samsun’a kadar olan bölgeyi tamamiyle hâkimiyet altına almıştır. Kardeşi David ise,
Sinop’tan Karadeniz Ereğlisi’ne kadar olan bölgeyi ele geçirmiştir (Tellioğlu 2009:2829).
Aleksios (1204-1222) ve David kardeşler, hâkimiyetleri süresince dış politikada da
oldukça isabetli kararlar vereceklerdir. Bilindiği üzere İstanbul’un işgali sonrasında
kurulan tek devlet Trabzon Rum Devleti değildi. İznik’te Laskarisler ve
Epiros’daAngeloslar tarafından da İstanbul’un haçlılar tarafından işgalinden sonra ayrı
ayrı hanedanlıklar kurulmuştur. İşte bu hanedanlıklardan İznik’te kurulan
Laskarislerin, Trabzon Rum Devleti ile olan ilişkileri oldukça önemli bir yere sahiptir.
Nitekim David önemli komutanlarından Synadenos’u İzmit’in fethi ile görevlendirmiş
ancak Synadenos bu mücadelede başarısızlığa uğramış ve Laskaris tarafından esir
alınmıştır. Bu yenilgi karşısında zor durumda kalan Trabzon Rum Devleti, İstanbul’daki
Latin İmparatorluğu’ndan yardım istemek mecburiyetinde kalmıştır (Daş 2006:37).
Aslında iki taraf arasında yapılan bu anlaşmada Latinlerin de Trabzon Rum
Devleti’nden birtakım çıkarlar beklediği bir gerçektir. Trabzon Rum Devleti Laskarislere
karşı, Latinlerin gücüne ihtiyaç duyarken, Latinler de kendilerine yakın bir bölgede
Bizans’tan kalma bir imparatorluğun varlığından rahatsızlık duymaktaydılar (Daş
2006:37).

87

Bazı Bizans kaynaklarına göre, Aleksios ve David Komnenos, Gürcistan’a kaçırılmıştır. Aleksios
ve David kardeşlerin Gürcistan’a kaçırılmaları ile alakalı iki farklı rivayet vardır: bunlardan
ilkine göre, Andronikos’un kızı Tamara bu kardeşlerin Isaakios Angelos tarafından
öldürülebilecekleri korkusu ile deniz yolu vasıtasıyla onları Gürcistan’a kaçırmıştır. Diğer
rivayete göre ise, henüz İstanbul, Latinler tarafından ele geçirilmeden önce aile dostları,
haçlıların onlara zarar vereceklerini düşünerek, onları Gürcistan’a kaçırmıştır. (Tellioğlu
2009:24).

1207 senesinde ise dengeler değişmiş ve bunun neticesinde de bu kez Laskarisler ve
Latinler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu ittifak sonrasında Latinlere karşı kendisini
garantiye alan Theodore Laskaris (1174-1222), Amasra ve Ereğli başta olmak üzere,
David2in daha önceden ele geçirmiş olduğu bütün bölgeleri zaptetmiştir. David ise,
Laskaris (1174-1222) ile yapmış olduğu bu mücadele esnasında hayatını kaybetmiştir
(Tellioğlu 2009:32-33).
Trabzon Rum Devleti’nin 1204-1222 yılları arasında ilişkide bulunduğu bir diğer
devlet de Selçuklulardı. Aslında Selçuklular, Trabzon bölgesinde 1048 tarihinden beri
faaliyet göstermekteydi ve 1204 yılından yani Trabzon Rum Devleti’nin kurulması
öncesinde de bu bölgede başına buyruk hareket eden Bizans’ın Trabzon dukaları ile
mücadele etmişlerdi. Trabzon Rum Devleti’nin kurulması ve bu devletin bölgede
yayılma faaliyetlerinde bulunmaları neticesinde ise Türkler ve Rumlar arasındaki
ilişkilerin gergin bir seyir takip ettiğini görmekteyiz (İbn Al Qalanisi 1932:162; Sevim
Yücel I 1987:131; Cahen 1994:112).
Trabzon Rum Devleti ve Selçuklulara arasındaki mücadelelerden ilki Sultan
Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1205-1211), 1205/1206 yılında Trabzon’u kuşatmasıdır. Bu
kuşatmanın amacı kaynaklarda Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1205-1211) Karadeniz ticaret
yolunu açma isteği olarak açıklamaktadır. Bazı araştırmacılara göre, I. Gıyaseddin
Keyhüsrev (1205-1211) ve Theodore Laskaris (1174-1222) arasında Trabzon Rum
Devleti’ne karşı bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşma neticesinde de İznik İmparatoru,
David’i, I. Gıyaseddin Keyhüsrev de Aleksios’u yenilgiye uğratmıştır (Ayönü 2008:1819).
İki taraf arasındaki mücadelede I. İzzettin Keykavus (1211-1220) döneminde de
devam etmiştir. Nitekim bu dönemde Trabzon Rum Devleti, Karadeniz Bölgesi’ndeki
Türk arazisine saldırmıştır. Bunun üzerine I. İzzettin Keykavus da (1211-1220) Sinop
üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer esnasında Canik Tekfuru Kir Aleksi esir alınmıştır.
Ancak daha sonradan Kir Aleksi ve Selçuklular arasında yapılan anlaşmaya göre, Kir
Aleksi esaretten kurtulması ve Canik Bölgesi’nin de kendi egemenliği altında kalması
karşılığında Selçuklulara her yıl 10.000 dinar altın, 500 at, 2000 sığır, 10.000 koyun,
50 yük de çeşitli hediyeler verecekti. Ayrıca Selçuklular ne zaman ihtiyaç duyarlarsa,
onlara, Selçuklu sultanının istediği miktarda asker gönderecekti. Sinop’un ele
geçirilmesi, Trabzon Rum Devleti’nin siyasi ve ekonomik anlamda güç kaybetmesine
sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda, Sinop’un ele geçirilmesinden sonra Trabzon Rum
Devleti’nin en büyük muhatabı artık Türkiye Selçuklu Devleti olacaktır (Koca 1997:3032; Miller 2007:13-14).
Aleksius’un (1204-1222) ölümünden sonra Trabzon Rum Devleti’nin başına geçen
AndronikosGidos’un (1222-1235) uğraştığı ilk mesele Sinop Valisi Hetum’dur. Nitekim
Hetum, Trabzon Rum Devleti’ne vergi getirmekte olan bir gemiye el koymuştur. Bunun
üzerine AndronikosGidos (1222-1235), Sinop’a bir filo göndermiş ve gasbedilen
mallarını geri almıştır. Aynı zamanda Sinop kale duvarlarına kadar olan bölgeyi de
yağmalamıştır. Yine aynı dönemde Alaaddin Keykubat, Trabzon’a bir ordu
gönderecektir. Bu ordu ilk başlarda birtakım başarılar kazanmış olmasına rağmen, daha
sonradan hava koşullarının olumsuzlaşması dolayısıyla, bu ordu herhangi bir netice elde
edemeden geri çekilmek zorunda kalacaktır (Finlay 1877:384-385,389; Uspenski
2003:10; Miller 2007:15-16).
Andronikos’un (1222-1235) ölümünden sonra tahta çıkan I. Manuel Komnenos
döneminde ise, Trabzon Rum Devleti’nin dış politikasının daha çok Türkiye Selçukluları
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ve Moğollara göre şekil aldığını söyleyebiliriz. I. Manuel Komnenos (1238-1263), 1243
tarihinde yaşanan Kösedağ Savaşı’nda yer almıştır. Ancak savaş Selçuklular tarafından
kaybedilince, Manuel, Moğollara tabi olmak zorunda kaldı. Aynı zamanda Moğollara
vergi vermeyi de kabul ettiler. Ancak Moğollar, Trabzon Rum Devleti’ne Selçuklulardan
farklı bakmışlardır. Selçuklular açısından bir imparatorluk olan Trabzon Rum Devleti,
Moğollar açısından sadece bir ticaret merkeziydi (Miller 2007:17; Tellioğlu 2009:4849).
I. Manuel Komnenos (1238-1263), Moğolların, Türkiye Selçuklu Devleti’ne baskı
yapmasından ve Türkiye Selçuklu Devleti’nde çıkan karışıklıklardan da faydalanarak,
Bayburt ve İspir Kalelerini ele geçirmiştir. Trabzon Rum Devleti bu süreçte kısmi
başarılar elde etmiş olsa dahi sonradan onları sıkıntıya sokan birtakım gelişmeler
meydana gelecektir. Nitekim Moğollardan kaçan kaçan ve başlarında Karahan isimli bir
lider bulunan kalabalık bir Türkmen topluluğu Artvin, Erzurum ve Şavşat bölgelerini ele
geçirmiştir. Yine Moğollardan kaçan bir grup Türkmen de Trabzon sınırına yerleşmiştir.
Bütün bu durumlar, Trabzon Rum Devleti’nde huzursuzluklar yaşanmasına sebebiyet
verecektir (Tellioğlu 2009:50-52).
Manuel (1238-1263) döneminde, Fransa Kralı IX. Louis’e de 1253 tarihinde bir elçi
gönderilmiştir. Bu elçinin gönderilmesinin en önemli sebebi Fransa’nın haçlı
ordusundaki öneminin bilinmesi dolayısıyla onlarla akrabalık bağları kurularak, haçlı
ordularının desteğinin alınmasının istenmesidir. Ancak IX. Louis, Manuel’e (1238-1263)
İstanbul’daki Latin krallarının da kendileri ile akraba oldukları, bundan dolayı da şayet
Trabzon Rum Devleti kendileriyle akrabalık kurmak istiyorsa, bu bağın İstanbul’daki
Latin Kralları vasıtası ile gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir (Miller 2007:18; Tellioğlu
2009:52-53).
Manuel’in (1238-1263), 1263 tarihindeki ölümünden sonra Trabzon Devleti’nin
başına oğlu II. Andronikos (1263-1266) geçmiştir. Onun zamanında da Türkmenlerin
Trabzon’a yakın bölgelerde faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Selçuklular ve Trabzon
Rum Devleti arasındaki ilişkiler gerginleşmiştir. Daha sonraki süreçte, Türkiye
Selçuklularının yaşamış oldukları iç karışıklıklardan faydalanan Trabzon Rumları,
Sinop’u ele geçirmiştir. Ancak bu bölgedeki hâkimiyet çok uzun sürmeyecektir.
Muineddin Pervane, Sinop’u yeniden Selçuklu topraklarına dâhil edecektir (Yazıcızâde
Ali 2009:776-778; Kaymaz 1970:110).
II. Andronikos’un (1263-1266) ölümünden sonra başa geçen Georgios Komnenos
(1266-1280) döneminin ise Trabzon Rum Devleti açısından daha çok Türk baskısı ve iç
meselelerin yoğunluk kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde özellikle Papa III. Nichola
ve Charles Anjou tarafından İstanbul’daki Latin Devleti’ne karşı Komnenosları da içine
alan bir ittifak kurulmak istenmiş ancak Komnenoslar kendi meseleleri dolayısıyla bu
ittifakın içerisinde hiçbir zaman yer alamamışlardır (Sümer 1992:13; Çelik 1999:1;
Köprülü I 2006:24; Tellioğlu 2009:56).
Trabzon Rum Devleti’nin Dış Politikası (1280-1330)
Georgios’dan sonra Trabzon Rum tahtına geçen II. Ionnes (1280-1297) döneminde
Trabzon Rum Devleti, İstanbul’daki Latinlere, Gürcü Kralı David’e ve Hacı Emiroğulları
Beyliği’ne göre bir dış politika şekillendirmiştir. Nitekim Ionnes (1280-1297) başa
geçtikten sonra, ilk olarak İstanbul’daki Latinler ile mücadele etmek mecburiyetinde
kalmıştır. İstanbul’daki Latin Devleti’nin başında bulunan MikhailPaleologos (12941320) bulunmaktaydı. Mikhail Paleologos’un, Katolik Kilisesi ile birleşmesi neticesinde
İstanbul Latin Devleti ve Trabzon Rum Devleti arasındaki ilişkiler bir müddet

gerginleşmiştir. Ancak kısa bir süre sonra II. Ionnes (1280-1297) ve MikhailPaleologos
(1294-1320) arasında bir yakınlaşma meydana gelmiştir. Ionnes iki taraf arasındaki
ilişkilerin daha da gelişmesi için, Mikhail’in (1294-1320) küçük kızı Eudokia ile
evlenmiştir. Ancak bu yakınlaşma neticesinde imparator, artık “Romalıların
İmparatoru” ünvanı ile değil, “Şark İmparatoru” ünvanı ile anılmaya başlanacaktır
(Miller 2007:19-20).
Ancak II. Ionnes’in (1280-1297) sıkıntıları bununla da sınırlı kalmayacaktır. Ionnes
(1280-1297) İstanbul’da bu meseleler ile uğraşırken, Gürcü Kralı David, Trabzon’a
hücum edecek ancak surların içine girmeyerek geri dönecektir. David’in kısa bir süre
sonra yeniden ordusunu toplayarak, Trabzon’a hücum ettiğini görmekteyiz. Ancak bu
seferde de kayda değer bir başarı kazanamadan ülkesine geri döndü. Bu olayın hemen
arkasından Ionnes’in (1280-1297) bu kez de Türkler tarafından desteklenen bir taht
iddiacısı ile karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. GeorgiosKomnenos tarafından
başlatılan bu isyan hareketi başarısızlıkla neticelenecektir. 1285 tarihine gelindiğinde ise
II. Ionnes’in (1280-1297) karşısına bu defa da üvey kardeşi Theodora çıkmıştır.
Theodora, tahtı ele geçirmeyi başarmıştır. Ancak onun iktidarı oldukça kısa sürecektir
ve II. Ionnes (1280-1297) ordusu ile beraber Theodora’nın üzerine yürüyerek, tahtı ele
geçirmeyi başaracaktır (Tellioğlu 2009:62).
Ionnes (1280-1297) döneminde Trabzon Rum Devleti’nin dış politikası üzerinde
etkili olan unsurlardan bir tanesi de Bayram Bey önderliğinde, Çepniler tarafından
kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği’dir. Hacı Emiroğulları Beyliği, Ordu hatta hatta
Giresun’un dağlık kesimlerine kadar seferler düzenlemiş ve buraları ele geçirmiştir. Bu
durum Trabzon Rumlarının hâkimiyet sahalarının Trabzon ve çevresi ile sınırlanmasına
sebebiyet vermiştir. II. Ionnes döneminde, Cenevizlilerin Trabzon’da ticari faaliyetlerini
artırdıklarını da görmekteyiz. 1290 tarihinde, Trabzon’da kurulan Ceneviz kolonisi,
Katoliklerin bölgedeki faaliyetlerini artırmalarını da sağlamıştır. 1291 tarihinde ise Papa,
II. Ionnes’e (1280-1297) elçi göndererek, ondan yeni düzenlenecek olan haçlı seferine
iştirak etmesini istemiştir. Ancak Trabzon Rum İmparatoru, Papa’nın bu teklifine Çepni
tehdidi ve ülke içerisinde yaşanan karışıklıklar dolayısıyla olumlu ya da olumsuz
herhangi bir cevap vermemiştir. Ionnes (1280-1297), 16 Ağustos 1297 tarihinde hayatını
kaybetmiştir (Tellioğlu 2009:63-64).
II. Ionnes (1280-1297) döneminin en çok şikâyet edilen konularından bir tanesi
onun devletini yönetirken dahi İstanbul Latin İmparatorluğu’nun fikirleri
doğrultusunda davranmasıdır. II. Ionnes’in ölümünden sonra başa geçen büyük oğlu II.
Aleksios (1297-1330) ise babasından farklı bir dış politika takip ederek, İstanbul Latin
İmparatorluğu’nun tahakkümünden kurtulmayı başarmıştır. II. Aleksios’un (12971330) başa geçtiği dönemde, İstanbul Latin İmparatorluğu içerisinde de birtakım
karışıklıklar yaşanmaktaydı. Ve bu durum da devletin merkezi otoritesini oldukça
zayıflatmıştı. Ancak kendi iç meselelerine rağmen, Latin İmparatorluğu, Trabzon Rum
Devleti üzerindeki egemenliğini kaybetmek istemiyordu. Bundan dolayı da Latin
İmparatoru Andronikos (1282-1328) tıpkı II. Ionnes döneminde olduğu gibi Aleksios’u
da (1297-1330) hegomanyası altında tutmak istemiş ancak Aleksios bu evliliği kabul
etmediği gibi Trabzon’un doğusunda bulunan Kıpçakların reisi Beka’nın kızı ile
evlenmiştir. Bu sayede hem kendilerini Latinlerin tahakkümünden kurtarmış hem de
Müslümanlara karşı kendilerine bir müttefik bulmalarını sağlamıştır. Andronikos
(1282-1328) ise, II. Aleksios’un (1297-1330) yaşının küçük olduğunu ifade ederek, bu
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evliliğin geçersiz kılınması için kilisenin desteğine başvurmuş ancak bundan da istediği
desteği elde edememiştir (Tellioğlu, 2009:63-64).
İstanbul karşısında bağımsızlığını yeniden kazanan Aleksios (1297-1330), bundan
sonraki süreçte, Türkmenler ile mücadele etmeye başlamıştır. 1301 tarihinde Ordu’dan
itibaren doğuya doğru yayılan Türkmenler ile yapılan mücadelede, Türkmenlerin lideri
Kuşdoğan Bey hayatını kaybetmiştir. Trabzon Rum Devleti, aynı dönemde güneyindeki
Türkmenler ile de mücadele etmiştir. Ancak Trabzon Rum Devleti’nin Türkler
karşısındaki bu başarıları uzun sürmeyecektir. Çünkü Hacı Emiroğulları Beyliği’nin
başında bulunan Bayram Bey, 2 Ekim 1313 tarihinden itibaren Trabzon’a akınlar
düzenlemeye başlayacaktır. Trabzon Rum Devleti, bu beyliğin kendileri için büyük bir
tehlike olduğunu anlamış ve bunu engelleyebilmek için de onlarla akrabalık bağları
kurma yoluna gitmiştir. II. Aleksios (1297-1330), kız kardeşi Theodora’yı, Bayram Bey’in
oğlu Hacı Emir Bey ile evlendirmiştir. Bu akrabalık ilişkileri iki taraf arasında bir
süreliğine barış döneminin yaşanmasını sağlamış ancak Süleyman Bey, başa geçtikten
sonra yeniden Trabzon Rum Devleti’nin hâkimiyet sahasına yönelinmiş ve 1397
tarihinde de Giresun ele geçirilmiştir. Hacı Emiroğulları Beyliği, Trabzon Rum
Devleti’ne yönelik olarak gerçekleştirdiği seferlerde bölgenin Türkmenleşmesine ciddi
bir katkı sağlamıştır (Tellioğlu, 2009:76-77).
II. Aleksios (1297-1330) döneminde, Trabzon Rum Devleti’nin dış politikasında
önemli olan iki devlet daha bulunmaktadır: Cenevizliler ve Venedikliler. Cenevizliler,
ticari faaliyetlerini geliştirebilmek amacıyla hem İstanbul Latin Devleti hem de Trabzon
Rum Devleti ile ilişki kurmaya çalışmışlardır. Bu amaçla Cenevizliler ilk olarak,
İstanbul’daki Latin Devleti nezdinde girişimde bulunmuşlardır. Aslında İstanbul Latin
Devleti bu dönemde Venediklilere karşı yürütecekleri mücadelede Cenevizlilerin gücüne
ihtiyaç duymaktaydı. Bundan dolayı iki taraf arasında bir ittifak kurulması da zor
olmamıştır. İki taraf arasında 13 Mart 1261 tarihinde yapılan anlaşmaya göre,
Cenevizliler, İstanbul’da vergi, gümrük ve Pazar yeri gibi imtiyazlara sahip olurken,
İstanbul Latin İmparatorluğu ise Venediklilere karşı kendisine bir müttefik bulmuştur.
Anlaşmaya göre, şayet Venedik ve İstanbul Latin İmparatorluğu arasında bir savaş
durumu söz konusu olursa, Cenevizliler, Latin İmparatorluğu’na silah yardımında
bulunacaklardı.88 (Hazlitt, 1860:216-217, Brown, 1902:45).
Cenevizliler, Latinler ile bu anlaşmayı imzaladıktan sonra yönlerini bu kez de
Trabzon Rum Devleti’ne çevirdiler. Cenevizlilerin amacı, hem Latinlerden hem de
Trabzon Rum Devleti’nden mümkün mertebe en fazla imtiyazı elde edebilmekti.
Trabzon Rum Devleti, Cenevizlilere, birtakım imtiyazlar vermiştir ancak aynı imtiyazları
Venediklilere de vermiştir. Bu durum bölgede bir Venedik-Ceneviz çatışmasına
sebebiyet vermiştir. Bu mücadeleden galip ayrılan Cenevizliler olacaktır. Cenevizliler,
bölgede kontrolü ele geçirmek için yapmış oldukları bu mücadele neticesinde
Karadeniz’deki ticari üstünlüğü ellerine geçirmişlerdir (Turan 1990:38-40; Tellioğlu
2009:63-64, 81-82).
Cenevizlilerin, ticari faaliyetlerini daha çok Kefe yönünde geliştirdiklerini
görmekteyiz. Bu yöndeki ticari faaliyetler içinde Trabzon Limanı’nı kullanmayı tercih
etmişlerdir. Cenevizliler özellikle Tana ve Fasis Limanları arasındaki bağlantının
gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Venedikliler ise, bölgedeki bağlarını
88

Cenevizliler, Latin İmparatorluğu’ndan aldıkları bu imtiyazlar sayesinde Sinop, Samsun ve
Amasra limanlarında oldukça faal bir şekilde faaliyette bulunmaya başladılar. (Tellioğlu
2008:37).

Cenevizlilere rağmen kesmemişler, özellikle Sinop ve Tana üzerinde faaliyetlerini
yoğunlaştırmışlardır. Cenevizliler ve Venedikliler tarafından sürdürülen bütün bu ticari
faaliyetler hem Trabzon şehrinin hem de Trabzon Limanı’nın önem kazanmasını
sağlamıştır (Tellioğlu 2009: 82-83).
Ancak Cenevizlilerin, Trabzon Bölgesi’ndeki bu üstünlükleri 1306 tarihine kadar
devam edecektir. 1306 tarihinde, Trabzon Rum Devleti, Venedikliler ile bir anlaşma
imzalamıştır. Bu anlaşma Cenevizlilerin, bölgede güç kaybetmesine sebebiyet vermiştir.
Venedikliler ve Trabzon Rum Devleti arasında yapılan anlaşmaya göre, Trabzon
yakınlarında bir mahalle Venediklilere verilmiştir. Aynı zamanda Venedikliler,
Trabzon’da bir mahkeme de kuracaklardı. Cenevizliler ise, Venedik ve Trabzon Rum
Devleti arasında yapılan bu anlaşmadan sonra, Trabzon Rum Devleti’ne transit vergi
yerine muayyen bir vergi ödemek istediklerini iletmişlerdir. Cenevizlilerin bunu
istemelerindeki amaçları, Trabzon Rum Devleti’ne müstakil bir koloni olduklarını
göstermektir (Miller 2007:24). Cenevizlilerin bu isteklerinin kabul edilmemesi halinde
Trabzon’u terkederek, buradaki ticari faaliyetlerine son vereceklerini de ifade
etmişlerdir. Ancak Aleksios (1297-1330) bütün bu tehditlere rağmen, Cenevizlilerin
isteğini yerine getirmeyecektir. Bunun üzerine Cenevizliler, huzursuzluk yaratacaklar ve
bu durum da Rum memurlar ile Cenevizliler arasında bir çatışmanın çıkmasına
sebebiyet verecektir. Cenevizliler, aynı zamanda şehrin dış kısımlarında yangın da
çıkarmışlardır. Ancak bu yangın şehre de sıçrayacak ve Cenevizlilerin mağazaları da bu
yangından zarar görecektir. Cenevizliler, bütün girişimlerinin boşa olduğunu görünce,
Aleksios (1297-1330) ile bir anlaşma yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. Trabzon
Rum Devleti bu anlaşma ile Cenevizlileri kontrol altına almayı başarmıştır. Ayrıca
onların depolarını da Çömlekçi mevkiine taşıtmıştır. Cenevizliler bu anlaşmayla, Katolik
ayinlerini gerçekleştirmek üzere, Trabzon Rum Devleti tarafından kendilerine tahsis
edilen kilise dışında herhangi bir kiliseye dokunmayacakları yönünde de taahhütte
bulunmuşlardır (Tellioğlu 2009:85-86).
Venedikliler tüm bu yaşananları fırsata çevirmeyi başarmışlar ve Trabzon Rum
İmparatorluğu ile 1316 tarihinde bir anlaşma imzalayarak bölgede koloniler
kurmuşlardır. Bu arada Selçuklu sahasında da Ceneviz, Venedik ve Trabzon Rumlarını
etkileyen birtakım olaylar meydana gelmiştir. Denizcilik faaliyetlerini geliştiren
Selçuklular özellikle Sinop bölgesinde Venedik ve Ceneviz gemilerine saldırarak, onların
mallarını yağmalamaktaydılar. Ayrıca bu Müslüman gemiciler, 1314 tarihinde de
Trabzon yakınlarında karaya çıkmışlar ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu zor durumda
bırakmıştır. Aleksios (1297-1330) Türklerin bu tutumları karşısında şehri tehlikelerden
korumak için Trabzon’un batı tarafında bir sur inşa etmiştir. Aleksios (1297-1330)
zamanında Papa Trabzon Rum İmparatoru ile iletişime geçerek, ondan Roma ve
Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesi konusunda ondan yardım istemiş ancak Trabzon
Rum İmparatoru, Papa’nın bu isteğine herhangi bir cevap vermemiştir. Aleksios (12971330) 13 Mayıs 1330 tarihinde hayatını kaybetmiştir (Tellioğlu 2009:86).
Sonuç
Haçlı seferleri düşüncesi, Bizans Devleti’nin, Türkler karşısında düşmüş olduğu zor
durum dolayısıyla batıdan yardım istemesi ile ortaya çıkmıştır. Bizans, haçlı seferleri
başlamadan bir taraftan Çaka Bey, bir taraftan Peçenekler diğer taraftan da Türkiye
Selçuklu Devleti’nin baskısı altındaydı. Bütün bu unsurlar ile tek başına mücadele
edemeyeceğini gören Bizans, batıdan yardım istemek mecburiyetinde kalmıştır. Batı,
Bizans’ın bu yardım talebine olumlu yanıt vermiştir. Haçlılara göre, dindaşları,
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Türklerden zulüm görmekteydi ve onların bu durumdan kurtarılmaları gerekmekteydi.
Haçlılar, Bizans’a yardıma gelirken, dini en büyük vasıta olarak kullanmışlardır. Çünkü
din, zıt fikirlere sahip olan insanları bile bir araya getirebilen en önemli unsurdur. Ancak
haçlı seferleri başladıktan sonra görülecektir ki, din haçlılar için doğunun zenginliklerini
elde edebilmek açısından sadece bir araçtır. Avrupa, haçlı seferleri başlamadan önce
ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktaydılar ve bu duruma çare de bulamamaktaydılar.
Onlar, doğunun zenginlikleri hakkında bilgi sahibiydiler. Dolayısıyla, doğudan elde
edecekleri ganimetler, topraklar onların yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılara da
çözüm yolu olabilirdi.
Duruma, Bizans Devleti açısından bakıldığında ise, onlar, haçlılardan paralı asker
olarak faydalanabileceklerini ve Türklere karşı kaybetmiş oldukları toprakları bu sayede
geri alabileceklerini umuyorlardı. Ancak ilk seferden itibaren görülmüştür ki, haçlılar,
doğuya dindaşlarına yardım etmek için değil, yerleşmeye ve buranın zenginliklerini elde
etmeye gelmişlerdir. Haçlılar ve Bizans arasında daha ilk andan itibaren, yaşanan
sıkıntılar da onların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmıştır. Nitekim haçlılar, I. Haçlı Seferi
esnasında yolları üzerinde bulunan –özellikle de Balkanlarda- dindaşlarına zulüm
yaparak ilerlemişlerdir. Bizans Devleti de onların bu hareketlerine oldukça sert bir
şekilde karşılık vermiştir. Haçlılar taşkınlıklarına İstanbul önlerine geldikten sonra da
devam etmişlerdir. Bundan dolayı, Bizans İmparatoru, onları hızla Anadolu’ya
geçirmiştir. Haçlıların ilerleyen süreçte, vasallık yemini etmek istememeleri, Bizans’ın
İznik’i, Türkler ile gizli bir anlaşma yaparak ele geçirmesi, Antakya’nın haçlılar
tarafından ele geçirildikten sonra Bizans’a iade edilmesi gerekliyken, burada haçlıların
hâkimiyet kurmaları gibi sebepler dolayısıyla iki taraf arasındaki ilişkiler iyice
gerginleşmiştir.
I. Haçlı Seferi’nden sonraki süreçte, Bizans Devleti bir taraftan haçlılara karşı
Türkler ile ittifaklar kurmuş, diğer taraftan da haçlılara da onlardan tavizler elde
edebilmek amacıyla yardımcı olmaya çalışmışlardır. Haçlılar ise, Bizans Devleti’nin
kendilerine karşı samimi olmadığını hissetmişler ve buna uygun bir politika izlemeye
başlamışlardır. Neticede ilk üç haçlı seferi sonrasında hem Bizans Devleti’nde haçlılara
karşı hem de haçlılarda Bizans’a karşı bir nefret duygusu oluşmuştur. Haçlıların,
Bizans’a karşı bu nefret duyguları, IV. Haçlı seferinde su yüzüne çıkacak ve haçlılar,
İstanbul’u görülmemiş bir yağmaya tabi tutacaklar, sözde kurtarmaya geldikleri
dindaşlarını da hiç acımadan katletmişlerdir.
IV. Haçlı Seferi sonrasında İstanbul’dan kaçan Bizans tahtının varisleri İznik’te,
Trakya’da ve Trabzon’da devletler kurmuşlardır. Bu hanedan üyelerinden Aleksios ve
David kardeşler, halaları Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da desteği ile Doğu Karadeniz’de,
Trabzon merkez olmak üzere Trabzon Rum Devleti’ni kurmuşlardır. 1204 tarihinde,
Trabzon’da kurulan bu devlet, kısa zamanda sınırlarını Samsun, Sinop ve Karadeniz
Ereğlisi’ne kadar uzatacaktır. Trabzon Rum Devleti’nin dış politikası, 1280 yılından önce
daha çok Türkiye Selçukluları, Moğollar, İstanbul’daki Latin İmparatorluğu ve
çevrelerindeki Türkmen unsurlara göre şekillenmiştir. 1280 yılına gelindiğinde,
Trabzon Rum Devleti’nin dış politikasını şekillendirecek önemli bir güç daha çıkacaktır:
Hacı Emiroğulları Beyliği. Ancak 1280 tarihinde, Trabzon Rum Devleti’nin başında
bulunan II. Ionnes (1280-1297), Hacı Emiroğulları Beyliği’nden önce İstanbul’daki
Latinler ve Gürcü Kralı David ile de mücadele etmek zorunda kalacaktır. İstanbul Latin
Devleti’nin başında bulunan MikhailPaleologos’un, Katolik Kilisesi ile birleşmesi
sonrasında Trabzon Rum Devleti ve Latin İmparatorluğu arasındaki ilişkiler

gerginleşmiştir. Ancak daha sonradan II. Ionnes (1280-1297) ve MikhailPaleologos
(1294-1320) arasında yapılan anlaşma ile aradaki sorunlar çözülmüştür. Ionnes’i (12801297) problemleri bununla da sınırlı kalmayacaktır. Bu kez de karşısına Gürcü Kralı
David çıkacaktır. Ancak David’in Trabzon’a hücumu çok kısa bir süre sonra sona
erecektir.
Ionnes döneminin dış politikası üzerindeki asıl etkili unsur, Çepniler tarafından
kurulan, Hacı Emiroğulları Beyliği’dir. Hacı Emiroğulları Beyliği’nin, Trabzon Rum
Devleti üzerine düzenlemiş olduğu seferler neticesinde Trabzon Rum Devleti birçok
önemli bölgeyi kaybetmiştir. Yine 1230’lu yıllardan itibaren devlet üzerinde
etkinliklerini artıran iki güç daha ortaya çıkacaktır: Cenevizliler ve Venedikliler.
Cenevizlilerin ve Venediklilerin, devlet içerisindeki faaliyetleri daha sonraki süreçte de
devam edecektir. II. Ionnes’in (1280-1297) dış politikasını belirlenmesinde, İstanbul
Latin İmparatorluğu’nun oldukça etkin bir güç olduğu ve bundan dolayı da II. Ionnes’in
(1280-1297) sık sık eleştirildiği bilinmektedir. Ancak Ionnes’in (1280-1297) ölümünden
sonra devletin dış politikasının seyri de değişecektir. Nitekim Ionnes’den (1280-1297)
sonra Trabzon Rum Devleti’nin başına geçen II. Aleksios’un (1297-1330) ilk yaptığı
işlerden birisi, devleti, İstanbul’daki Latin İmparatorluğu’nun tahakkümünden
kurtarmak olacaktır. Bundan dolayı da Kıpçaklardan yardım alacak, hatta onlarla
akrabalık ilişkileri de kuracaktır. Aleksios’un (1297-1330) dış politikasında takip ettiği
bir başka durum da Hacı Emiroğulları Beyliği ile mücadele edemeyeceğini anlayarak,
onlarla akrabalık bağları kurmak ve böylece de barış ortamını sağlamaktır. Ancak bu
barış süreci, Hacı Emiroğulları Beyliği’nin başına Süleyman Bey’in gelişi ile beraber sona
erecektir. Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi, daha II. Ionnes (1280-1297)
döneminden itibaren, Trabzon Rum Devleti’nin dış politikasında etki sahibi olan iki
devlet daha ortaya çıkmıştır: Cenevizliler ve Venedikliler. Cenevizlilerin amacı hem
İstanbul’daki Latin Devleti ile anlaşma yaparak, hem de Trabzon Rum Devleti ile
anlaşma yaparak mümkün olan en fazla tavizi elde edebilmekti. Bundan dolayı da ilk
olarak İstanbul’daki Latin İmparatorluğu ile bir ticaret anlaşması yapan Cenevizliler,
yönlerini bu kez de Trabzon Rum Devleti’ne çevireceklerdir.
Ancak Trabzon Rum Devleti, Cenevizliler ile birlikte, Venediklilere de ticari
imtiyazlar vermişlerdir. Bu durumdan rahatsızlık duyan Cenevizliler, Trabzon’da
birtakım huzursuzluklar çıkarmışlardır. Bu sıkıntılı süreçte çıkan bir yangın hem
Trabzon Rum Devleti’ne hem de Cenevizlilerin şehir içindeki dükkânlarına oldukça
zarar vermiştir. Bu durumdan kazançlı çıkacak tek devlet Venedikliler olmuştur.
Venedikliler, bu yaşananları fırsata çevirecekler ve bölgede koloniler kurmuşlardır.
Denizcilik faaliyetlerini geliştiren Selçuklular da özellikle Sinop Bölgesi’nde Trabzon
Rum Devleti’ni oldukça uğraştırmıştır.
Sonuç olarak; İstanbul’un 1204 tarihinde Latinler tarafından işgal edilmesinden
sonra, kurulan Trabzon Rum Devleti’nin 1280’li yıllardan itibaren, dış politikasını
özellikle, Selçuklular, Venedikliler, Cenevizliler, İstanbul Latin İmparatorluğu ve Hacı
Emiroğulları Beyliği üzerine şekillendirmişlerdir. Bu devletler ile bazen dostane ilişkiler
kuran Trabzon Rum Devleti, bazen de mecburen onlarla mücadele etmiştir. Özellikle
İstanbul’daki Latinler ve Hacı Emiroğulları Beyliği’nin yaratacakları tehlikenin farkına
varan Trabzon Rum İmparatorları, bunlarla mücadele edemeyeceklerini de görünce
akrabalık yolu ile onlarla ilişki kurmaya çalışmışlardır. Ancak devlet, Cenevizliler gibi
güçlerle mücadele etmekten de çekinmemiştir.
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W. İvanov*
Çev. Cennet Ekici
Horasan’ın Etnolojisi Üzerine Notlar
İran’ın etnik gelişiminde sürekli olarak iki ana faktör üzerinde çalışılmıştır. Birincisi;
çoğu zaman geniş arazilerin yok olması ve nüfusun azalmasının yanı sıra istilalar ve
sayısız savaşalar süresince farklı ırkların periyodik katkısı olmuştur. İkinci; belki de
daha önemlisi, ekonomik nedenlerden dolayı nüfusların aralıksız göçleridir. İran’ın çok
az bölgesi -köy halkına göre- eski olduğu iddia edilebilir. Ülkenin çoğu kesiminde köy ve
kasabaların çok eski olmasına rağmen, nüfus genellikle diğer illerden göç eden yeni
göçmenlerden oluşmaktadır.
10. yy.’dan 13. yüzyılın başlarına kadar birçok değişiklikler meydana geldi. Bu
döneme ait Asya’nın bu coğrafî bölgesi hakkında yazılmış önemli birkaç eserde, Fars
ırkının bölünmesiyle ilgili bazı bilgiler bulmak mümkündür. İranlıların eski yurtları en
verimli ve gelişmiş araziler olduğundan dolayı başta Türkler gibi farklı etnik gruplar
yerleşmiştir. Buraya Azerbaycan, Hamadan, Farsların önemli bir kısmı ve Kuzey
Horasan, Hiva, Merv, Buhara, Sermerkant’ın bölgelerini de örnek verebiliriz. İranlıların
sadece önemli bir kısmı yukarı Oxus’ da yaşar ancak günümüzde onlar İran’ da en kurak
ve verimsiz arazilerin, kasabaların dışındaki nüfusun küçük bir bölümünü oluşturur.
Bu koşullar altında az veya çok saf Fars ırkını bulma şansı çok azdır. Genellikle
Farsça konuşan halk, dillerine birçok yabancı unsur katarken Fars olmayan Azerbaycan
ve Hamadan ve Türkler toplulukları, saf İran ırkı nadiren korundu. 89 Bu yüzden
antropolojik araştırmaların amaçlarına göre bir İranlı fikrini tanımlamak kolay bir
mesele değil. Bu insanların fiziksel özelliklerini tarif etmeden önce belki de en doğru
davranış geleneksel olarak anadili Farsçanın lehçelerinden biri olan ve ne İranlı olan ne
de başka bir ırkla bağlantısını belirli bir fiziksel işaretle gösteren her bir birey İranlı
kabul edilmelidir.
Sadece son açıklanan nüfus dikkate alındığında şu anki politik sınırlarıyla günümüz
İran’ında ülkenin doğu yarısı ve batısı arasındaki ayrım dikkate değerdir. Bölünme
çizgisi olarak da Hazar’ın güneydoğu köşesinden İran’ın Belucistan dağlarına uzanan çöl
yoludur. Batı İran’da, basit klasik Farsça ve Lura- Kürt gruplarının lehçeler arasındaki
geçişi oluşturan sayısız lehçelerin çoğunluğunda konuşulur. Muhtemelen sayısız
göçlerin sonucunda asıl halk izole edilmiş küçük gruplara parçalandı; bunlar genellikle
kendi ağızlarını konuşan farklı köylerden oluşur. Antropolojik bakımdan ırklarla belirli
bir tip yoktur ve her yerel grup kendi özelliklerine sahiptir ancak batı İranlılar epeyce
farklılık göstermesine rağmen doğu İranlılardan dikkat çeken farklılıkları da vardır.
Küçük yerel varyasyonlarıyla ikinci Horasanlılar arasında batı İranlılarla

*
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The Geographical Journal Vol. 67, No. 2 (Feb., 1926), pp. 143-158 (16 pages) Published By: The
Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)
Hamadan çevresindeki köylerde Türk ve İran köylüleri arasında geçiş döneminin tüm
evrelerini görebiliriz. İlk önceleri çok dilliydiler, daha sonra yavaşça ana dillerini kaybettiler.
Fiziksel özellikleri çok değişmedi.
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karşılaştırıldığında dikkate değer benzerlikler mevcuttur, sadece eskiden Seistan’ın
güneyinde kısmen farklı lehçelerle konuşan gelişmiş bir halk yaşardı.
Farsçanın dilbilimi ve etnik gerçeklerin bilinen şimdiki durumuna göre, Horasan’ın
en büyük Farsça konuşan eyaleti gibi görünüyor, bu lehçe sadece tek tip değil aynı
zamanda en büyük İran edebiyatını oluşturan klasik Farsçanın en yakın bir bağlantısı
gibi duruyor. Bu nedenle İran etnoloji araştırıcısının saf İran ırk araştırmasında ilk
olarak Horasan’a bakması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Bu ülkede etnik araştırmada ne
kadar az şey yapılmış olması dikkat çekicidir. Yıllar önce Rus gezgin N. Kanikov, 1861 de
‘Memorie sur la partie meridionale de I’Asie Centrale’ adlı önemli bir eserin sonunda
Horasan’ın etnolojisiyle ilgili bir eser yazmaya söz verdi. Ama daha sonra araştırmasının
konusu için İran’ın tamamını ele almazsa bu sorun halledilemeyeceğinin farkına vardı.90
Şüphesiz bu ifade doğrudur ancak Horasan’ın İranlı ve İranlı olmayan halkın özellikleri
açısından diğer eyaletlerden büyük ölçüde farklılıkları olduğu ve tarihinde doğu İran’ın
genellikle batı eyaletlerinden daha farklı bir yaşam sürdüğü dönmeler olduğu gerçeğini
göz ardı eder. Linguistik ve etnik özellikler İran’ın diğer eyaletlerinden ayrıca ele alındığı
Horasan’ın ilk keşfinde metodolojik bir hata oluşturmayacağını düşünmek için yeterli
sebepler vardır.
Uzun yıllar geçirdiğim Horasan’da bu konular özellikle dikkatimi çektiği için, yanı
başında yaşayan diğer ırklarla ilgili bilgiyle birlikte eyaletlerdeki İranlıların dağılımı
hakkında bazı notlar öneririm. Bu notlar şu an ki ekonomik ve idari sınırlar içerisindeki
Horasan ile ilgilidir ve kişisel gözlemlere dayanmaktadır ya da sık sık ziyaret edilemeyen
bölgelerin yerli halkından alınmıştır.91
Halkın fiziksel tanımıyla ilgili materyallerin yok olmasında bugün konuşulan dilin
önemi büyüktür. Bu lehçe merhum O. Mann92 tarafından önerilen terminolojiye göre
Horasan’da işitilen lehçelerden biridir (güney batı grubu).93 Aşınma ve yıpranma hatta
‘bazari’ nin94 en argo şekillerini daha fazla gösteren fonetiğinden başka günlük konuşma
dilinden birkaç temel ayrım sunar. Onun yerel özelliklerine sahiptir ve yaklaşık olarak 3
ana gruba ayrılabilir: Kuzeyde Juwain, Sabzawar ve Nişabur; merkezde Turshiz ve
Gunabad; güneyde Kain ve Birjand. Çelişkiler var ama çok azdır; onlar alt lehçeyi

90
91

92

93

94

Bakınız. ‘Memoire su Pethonographie de la Perse. (Paris, 1806)
İran otoriterleri hiç nüfus sayımı yapmamıştır. Vergilerin toplanmasıyla ilgilenen finans
kurumları genelde her köyün üretim kapasitesinde yaklaşık olarak bir tahmininden başka bir
şeyin gösterilmediği köylerin listelerine sahiptir. Bu tahminler sadece yaklaşık her elli yılda
gözden geçirildi. Gezginlerin tasvirlerinde bu ilginç konuyla ilgili çok az şeyin bulunması kayda
değerdir. Bu etnik farklılıklara ve insanların konuştuğu lehçelere çok az dikkat ediyorlar ve
hepsini sadece İranlılar olarak nitelendiriyorlar. İngiltere’ deki çağdaş yazar Col Sir C. E Yate
istisnadır. ‘Horasan ve Sistan’ adlı eserine burada sık sık başvurulmuştur.
O. Mann “Kurdisch-Persische Forschungen.1909”, Die Tajik Mundarten der provinz Fars,
Preface. A. Christense Seman lehçeleri hakkındaki makalesinde bu terminolojiyi izlemiştir.
İran’ın Farsça konuşan halkı o kadar küçük ve o kadar yerel lehçe kullanıyor ki; grubun esas
temsilcileri denmesi güçlükle savunulur. Bu grubu doğu İranlı olarak adlandırmak daha
doğrudur. Horasan’ın, Herat’ın ve Seistan’ın gruplara ayrılmış halkı İranlılardan daha fazladır.
Doğu lehçeleri arasındaki fark, O. Mann’ın kitabında bahsettiği İran’ın küçük mezralarında
konuşulan Papuni ve Samghuni dâhil olmak üzere batı alt lehçelerinin birçoğundan azdır.
Sanıyorum ki bu oldukça güvenilir dilbilimsel bir standarttır, çünkü şehirlerin dilleri oldukça
benzerdir ve yerel ifadeler ve fonetik kurallar dilin yapısını genellikle değiştirmez. Aydın
insanların dilinden sapması “fonetik iktisadına” dayanan argonun uygulanmasından dolayıdır.

oluşturan gerçek şekiller gibi kabul edilemez. Ayrıca bunların aralarında birçok geniş
formları vardır ve de onların her biri arasında da basit “bazari” ye sahiptir.
Dilin bu dikkat çekici benzerliği şu an ki Horasan’dan çıkan orijinal lehçenin
benzerliğinden dolayı gerçek olabilir. Ama yerel Farsça kayıtlarının incelemesi epeyce
farklı bir açıklama sunar. Dünyanın her yerinde, İran’ da yaptıkları gibi, kasabaların
sınır köyleri üzerinde özellikle dille ilgili büyük bir etki uygulanır. Horasan’da yaklaşık
bin yıl boyunca en geniş ve en ticari arazilere yerleşmiş İran eyaletleri vardır. Köy
halkının sayısız göçlerinin gerçek farklılıklarını minimuma indirirken uzun dönemde
yerel lehçeleri önemli derecede etkileyen “bazari” nin etkisini beklememek doğal mı?
Büyük bir ihtimalle biz bu iki nedeni eş zamanlı çalışıyoruz. İranlıların vilayet
üzerinde gerçek dağılımı yaklaşık olarak bu şekilde tanımlanabilir. Kuzeyden itibaren
bazen Rus sınırları boyunca olan yerlerde Jajarm ve İsfarain’in bölgelerinde arada bir
İranlı halk bulunur. 95 Tüm bu yerleşimciler Transcaspia’nın Rus işgaliyle durdurulan
Türkmen akınlarından sonra ortaya çıkan yeni gelenlerdir ve sadece her zaman ki
“bazari” yi konuşan İran’ın farklı bölgelerinden gelen göçmenlerdir.
Dahası daha güneydeki bazı kısmen eski İran halkları Juwain 96 bölgesindeki
Jaghatai dağlarının kuzey yamaçlarının köylerinde yaşarlar. İranlılar başlıca dağların
diğer tarafında Nişabur’u 97 ve Sabzawar’ı 98 bölgelerini hatta Turshiz’i 99 ve Turbati
Haidari, kısmen Jam ve Sar î Jam’ı ve şehirlerin çevrelerini veya dağları işgal ettiler.
Tusu’un eski bölgeleri Abi ward, Sarakhs, ve çok sık nüfus azalımı olan Sar-i Jam’ın bir
kısmı, Meshed bölgesi hariç çok az İranlı içerir. Son olarak etnik oluşumuyla ilgili olarak
ırk ve boyların gerçek bir müzesidir.100 Çok farklı eyaletlerden olan yerleşimciler burada
yaşarlar ve onlar sadece “bazari” konuşurlar.
Nişabur ve Sabzawar’ı içine alan bütün kuzey bölgelerinde, İranlılar küçük azınlıklar
oluşturur. Birçok yerde insanların çoğunluğu Türkler, Kürtler, Baluchis ve Barbaris’tir.
Daha sonra Meshed, Nişabur ve Qochan’ın bölgelerindeki köylüler özellikle çok etkin bir
şekilde yerini alırlar. Bu bölgelerdeki birçok köy muhtemelen eski mevkileridir, ancak
populasyon şuanki vatanlarını uzun bir süredir işgal ettiğini göstermez. Binalud
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Sagkhas, Jajarm aynıdır. (cf Yate op. cit p338) İsfarain ve Quchan bölgelerinin arasında İranlı
olmayan halkın ortaya çıktığı modern mezralarda da aynıdır.
Kürtler ve Türklerle yakından temasta bulunmalarına rağmen diğer bölgelerdeki
hemşehrililerinden Juwain köylüleri arkaik Horasancayı daha iyi korurlar. Köyler sayıca çoktur
ve tepelere dağılmışlardır
Sabzawar köyleri sayıca çok değildir ve khusrugird yönünde hesap olarak kuzeybatıya
yerleşmiştir. Jaghatai dağlarının güney eteklerine ya da vadi tiplerine dağılmıştır. Çok azı Kol i
shur nehrinin güneyinde bulunur: Pasangar, Kalzur, Daulatabad, Aliabad, en büyükleridir.
Birkaçı da Kuh i Mish Dağlarının geçitlerinde bulunur.
Nişabur’un şu an ki Fars nüfusu çok azdır. Günümüzde şehrin çevresinde ve eski şehrin
kalıntılarında yaşar. Köylerden bazıları Jamshidi göçmenleri tarafından oluşturulur. (Kuzey
Herat’tan gelenler) Son Afgan İran savaşından beri kuzey Herat’tan gelen Jamshidi göçmenleri
bu köylerin bazılarına yerleşmiştir. Kendilerini Baluchis diye adlandırırlar ve basit Farsça
konuşurlar. İsmaili mezhebine mensuplar, daha kuzeyde yarı göçebe olarak yaşarlar.
Muhteşem meyveleri ve verimliliğiyle ünlü Turshiz bölgesini, Nişabur ve Sabzawar
bölgelerinden ayıran tepelerin güney yamaçlarında nüfus daha kalabalıktır. Yol dar ve sadece
birkaç mezranın ve konak yerinin olduğu birkaç mil güneyde çöl başlar.
Modern kökenin çoğunluğu; hala inşaat aşamasındadır. Tus harabeleri gibi en eski yerlere garip
bir şekilde esas alarak yeni gelenler yerleşmiştir, yani Barbaris.
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vadisinde İsmailzm101 dini mezhebini koruyan yerleşik halkın bulunduğu Kasimabad,
Dizbad gibi çok eski ve büyük köyler olmasına rağmen ancak onların dili Meshed’in
“bazars” dır. Öte yandan Jamahidi ve Türk yerleşim alanları arasında Horasan büyük
antik yolu olan (ncr, Kadamgah) Musha ve Danah gibi hala arkaik şiveyi muhafaza eden
geniş ovalarda bulunan birçok köy vardır.
Başlıca güneydoğu aşağısındaki kasabalar, Arishk, Bushuruyeh, Bajistan ve batıda
Kakhk bölgeleri ve doğuda Taibad, Jam, Bakharz, Kah gibi yerler çok seyrek İran
nüfusunu içerir. Buradaki az İranlılar başlıca çöllerdeki vahalarda ve çorak dağlarda
yaşar.
Gunabat 102 , Nimbuluk, Qain, Tun ve Birjand taşralı nüfusa ilişkin Horasan’ daki
muhtemelen en eski bölgelerdir. Kısa bir zaman önce bu yerler genellikle Batı İran 103 ile
değil Herat ile temel bağlara sahipti.
Afgan sınırı boyunca ve dahası Kirman ve Seistan’ın güneyine doğru köylülerin
görünüş ve lehçeleri Horasan ırkından oldukça farklıdır, onlar muhtemelen Seistan’ın
eski şivesiyle bağlantılıdır. O Neh ve Nehband’da konuşulur, görünüşe göre Afgan’ın şu
an ki sınırları boyunca uzanan çorak vadiler Sunnikhaneh dilinin temelini oluşturur.
Horasan’ın bütün bölgelerinde İranlılar genellikle diğerlerinden uzun mesafeler ile
ayrılan köylerde yaşarlar. Onların arasında yerleşik köylüler sonra değinilecek olan
göçebe ve yarı göçebeler, farklı boy ve ırkların insanları yaşar.
Ancak Horasan’da İranlı olmayan etnik grubun tanımını yapamaya başlamadan
önce, bu vilayetlerdeki İranlı halkın ana özellikleri hakkında birkaç kısa yorum yapmak
gerekli gibi görünüyor.
Horasan köylüsü genellikle açık benizli, kalın saçlı, başının şekli kısa, hoş ve uzun bir
yapıya sahiptir. Onlar çok dayanıklı ve sert yapılıdırlar. Yüz şekli çok temizdir ise de
güzelliğini elde etmek güçtür ve eski Yunan heykellerine benzeyen özenli ve muntazam
yüzüyle Batı İran da nadir görülür.104
101
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Cf. W. İnanov, “İsmailitica” Memoirs of Asiatic of the Asiatic Society of Bengal, vol8, 1922, pp.
52-53
Ticari yolların değişmesinden dolayı bugünkü Turbat i Haidari kasabasının önem
kazanmasından önce (Herat eyaletin ayrılmasında sonra) Jumain, Gunabat’ın başkenti,
Horasan’ın merkez bölgesi en büyük öneme sahipti. Güunabat nüfusunda ama sık sık
değişikliklere uğradı, köylerin bazıları Türklerle karışmışlardır. Gunabat’ı diğer
Horasanlılardan fiziksel olarak farklı değil. Şu anda önde gelen köy Baidukht’dur. Ama eski
kasabaların çoğunluğu Brigandların sürekli baskınlarından dolayı harabedir.
Bu eski bölgeler kısa bir zaman öncesine kadar İran’ın diğer bölgelerinden oldukça
soyutlanmıştı ve bağımsız yöneticiler tarafından yönetilirdi. Birçok arkaik gelenek ve adetleri
devam ettiriyorlar. Tepelerde feodal ailelerden arta kalanlar bulunur. Kısa bir zaman öncesine
kadar tüccarlar mallarını yılda bir kere çok ilkel bir yolla satarlardı. Bunları sattıktan sonra belli
dönemlerde kervana katılıp ve daha çok mal getiriyorlardı. Khusf, Khur, Dorakhsh gibi kasaba
olarak da adlandırılan büyük köyler 10. Yüzyılda başlayan uzun bir tarihe sahiptirler. Doğal bir
olayla bağdaştırılan (garip şekilli taşlar) ibadet yerleri ve mezarlar vardır. Muhtemelen çok eski
uygarlıklar değildir. Bölgenin toponomosi oldukça ilginçtir ve Birjand’ın etnik tarihiyle ilgili
çok şeyi açığa çıkarabilir.
Çok az çiçek hastalığı ya da zührevi hastalıkların görülmesi kayda değerdir. Çocuk ölüm oranı
çoktur ve köylü kadınlar çok çocuk doğurmasına rağmen geniş aileler nadirdir. Kısa zaman
öncesine kadar köylülerin dejenerasyonu yavaştı. İletişimin gelişmesi ve askeri birliklerin geçici
varlığı olayları hızla değiştirdi. 7 yılda meydana gelen değişiklikleri fark etmek çarpıcı.
(1913’den 1920’ye kadar).

Ortalama bir horasani köylüsünün zihinsel gelişimi çok yüksek değil ama onların
arasında istisna edebi insanlar vardır. Ancak çölde yaşayan birine göre hatta benzer
bölgelerde yaşayan Çingeneler, Araplar, Baluchis, Kürtler ve Türklerden daha çok
dikkate değer entelektüeldirler. Onun ince zekâsı, yaşamın yaşamının açık ve pratik
fikirleri, fanatizmin yokluğu, batıl inançların azlığı gibi şeyler vardır ve şehirlerden daha
uzak yerlerde yaşar. Aile hayatı sert ataerkil prensiplere dayanır; İran’ın kırsalında geçici
evlilikler, çok eşlilik çok nadir bulunur. Bu köylerde geniş aileler görülür. Bazı felaket ve
kuraklıklarda köyler genellikle tamamen göç ederler; göç durumunda sadece şehre göç
eden topluluğun bireysel üyelerin bir kısmında çözülme meydana gelir.
Eğer köy yaşamı kapsamlı tarif edilebilseydi yazmak için büyük bir kitap gerek
olurdu. Burada sadece İranlı köylünün “etnik direncinin” gücü gibi daha önemli sorulara
değinmek yeterli olacak. Göçebelerle kabile dışı evlilik olayları nadirdir, özellikle Moğol
barbarlarıyla kuzeyde Türk ve Kürt yerleşimciler ile ilişkiler daha yaygındır.
Çingenelerle ve Araplarla evlilikler uygun görülmez çünkü Timurlular ve Baluchilerin
çoğunluğu Sünni’dir. Meshed’ e hac yolculuğu ve tatil yerleri veya deve gezgincileri, bir
köyün sağlığını hızlıca yok eden afyon çekmeyle ilgili hastalıkların yaygınlaşmasına
sebep oldu.
Dejenerasyonun en önemli sebebi üstesinden gelmede aciz kalınan köyün fakirliğine
bağlıdır. Asya’daki diğer hiçbir ırkın rekabet edemeyeceği parlak, entelektüel
özelliklerine rağmen, İranlılar sanayi faaliyetleriyle ilgili her şeyde çaresizdir. Yerel
köylerde hiçbir sanat ve zanaat yoktur. Evde dokunmuş105 yün, çok kaba ve ilkel pamuk
haricinde hemen hemen her şey bazardan (s.149) satın alınmalıydı.
Ev aletleri, zirai aletler 106 teçhizat ve giyim satın alınmalıydı. Bunlar çok ilkel
medotlar ile geliştirilen alanlardan kötü ürünlerle ödeme yapmak zorundaydı. Bazı
dikkat çekmeyen gezginler sulamada İranlıların usta olduğu genel Avrupai fikri yaydı.
Bu soyut bir kurmacadır ve doğu yaşamı ile ilgili birçok yanlış anlamadan biridir.
Aslında başka herhangi bir ulus sulamaya mecbur bırakılsaydı muhtemelen daha iyi
metodlar geliştirebilirlerdi. Suyun dağılımı ve olağan karizes aşırı derecede masraflı,
pahalı ve etkilidir. Bu tembelliğin bir sonucu değil ancak güçlü muhafazakâr bir ruhu ve
gerçek bir güçsüzlüğü gösterir.
Çeşitli hagilojik çalışmalar ve birkaç yüzyıl önce yazılan diğer edebi ürünlerde seyrek
bulunan nadir örneklerdeki köy yaşam tarzı gerçekte benzer gibi görünür. Köy
organizasyonlarının klasik şeklinde ‘ toprak mülkiyeti’ ya da İranlıların adlandırdığı gibi
‘su’ onu sulayan kariz sahibine aittir. Köylü her şeyi dikkatlice öngören bir özel sözleşme
yapar. Mal sahibi kirasını ayni olarak mahsulün sabit bir kısmı şeklinde alır, tohumu
çiftçinin değil, mal sahibinin temin ettiği durumlarda bazı farklılıklar gözlenir. Su
105
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Karbas denilen pamuklu kumaş birçok köyde yapılır ve mavi renk verilen indigo ile boyanması
için kasabalara götürürler. Yün kumaşlar en kötü kalitededir ve hurç kilim yapılır. Kıyafet için
kullanılan yün kumaşlar sadece bu zanaatle uğraşan köylerde üretilir. ‘Barak’ ve ya ‘barrak’ın
üretildiği en önemli yer Bajistan ve Tabas arasındaki Bushruyeh’dir. Buradan Horasan’ın diğer
şehirlerine satmak için götürülür. Bu kumaşın her uzunluğu sadece tek bir parça halindedir ve
sadece bir ‘aba’ yapılır. İpler de köylüler tarafından üretilir.
Bütün mutfak araçları nesiller boyunca kullanılan ve nadiren kalaylanan bakırdan yapılır. Testi
ve diğer kaplar pazarlardan alınır. Modern varlıklı köylüler, amacına uygun kullanmak yerine
dekorasyon olarak kullanılan bardak, lamba ve porselenler satın alırlar. Tüm tarım aletleri
kasabalarda üretilir ama bazen Çingeneler balta, kürek yaparlar.
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devletin malı olduğunda ya da bazı tapınakların fonlarından sorumlu yetkililer
tarafından diğer kira türleri onaylanır. Zaman zaman çok eski köylerde köylüler, suyun
toplu sahibidirler. Yaşam tarzlarını değiştirmese de bazıları oldukça zengindir. Çünkü
genellikle gümüşlerini yatırım yaparak kullanmaktan ziyade güvenli bir yerde saklamayı
tercih ederler.
Horasan’a farklı ırkların yavaş yavaş nüfuz etmesinin tarihi, İslamiyet döneminde
net değildir. İran tarihinin bilgisi arttığında çoğunluğu günışığına çıkacaktır. Şuanda en
eski İranlı olamayanlar, İslamiyet’in ilk üç asrında fetih için gelen Araplardır, 11.
yüzyılda ise farklı boylara ait olan güneybatı yönünde ilerleyen Türkler geldi.
Şimdi Araplar çok azaldılar; sadece eyaletin güneyinde açlık çeken bir boy, dejenere
olmuş ve fakirleşmiş birkaç aile vardır.
Türkler hala çoktur ve onların daha çok kuzeyindeki göçebelere uzanan Timurlular
ve Baluchiler, 16. yy. ve 17. yy.’ da buraya gelen Kürtler gibi yeni boyların birkaç istilası
vardır. En son göçmenler sözde barbarlar olan Moğollar ve gelmeleri hala devam eden
Hazarlılardır. Her bir boydan ayrı ayrı bahsetmek iyi olacak.
Kürtler: Eğer varsa bile Horasan’da yaşayan Kürt boylarını 16. yy. dan önce bulmak
zordur. Bu eyaletin yerlisi olan birkaç farklı ünlülerin soyadlarında Kürt terimine sıklıkla
rastlanır. Hatta dağlık bölgedeki Herat’ın güneyinde bu ismin hanedanı hüküm sürer.
(643- 791 A. H, veya 1245- 1389, A.D) Kürt ve Kurd şüphesiz günümüzde de benzerdir;
ancak Horasan’da bazı Kürt olan insanlar varsa bile onlar İranlılarla karışmış olmalıdır.
Safavilerin hâkimiyeti altındayken Özbek ve Türkmenlerin güçlü akınlarına karşı
Horasan’ın kuzeyini savunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır ve yerel imkânlar yeterli
değildi ve şah Rusya’daki Kazaklarınkine benzer bir önlem almayı denedi, tehdit edilen
bölgeye savaşçı ve güçlü insanları yerleştirdiler. Bu yüzden bazı Kürt boyları 16. yy.
ortalarında kadar Kürdistan’dan uygun bir şekilde nakledildi. 17. yy. başlarında yeni bir
topluluk ulaştı; Shadillu, Kaiwanlu gibi bazı boylar hala buradadır. Onların bazıları
Nadir hâkimiyeti altında 19. yy. ın sonlarında ulaştı (Amarlu gibi). Şu anda batıyla hiçbir
bağlantı yoktur ve Horasanlı Kürtler yavaş yavaş Tükmenleşmeye maruz kaldılar.
Boylara ve ırklara ait isimlerle ilgili herhangi etnik bağlantı sonuçlarının tespitine
göre tam anlamıyla güvenilmeyen gözlemler olabilir. Boylar, yerleştikleri yer veya
kurucusunun soyadına göre adlandırılır ve kısa zamanda birkaç alt bölünmeye sahip
olan boyların tamamı arasında en belirgin ve önemli olan gruptan sonra isimleri olur.
Gerçekte bir boyun alt grubunun isminin kesin bilgisinin temininden daha zor bir şey
yoktur. Horasan’daki problem büyük çünkü neredeyse benzer gibi görünen Kürtlerin
şivelerinde ve alt lehçelerinde fark yoktur. Birçok alt grup Türklerle yakından
bağlantılıdır ve Kürt ulusu mu yoksa Türk ulusu mu olduğuna karar vermede ciddi
güçlük yaşanır. Sürekli isim değişiklikleri alt grupların sistematik tablosunun çizilmesini
zorlaştırır. Şöyle ki; Kaiwanlu, Amarlu, Zarafanlu, Shadillu genellikle esas kabul edilen
4 boydur, bugün ilki ve sonuncusu küçük boylar olarak görülür, diğer iki boy Türkçe
konuşmasına rağmen Kürt olarak kabul edilmiş durumdalar.
Aşağıdaki liste Kürtçe konuşan boyların başlıca alt birimleri hakkında bir fikir
verebilir; yerleştikleri alanlara göre kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır.
1. Melanlu, Qushkhaneh de Niaşpur’un kuzey sınırları, Juwain ve İsfarain’in kuzey
bölgeleri
2. Bajgiranlu, Bajgiran yakınlarında yaşayan küçük bir alt kabile
3. Aghazlu, sınır boyunca ve Aghach yakınlarında
4. Hiwalanlu, Darreh Gaz ve Qushan yakınlarında

5. Qasmanlu, Nawukh, Dizawun yakınlarında
6. Shadillu, Bujnurd’da- sadece Türkçe konuşur.
7. Za’faranlu, Shirwan’da, eski önemlerini kaybettiler, çok azı Kürtçe konuşur.
8. Kuranlu, Qushan’ın kuzeyi107
9. Mashkanlu, Maskan yakınlarında ve Qushan bölegsinde.
10. Burji, aynı yerde, Radgan yakınlarında.
11. Kaiwanlu, aynı yerde, Juwain ve Nişapur bölgesinin kuzey kısmında.
12. Mazhdakanlu, Nişapur’un kuzeyi ve Qushan bölgelerinde.
Bütün bu kabileler, sıradan köylü ve göçebeler arasında geçiş formlarını temsil
ederler. Çoğunluğu yarı göçebedir; yani yaz mevsiminde toprağı işliyorlar ve daha ılıman
bir bölgeye geçtiklerinde kış mevsiminde göçebe oluyorlar. Göçebe yaşamdan yerleşik
yaşama geçmenin aşamalı olduğu ve her kabilede süregeldiği bellidir.
Başlıca göçebelerden oluşan diğer bazı kabileler:
13. Rashanlu, Khakistar da Lain, Kaakhka yakınlarında.
14. Briwanlu, Kaakhka yakınlarında ve yaz mevsiminde Kelat’ta.
15. Hafshalanlu, kış mevsiminde Darreh Gaz’da, yaz mevsiminde Qushan
vadilerinde.
16. Badiwanlu, aynı yerlerde.
17. Jafkanlu, kış mevsiminde Chamakalur’da, yaz mevsiminde Kuh-i Daulat.108
18. Karamanlu, Niaşapur’un kuzey bölgelerinde.
19. Waranlu, aynı yerde küçük bir kabile.
20. Tupkanlu, Juwain bölgesinde, kısmen Nişapur’da; kış mevsiminde Dasht-i
Taqi’ye göç ederler.109
21. Amarlu, Nişapur’un kuzeybatısı, Marush köyü ve çevresi.
Bu ayrım muhtemelen fazla sürmeyecek. 1916 ve 1917 yıllarının büyük kıtlık ve
kuraklığı sürü sayılarını azalttı, tifüs ve diğer salgın hastalıklar birçok önemli boyu
önemsiz kıldı.
Horasan Kürtlerinin batıdaki akrabalarından daha farklı olan fiziksel yapıları fark
edilebilir. Gerçek Kürdistan’da Horasan’ın İran köylüsü olarak bir batılıya göre
değişiklik gösterir. Horasan Kürtleri daha uzun ve güçlüdür. Aralarında sarışın
bireylerin nadir görülmesine rağmen Horasan Kürtleri fiziksel açıdan batıdaki
Kürtlerden çok Lorlara benzerler.110 Hastalıkların ve afyon kullanımının yaygın olduğu
kent çevreleri hariç oldukça sağlıklı bir ırktır.
Bu farklı kabileler arasında büyük ölçüde birlik vardır ve görünen o ki, Kürdistan’da
çok yaygın olan kan davaları burada yok. Bütün göçebeler gibi Kürtler yerleşik
İranlılardan daha fazla milli duygulara sahiptirler. Görünüşe göre yerel lehçelerde çok
büyük farklılıklar yok ve boylar arası münasebet çok yaygın ve hatta boylar arası
evlilikler sık görülüyor.
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108
109
110

İsimleri Kürdistan’ın Guranlarına benzer ve muhtemel bir bağlantı vardır.
Jafa’da Mezapotamya sınırı boyunca sayıca çok olan batı Kürt boyuyla bağlantıları olabilir.
Hayvanlarla yolculuğun haftalar aldığı göçleri uzun mesafeleri kapsar.
Bu izlenim doğru olmayabilir çünkü yetişkinler saçlarını kınayla boyuyorlar ve kafalarını
sürekli kapatıyorlar. Ama Kürdistan’da Horasan’ dakinden daha fazla sarışın çocuk
görebilirisniz; batıda Avrupalılarla karıştırılabilirler.
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Horasan Kürtlerinin dili Kuzey ya da gerçek Kürtçe de denilen aileye ve Mukris
lehçesine bağlıdır. Ancak orijinal dilden birtakım farklılıklara sahiptir. Horasan Kürtçesi
Horasan Farsçasının fonetik kurallarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Farklı bölgelerde
kelimeler değişiklik gösterir veya güneyde Farsça kelimelerle ya da kuzeyde Türkçe
kelimelerle doludur. Özellikle Türkçeyi Kürtçeden daha iyi konuştukları kuzeyde birçok
Kürt ailesi iki dillidir.
Baluchis: Horasan’da yaşayan İran kökenli bir diğer önemli kabiledir.
Göçebedirler. Çok nadiren istisnai aileler yerleşik hayata geçmiş; bir ya da iki nesilde
Baluchis kabilesiyle bütün bağlantılarını kaybediyorlar ve İranlılarla asimile oluyorlar.
Kuzeye kadar göçen Baluchis kabilesi Juwain, Nisaphur ve Turshiz bölgelerinde yaşarlar
ve orijinal dillerini kaybetmişlerdir. Daha güneyde lehçeler orijinal dile (Baluchi’nin
Makrani lehçesine) benzerlik gösterir. Dilleri ve halkbilimleri hakkında çok az bilgi
mevcuttur.
Fiziksel olarak Baluchiler diğer İranlılardan ve Kürtlerden farklıdırlar. Genelde daha
küçüktürler, özellikleri pek muntazam değildir ve yüz açıları genelde çok keskindir.
Daha yırtıcı ruhlara sahip olmalarına rağmen çirkin, tembel ve soğuk insanlardır.
Mevsimsel göçleri İran köylülerine büyük endişe verir. 111 Genelde aşırı derecede
fakirdirler ve son kıtlık sayılarını iyice azalttı. Çoğunluğu Sünni’dir ve bu nedenle
İranlılarla münasebetten kaçınırlar. Sadece Sünni olan Timurislerle evlilik yaparlar.
Hala var olan tek sanayileri halı dokumadır.
Kabilelere parçalanmaları belirsizdir, başlıca nedeni Kürtlerden bile daha fazla
dağılmış olmalarıdır. Horasan’daki kabileler aşağıdaki gibi ayrılabilir:
1)Khanzai, Sabzawar ve Turshiz bölgelerinde
2)Rashkanlu, Sarakhs bölgesinde
3)Kürtler, daha güneyde Afganistan sınırında ve Sarakhs’ da
4)Ali Mirzai, önceki kabilenin bir alt grubu
5)Shahuzai, yine Afganistan sınırında
6)Janbegi, Kurbat, Tunabat ve Khuf bölgelerinde
7)Bahluli, Birjend’in güneybatısında
Bütün bu bölümlerin içinde en önemli olanı Janbegi’dir. Meshed’deki Baluchi
kaynaklı bütün halıların nerdeyse hepsi onlar tarafından dokunmuştur.
Timuris: Jamshidis ile nadiren karışan bu göçmenler Baluchis Kabilesiyle
yakından bağlantılıdır bu nedenle zaman zaman aynı isimle anılırlar. Horasan’da
Afganistan sınırına yakın yerlerde yaşarlar ve sadece birkaç boy tarafından temsil
edilirler. Afganistan’da Herat’ın güneyindeki boylarınn büyük bir kısmıyla eski bağlarını
sürdürürler. Esas otlakları Kariz, Taibad bölgesindedir ama birçoğu Bakharz, Jam, Khaf
ve hatta Sarakhs’ a bile yayılmıştır. Dilleri Farsçadır. Çoğunluğu Sünni olmasına rağmen

111

Bazen uyanık kabileler, Birjand bölgesindeki Baluchis kabilesi gibi, geniş çaplı operasyonlar
başlatıyorlar; genellikle kasaba yaklaşan saldırıların dedikodularıyla dolar. Bölgedeki
köylerden birine saldırıldığını duyduklarında köylüler her şeylerini saklayıp, tepelere çıkıp
kayaların arkasında nöbet tutarlar.

aralarında Şiilik de yayılmaktadır 112 . Sadece Baluchis kabilesiyle evlenirler. Başlıca
kabileler:113
1. Zuri Kabilesi, Taibad (Ahmad-Sara, Tangalshure vb) ve Sarakhs’ta
2. Aynı bölgelerde Bruti kabilesi
3. Taibad’ da Murdashahi kabilesi
4. Yine Taibad’da Haudani kabilesi
5. Fariman’a yakın yerlerde, Shahan ve Sari Jam’ın diğer köylerinde Sangshuli
kabilesi
6. Ya’qubshahi kabilesi, Mazangan yakınında ve Sarakhs’ta
7. Mirzadusti kabilesi, Mazangan yakınında ve Sarakhs’ta
8. Turbat bölgesinde Wakhiri kabilesi
Türkler: Horasan’ın en eski nüfusu olarak görünen Perslerden sonra kuzey
sınırlarına yerleşen farklı Türk boyları vardır. Büyük bir olasılıkla 10. yy. da
Türkistan’dan gelen birçok başarılı istila dalgalarından kalmışlardır; aynı zamanda
birçok yerel göç olmuştur. Şu anda Azerbaycan Türkçesinden ve Türkmenceden uzak
olan birçok lehçe konuşulmaktadır. Bazı durumlarda sadece tek bir köyde köyün
yarısının bir lehçe ve diğer yarısının farklı bir lehçe konuşması kayda değerdir. Jagharq
geçidinde Nişapur’un 16 mil doğusunda olan Khafr köyü buna örnektir. Türk nüfusun
soyutlanmasından ötürü dilbilimlerinde diğer yerlere göre daha çok çeşitliliğin
bulunduğu İran’ın Türkologlar tarafından ihmal edilmesi üzücüdür.
Horasan’da çok az Türk göçebe vardır. Genelde köyleri gelişmiştir ve kayda değer
maddi rahatlık vardır. Özellikle büyük sürülerin bulunduğu yerlerde yarı göçebeler de
vardır.
Her yerde olduğu gibi Horasan’daki Türkler Kürtlerden ya da İran köylülerinden
daha fazla yozlaşma belirtileri gösterirler. Fiziksel olarak diğer ikisinden daha aşağıdır.
Çoğunluğu mikrosefal kafa yapısına sahiptir, orta boyludur, keskin yüz hatlarına ve
düzgün olmayan yüzlere sahiptirler. Çok zeki olmadıkları için İranlılardan ve Kürtlerden
zihinsel olarak da aşağıdadırlar. Kavgacı ve sinirlidirler, yerel haydutların ve suçluların
çoğunluğunu onlar oluştururlar. Afyon içiciliği ve hastalıklar çok yaygındır.
Altbölümlere ayırmak güvenilir değildir çünkü birçok aile asil ailelerden gelen bir
nesil olduğunu iddia ediyor. Horasan sanki sadece Suriye ve batı ülkelerinden gelen
göçmenlerin yerleştiği bir yermiş gibi görünebilir. Azerbaycan’ın ünlü boylarıyla
akrabalık ilişkisi olduğunu iddia eden Bayandarlar ve Niaşpur’un kuzeyinde olan
Bayatisler vb. vardır. Sayıca en kalabalık olan Bam, Safabad, Juwain ve Isfarain’deki
Bugiris’tir. Sayıca büyük olan bir diğer boy kuzeyde yaşayan Qarailis ya da garalis denen
boydur. Turbat-i Haidari ve Gunabad bölgesine yerleşen kabile olan Qarailis neredeyse
tamamen İranlılaşmışlardır.
Barbaris: Moğol kökenli bir diğer boydur. Firuzkuh, Afganistan’dan gelen
göçmenlerdir114. Avrupa kaynaklarında Hezara denilir onlara.
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Özellikle Burutis kabilesinde çok vardır. Bu değişiklikler Şii ilahiyatçıları tarafından yapılan
herhangi bir misyonerlik faaliyetine atfedilemez ve tamimiyle dini konularda büyüyen
kayıtsızlıktan dolayıdır.
Daha önce en güçlü kabile Chakana kabilesiydi. Şimdi dağılmış durumda ve üyeleri diğer
gruplara katılmıştır.
Son zamanlara kadar kendi yöneticileri altında neredeyse bağımsızdılar (W. Barthold ‘ İran’ın
Tarihi ve Coğrafi İncelemesi’-St. Petersburg, 1903) 13. yy. da buraya yerleşen Moğollardan
geldiklerini iddia ediyorlar.
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Bu isim onlar tarafından hiç kullanılmaz ama Timuris ve Jamshidis 115 kabileleri
tanımlamak için kullanılır. Göçleri çok uzun zaman önce başlamıştır ve zamanla Hezar
Masjid dağının doğu sınırlarından Türkleri ve İranlıları kovmuşlardır. Hala batıya, en
çok da Nişapur’un kuzey kısmına doğru ilerliyorlar. Neredeyse herkesin yerleşik hayata
geçtiği birkaç alt bölüme ayrılmışlardır ve göçebe üyeler:
1. Uruzghani, Hazaar Masjid dağında Chehar yakınlarında
2. Jaghuri, aynı tepelerde ve Sar-i Jam’da
3.Bisud, Sar-i Jam doğusunda
4.Daizangi, Sar-i Jam doğusunda
5.Daikundi, Sar-i Jam doğusunda
6.Laljiangi, doğu Sar-i Jam ve Sarakhs’ta
Meshed ve Quchan bölgeleri Barbari halkın olduğu birçok köye sahiptir, özellikle
Meshed’de İmam Rıza’nın türbesine ait topraklarda. İranlılardan ziyade onları işe
almayı tercih eden arazi sahipleri için karlı şartlarda çalışmaya razılardır. Buraya
yerleşenler farklı kabiledendirler ve dağılımları da rastgeledir.
Fiziksel olarak Çungarlar, Kırgızlar ve Orta Asya’nın diğer insanlarını anımsatan saf
Moğol’durlar. Sadece yüzlerini yıkadıkları nadir zamanlarda görülen açık renkli
tenleriyle kısa boylu ve güçlü yapılıdırlar. Sakalları ince, yüzleri tipik Moğol’dur. Dilleri
Farsçanın jargonudur ve Moğolcadan hiçbir iz taşımaz. Hepsi tutucu Şiî’dirler ve bu
yüzden İranlılar ve Türklerle evlenirler. Nerdeyse hepsi üst düzey ailelerden gelen asil
insanlardır. Dörtte üçü ya seyyid ya da Ali’nin, diğerleriyse Büyük İskender’in soyundan
gelirler. Bu bağlamda komik hikâyeler anlatırlar. Aşırı pisliğe ve zor şartlara alışık
oldukları için gezgin yaşam onlar için kolaydır. Göçebe komşularına karşı bazen
başarıyla sonuçlanan küçük seferler başlatırlar.
Bu yeni gelenlerin Kuzey Horasan’ın İranlı nüfusunun yerine geçme ya da içlerinde
asimile olma tehlikesi vardır. Melez bir İranlı ve Barbari her iki ebeveynin değerli
özelliklerinin değil kusurlarını alırlar. Kaybettikleri ilk şey İranlı zekâsıdır. Gördüğüm
yarı Barbariler bende donuk bir Türk izlenimi bıraktılar.
Araplar ve Yahudiler: Horasan’da Sami ırkının çok az örneği vardır. Her yerde
olduğu gibi Yahudiler burada da şehir insanlarıdır ve şuanda sadece Meshed’de
bulunurlar. Erken dönemlerde Horasan’da yaşayan büyük Yahudi toplumundan geriye
hiçbir şey kalmamıştır. Sadece Meshed’de 1839 yılında zorla Müslümanlaştırılan
Yahudilerin soyundan gelme çok az Jadid ailesi vardır. Resmi olarak Müslüman olarak
düşünülseler de eski ayin ve adetlerine devam ediyorlar. Eski kafalı bazı aileler hala bir
zamanlar konuştukları özel bir lehçeyi korurlar (Isfahan Kashan ve diğer yerlerdeki
Yahudiler gibi).116
Araplar Birjand bölgesinde bir eyaletin güney sınırlarında çoğunlukla göçebe olarak
yaşarlar. Çok az aile Sarkhs’ta yaşıyor, daha çok Kelat- ı Nadiri yakınındaki köylerde,
Nardin ve Qotlish’te batı Rus sınırına doğru yaşarlar. Bu yerleşimciler ve göçebeler bazı
sebeplerden ötürü hızla asimile olmuşlardır.
Daha önceki dönemlerde muhtemelen sayıca daha fazla ve önemliydiler güneyde.
Qain ve Birjand bölgelerinde nüfusun sadece seyyidlerden oluştuğu köyler var.
115
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Tümurislerden güçlükle ayır edilebilen gerçek Hezaraların bu izloe edilmiş grubu Sar-ı Jam’ın
doğusunda ve Karat köyü civarlarında yaşıyorlar ve Sünniler.
İranlı Yahudilerin farklı lehçelerine ait bazı detaylar W. Geiger’in ‘Grundriss der İranischen
Philologie’ adlı makalesinde bulunabilir.

Günümüzde en saf İranlı olmalarına rağmen, muhtemelen yerli Arapların soyundan
geliyorlar.
Araplar Birjand bölgesinde Arabkaneh denilen yerde yaşıyorlar. Aşırı derecede
fakirler ve birçoğu kasabaya amele olarak çalışmaya gider. Arapların mülkleri sürülere
bağlıdır, zaman zaman düşük kalite halılar dokunup yerel pazarlarda düşük fiyatlara
satılırlar.
Fiziksel özellikleri gerçek bir Araba benzemez. Dejenerasyon fazla ve Araplar zayıf
bir ırk gibi görünüyor. Dillerindeki kelimelerin nerdeyse tamamı Farsça olan kötü bir
jargondur ama geri kalan dilbilgisi kuralları Arap kökenlidir. Şarkılar ve ninniler bile
Farsçadır. Gerçek Arapçayı anlayamazlar. Birçoğu Arapçada şiir yazmanın imkânsız
olduğuna inanıyor.
Çingeneler: Çingeneler burada müthiş bir sefalet içindeler ve eyaletin çeşitli
yerlerine dağılmışlardır.
Qirishmal, Jat, Kozengi gibi çeşitli isimlerle anılırlar ve etnik akrabalarının izi
muhtemelen takip edilemez. Farklı bölgelerde fiziksel özellikleri çeşitlilik gösterir.
Çingeneler kendi içinde evlenen bir topluluk olsalar da fizyonomilerinde diğer ırklara ait
olan özellikler bulunabilir. Çoğunluğu İran köylülerinden güçlükler ayırt edilebilir.
Entelektüel (bilişsel) olarak Çingeneler son derece alıktırlar ve gelişmemiş akılları
vardır. En ilkel büyük fikirler bile onların zekâsına yabancıdır. Genel olarak
konargöçerlikleri belli bölgelerle sınırlıdır ve içinde bulundukları ırkın lehçelerini
kullanırlar. Ama yabancılar tarafından anlaşılmak istenmedikleri iş anlaşmalarında
kullandıkları kendi jargonları da vardır. Bu jargon muhtemelen hırsızların gizli kodudur
ve orijinal Çingene kelime dağarcığından kalma değildir. Belki de çok eski zamanlardan
günümüze ulaşan ve Müslüman dünyasının bütün bölgelerinde yaygın olan bir
jargondur.117
Bu halkın sadece bir esnaf ya da tüccar olarak horlandıkları farklı şehirlerde kendi
mahalleleri vardır. Nişapur ve Sabzawar’ın kuzeyinde Çingene mahalleleri, güneyde ise
kışlakları ise Seistan yolunda Birjand’ın güneyinde Sarbisheh’tir. Aslında bu insanların
göçleri gezici tüccarların hareketleri olarak adlandırılsa iyi olur. Kendileri için iş olan
yerleri ziyaret ederler. Nalbantlık, marangozluk yapan, sepet ören Çingenelerin yardımı
olmadan İran köylüleri çaresizdir. Batı çingenelerinin bilindik meslekleri falcılık, müzik,
atlarla ilgilenmek ve hırsızlık burada yapılmaz.
Gördüğümüz gibi Horasan’da etnik ortam oldukça karışık ve buradaki İranlılar
oldukça kötü bir durumdalar. Bu eyalet bir zamanlar İran medeniyetinin sahip olduğu
yeri tamamen kaybetmiştir ve neredeyse saf İran soyundan köylüler batı güney
yönlerinde Kebir çölünün dışına doğru itilmektedir. Küçük dağınık İran köylü halkının
göreceli bütünlüğü ticaretin yokluğu ve iletişim zorluğuyla göçebe ve yerleşik yaşam
tarzının arasındaki büyük fark olduğu gibi kaldığı sürece devam edebilir. Bugün bile
büyük şehirlerin çevrelerin durum oldukça farklıdır. O zaman köylüler ve göçebelerin
yerel farklılıkları, halk ‘banliyö’ medeniyetinin tek rengini benimserken ve bazari dilini
kullanırken kaybolur.
Bu sadece Horasan’a has bir durum değildir, İran’ın diğer birçok bölgesinde benzer
durumlar söz konusudur. Doğuda daha önce İranlıların yerleştiği bölgenin dörtte
üçünün son bin yılda halkının değişmesi, batıdaysa, Dicle yakınlarında İranlıların
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Horasan Çingenelerinin dilleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili daha fazla bilgi için J.A.S.B’ye bakınız.
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yerleştiği bölgeler gözle görülür bir değişikliğe uğramaması ilginçtir. Lor-Kürtler ve
Türkler yerlerine geçtiği için İran ırkı bugün kayboluyor. İran ırkının ve Fars
lehçelerinin kaybolmasının ne kadar zaman alacağını tahmin etmek zordur. Avrupa
medeniyetinin yayılmasıyla ve iletişimin gelişmesiyle olağanüstü bir hızda
kaybolabilirler. Çok geç olmadan Doğu araştırmacılarının mümkün olduğunca fazla
dilbilimsel ve etnolojik materyalleri kaydetmeleri acil bir görevdir.
Bu tezde İngilizceme değerli yardımları olan C. de Beauvoir’e çok şey borçluyum.

İshak Keskin
Orta Çağ Müslüman Türk Devletlerinde Kâtipler ve
Arşivciler
Giriş
Türk kültür tarihi içinde yer alan bürokrasi ve bürokratik uygulamalar konusu erken
devirler itibariyle maalesef hakkıyla ele alınan konular arasında olmamıştır. Bu eksiklik
bütün Orta Çağ boyunca kurulmuş olan Türk devletleri için de geçerlidir. Orta Çağ
Müslüman Türk devletlerinin bürokrasisi ve bürokratik uygulamaları konusu farklı
yönleriyle araştırılmalıdır. Bürokratik uygulamaların önemli bir kısmını teşkil eden
yazışma kültürü, üretilen kayıtların korunması, bu konular için istihdam edilen
görevliler, bu görevlilerin nitelikleri ve eğitimleri konusu benzer şekilde derinlemesine
inceleme konusu olmamıştır. Bunun kuşkusuz önemli sebepleri vardır. Özellikle yoğun
şekilde söz konusu olan göçebe kültürün getirdiği göz ardı edilemez engel olarak yazının
kamu faaliyetleri sırasında az kullanılması veya –diplomatik ilişkiler alanında olduğu
gibi– sınırlı kamu uygulamalarında kullanılması bu sebeplerin başında gelmektedir.
Bununla birlikte, bürokratik uygulamalarını yazılı kültüre dayandıran devletler teşekkül
edildikçe konuya dair bilgilerin de yoğunlaştığı görülmektedir.
Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinin kayıt yönetimi ve arşiv uygulamaları
konusunu ele alan –sınırlı sayıda olmak üzere– doğrudan ve dolaylı çalışmalar
mevcuttur. Daha önce yayınlanmış olan iki ayrı çalışmada Orta Çağ Müslüman Türk
devletlerinin kayıt yönetimi ve arşiv uygulamaları değerlendirmeye konu olmuştur. Bu
çalışmalardan ilki konuyu Orta Çağ İslam dünyası boyutuyla ve oldukça genel bir tarzda
(Posner 1972: 291-315); ikincisi ise konuyu doğrudan Orta Çağ Müslüman Türk
devletleri boyutuyla ele almıştır (Keskin 2010: 27-58). Bu çalışmaların ilki İngilizceden
Türkçeye (Posner 1998: 201-231), diğeri ise Türkçeden İngilizceye (Keskin 2011: 319331) tercüme edilerek ayrıca yayınlanmıştır. Ancak bu çalışmalarda meseleye kayıt
yönetimi ve arşiv uygulamaları boyutuyla yaklaşılmıştır. Yani bürokratik uygulamalara
dayalı Türk yazışma kültürü ve işlemler neticesinde üretilmiş olan kayıtların durumu
konusunun açıklanması amaçlanmıştır. İlgili her iki çalışmada da (dolayısıyla bunların
tercümelerinde) –dolaylı çıkarımlar yapmak mümkünse de– kâtip ve arşivcilerin
eğitilmesi, nitelikleri, istihdamları ve yazışma süreçleri ve arşiv uygulamalarındaki
sorumlulukları konuları meselenin odağında yer almamıştır. Bu çalışmaların dışında
yayınlanan iki farklı çalışmada ise Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinde kamusal
faaliyetlerin yazılı yürütülmesi ile kâtiplerin ve kâtiplik müessesesinin bürokratik
işlemlerdeki rolleri konuları, bir Karahanlı bürokratı olan Yusuf Has Hâcib tarafından
kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı eser üzerinden araştırma konusu olmuştur (Keskin
2013: 303-318; Keskin 2015: 126-138). Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Orta
Çağ Müslüman Türk devletlerinde her ne kadar yazılı haberleşme, kâtipler ve kâtiplik
müessesi konuları Türkçe literatür üzerinden kısmen araştırılmış olsa da, arşiv
uygulamaları konusu bu çalışmaların tamamen kapsamı dışında tutulmuştur. Konu bu
bakımdan araştırılmaya değer görülmektedir.
Bu çalışmada; Orta Çağ Müslüman Türk devlet bürokrasisinde istihdam edilmiş
kâtiplerin kayıtların üretilmesi, dağıtımı, dosyalanması, düzenlenmesi, korunması,
yararlandırılması ve arşive devri konularında oynadıkları rol ile arşivcilerin belgelerin
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devralınması, düzenlenmesi, depo içinde yerleştirilmesi, korunması ve erişim
hizmetlerinin organizasyonu konularında oynadıkları rol değerlendirilmiştir. Her şeye
rağmen bu çalışmanın konu için ancak bir başlangıç olabileceği açık bir dille daha
şimdiden ifade edilmelidir. Araştırma sırasında nitel araştırma yönteminden ve durum
çalışmasından yararlanılmış olup, verilerin analizi için doküman analizi tekniğine
başvurulmuştur. Araştırmanın verileri ise literatür taraması ile elde edilmiştir.
1. Orta Çağ Müslüman Türk Devletlerinde Yazılı Haberleşme ve Arşiv
Kültürüne Dair
Bütün Orta Çağ boyunca beylikler (feodal güçler) şeklinde coğrafyaya dağılım
gösteren Türk siyasî örgütlenmelerinin belli ölçülerde yazılı haberleşme kültürüne
ihtiyaç duymayabilecekleri iddia edilebilir. Dönemin feodal örgütlenme tiplerinde yazılı
haberleşme ve arşiv kültürü derinlemesine görülemese de merkezî örgütlenmesini
tamamlamış ve geniş sınırlara ulaşan Orta Çağ Müslüman Türk devlet idarelerinin
bürokratik işlemlerini yazılı olarak yürüttükleri ve arşivler oluşturdukları konusunda
ikna edici deliller bulunmaktadır. Ancak Orta Çağ Müslüman Türk devletleri tarafından
üretilen arşiv kayıtları ve oluşturulan arşivler maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır
(Köprülü 1943: 401-411; aktaran Keskin 2010: 28). Bu durum, bu dönemde yerel
(feodal), bölgesel (devlet) ve imparatorluk tarzında siyasî örgütlenmeler gerçekleştirmiş
olan Müslüman Türk devletlerinin hem kayıt ve arşiv uygulamalarının hem de kâtip ve
arşivcilerin faaliyetlerinin idarî ve arşiv belgelerine dayalı olarak açıklanmasının
neredeyse imkânsızlığına işaret etmektedir. Sınırlı olmak kaydıyla bu konunun
açıklanması ancak, çağdaş yazarlar tarafından telif edilen eserler ve bu eserlerde
hareketle yapılan sentez çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla mümkündür. Mevcut
edebî deliller zaten yazılı haberleşme ve arşiv uygulamaları konusunun ihmal edilmemiş
olduğunu ortaya koymaktadır (Posner 1972: 27). Çağdaş müellifler tarafından kaleme
alınan eserlerde dönemin idarî-arşiv kayıtlarına dayalı yapıldığı kesin olan belge
örneklerinin sunulmuş olması bu durumu açık bir şekilde teyit etmektedir (İbn Bîbî
1996: 269; Uzunçarşılı 1988: 214-215; Köprülü 1943: 401-402, 419). Böylelikle ilgili
dönemde mevcut olan Türk devletlerinin bürokratik uygulamaları, bu bürokratik
uygulamaların kayıt üretimi, üretilen kayıtların kurum içi ve kurum dışı havalesi,
düzenlenmesi (dosyalanması), format itibariyle uygun olanların defter formuna
dönüştürülmesi, farklı kurumsal işlemlere dayanak olması için erişimi, korunması,
kayıtların arşive devri, arşivde nasıl düzenlendiği, arşiv deposuna nasıl yerleştirildiği,
idarî ve araştırma gibi farklı amaçlar için arşivde erişime açık olmaları ve arşivde
korunması konularında en azından temel bilgilerin öğrenilmesi mümkündür. Yine söz
konusu devlet bürokrasilerinde görev üstlenmiş olan kâtip ve arşivcilerin eğitimleri,
nitelikleri, atanmaları, şahsî karakterleri ve meslekî faaliyet sahaları hakkında çağdaş
eserlerden hareketle bazı değerlendirmeler yapılabilir.
Türk bürokratik uygulamalarının oluşmasında çok farklı etkenler söz konusudur.
Bunlardan ilki ve en önemlisi, kuşkusuz yüzyıllara dayanan güçlü Türk devlet
teşkilatlanmasından miras aldığı köktür. Bununla birlikte –kısmen farklı zamanlarda ve
farklı coğrafyalarda bulunma nedeniyle– gerçekleşen toplumsal, kültürel, ekonomik ve
dinî temele dayanan karşılıklı etkileşimlerdir. Mısır (ancak dolaylı olarak), Çin, Hint,
Grek-Roma, (Ahamenidler ve Persler dâhil) Sâsânî ve Arap idare geleneklerinin bu
temel etkileşimde önemli bir rol sahibi oldukları açıktır (Keskin 2010: 29-36).
Dolayısıyla yüzyıllarca denenmiş, özümsenmiş ve harmanlanmış farklı idare
geleneklerinin, Orta Çağ boyunca faaliyet gösteren feodal, yerel (merkezî) ve bölgesel

(imparatorluk) tarzda olmak üzere farklı şekillerde teşkilatlanan Türk devletlerinde bir
medeniyet unsuru olarak güçlü bir pratik kazandığını söylemek mümkündür. Yazılı
haberleşme ve arşiv pratikleri bakımından da bu etkileşimin geçerli olduğunu ayrıca
belirtmek gerekir (Küçükaşçı 2002: 49; Gutas 2003: 111-112; Posner 1998: 222-223).
Yazılı haberleşme ve arşiv pratiğinin kurumsal uygulamalarda yerleşik pratikler halini
alıp gelenekselleşmesinde daha Emevîler döneminde başlayan ve Abbasîler döneminde
zirveye ulaşan tercüme faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır. Kitabet (inşâ) kültürüne
(Durmuş 1997: 334-337; Kanar ve Kurtuluş 1997: 337-338; Uzun 1997: 338-339; Görgün
1997: 339-341) (özellikle Sâsânî idarî ve malî kitabet kültürüne –Gutas 2003: 15-16–)
ait eserlerin Arapçaya tercümesi, Arap idare geleneğinde temel bir etki oluşturduğu
(Keskin 2005: 388-391) gibi, bir müddet sonra Türk idare geleneğinde de etkisini
göstermiş olmalıdır.
Yazılı haberleşme ve arşiv oluşturma kültürü her ne kadar yazının icadıyla ilişkili ise
de, aynı zamanda devletleşme ve örgütlenme kültürüyle doğrudan ilişkili bir durum arz
etmektedir. Devletler idarî, mali, adlî, askerî, siyasî, diplomatik gibi çeşitli konuları
içeren kamu faaliyetlerini örgütlemek ve bu sorumluluk alanlarını içerecek şekilde güçlü
bir bürokratik yapılanmaya yönelmek durumundadır. Kurumsal örgütlenme ise aynı
zamanda, kurumlara ait faaliyet sahasının –genellikle yasalarla– sınırlandırılması,
kurumların hiyerarşik yapılanması, istihdam edilen personel arasında ast-üst ilişkisinin
kurulması, sorumlulukların nasıl bir niteliğe sahip personel tarafından yerine
getirileceği yani istihdam tarzı, kurumlar arası ve devletlerarası hatta kurum-şahıs
arasında gerçekleşecek haberleşmenin yazılı olarak yerine getirilmesi yani işlemlerin
kayıt altına alınması, ilgili ve ilişkili tarafların hukukunun korunması, kurumsal
hafızanın oluşturulması, usulsüzlükler ve yolsuzluklar bağlamında denetime imkân
verecek delillerin oluşturulması anlamına gelmektedir. Yine kurumsal ve kamusal
planlama, kaynakların yeterliliği, malî durumun görülebilir (değerlendirilebilir) ve
denetlenebilir olması, kamu ve vatandaş haklarının (hukukunun ve menfaatlerinin)
korunması, her türden anlaşmaların (özellikle de diplomatik ilişkilerin) delillendirilmesi
için kamu faaliyetlerinin yazılı yürütülmesi mecburiyeti söz konusudur. Bütün bu
bilgiler, diğer yandan kurumsal yazılı haberleşmeye ilişkin belli uygulamaların sistemli
şekilde hayata geçirilmesinin nedenlerini oluşturmaktadır.
Kurumsal faaliyetlerin kayıtlı yürütülmesi ilkesi, kayıtlara yönelik bir dizi toplu
eylemi beraberinde gerektirmektedir. Öncelikle yazılı haberleşme ilkesi ile ortaya çıkan
evrakın üretim biçimi, bilgi taşıyıcıları, evraka ait biçimsel ve içeriksel yapının
standartlaştırılması, evrakın düzenlenmesi-dosyalanması, dağıtımı, korunmaları ve
erişilebilirliği ile bunlara dönük hizmetlerin planlanması şeklindeki faaliyetlerin
netleşmesi ve sürdürülebilir şekilde sistematize edilmesi önem kazanmaktadır.
Kuruldukları coğrafyalarda güçlü ve çevresini şekillendirici büyük devletler kurmuş olan
Türklerin bütün bu konulara açıklık kazandırdıkları söylenebilir. Aynı şekilde
bürokratik işleyişin de mutlaka yazılı bir haberleşme kültürüyle desteklenmiş olması ve
idarî işlemlerin kayıtlı şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle de –miktarı hakkında bir
delil sunulamayacak olan– belli miktarda evrak üretilmiştir. Bu evrakın kurum
arşivlerinde (idarî arşiv) ve bazı hallerde de merkezî devlet arşivlerinde (tarihî arşiv)
korunması söz konusu olmuş olmalıdır. Buna bağlı olarak kurumsal işleyişin ve
bürokrasinin düzenli bir yazılı haberleşme ve arşiv sistemiyle desteklenmiş olması
gerekir. Zaten kamu faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi de, idarî-arşiv
belgelerinden kolayca yararlanılmasına ihtiyaç duymaktadır. Orta Çağ Müslüman Türk
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devletlerinin bürokratik işleyişleri bu bağlamda değerlendirilecek olursa, bu dönemde
faaliyet gösteren Müslüman Türk devletlerinin kayıtların üretimi, dağıtımı, kullanımı,
dosyalanması, düzenlenmesi, korunması, kullanıma sunulması, bunlara dönük
hizmetlerin planlanması konularında hassasiyet gösterdiği ve başarılı bir devlet yönetiminin –
diğer çok önemli konuların yanı sıra– belli ölçülerde kayıt ve arşiv yönetimi konularına
gösterilen özen sayesinde mümkün olabileceğinin farkında olduklarını ifade etmek
(Keskin 2010: 36-37) yerinde olacaktır.
2. Kâtiplerin ve Arşivcilerin Eğitimi, İstihdamı, Niteliği ve Kişisel
Karakteri
Kâtiplerin ve arşivcilerin eğitimleri, nitelikleri, istihdamı ve karakteri hakkında
dönem eserlerinde/kaynaklarında doğrudan ve doyurucu bilgi bulmak neredeyse
imkânsızdır. Bu konu hakkında bilgi dolaylı yollarla ve ancak dağınık şekilde olmak
üzere dönem eserlerinde bulunabilir. Yahut bazı ansiklopedik eserlerde ve
monografilerde bu konuya dair bilginin dönemsel talî açıklamalar bağlamında genel
bilgiler olarak verilmesi söz konusudur (Küçükaşçı 2002: 49-52). Bu noktada evrak
işleriyle ilgilenen personel olarak kâtip ve arşivcinin nasıl bir meslekî birikime, eğitime,
istihdam şartlarına, niteliğe ve karaktere sahip olduğunun açıklanması önemlidir. Diğer
yandan, kâtiplerin ve arşivcilerin eğitimi, nitelikleri, istihdamı ve faaliyet alanları
konularında mutlak bir benzerlik olup-olmadığı meselesi de önemlidir. Bu durum kâtip
ve arşivcinin istihdam, meslekî birikim, eğitim, nitelik ve karakter konularında bir
karşılaştırma yapmayı gerekli kılmaktadır. Ancak kâtip-arşivci mesleği mensuplarını
meslekî bağlamda birbirinden ayırmak ve konuya ilişkin akla gelen bütün soruların
netlikle cevaplanması belli ölçülerde güçlükler barındırmaktadır. Diğer yandan, bir
kimsenin inşâ divanında ilk görev alması ile başlayan memuriyet sürecinin devamında
farklı önem ve uzmanlık derecelerine sahip görevler icra edilmesi sırasında edindiği
görev unvanları da farklıdır. Bu unvanlar arasında genellikle kazanılmış uzmanlığın
getirdiği farklı aşamalarda farklı unvanlara/meslekî isimlendirmelere sahip kâtiplerin
görev aldıkları bilinmektedir. Üstelik bunlar arasında temel bir büro faaliyeti olarak
arşiv işlemlerinin de söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu arşiv işlemlerinin de kâtiplik
hizmeti gibi uzmanlık isteyen bir meslek olduğu ancak göreve giriş ve yükselmelerde
neredeyse birbirinden ayrılmayan ikizler olarak çalışma hayatına devam edildiği
bilinmektedir. Ancak zamanla ve belli nedenlerle görev ayırımlarının gerçekleşmesi söz
konusu olmaktadır. Bu nedenle her iki meslek arasında kamu hizmetine kabul edilme
ile başlayan süreçten itibaren eğitim, atanma ve kişisel karakter özellikleri bakımından
herhangi bir farklılığın gözetilmemiş olabileceğini belirtmek mümkündür. Durum bu
konularda her ne kadar önemli ölçüde benzerlik gösterse de, günümüzde farklı
meslekler olarak kabul edilen her iki meslek grubunun bu başlık altında ayrı ayrı
değerlendirilmesi yerinde ve gerçekçi olacaktır. Günümüzde ayrı meslekler oldukları
genel kabul gören kitabet (kâtiplik, sekreterlik) ve arşivcilik mesleklerinin ve bu
alanlarda faaliyet gösteren uygulayıcıların her bakımdan kolaylıkla ayrıldığı meselesine
cevap olarak kısaca “evet” demenin imkânsızlığını/güçlüğünü kabul etmekle birlikte,
yine de bu zor soruya burada bir cevap aranacaktır.
2.1. Kâtiplerin Eğitimi, İstihdamı, Niteliği ve Karakteri
Arapça ketb (yazmak) fiilinden türetilmiş olan “kâtip”, yazı işleriyle uğraşan kimse,
sekreter, yazıcı, bilgili kişi, noter ve muharrir (Şemseddin Sami 1317: 1136; Doğan 1996:
617; Küçükaşçı 2002: 49) anlamlarında kullanılmaktadır. Genel anlamda yazma, kayıt
altına alma faaliyetlerini icra eden kâtiplerin faaliyet alanı kitâbet, kâtiplik, inşâ şeklinde

olmak üzere bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu mesleğin ortaya çıkması, –Aşağı
Dicle-Fırat (Mezopotamya), Aşağı Nil (Mısır) ve İndus (Kuzeybatı Hindistan)
örneklerinde görüldüğü üzere– teşekkül ettirilen ilk siyasî örgütlenmelerle (Çıvgın 2015:
78; Bayrak 2021: 50-55) ve bu siyasî örgütlerin işlemlerini yazılı gerçekleştirmesiyle
yakından ilişkilidir. Dolayısıyla kâtiplik mesleği; yazının icadından, devletleşme
sürecine geçişten ve kalıcılık-güvenilirlik üzerindeki etkisinden dolayı devletlerin
işlemlerini kayıtlı yürütme alışkanlığı kazanması gibi farklı nedenlerle ortaya çıkmıştır
(Keskin 2015: 127).
İlk Müslüman Türk devletlerinde kitabet kurumu ile alakalı bilgiler farklı
kaynaklarda ve sentez çalışmalarda verilmektedir. Müslümanlığı resmi din olarak kabul
eden ilk Müslüman Türk devleti İtil Bulgar Devleti’dir (920). Bu devletten daha erken
bir tarihte (840) kurulmakla birlikte 960 yılında Müslüman olan Türk devleti ise
Karahanlı Devleti’dir (Merçil 2000: 299-304). Tolunoğulları (868-995), Ihşidîler (935969), İtil (Volga) Bulgar Devleti (900-1399), Karahanlılar (840-1212), Gazneliler (9631187), Büyük Selçuklular (1040-1157), Kirman Selçukluları, (1048-1187), Anadolu
Selçukluları (1075-1308), Suriye Selçukluları (1079-1117), Irak Selçukluları (1118-1194),
Eyyûbîler (1171-1462) ve Memlükler (1250-1517) ile kısmen Osmanlılar (1300-1922) bu
Çağ’da kurulmuş olan Müslüman Türk devletleri olarak tarih sahnesinde var
olmuşlardır. Bu devletlerin istihdam ettiği kâtip ve arşivciler ile bu mesleklere yönelik
bilgilerin, bu devletlere ait inşâ divanları (dîvân-ı inşâ) merkezli olarak ortaya çıkmış
olması mümkündür.
Orta Çağ Müslüman Türk devlet bürokrasilerinde görev almış olan kâtipler hakkında
bilgi ilk Müslüman Türk devletleri arasında yer alan Karahanlı bürokratı Yusuf Has
Hâcib tarafından eseri Kutadgu Bilig’de verilmektedir. Yusuf Has Hâcib tarafından
konu hakkında verilen bilgiler, söz konusu eserde farklı noktalarda ve farklı meslekî
derecelendirme ile birlikte geçmektedir. Bunun nedeni; en temelde kâtiplik mesleğinin
icra sahasının farklı kamu hizmetlerini kapsamasından ileri gelmektedir. Bu meslek; bir
taraftan devlet maliyesinin gelir ve giderlerini kayıt altına almayı gerektirirken diğer
taraftan da hükümdarların/devlet adamlarının sır kâtipliği ve adlî, askerî ve idarî kamu
hizmetleri icra eden diğer kamu dairelerin işlemlerini kayıt altına almayı
gerektirmektedir. Bütün bu farklılıklar ise söz konusu kamu hizmetinin (kâtipliğin)
eğitim, istihdam, nitelik ve şahsî karakter konularında önceden sınırları mevzuatla
belirlenmiş standart özelliklere sahip olmayı gerektirdiğini göstermektedir.
Burada ilk önce ele alınması gerekli konu; kâtip olarak kamu hizmetine giren bir
kimsenin doğumundan itibaren meslek için uygun şartları haiz olup olmadığı ve eğer
hangi özelliklere sahip olursa kâtip olarak atanmasının mümkün olabileceği meselesidir.
Ancak ilgili dönemde kitabet hizmetini yürütecek bir kimsenin kâtip olarak istihdam
edilebilmesi için ne tür şartlara haiz olması gerektiği konusu çok da net değildir. Bu
türden bilgilere ancak memuriyete genel kabul şartları üzerinden yaklaşmak
gerekmektedir ve böylelikle kâtiplerin ilk atanmaları sırasında ne tür özellikleri
taşıdıkları konusuna açıklık getirilmesi mümkündür.
Yusuf Has Hâcib, devlet adamı, hizmetkâr ve memur anlamlarına gelen “ilçi kişi”
(Yusuf Has Hâcib 1985: b. 5912), “işçi” (Yusuf Has Hâcib 1985: b. 2777, 2808) ve
“tapugçı” (Yusuf Has Hâcib, 1985: b. 203 ve 5371) terimlerini kullanmıştır. Kamu
görevlilerinin istihdam çağları ise; 1) küçük yaşlarda hizmete alınanlar ve 2) yetişkin
olarak hizmete alınanlar şeklinde iki genel grup altında değerlendirilmiştir. Töre ve
usulün (törü ve toku) öğrenilmesi, hal ve hareketlerin tanzim edilmesi, makama giriş ve
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çıkış usullerinin benimsenmesi, tavır ve hareketlerin edep dairesinde olması erken yaşta
memuriyete kabul edilenler için daha elverişlidir. Böyle bir kimse, sabah erkenden
kalkıp hizmete hazır olmalı, sözlerinde ve hareketlerinde alçak gönüllü olmalı, her
buyruğu (yumuş) süratle ve vaktinde yapmalı, işine özen göstermeli, her an teyakkuzda
olmalı, büyüğe hizmet etmesini ve dilini tutmasını bilmeli, ulu orta söz söylememelidir.
Bu hususlara dikkat eden bir genç, hizmette başarı gösterir, beyine yakın olur ve
aşamaları (keçig) başarıyla geçer, daha yüksek makamlarda istihdam edilirdi (Yusuf Has
Hâcib, 1985: b. 4031-4048). “Bütün bu aşamaları başarıyla tamamlayan bir genç ayrıca
huzura veya ilgili yerlere girip çıkma, dilek ve ricaları arz etme usulünü de öğrenmelidir.
Küçük (alt) rütbeli kişilerin (kiçig kur) belirtilen aşamaları geçmesi halinde uzmanlık
alanları da tayin edilmiş olurdu. Çünkü bütün bu süreç sonunda kişilerin karakteri,
kabiliyeti ve meslekî müktesebatı da yöneticiler tarafından tespit edilebilir hale gelir ve
hangi kamu hizmetinde istihdamlarının daha isabetli olacağına da böylelikle daha kolay
karar verilebilirdi. Bu kişiler; eğer iyi nişancı ve cesur ise okçu-yaycı; doğru tabiatlı ise
tamgacı (mühürdar); tavrı ve hareketi temiz ve yüzü de güzel ise idişçi (sâkî); yazı ve
hesap işlerini bilirse ağıçı (hazinedâr), yazısının yanı sıra anlayışı ve zekâsı da iyi ise
bitigci (kâtip) olurdu (Yusuf Has Hâcib 1985: b. 4031-4048). Yine bu kişilerin devam
eden süreçte dikkat etmeleri gerekenler vardı. Örneğin; ikbale eren bu kişiler daima
hürmetkâr olmalı, huzurda çok iyi davranmalı, görülmemesi gerekli hususları
görmemeli, hükümdar bir şey buyururken onu can kulağıyla dinlemeli, hükümdar bir
şey sorduğunda ona mutlaka doğruyu söylemeli ve -en önemlisi- buyruğunu (yarlığ)
sadakatle yerine getirmeli, içki içmemeli, avare dolaşmamalı, ihmalkâr olmamalı,
yakışıksız işlerden derhal kaçınmalı, işittiği sözleri işitmemiş, gördüklerini de görmemiş
gibi davranmalıdır (Yusuf Has Hâcib 1985: b. 4051-4062). Bütün bunlar; devlet
memuriyetine gelecek kimselerin nasıl bir ön değerlendirme ve ardından terfi
sürecinden geçtiklerini, bulundukları makamı nasıl koruyabileceklerini ve en alt kademe
devlet görevlisinden en yüksek rütbeli devlet görevlisine kadar bütün kamu
çalışanlarının oldukça disiplinli bir süreçten geçtiklerini açıkça göstermektedir (Genç
2002: 159). Ancak bu sürecin ne kadar bir zaman aldığı konusu belirsizdir ve oldukça
değişken olduğuna da şüphe yoktur. Yusuf Has Hâcib bu konuda açık bir ifade
kullanmamaktadır. Bu konu muhtemelen hem kişisel başarının doğrusal bir çizgide
devam etmesine hem de her türlü kamu imkânının çalışanlar için kısıtlayıcı ve
engelleyici bir etken olarak devreye girmemesine bağlı olmuştur. Kesin olan şu ki
meslekteki terfi süresi ve süreci, üstlerin uygun gördüğü bir tarzda, geleneğe ve
uygulamalara sadık kalınarak belirlenmiş bürokratik teamüller doğrultusunda, oldukça
titiz bir şekilde denenerek geçirilirdi (Yusuf Has Hâcib 1985: b. 262-268, 610-642).
Bütün bunlar; bir kimsenin/kâtibin, “devlet kapusu”nda ilk önce hizmet adabını ve
teşrifat usullerini öğrenmesi gerektiğini, hizmet sırasında denendiğini, ehliyet ve
liyakatini ispatlayarak yükselebildiğini göstermektedir (Keskin 2015: 130).
Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinde kâtiplerin aldıkları temel eğitim, istihdam ile
başlayan süreçte edinilen meslekî birikim ve diğer devlet imkânlarının sağladığı farklı
kazanımlarla birlikte nasıl bir iş yapacağı da hemen hemen kesinleşmiş olurdu. Bu aynı
zamanda, kamu sorumluluğunda uzmanlaşmış olan farklı kamu dairelerinde istihdam
anlamına gelmektedir. Bu da merkezî ve (en azından önemli) taşra kamu dairelerinde
inşâ (yazışma) faaliyetlerini yürüten uzman bir büronun varlığına işaret etmektedir.
Nihayet bu durum, istihdamın şahsî uzmanlaşma ve kabiliyet doğrultusunda
gerçekleştiği yahut kâtiplerin görev aldıkları kamu dairelerine göre uzmanlaştıklarını

göstermektedir. Örneğin; inşâ dîvânında görev yapmakta olan bir kâtip, yazışma
prosedürleri hakkında tecrübeli ve uzmandı; malî divanda görev alan bir kâtip, malî
konuları içeren kayıtları düzenleyebilecek, yani hesap işlerini yürütebilecek belli bir
uzmanlık düzeyine sahipti; adlî kurumlarda bulunan bir kâtip, adlî yazışma ve kayıt
usullerini ve bu kurumların fonksiyonlarının icrasında önemli olan hukuk kurallarını
işlemlerini kayıt altına almayı bilmekteydi; ordu divanında görev alan bir kâtip ise ordu
nizamı ve yazışmaları konusunda tecrübe sahibiydi. Bu bakımdan, kâtiplerin sadece
merkezî inşâ dîvânında değil aynı zamanda adlî, malî, dinî ve askerî kurumların merkezî
ve taşra inşâ dîvânlarında görevlendirildikleri ve bulundukları yerlerde kurum
işlemlerini kayıt altına aldıkları, düzenledikleri, korudukları ve bu kayıtlardan
yararlanma yol ve yöntemlerini geliştirdikleri söylenebilir (Keskin 2013: s. 310).
Karahanlı Devleti’nin iç ve dış yazışmalarında görev alan kâtipler hakkında, çağdaş
müellifler olan Yusuf Has Hâcib ve Kaşgarlı Mahmud tarafından bilgi verilmiştir. Bu
yazarlar, Karahanlı devlet teşkilatında iç ve dış yazışmaların yürütülmesiyle ve
yönetilmesi işiyle meşgul olan büro görevlileri için (hiyerarşik olarak) “tamgaçı”
(mühürdar) (Yusuf Has Hâcib 1985: b. 4046), “bitigçi, hâcib “ (kâtip) (Yusuf Has Hâcib
1985: b. 4048; Kaşgarlı Mahmud 2005: 190; Can, Karabınar ve Küçüker, 2012: 2012:
84-85),118 “debîr” (Genç 2002: 176) (bitigçi, kâtip), “ılımga” (Yusuf Has Hâcib 1985: b.
4065; Genç 2002: 174) (hakan mektuplarını Türkçe –Uygur alfabesiyle– yazan kâtip) ve
“bitigçi ılımga, ulu hâcib” (çok önemli devlet yazışmalarıyla ilgilenen kamu görevlisi,
büro şefi, hükümdarın mahrem-i esrarı, sırdaşı, sır kâtibi) (Yusuf Has Hâcib 1985: b.
4146; Genç 2002: 175) şeklinde terimler kullanmışlardır. Ayrıca, Karahanlılarda malî
işlerde bitigçi denen uzmanlaşmış kâtipler ve malî işleri yönetmekten sorumlu (ve
esasında malî işlerde uzmanlaşmış bir kâtip olan) ağıçı (hazinedar119) denen bir unvan
sahibinden söz edilmektedir.120 Bütün bunlar dikkate alındığında Karahanlı Devleti’nin
merkezî yazışmalarını yürüten inşâ dairesinde şu görevlilerin çalışmakta olduğu
söylenebilir: Tamgacı, bitigçi, ılımga, bitigçi ılımga (Genç, 2002: 174-175). Gazneliler
üzerinden konuyu açıklamak söz konusu olduğunda ise durumun biraz daha geniş
çerçevede değerlendirilebileceği görülmektedir. Bu devletin merkezî yazışma bürosunda
(dîvân-ı risâlet) görev icra eden personel tipi önem sırasına göre şu şekilde verilmiştir:
Sâhib-i dîvân-ı risâlet, nâib, debîr, dîvânbân, muharrir ve mütercim (Nuhoğlu 1995:
264-268). Ancak bu büronun bir personeli olan dîvânbân, ilgili büronun arşiv işleriyle
meşgul olması nedeniyle, bir sonraki başlıkta ayrıca incelenecektir.
Kâtiplerin veya kitabet hizmetinde görev icra eden kamu görevlilerinin nitelikleri,
eğitimi ve kişisel karakteri meselesi önemli bir konudur. Kutadgu Bilig’de yazmak işiyle
118
119
120

Karahanlılarda hazinedarın emrinde çalışan memurlara da bitigçi denilmekteydi (Yusuf Has
Hâcib 1985: b. 2780).
Kaşgarlı Mahmud, eserinde “ağıçı”yı “ımga” şeklinde ifade etmiştir (Kaşgarlı Mahmud 2005:
280; aktaran Okudan 2019: 139).
Bu dönemde, muhasebeciler de kâtip karşılığında kullanılmıştır (Yusuf Has Hâcib 1985: b.
2494, 2773, 2774, 2780; Genç, 2002: 178-179; Can, Karabınar ve Küçüker, 2012: 74-77). Hâzin,
esasında devlet hazinesini veya çeşitli depoları korumakla görevli bir memur kadrosudur.
Ancak bu unvan (hazînedâr) yerine zaman zaman farklı makam unvanlarının kullanıldığı
bilinmektedir. Mesela; çeşitli devletlerde hâzin, hazînü’l-mâl, hâzindar, hızendar, hazânedar,
haznedar, sâhibü beytilmâl, nâzıru beytilmâl ve reîsü beytilmâl gibi tabirlerin kullanıldığı
bilinmektedir. Fâtımîler’de hazineye bakan görevliye sâhibü beytilmâl, Hazîne-i Evrâk veya
Dîvân-ı İnşâ’da çalışan arşiv memuruna da hâzin denilmekteydi. Hâzin, zeki ve dürüst kişiler
arasından seçilir; Hazîne-i Evrâk’a gelen ve giden yazışmaların hepsini kayıt ve muhafaza
etmekle görevliydi (Aykaç 1997: 168; Merçil 1998: 141-142).
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fiilen meşgul olan kamu personelinin nitelikleri, kişisel karakterleri ve nasıl bir eğitim
sürecinden geçtikleri meselesi ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Bu kamu görevlilerinin
güvenilir, dindar, soyu temiz, asaletli, hayâ ve nezaket sahibi, çok bilgili ve dürüst
olması, çevresinde olup-bitenden haberdar olan, usulsüzlüklere meyli olmaması,
meslekî birikiminin yeterli olması gerekmekteydi. Örneğin; ulu hâcib çok emniyetli,
dürüst, hal ve hareketleri doğru, (anlatım-mana ve sanat bakımlarından) kalemi iyi,
bilgisi ile iş gören, faziletli, soyu-sopu temiz, gözü tok, hayâ sahibi ve nazik tabiatlı,
kanun, usul ve örfü iyi bilen, iyi ve dini bütün bir insan olmalıdır (Yusuf Has Hâcib, 1985:
b. 2436, 2437, 2441, 2442, 2481, 2482, 2490; Nuhoğlu 1995: 264-265, 267-268; Genç
2002: 158-159, 176).
Resmi işlemlerin kaydedilmesi işiyle meşgul olan personelin sahip olması gereken
özelliklerin üç grup altında belirtilmesi mümkündür:
1) Doğuştan gelen ve aile kaynaklı nitelikler.
2) Kişisel karakter kaynaklı nitelikler.
3) Eğitimle sonradan kazanılan nitelikler.
Bu niteliklerin tamamı, idarî işlemlerin güvenle ve sadakatle yürütülmesi,
kâtiplerden beklenen mükemmellikle belge düzenlemelerini kolaylaştırıcı özellikleri
oluşturmaktadır.121 Bütün bu bilgiler kâtiplerin eğitimleri konusunu da belli ölçülerde
açıklar niteliktedir. Örneğin; okur-yazar olmak, mesleğin gerektirdiği ihtisas bilgisine
sahip olmak önemlidir. Kaynaklarda zikredilmese de, bir kâtibin meslekî icra
bakımından fiziksel bir engelinin olmaması gerekir. Mesleğin gerektirdiği doğuştan
niteliklerden biri de erkek cinsiyetine sahip olmaktır. Türk-İslam tarihinde bu temel
kuralın (Endülüs coğrafyasında görüldüğü üzere) istisnası olmakla birlikte, önemli bir
kuraldır ve –görünen o ki– özellikle doğu İslam dünyasında yok sayılamamıştır
(Büşükaşçı 2002: 49). Yusuf Has Hâcib tarafından Kutadgu Bilig’de belirtilmiş olan bu
bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Tablo 1: Kâtiplerin unvana göre gruplandırılması ve nitelikleri (Yusuf Has Hâcib’e göre)
Doğuştan Gelen
ve Aile Kaynaklı
Nitelikler

Fiziksel Yapı ve
Kişisel Karakter
Kaynaklı
Nitelikler

121

Ulu-Hâcib / Bitigci
Ilımga / Sır Kâtibi
Erkek olmak, engelli
olmamak, asil olmak,
zeki, akıllı olmak,
uyanık olmak, anlayış
/ kavrayış sahibi
olmak, erkek sesli
olmak, orta boylu
olmak, güzel yüzlü
olmak.
Doğru, samimi, dürüst
ve güvenilir olmak,
sadık olmak, yalancı
olmamak, iyi tabiatlı
ve nazik olmak,
kabalık etmemek, ne
söylediğini bilen / açık

Ağıçı / Hazinedar
Erkek olmak, engelli
olmamak, zeki
olmak, akıllı olmak,
unutkan olmamak,
tabiatı mesleğe
uygun olmak.

Doğru, dürüst ve
güvenilir olmak,
sadık olmak, yalancı
olmamak, gözü tok
olmak, tamahkâr
olmamak, hazineyi
dağıtmamak, cömert

Hâcib / Bitigci /
Ilımga / Kâtip
Erkek olmak, engelli
olmamak, akıllı
olmak, zeki olmak.

Ketum olmak / sır
saklamak, doğru,
dürüst ve güvenilir
olmak, yalancı
olmamak, gözü tok
olmak, tamahkâr
olmamak, samimi,

“Başarılı bir devlet kâtibinin çok iyi bir Arapça dil bilgisine ve kelime dağarcığına sahip olması,
atasözlerini ve öyküleri iyi bilmesi, her türden düzyazı ve şiir yapıtlarını okumuş olması, devlet
ve idare kuramlarına ilişkin bilgilerinin sağlam temellere oturması, Kur’an ve hadis bilgisinin
eksiksiz olması, şiir ve vezin teknikleri hakkında bilgili olması gerekirdi. Bütün bu bilgiler de
zarif bir el yazısıyla iletilmeliydi. Böylece güzel yazı sanatı [...], devletin yazışma ve
belgelendirmelerinin [...] zorunlu bir parçası oldu” (Bloom 2003: 146-147).

Eğitimle
Sonradan
Kazanılan
Nitelikler

sözlü olmak, gözü tok
olmak, rüşvet
almamak, hayâ sahibi
olmak, hizmet ehli
olmak, başkaları için
endişe duymak,
şefkatli olmak, alçak
gönüllü olmak,
yumuşak ve tatlı dilli
olmak, güler yüzlü
olmak, insanlara iyi
muamele etmek,
sabırlı ve kendisine
hâkim olmak, hareketi
doğru, sözü ve özü bir
olmak, basiret sahibi
olmak, geniş yürekli
olmak, ihtiyatlı olmak,
itaatkâr olmak,
arzularına gem
vurmak, sorumluluk
sahibi olmak, ketum
olmak, nerede
konuşması gerektiğini
bilmek, nefsine hâkim
olmak, kötü
alışkanlığa sahip
olmamak, içki
içmemek.
Dindar olmak,
bilgili olmak, iyi
giyinmek, kanunu,
örf-âdet ve teşrifat
kurallarını iyi bilmek
ve doğru icra etmek,
iyi yazmak (meseleyi
iyi anlatmak ve
anlamlandırmak),
insanlara rehberlik
etmek, vatandaşların
dilek ve şikâyetlerini
üst makama
ulaştırmak, uygunsuz
hareketlere karşı
önlem almak, iyi
derecede edebiyat ve
şiir bilgisine sahip
olmak.

olmamak, samimi,
sadık ve vefalı
olmak, kalbinde
Allah korkusu
olmak, uyanık ve
ihtiyatlı olmak, hayâ
sahibi olmak ve
yumuşak huylu
olmak, nefsine
hâkim olmak, kötü
alışkanlığa sahip
olmamak, içki
içmemek, arzu ve
isteklerine hâkim
olmak, ihmalkâr
davranmamak,
ketum olmak, aklına
hâkim olmak, alışverişte mülayim
olmak, tatlı dilli
olmak, hükümdarın
ihsanına mani
olmamak.

sadık ve vefalı olmak,
nefsine hâkim olmak,
kötü alışkanlığa sahip
olmamak, içki
içmemek.

Bilgili olmak,
kanunu ve hesap
usullerini iyi bilmek
ve doğru icra etmek,
hesapları vaktinde
ve doğru kayda
geçmek, aklını ve
gönlünü hesap
tutmaya alıştırmak,
hendese bilmek,
tüccar olmak ve
ticaretten anlamak.

İyi yazmak (hattı
güzel olmak, meseleyi
iyi anlatmak ve
anlamlandırmak),
bilgili olmak, kanunu,
örf-âdet ve teşrifat
kurallarını iyi bilmek
ve doğru icra etmek,
iyi derecede edebiyat
ve şiir bilgisine sahip
olmak.

2.2. Arşivcilerin Eğitimi, İstihdamı, Niteliği ve Karakteri
Yukarıda verilen ve konu bakımından genel açıklama niteliğinde olan bilgiler Orta
Çağ Müslüman Türk devletlerinin kamu dairelerinde bir arşivci kadrosunun tahsis ve
arşivcinin istihdam edildiğini açıklamaktadır. Bu durum, bir meslek çalışanı olarak
arşivcinin eğitimleri, nitelikleri ve karakteri konusunu ele almayı gerektirmektedir.
Ancak bundan daha önce bu alanda istihdam ve kadro ihdası meselesine kısaca göz
atmakta yarar vardır. Orta Çağ’ın Müslüman Arap temsilcilerinin bu konuya açıklık
kazandırdıkları malumdur. Abbasîler ve Fatımîler döneminde hâzin adı verilen bir
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arşivci kadrosu bu devletlerin en azından merkezî arşivleri için ihdas ve bu devletlerin
kurumlarda istihdam edilmiştir (Aykaç 1997: 44, 168; İbnü’s-Sayrafî 1990: 34-38; Massé
1913: 108; İshakoğlu 2009: 221-243; Posner 1972: 29; Yavuz 2015: 48-51). Bu bilgiden
anlaşıldığı üzere arşivcinin ilgili dönemdeki meslekî karşılığı –esasında hazinedar
anlamına gelen– hâzin kavramıdır (Merçil 1998: 142). Bunun ilk Müslüman Türk
ülkelerindeki meslekî karşılığı ise muhtemelen dîvânbândır. Dîvânbân olarak anılan bir
kadronun Gazneli devlet teşkilatında tahsisinin gerçekleşmiş olması bunun en önemli
delili durumundadır (Nuhoğlu 1995: 264-268; aktaran Keskin 2010: 39). Ancak bunun,
dönemin diğer Müslüman Türk devletleri için ne dereceye kadar geçerli olduğunu
şimdilik ifade etmek mümkün değildir.
Arşiv işleriyle ilgilenecek bir kadronun ihdas edilmesi, meslekî sorumluluk sahaları,
arşivcinin eğitimi, niteliği ve karakteri konularının ilgili dönemde belirlenmiş
olabileceğine işaret etmektedir. Böyle bir durum olmasa bile, en azından dönem
bilgilerinden ve uygulamalarından hareketle bu meseleye açıklık kazandırılması
mümkündür. Bu da Abbasî ve Fatımî yönetimleri tarafından istihdam edilen arşivcilerin
eğitimleri, istihdamları, nitelikleri, şahsi karakterleri konularında nelere dikkat
edildiğine bakmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte, arşivci için bir nitelik açıklaması
aynı zamanda kâtipler için yapılan nitelik açıklamasıyla da paralellik arz etmek
durumundadır. Bunun nedeni ise arşivcinin her halükârda kamu işlemlerinin
kaydedilmesinden ve –belli ölçülerde de– korunmasından sorumlu personel grubu
içinden tercih edilmesidir. Bu yüzden, kâtipler için geçerli olan bütün nitelikler, eğitim
ve karakter özellikleri aynı zamanda arşivci için de geçerli olmak durumundadır.
Dolayısıyla arşivci zaten inşâ dîvânının bir çalışanı arasından seçilen ve inşâ bürosunda
üretilmiş ve arşive devredilen belgelerle ilgilenen bir personeldir. Bu noktada
tartışılabilecek tek hususun, belki bir çalışan olarak hangi pozisyonun daha itibarlı bir
makam olduğu meselesidir. Ancak arşivci olarak istihdam edilmiş bir inşâ dîvânı
personelinin büro içinde yükselmesi üzerinde bir engel teşkil etmemesi, bu durumun
doğuracağı muhtemel olumsuzluğu kısmen ortadan kaldırabilecek güçtedir.
Arşivcilerin istihdamı konusu net olsa da nasıl bir eğitimden geçtikleri, istihdam için
gerekli yasal şartlar, nitelikleri ve karakterleri konusunda bilgi bulmak oldukça güçtür.
İbnüssayrafî (Ebü’l-Kāsım Tâcü’r-riâse Emînüddîn Alî b. Müncib b. Süleymân el-Kâtib
et-Tenûhî, 463-542/1071-1147) tarafından kaleme alınan el-Ḳânûn fî dîvâni’r-resâ’il ve
Kalkaşandî (el-Kalkaşendî, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Alî, 756-821/1355-1418) tarafından
kaleme alınan Subhu’l-aşâ fî sınâ’atü’l-inşâ (814/1412) (İpşirli 1998: 263-264) gibi belli
kaynaklar, bu konuda bize yol gösterici bilgi sağlamaktadır. Bu uygulamaların kaynağı
ise kuşkusuz Abbasî ve Fatımî yönetimlerine dayanmaktadır. Bu yüzden, ilk olarak söz
konusu her iki devletin kadrolarında istihdam edildiği görülen hâzin (arşivci) adındaki
görevlide aranan nitelikler ortaya konulmalıdır.
Çağdaş kaynakların ve bunlara dayalı yapılan sentez çalışmaların verdiği bilgiye
göre; arşivcinin inanç sahibi, dürüst, makul, güvenilir, astlarının denetimini asla elinden
bırakmayan, sadakati bütün kuşkulardan uzak bir kişi olması gerekmektedir (Posner,
1972: 30). Bahsedilen nitelikler, doğal olarak okuma-yazma becerisi, erkek olmak,
fiziksel olarak engelli olmama (sağır, dilsiz, kör, uzuvlarından herhangi birinden yoksun
olmama) gibi daha geniş vasıflarla takviye edilebilir. Bununla birlikte, inşâ divanında
görev alması nedeniyle ilk istihdam sırasında bir kâtipten beklenen –doğuştan gelen,
eğitim yoluyla sonradan edinilen ve şahsi karaktere dayalı bütün diğer– özelliklerin,
aynı zamanda arşivcilerde olmasının lüzumunu tartışmak gerekmeyecek kadar açıktır.

Bununla birlikte döneme ilişkin tarihî bilgiler, alana ilişkin temel meslekî eğitimin daha
çok usta-çırak usulüyle ve zamana bağlı tecrübe kazanma yoluyla edinildiğine işaret
etmektedir. Dolayısıyla inşâ dîvânlarında en alt kademeden büroya intisap eden bir
memur, ilk görev yıllarında kendinin üstü olan kamu personeli ile birlikte çalışır, imkân,
kabiliyet ve zekâsı elverdiği ölçüde büro içinde terfi sürecine tabi olarak kariyerini
ilerletirdi. Mesela, Ebu’l Fazl Beyhakî erken yaşlarda dîvân-ı risâlete intisap etmiş, bu
dîvânın çok farklı kademelerinde önemli çalışmalar yürütmüş, güvenilirliği, zekâsı ve
becerisi sayesinde (muhtemelen debîr, dîvânbân ve muharrir olarak alt kademelerde
çalışarak) bu dîvânın şefi olacak kadar yükselebilmiştir (Nuhoğlu 1995: 250). Beyhakî’ye
ait bu örnek, bir kâtibin (muhtemelen arşivcinin de) büro içinde takip ettiği terfi süreci
(silsile-i merâtip) hakkında temel bir fikir vermektedir. Dolayısıyla bir arşivci, inşâ
dîvânının alt kademe bir personeli (kâtibi) sıfatıyla bu büronun alt kademelerinde
çalışma hayatına başlar, bu büronun çeşitli kademelerinde hizmet görür ve ilerleyen
zaman içinde edindiği birikim ve farklı çevresel etkenlerin şekillendirdiği şartlar, onun
aynı büro içinde farklı bir alanda uzmanlaşmasına imkân tanırdı. Her personel gibi, bir
arşivcinin benzer bir terfi süreci sonunda büro içinde arşivci olarak istihdam edildiği bu
bakımdan değerlendirilebilir. Bu da büro içinde muhtemelen tecrübesiz bir kâtip
(muharrir) olarak kamu hizmetine intisap eden bir memurun zamanla evrakın hizâne-i
hüccette (evrak mahzeninde, arşivde) korunmasından sorumlu olabileceğini
göstermektedir. Gaznelilerde dîvânbân unvanıyla anılan bu memur, dîvân tarafından
üretilen kayıtların dîvân arşivine devralınmasından, arşiv içinde düzenlenmesinden,
evrakın depo içinde yerleştirilmesinden, erişim hizmetinin verilmesinden ve
korunmasından sorumluydu (Nuhoğlu 1995: 267).
Dîvânbân hakkında verilen bilgiler, Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinin kamu
dairelerinde görevlendirilen arşivcinin niteliklerini ele almayı gerektirmektedir. Orta
Çağ Müslüman Türk devletlerinin bürokrasilerinde arşivci istihdamı sırasında,
muhtemelen arşivcinin okuma-yazma bilmesi, fiziksel olarak engelli olmaması (sağır,
dilsiz, kör, uzuvlarından herhangi birinden yoksun olmaması), inanç sahibi olması,
dürüst, makul ve güvenilir olması, astlarının denetimini asla elinden bırakmaması,
mutlak bir sadakat sahibi olması gerektiği (Posncr 1972: 30) düşünülebilir. Aynı
zamanda İslam medeniyetinin ilk temsilcileri tarafından üretilmiş olan bu temel
niteliklerin, Orta Çağ’ın ilk ve devam eden süreçte kurulan bütün Müslüman Türk devlet
uygulamalarında da benimsenmiş olma ihtimali güçlüdür. Bu konu için, ayrıca kâtipler
için Tablo 1’de verilen bütün niteliklerin geçerli olabileceğini de akıldan uzak tutmamak
gerekir.
3. Arşivcilerin ve Kâtiplerin Meslekî Faaliyetleri
Orta Çağ’da yerel (feodal), bölgesel (devlet) ve imparatorluk tarzında siyasî
örgütlenmeler gerçekleştirmiş olan Müslüman Türk devletlerinin hem kayıt ve arşiv
uygulamalarının hem de kâtip ve arşivcilerin faaliyetlerinin arşiv belgelerine dayalı
olarak açıklanması neredeyse imkânsızdır. Sınırlı olmak kaydıyla bu konunun
açıklanması ancak, çağdaş yazarlar tarafından telif edilen eserlerin değerlendirilmesi
yoluyla mümkündür. Böylelikle ilgili dönemde mevcut olan Türk devletlerinin
bürokrasilerinde görev üstlenmiş olan kâtip ve arşivcilerin meslekî faaliyet sahaları
hakkında değerlendirmeler yapılması mümkün hale gelebilecektir. Diğer yandan, bu
konu, nitelik, kişisel karakter, eğitim ve istihdam gibi temel alanlardaki benzerlikler
temel başlığında olduğu gibi kâtip ve arşivcilerin özelliklerinden kaynaklı bir ayrımın bu
aşamada yapılabileceğini de göstermektedir. Yani her biri öncelikle büro içinde
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gerçekleşen kurumsal nitelikli resmî belgelerin üretilmesi, korunması, düzenlenmesi,
erişimi ve devri meseleleri ile resmî belgelerin arşive kabulü, arşivde ilgili yerlerine
yerleştirilmesi, arşivde düzenlenmesi, erişim hizmetinin verilmesi ve korunması
hizmetleri bakımından her iki kamu personelinin faaliyetleri arasında kesin bir ayrım
yapılması ancak görev alanlarının bölünmesi, yani sorumlulukların belirlenmesi ile
mümkündür.
Bu aşamada sadece bir örnek olarak Gaznelilerin Divân-ı Risalet’inde görev yapan
büro çalışanlarının meslekle hangi terim bağlamında ilişkilendirildiklerine bakmakta
fayda vardır. Bu büro çalışanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Büro şefi (sâhib-i
dîvân-ı risâlet), büro şefinin yardımcısı (nâib), sekreter/kâtip (debîr), arşivci
(dîvânbân), kıdemsiz sekreter/kâtip (muharrir) ve mütercim. Ancak bu görev
unvanlarının hiyerarşik sıralaması belli ölçülerde zorlukları barındırmaktadır. Çünkü
mütercimin büro içinde oynadığı rol ile kâtip ve arşivcinin büro içinde oynadıkları rol
bakımından hiyerarşik bir farklılık muhtemelen söz konusu değildi. Her biri farklı idarî
görevlere sahip olduğu kadar, aynı zamanda görev nitelikleri bakımından da farklılıklara
sahip idiler. Yabancı dil becerisinin üst düzeylerde olduğu mütercim ile yazı ve yazı
sanatı hakkında beceriye sahip olan kâtipler arasında sorumluluklar bakımından kesin
bir ayrım gözetilmesi ve hiyerarşik bakımdan aralarında bir ilişkinin bulunmaması
gerekir. Bu bakımdan büroya kabul edildikten sonra hizmete başlayan muharrir, zaman
sonra edindiği birikim, tecrübe ve kabiliyeti sonucunda yükselme fırsatı bulurdu. Ancak
bu yükselme iki şekilde gerçekleşebilirdi. Muharrir bu süreçte ya debîr ya da dîvânbân
olarak büro şartlarında ilk terfi imkânı bulurdu. Yine debîr ile dîvânbân arasında
karşılıklı geçişkenliğin olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekir. Mütercim ise
–farklı anlamda bir kitabet hizmeti vermekle birlikte– tamamen farklı bir süreç ve yol
takip ederek kamu hizmetini icra ederdi. Mütercimlerin göreve istihdamları, büro
içindeki fonksiyonları ve nitelikleri kesin olarak farklıydı (Bozkurt 2011: 489-490).
Kâtiplerin genellikle Müslüman olmaları gerekirken, mütercimlerin Müslüman olmaları
genel olarak şart koşulan bir durum değildi. Aşağıda büro çalışanlarının yaptıkları ortak
faaliyet alanları ve büro fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir.
Şekil 1: Gazneli Devleti Divân-ı Risalet’inin büro personel hiyerarşisi

3.1. Kâtiplerin Meslekî Faaliyetleri
Yazışma, kurumsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasını kabul etmiş bütün
bürokrasilerde önemli olan bir konudur. Kurumların faaliyetlerinin çokluğu (kamu

hizmetlerinin çeşitliliği) ve faaliyet alanlarında görülen değişim, kurumsal yazılı
iletişimin ürünü olan evrakın artmasına yol açmaktadır. Bu durum, kayıtlara yönelik
sistematik ve bazı toplu eylemlerin yanı sıra kayıt materyalinin nasıl olacağının seçimini
de beraberinde getirmektedir. Bu eylemler evrak üretimi biçimi, bilgi taşıyıcı araçları,
bunların biçimsel ve içeriksel yapıları, dağıtımları, korunmaları ve erişimlerinden
oluşmaktadır (Keskin 2010: 36). Yazılı haberleşmenin bir düzen içinde yürütülmesinde
uyulması gereken kurallar ise daha çok inşâ eserleri ve usta-çırak eğitimi ile kazanılan
yazışma yönetiminin konusudur. Bu bağlamda kayıtların üretimi, dağıtımı, kullanımı,
dosyalanması, düzenlenmesi, korunması, kullanıma sunulması, bunlara dönük
hizmetlerin planlanması konusu önem kazanmaktadır.
3.1.1. Belge Üretimi
Kalem faaliyetlerinin kayıt altına alınması kâtiplerin yaptığı işlerin başında
gelmektedir. Örneğin Gazneli kâtipler, sorumluluğunu aldıkları işlemler doğrultusunda
öncelikle bir müsvedde yazı kaleme alırlardı. Bu müsvedde yazının merî kanunlara ve
inşâ usullerine uygunluğu ayrı bir kâtip tarafından değerlendirildikten sonra, ilgili yazı
debîr denilen ve büro işlemlerinde ihtisas sahibi bir başka kâtip tarafından temize çekilir
ve büro yetkilisi tarafından sultanın imzasına (tevkii) sunulurdu. Bu büronun farklı
işlemlerde uzmanlaşmış kâtipleri (muharrir ve debîrleri) ferman, menşur, kuşad-nâme,
sevgend-nâme, ahid-nâme, biat-nâme, fetih-nâme, nâme, mülettefe, ruk’a, müşâfehe,
muvâdaa şeklinde isimlendirilen belgeler düzenlerlerdi (Nuhoğlu 1995: 255-261, 264268). Gazneli kâtipler, -bürokratik teamüle ve merî hukuka uygun düzenlenmeyen
evrak, kâtibin beceriksizliğine ve cahilliğine işaret sayıldığından- (Bloom 2003: 146-147)
bir faaliyete ilişkin belge metnini nasıl kaleme alacakları hususunda titiz davranırlardı.
Yine Bitigçi ılımga’nın idaresinde olan Karahanlı merkezî inşâ bürosunun kâtipleri
(tamgacı, bitigçi, ılımga, bitigçi ılımga gibi görev unvanlarına sahiptiler - Genç 2002:
174-175-) de aynı şekilde yazılı muhabere faaliyetlerini titiz bir şekilde yürütmüşlerdir Genç 2002: 174-175-. Karahanlı dîvânlarında merâsil adı verilen ve Uygur alfabesi ile
kâtipler tarafından hazırlanan sultanın yarlığları, sultanın damgasıyla mühürlenir,
askerlerin isminin ve istihkakının kaydedildiği ay bitiği (defter), -gelir ve giderlerin
kaydedildiği- malî hesap defterleri ile mektuplar, bu devletin kâtipleri tarafından titiz
bir şekilde kayıt altına alınmıştır (Genç 2002: 174). Gaznelilerin kitabet geleneği Büyük
Selçuklu İmparatorluğu tarafından benimsenmiştir. Dolayısıyla yazıların düzenlenmesi
sorumluluğunu alan Selçuklu kâtipleri, resmî dairelere ait yazılı muhaberatı Gazneli
yazışma usullerince ifa ederler (Uzunçarşılı 1988: 39) ve berat, nişân, menşur, mîsâl gibi
vesikaları düzenlerlerdi (Uzunçarşılı 1988: 43). Selçuklu idaresince yabancı
hükümdarlara gönderilen mektuplar, ümeraya verilen fermanlar, menşurlar, berâtlar,
tevkî-i hümâyûn veya sadece tevki (Uzunçarşılı 1988: s. 69) bu devletin merkezî
dîvânında çalışan kâtipler tarafından üretilmiştir. Bu kâtiplerin aynı işlem için asgarî
iki-üç adet belge üretmeleri gerekirdi (Kurpalidis 2007: 35). Bu nüshalardan biri,
sonraki işlemlere dayanak ve delil olması bakımından ilgili büroda/arşivde muhafaza
altına alınır; ikincisi, yazının ilgili olduğu kuruma havale edilir; -yazının bir şahısla ilgili
olması halinde- son bir nüshası ise ilgili kişiye ulaştırılırdı (Keskin, 2010: 40). Bu
durum, kâtiplerin ürettikleri evrakın hem karşı kurum ve şahıslar için bilgilendirme ve
yetkilendirme hem de işlemlere, denetime ve anlaşmazlıklara yasal dayanak olması için
üretildiğini göstermektedir.
Anadolu Selçuklularında münşî adı verilen dîvân kâtipleri Dîvân-ı âla (Büyük Dîvân)
toplantılarına katılırlar ve dîvân müzakerelerini defterlere kaydederlerdi. Dîvân
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muamelatına ait işler defâtîr-i dîvân-ı âlî denilen defterlere kâtipler tarafından
kaydedilirdi. Bundan başka, devletin malî, arazi (has, vakıf, mülk ve ikta) kayıtlarını
ihtiva eden defterleri tutmak kâtiplerin görevleri arasındaydı (Uzunçarşılı 1988: 88-90).
Yine Anadolu Selçuklu kâtipleri, araziye ait işlemleri cerâyid-i dîvân-ı saltanat denilen
defterlere kaydederlerdi. 122 Bu kâtiplerin kaleme aldıkları kayıtları önce Arapça; II.
Keykavus zamanından (1249-1257) itibaren de Farsça tuttukları bilinmektedir
(Kurpalidis 2007: 30).
3.1.2. Evrakın (Kurum İçi ve Kurum Dışı) Havalesi
Kayıtların kurum içi ve kurum dışına havalesinin bizzat kâtipler tarafından yapıldığı
ilgili döneme dair eserlerden öğrenilebilmektedir. Evrakın havalesinin yapılması ancak
idarî bir işlemin başlamasından ve bu işlemin evrak kayıt sürecinden geçirilmesinden
sonra mümkün olan bir işlemdir. Bu nedenle, görevli büro personeli (kâtip), önce
“evrakı işlem görmesi gerektiği büro, kişi veya özelliği bağlamında gruplara ayırır; daha
sonra evrakın teslim alındığının delili olmak üzere kayıt işlemlerini tamamlar ve gerekli
yerlere havalelerini gerçekleştirirdi.” (Keskin 2010: 43). Evrak kayıt işlemleri sırasında
kâtip, bir evrakın nereye gönderildiğinin anlaşılması için, işlemin devam ettirilmesi ve
tamamlanması ile erişim ve hak koruma gibi nedenlerle evraka erişimi kolaylaştıracak
bazı gerekli notları, kurumun evrak kayıt uygulamaları doğrultusunda, kayıt defterine
düşerdi. Evrakın kaleme ne zaman geldiğinin, kime, hangi dîvâna, ne zaman havale
edildiğinin yazılması ve ilgiliye ulaştırılması kâtip tarafından sağlanırdı. Evrakın birden
fazla kişiyle/dîvânla ilgili olması halinde, evrak önce en fazla ilgili olduğu kişiye/dîvâna
havale edilir; sonra önem sırasına göre daha az oranda ilgili olduğu
dîvânlara/makama/kişilere gönderilirdi.
Gazneli ve Karahanlı inşâ divanlarında evrak için geliştirilen sistem için kâtiplerin
oynadığı rol birbirinden farklı değildi. Gazneli dîvân-ı risâletinde sultan tarafından
halife, hükümdarlar ve diğer devlet ricaline gönderilecek olan evrak, alt kademe kâtipler
tarafından hazırlanır, meclis ile sultan arasındaki iletişimi sağlayan sâhib-i dîvân-ı
risâlet tarafından temize çekilir, imza için sultana sunulur ve evrakın ilgili görüldüğü
daireye/kişiye havalesi gerçekleştirilirdi. Gelen her evrak için düzenlenen karşı cevabın
müsveddesi de alt dereceli kâtipler tarafından hazırlanır, hazırlanan evrak büro şefine
(sâhib-i dîvân-ı risâlet) ulaştırılır ve nihayet evrakın özetini hazırlayan şef, evrakı
sultana sunardı (Nuhoğlu 1995: 252-255, 266). İşlemi tamamlanmış evrak ise kâtip
tarafından kalemde kaydı yapılır, sultanın damgasıyla mühürlenir, tomar haline
getirilir, dürülüp bağlanır ve ilgiliye/ilgili makama havale edilirdi (Genç 2002: 174).
Büyük Selçuklu dîvân-ı inşâsında işleme ait evrakın muhtemelen üç nüsha olarak
hazırlanması söz konusuydu: İlk nüsha ilgili kişiye verilir / gönderilir; ikinci nüsha
ilgilinin tayin edildiği kamu idaresine havale edilir; üçüncü nüsha ise idarî, malî ve
hukukî nedenlerle kullanılmak üzere dîvân-ı inşânın arşivinde kâtipler tarafından
muhafaza altına alınırdı (Kurpalidis 2007: 35).
3.1.3. Kayıtların Tasnifi
Orta Çağ’ın Müslüman devletlerinde bürokratik işlemlerin iki şekilde kayıt altına
alındığı görülmektedir: Bunlardan ilki işlemin defter formunda (bu uygulama Abbasiler
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Alara Kaliesi’nin fethinden sonra Anadolu Selçuklu topraklarına katılan arazinin saltanat
divanının ceridelerine, yani cerâyid-i dîvân-ı saltanat denilen defterlere kaydedildiğini İbn
Bîbî (1996: 269) ifade etmektedir.

zamanından beri bürokraside zaten uygulanmaktadır123) kayıt altına alınması, ikincisi
ise evrak formunda kaleme alınması. İlgili dönemin kâtipleri her iki uygulamayı da
başarılı şekilde hayata geçirmek konusunda maharet sahibiydiler. Kâğıt formunda kayıt
altına alınan bir bürokratik işleme ait belge önce ilişkili olduğu işleme ait evrak grubu
ile birlikte tomar denilen bir rulo haline getirilirdi. Kâtipler tarafından yerine getirilen
bu işlem; hem evrakın konusal bir bütünlükte muhafaza edilmesini hem de –herhangi
bir erişim söz konusu olduğunda– kurumsal bilgi ihtiyacının kolaylıkla karşılanmasını
sağlardı. Gaznelilerde dîvân toplantılarına ait kararların bir tutanak şeklinde dîvân
defterlerine kâtipler tarafından kaydedilmesi söz konusudur. Benzer şekilde Karahanlı
dîvânlarında ay bitiği gibi defter ve evrak için de tomar uygulamaları mevcuttu (Genç
2002: 174).
Defter ve tomar uygulamalarının arşivlerin tasnifinde bir sistem olarak önerildikleri
ve kâtipler tarafından da bunun hayata geçirildiği düşünülebilir. Ancak böyle bir
durumun kâtiplerin inisiyatif alarak geliştirmedikleri açıktır. Aslında belgelerin tasnifi
meselesine getirilen çözümün kâtiplere özgü meslekî bir inisiyatiften ziyade mevzuata
dayalı bir mecburiyet arz ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Mesela İlhanlı uygulaması
şer’î mahkeme kayıtlarını düzenleyen mahkeme kâtipleri tarafından üretilen defter ve
evrakın coğrafi ve konusal esasa göre (vilayet ve şehirlere ait kayıtların konu ve
kısımlarına bölünmesi) ayrılması ve her konu grubunun da kendi içinde tarihsel bir
sıraya konulması kâtiplerden istenmiştir (Turan 1988: 43). Geçmiş döneme ait ve
aranan bir kurumsal belgenin fazla güçlük çekilmeden bulunmasının amaçlandığı, bu
bilgiden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu durumun benzer kurum türlerinde hayata
geçirilen bir uygulama olduğu, ilgili hükmün menşur (faaliyet alanı benzer olan bütün
kamu idaresini işlemlerde bağlayan hukukî norm) olarak taşra idaresine
ulaştırılmasından anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Büyük Selçuklu Devleti’nde tüm
fermanların kayıt defterine işlenmesi, bu işlemin coğrafî ve konusal esasta olmak üzere
gün, ay ve yıla göre kaydedilmesi ve kaydedilen kayıt defterinin saklanması
yükümlülüğü inşâ dîvânı kâtiplerine havale edilmişti (Horst 1964: 103, 106). Benzer
uygulamaların Gazneliler döneminde de hayata geçirilmiş olduğu bilinmektedir (Mcrçil
2005: 77, 79-81).
3.1.4. Erişim
Bürolarda üretilen evrakın erişiminden öncelikle kâtipler sorumlu idi. (Arşivde
bulunan belgelerden yararlanılması meselesi arşivcinin faaliyetleri kısmında
açıklanacaktır.) İdarî bir işlemin yerine getirilmesi, malî denetim ve hukukî bir sorunun
çözülmesi sırasında kâtipler bu kayıtlardan yararlanabilirlerdi. Gaznelilerde kurumsal
bilginin daha sonraları kullanıldığı ve idarî işleyişin sürekliliğinin bu sayede
sağlanabildiği tarihsel kayıtlardan anlaşılmaktadır. Mesela, tutulan asker kütüklerinden
bir sefer hazırlığı sırasında yararlanılması söz konusudur (Nuhoğlu 1995: 278). Yine
üretilen bazı malî defterlerden resmî hesapların kontrolü maksadıyla yararlanıldığı
anlaşılmaktadır. Gazneli vezirler, ihtiyaç hâsıl olduğunda malî kayıtlar üzerinden
denetim yapardı (Nuhoğlu 1995: 279). Yapılan tasnif çalışmalarının ise erişimi
kolaylaştırması söz konusuydu. Bir önceki başlıkta verilen menşur örneğinin ayrıntıları
123

Abbasî vezirlerinden Hâlid b. Bermek zamanında defter türü kayıtlar da tutulmuştur
(Uzunçarşılı 1988: 9; Göyünç 1994: 89; ed-Dûrî 1994: 380). Bu gelişmeyle birlikte, dîvân
muamelatının usulden olan durûc denilen tomarlı kâğıda yazılması terk edilmiş ve yerine
deriden defterler yaptırılmıştır. Vezir Cafer b. Yahya b. Halid zamanında ise bu deri defterler
yerine kâğıt defterler kullanılmaya başlanmıştır (Uzunçarşılı 1988: 9).
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(Turan 1988: 43), İlhanlı bürokratlarının muhtemelen kayıtlara kolaylıkla
erişebildiklerine işaret etmektedir. Kayıtların coğrafî, konusal, kronolojik esasta
düzenlenmesi ve defter ve tomar tarzında bilgi taşıyıcılarına kayıt edilmesi şeklinde
karşımıza çıkan çözümlerin, bürokratik erişim için önemli rol oynadığı ifade edilebilir.
İlhanlı devlet bürokrasisinin Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleriyle bağlantılı olması,
benzer erişim çözümlerinin bu devletler için de geçerli olduğunu düşündürmektedir.
Diğer yandan, Büyük Selçuklularda kayıtların gün, ay ve yıla göre düzenlenmesi emri
(Horst 1964: 103) de, erişim merkezli olmalıdır. Gazneli kamu idaresinde erişim
meselesine çok önem verildiği, Gazneli dîvân-ı resâilinde normal mesai saatleri dışında
bile acil durumlar için daima debîrlerden (kâtiplerden) birinin nöbetçi olarak
bulundurulmasından anlaşılmaktadır (Nuhoğlu 1995: 266). Böylelikle kamu idaresinin
üretilen kayıtlardan 7/24 esasına göre yararlanma imkânı oluşturulmuştur.
3.1.5. Koruma
Gaznelilerden itibaren diğer Müslüman Türk devletlerinde doğal afetler, yangınlar
ve art niyetli kimselere karşı resmî kayıtların korunması için önlemlerin alınmış
olabileceğini düşünmek mümkündür. Gaznelilerde devlet yönetimleri kayıtların
gizliliğinin korunması ve herkesçe okunmasının (erişim yetkisinin kısıtlanması) önüne
geçilmesi için önlemler almışlardır (Nuhoğlu 1995: 252-253, 255, 260, 266). Kamu
idaresine kabul edilen görevlilerde dürüstlük, sadakat gibi niteliklerin belirlenmesi
bunun açık göstergesidir. Dolayısıyla istihdam edilen kâtipler için de benzer nitelikler
söz konusudur. Diğer yandan, kâğıt ve yazmak için kullanılan vasıtaların (kalem,
mürekkep vs.) kaydın uzun süre korunmasını sağlayacak nitelikte olmasına özen
gösterilmiş olması muhtemeldir. Kurumlarda üretilen evrakın torbalara ve defterlerin
sandıklara koyulması da bir koruma önlemi sayılmalıdır. Bütün bunlar kayıtların
korunmasına yönelik toplu teşebbüslerin örnekleri olarak gösterilebilir.
3.2. Orta Çağ Müslüman Türk Devletlerinde Arşiv Uygulamaları
İlk meslekî uygulamalarda olduğu gibi, Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinde de
evrakın üretilmesinden ve ilk düzenleme çalışmalarından genellikle kâtipler
sorumluydu. Arşivcilerin sorumluluğu ise evrakın kendisine teslim edilmesinden sonra
başlamaktaydı. Evrakın arşivciye teslimi evrakın üretildiği bürolar tarafından
gerçekleştirilen devir işleminden sonra gerçekleşmekteydi. Evrakın devir-teslim işinin
kâtip ile (Gazneli uygulama örneğine göre) arşivci (dîvânbân) arasında gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Bu dönemde arşivcinin temel sorumlulukları arşive devredilen
belgelerin teslim alınmasını sağlamak, belgelerin depo içindeki düzenlerini ve tasnifini
gerçekleştirmek, evrakın depo ortamında yerleştirilmesini ve korunmasını gözetmek ve
evrak üzerinden her kademe çalışan için erişim hizmeti vermekti.
3.2.1. Arşive Devir İşlemleri
Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinde kâtipler tarafından arşive devir prosedürü
uygulandığına dair kesinliği olan bilgilere sahip değiliz. Bununla birlikte, bir Gazneli
bürokratı ve tarihçi olan Beyhakî’nin (Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali el-Beyhakî, 9941066) ifadesine göre, dîvân-ı risâlete gelen ve burada hazırlanan bütün kayıtlar, kâtipler
tarafından bu dîvân içinde hizâne-i hüccet (evrak hazinesi, deliller hazinesi, birim arşivi)
adı verilen bir yere devredilmekteydi (Nuhoğlu 1995: 247). Ancak bu bilgi, -günümüz
bakış açısıyla kurum arşivi diyebileceğimiz- söz konusu evrak deposuna kâtip-arşivci
işbirliği ile gerçekleşen bu belge devrinin nasıl ve hangi zaman aralıklarında
gerçekleştirildiğini açıklamamaktadır. Bununla birlikte, evrakın daha üretim
aşamasında kâtip tarafından verilen düzenin arşive devir ve arşivde yerleştirme

sorununa yardımcı olduğu, daha doğrusu evrakın kendisine geliş (teslim ediliş)
düzenine arşivcinin belli ölçülerde sadık kaldığı düşünülebilir. Ancak depo imkânlarının
bu işlem için ayrıca belirleyici olduğunu düşünmemek için herhangi bir sebep de yoktur.
Yani arşivci, belgelerin depo içinde yerleştirilmesi ve düzenlenmesi işinde bağımsız bir
rol üstlendikleri ve kendilerine özgü çözümler de ürettikleri düşünülebilir.
3.2.2. Arşivde Düzenleme
Orta Çağ’ın Müslüman Türk devletlerinde kayıtların arşivlerde ayrıca
düzenlendiğine işaret eden bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte mevcut bazı
bilgiler, bu konuda yorum yapabilmeye imkân vermektedir. Gazneli dîvânında görevli
olan memurların isimlerinin, tayin edildikleri memuriyetlerin ve görevlerin karşılığında
aldıkları ücretin cerîde adıyla bir deftere kaydedilmesi, bunun da diğer defterler gibi
dîvânda yahut bu dîvânın arşivinde (hizâne-i hüccet) saklanması (Nuhoğlu 1995: 247)
kayıtların zaten seriler halinde arşive intikal ettirildiğini ve bu serilerin de depo içinde
evrakın/defterlerin düzenli şekilde yerleştirilmesine imkân tanıdığını ifade etmektedir.
Bu tarz bir uygulamanın kurumlarda üretilen diğer kayıtlar için de geçerli olabileceği
düşünülebilir. Dolayısıyla arşivde düzenleme çalışmalarının aslında bürolarda
oluşturulan kayıtların düzenleri sayesinde arşivciler tarafından kolayca sağlanabildiği
savunulabilir. Kayıtların konusal, coğrafî ve kronolojik bir bakış açısıyla ve genellikle
defter adıyla bir bütünlük içinde oluşturulması sayesinde, arşivcilerin, kayıtları seri
düzeyinde devralarak düzenli bir şekilde koruduklarını göstermektedir. Bununla
birlikte, arşivcilerin, karşılaştıkları özgün sorunlara özgün çözümler üretme konusunda
–mevzuatın izin verdiği ölçüde– belli bir özgürlüğe sahip oldukları da belirtilebilir.
3.2.3. Kayıtlara Erişim
Orta Çağ’ın Türk İslâm dünyasında kamu kayıtlarına özellikle idarî kullanım
açısından erişim mümkündür. Bu durum, arşivcilerin herhangi bir tarihsel araştırma
için erişim hizmeti vermedikleri anlamına gelmektedir. Kayıtların üretilmesi ve
üretildiği idarenin arşivinde muhafaza edilmesi, her şeyden önce bu kayıtların belli bir
erişim maksadına yönelik olarak korunduğunun ispatıdır. Arşivcilerin, düzenli
korunması sayesinde aradıkları evrakı hızlıca bulabildikleri üzerinde durulabilir.
Bununla birlikte, arşiv kayıtlarından yararlanan dönemin kimi müellifleri de söz
konusudur. Ancak bu müelliflerin, –belki de– tamamının resmî kayıtlara görevde
bulundukları zaman içinde eriştikleri açık olan bir konudur. 124 Bu durum, söz konusu
dönemde arşiv belgelerine erişimin araştırma hakkı vesilesiyle gerçekleşmediğini
göstermektedir. Bazı özel izinli müelliflerin (vakanüvislerin, resmî devlet tarihçilerinin)
ise istisna kabul edilebileceğini hatırlatmaya bile gerek yoktur. Dolayısıyla arşivciler,
ağırlıklı olarak farklı görev unvanlarına sahip kamu çalışanlarına arşivde erişim hizmeti
verirlerdi; nadiren de özel izin verilmiş müelliflerin benzer bir hizmetten yararlanmaları
mümkün olurdu.
3.2.4. Depo Ortamı (Koruma)
Arşiv deposunda görev yapan arşivci (Gaznelilerdeki dîvânbân gibi), belgelerin
devralınması, erişimi ve düzenlenmesi için mesai sarf etmesi kadar sorumluluğunu
aldığı belgelerin korunması için de mesai sarf ederdi. Dolayısıyla arşivci, hırsızlık, tahrif,
124

Osman Turan tarafından hazırlanan Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar adlı
eserin muhtelif yerinde bu konuya dair bilgi bulunmaktadır (Turan 1988: xvi, 1-9, 12, 16, 2023, 32, 35-38, 41-43, 46-48, 50, 55-57, 60, 62; ayrıca bkz.: Ünal 2014: 52-243; Keskin 2010:
55).
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tahrip ve yangın gibi durumlara karşı koruma hizmeti verirdi. Koruma önlemi şüphesiz
bunlarla sınırlı değildir. Koruma önlemlerinin alınmasının başlangıçta idarî bir durum
olduğunu teyit etmek gerekir. Yani arşiv deposunun mimarî özelliklerinin koruma
önlemleri için elverişli olması, sel baskını, yağmur, güneş ışınını doğrudan almaması ve
rüzgâr gibi doğal afetlere karşı korunaklı binaların yapılması daha başlangıçta idarenin
düşünmesi gereken hususlardır. Bütün bunlar bir arşiv deposunun/binasının mimari
bakımlardan belli bir tasarımının olması gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla
ağırlıklı olarak idarî, hukukî ve malî amaçlı olarak kullanılan arşiv belgelerinin
korunması için üst düzeyde koruma önlemlerinin mevcut idare(ler) tarafından alınmış
olduğunu düşünebiliriz. Yine kayıtlar için kullanılan kâğıt, yazı ve depoda kullanılan
yerleştirme araç-gereçleri gibi araç-gereçlerin de korumaya yönelik önlemler
kapsamında değerlendirilmesi söz konusudur.
Sonuç
Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinin kayıt ve arşiv uygulamaları ile kâtip ve arşivci
hakkında öğrenebileceğimiz az sayıda yazılı esere sahibiz. İlgili dönemin kayıtlarının
aslına uygun biçimde çağdaş müelliflerce (münşeat mecmuaları (Köymen 1951: 612634; Uzun 2006: 18-20) ve kronikler gibi) kayda geçirildiği eserler ile inşâ eserleri, bu
konularda bilgi bulunabilecek kaynaklar arasındadır. Bu eserler sayesinde bir yandan
evrak ve arşiv uygulamalarının ilgili dönemde nasıl yürütüldüğü diğer yandan da
istihdam edilecek kâtip ve arşivcinin sahip olması gereken nitelikler hakkında bilgi
bulmak mümkündür.
Kâtip ve arşivcilerin temelde üç farklı alanda niteliğe sahip olması gerekmektedir:
Bunların ilki “doğuştan gelen ve aile kaynaklı nitelikler”dir. Bitigci’nin (hâcib, ılımga,
kâtip) doğuştan ve aile kaynaklı nitelikleri erkek olmak, engelli olmamak, akıllı olmak,
zeki olmak şeklinde ifade edilirken; ağıçının (hazinedar) benzer kategorideki nitelikleri
erkek olmak, engelli olmamak, zeki olmak, akıllı olmak, unutkan olmamak, tabiatı
mesleğe uygun olmak şeklinde ve bitigci ılımga’nın (ulu-hâcib, sır kâtibi) aynı nitelik
grubu altındaki nitelikleri de erkek olmak, engelli olmamak, asil olmak, zeki, akıllı
olmak, uyanık olmak, anlayış / kavrayış sahibi olmak, erkek sesli olmak, orta boylu
olmak, güzel yüzlü olmak şeklinde belirlenmiştir.
Kâtip ve arşivcilerin ikinci grup nitelikleri “kişisel karakter kaynaklı nitelikler”
şeklinde kategorize edilebilir. Bitigci’nin (hâcib, ılımga, kâtip) kişisel karakter kaynaklı
nitelikleri ketum olmak / sır saklamak, doğru, dürüst ve güvenilir olmak, yalancı
olmamak, gözü tok olmak, tamahkâr olmamak, samimi, sadık ve vefalı olmak, nefsine
hâkim olmak, kötü alışkanlığa sahip olmamak, içki içmemek şeklinde; ağıçının
(hazinedar) benzer kategorideki nitelikleri doğru, dürüst ve güvenilir olmak, sadık
olmak, yalancı olmamak, gözü tok olmak, tamahkâr olmamak, hazineyi dağıtmamak,
cömert olmamak, samimi, sadık ve vefalı olmak, kalbinde Allah korkusu olmak, uyanık
ve ihtiyatlı olmak, hayâ sahibi olmak ve yumuşak huylu olmak, nefsine hâkim olmak,
kötü alışkanlığa sahip olmamak, içki içmemek, arzu ve isteklerine hâkim olmak,
ihmalkâr davranmamak, ketum olmak, aklına hâkim olmak, alış-verişte mülayim olmak,
tatlı dilli olmak, hükümdarın ihsanına mani olmamak şeklinde ve bitigci ılımga’nın (uluhâcib, sır kâtibi) aynı nitelik grubu altındaki nitelikleri de doğru, samimi, dürüst ve
güvenilir olmak, sadık olmak, yalancı olmamak, iyi tabiatlı ve nazik olmak, kabalık
etmemek, ne söylediğini bilen / açık sözlü olmak, gözü tok olmak, rüşvet almamak, hayâ
sahibi olmak, hizmet ehli olmak, başkaları için endişe duymak, şefkatli olmak, alçak
gönüllü olmak, yumuşak ve tatlı dilli olmak, güler yüzlü olmak, insanlara iyi muamele

etmek, sabırlı ve kendisine hâkim olmak, hareketi doğru, sözü ve özü bir olmak, basiret
sahibi olmak, geniş yürekli olmak, ihtiyatlı olmak, itaatkâr olmak, arzularına gem
vurmak, sorumluluk sahibi olmak, ketum olmak, nerede konuşması gerektiğini bilmek,
nefsine hâkim olmak, kötü alışkanlığa sahip olmamak, içki içmemek şeklinde ifade
edilmiştir.
Kâtip ve arşivcilerin üçüncü grup nitelikleri “eğitimle sonradan kazanılan nitelikler”
şeklinde kategorize edilebilir. Bitigci’nin (hâcib, ılımga, kâtip) eğitimle sonradan
kazanılan nitelikleri iyi yazmak (hattı güzel olmak, meseleyi iyi anlatmak ve
anlamlandırmak), bilgili olmak, kanunu, örf-âdet ve teşrifat kurallarını iyi bilmek ve
doğru icra etmek, iyi derecede edebiyat ve şiir bilgisine sahip olmak; ağıçının
(hazinedar) benzer kategorideki nitelikleri bilgili olmak, kanunu ve hesap usullerini iyi
bilmek ve doğru icra etmek, hesapları vaktinde ve doğru kayda geçmek, aklını ve
gönlünü hesap tutmaya alıştırmak, hendese bilmek, tüccar olmak ve ticaretten anlamak
ve bitigci ılımga’nın (ulu-hâcib, sır kâtibi) aynı nitelik grubu altındaki nitelikleri de
dindar olmak, bilgili olmak, iyi giyinmek, kanunu, örf-âdet ve teşrifat kurallarını iyi
bilmek ve doğru icra etmek, iyi yazmak (meseleyi iyi anlatmak ve anlamlandırmak),
insanlara rehberlik etmek, vatandaşların dilek ve şikâyetlerini üst makama ulaştırmak,
uygunsuz hareketlere karşı önlem almak, iyi derecede edebiyat ve şiir bilgisine sahip
olmak şeklindedir.
Muharrir, debîr gibi unvanlar verilen kâtip ve dîvânbân adı verilen arşivcinin rol ve
sorumlulukları ise kurum içinde (belki çok kesin çizgilerle olmamakla birlikte)
birbirinden ayrılmış görünmektedir. Bu kapsamda bir kâtip bir kaydın üretilmesinden,
düzenlenmesinden, korunmasından erişiminden ve arşive devrinden sorumlu idi. İlgili
dönemde dîvân-ı resâil içinde görev üstlenmiş olan arşivci (dîvânbân) ise kâtip
tarafından kendisine teslim edilen belgelerin devralınmasından, gelen düzeninde
arşivde muhafaza edilmesinden, düzenli bir devir prosedürü geliştiril(e)memişse tasnif
etmekten, depo içinde evrak-defter yerleştirilmesi için kullanılan sandık ve raf benzeri
araçlar üzerine yerleştirilmesinden, kayıtların arşivde korunmasından ve erişim
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumluydu.
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Serdar Maşrykov
Hytaýly Salyr türkmenleriň Hytaýa aralaşan döwri we onuň
bilen bagly taryhy wakalar
Hytaý Salyrlary diýilende san taýdan az bolan, uly bolmadyk türki dilli salyr
türkmenlerine düşünmek bolýar. Salyrlar türkmenleriň içinde iň irki hasaplanýan
taýpalaryň biri bolmak bilen etniki gelip çykyşy boýunça Oguz hanyň Dag han oglundan
bolan iň uly ogludyr. 125 Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasynda
“Salyr, ýagny sal, ur sözünden bolup, nirä barsaň gylyç we çokmagyň rowan bolsun
diýmekdir” diýilip aýdylýar. 126 Salyr türkmenleri hakynda ýene-de Raşideddiniň,
Mahmyt Kaşgarlynyň, Salar Babanyň, Abulgazynyň, Garajaoglanyň “Oguznamalarynda”
we başgada soňky taryhçy alymlaryň işlerinde görmek bolýar. Has-da XX asyryň beýik
türk alymy Faruk Sümeriň “Oguzlar-Türkmenlerdir” diýen kitabyny esasy çeşme
hökmünde getirmek bolar. Bu kitapda Salyr türkmenleriň gelip çykyşy we umumy
aýratynlyklary hakynda giň maglumatlar getirilýär. Salyr türkmenleri taryhdan belli
bolşy ýaly Dünýäniň çar künjüne ýaýrandyr. Olar häzirki wagtda Irakda, Siriýada,
Owganystanda, Ozbegistanda, Türkiýede we beýleki ýurtlarda köpçülikleýin ýaşaýarlar.
Biziň gürrüni etjek türkmenlerimiz bolsa Hytaýda birnäçe ýüz ýyl bäri ýaşap ýören Salyr
türkmenleridir.
Oguz kowmyna degişli bolan Hytaýyň Salyr türkmenleri XIII we XIV asyrlarda
Amyderýanyň aňyrsyndan Hytaýyň häzirki çäklerine aralaşypdyrlar. Hytaý Salyr
türkmenleri Sary derýanyň (Huanhe) ýokarky akymynyň günorta we demirgazyk
kenarlarynda mekan tutup (häzirki Çinghai welaýaty) ýerli tibet, han, mongol we
duňgan halklary bilen ýakyn dostlukly gatnaşykda bolupdyrlar. Hat-da Salyr
türkmenleriň XII asyryň ortalarynda hem häzirki Çiňhaý welaýatynyň ýerlerine az sanly
bolup göç edendikleri baradaky çaklama hem indi ynandyryjy faktlar bilen
düşündirilýär.
Hytaýly Salyrlaryň Merkezi Aziýanyň çäklerinden geçip Hytaýyň şol ady agzalan
ýerlerine göçüp barşy barada giriş bölüminde ady agzalan awtorlaryň birnäçe işlerinde
hem gürrüň edilýär. Ýagny olaryň Samarkantdan göçüp gidendikleri aýdylýar. Hytaýly
Salyr türkmenleriň ilkinji göçüp gelşi barada Min dinastiýasynyň ýyl ýazgylarynda
maglumatlar berilýär (1368-1644). Mundan başga-da XIX asyryň ahyrlarynda Russiýa
we Angliýa döwletleriniň metbugatlarynda Hytaý salyrlary barada ilkinji maglumatlar
peýda bolýar. Munuň sebäbini hem şol döwletleriň Gündogar Türkistana bolan
gyzyklanmagy bilen düşündirmek bolar. Şol wagt Rus serkerdesi N.M. Pržewalskiý we
Angliýaly serkerde H. Deýzi ol sebitleri öwrenmek üçin ugradylýar. 1884-nji ýylda
hytaýly Salyr türkmenleriň arasyna syýahat eden G.N. Potaniniň N.M. Pržewalskiýniň
öz ýazgylarynda Hytaý Salyr türkmenleriň duňganlara degişli edendigini we beýle
maglumatlaryň ýalňyşdygyny belläp geçýär. Emma G.N. Potanin şol wagt toplan
maglumatlarynda Hytaý Salyrlarynyň köpçülikleýin öz dillerini we köp mukdarda däpdessurlaryny saklanadyklaryny aýdýar. Soňra 1885-1887-nji ýyllarda iňlis syýahatçylary
A.D. Kerri we A. Dagliş Hytaýly Salyrlaryň ýaşaýan ýerlerine syýahat edýärler. Olar
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Hytaý Salyrlary barada birnäçe maglumatlary ýazypdyrlar. Şeýlede 1893-nji ýylda ýylda
F. Poýarkow we W. Ladygin Salyrlaryň etnografiýasyna degişli “Salyrlar” atly kitabyny
ýazýarlar.127 Russiýaly alym E.R. Tenişew hem XIX asyryň II ýarymynyň başlarynda 3
gezek Hytaý Salyrlarynyň arasyna syýahat edýär. Ol 1964-nji ýylda “Salyr ýazgylary”
diýen işini we olara degişli beýleki maglumatlary çap edýär. Soňra E.R. Tenişew 1969njy ýylda “Salyr diliniň gurluşy” diýen tema boýunça doktorlyk dissertasiýasyny goraýar.
Emma muňa garamazdan ol alymlaryň işlerinden çen tutsaň şol Salyrlariň Hytaýa
aralaşmaklarynyň taryhy sebäpleri baradaky anyk meseleler aýdylyp hem barylmaýar.
Işleriň aglabasynda olar XIV asyrlarda Samarkantdan gelipdirler diýilip aýdylýar. Bu
maglumatlarda hem olar göçhä-göçlük wagtynda ýanlary bilen mukaddeslik üçin suw,
toprak, gurhan, we beýleki zatlar äkidilipdir diýilýär. Beýle maglumatlaryň ählisi ýagşy
zatlar, emma şeýle-de bolsa olaryň göçüş taryhy baradaky anyk meseleleri jikme-jik
öwrenilmegi wajyp hasaplaýarys.
Hytaýa dürli sebäpler bilen göçüş eden Salyr türkmenleriň özboluşly taryhy bar.
Birnäçe edebiýatlarda berlişine görä Hytaýa Salyr türkmenleriň XIII we XIV asyrlarda
ilki uly tapgyr göçhä-göçligi bolupdyr. Emma olaryň taryhy aýratynlyklarynyň
bardygyny aýtmak bolar. Salyr türkmenleriň göçüş taryhy has soňraky döwürlerde hem
dowam edipdir. Hytaý Salyr türkmenleriň ilkinji XIII asyryň II ýarymynyň başynda
Hytaýlylaryň Ýuan dinastiýasy döwründe has az sanly bolup göçüp baryşlary hakyndaky
taryhy maglumatlar has gyzyklydyr. Emma Hytaý Salyr türkmenleriň bu dinastiýa
(Yuan) döwründäki göçüş taryhy hakyndaky maglumatlaryň az bolmagy diýseň geň
galdyrýar.
Taryhdan belli bolşy ýaly Hytaýyň Sun dinastiýasy 1271-nji ýylda Mongol nesli bolan
Çingiz hanyň agtygy Hubilaý tarapyndan basylyp alnyp, ýerine Ýuan dinastiýasy emele
gelýär. Onuň paýtagty Dadu şaheri bolýar (häzirki Pekiniň ýerleri). Şol wagt Ýuan
dinastiýasy döwründe onuň senagaty, içeri we daşary söwdasy pajarlap ösüpdir.128
Hytaý resminamalarynda berilşine göra Salyr türkmenleri Ýuan dinastiýasy
döwründe söwda ýollary bilen Hytaýa barypdyrlar. Şol wagtlar daşyna çekilen gala
diýseň berk bolupdyr we goralypdyr. Şeýlelik bilen Salyr türkmenleri ugur tapyjylyk
bilen galanyň içine girmegi başarypdyrlar. Şunlukda türkmenleriniň bir bölegi “Yuan”
dinastiýasy döwründe şol ýerde galypdyrlar diýen maglumatlary berilýär.129
Hytaýyň “Ýuan” hanlygy döwründe göçüp baran Salyr türkmenlerine, ýerli halklar
olara Sala ýada Salaer türkileri diýip ýüzlenipdirler. Ýuan dinastiýasy döwründe şol
gelen Salyr türkmenlere mirasdüşer ýolbaşçysy hökmünde Han atly Salyr türkmen ýigidi
bellenipdir. Şeýlelikde Salyr türkmenleri ýerli halklar bilen hojalyk we harby işlerinde
işjeň gatnaşykda bolupdyrlar. Soňra Min dinastiýasynyň güýçlenmegi bilen mongollar
şol wagt döwlet başyndan gitmeli bolupdyrlar, olar Ýuan dinastiýasynyň ýykylmagy
bilen häzirki Çiňhaý welaýatynyň ýerlerine göçüpdirler. Berilýän çeşmelerde bu Salyr
türkmenleriň XIV asyryň ikinji ýarymynyň başlarynda Samarkantdan göç edendikleri
aýdylýar.
Hytaý Salyr türkmenleriň bir bölegi köpçülikleýin XIV asyryn II ýarymynyn
başlarynda ýagny Teýmirler döwründe käbir syýasy-ykdysady oňuşyksyzlar sebäpli
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Samarkantdan Merkezi Aziýanyň daglyk ýerleriniň üstünden geçip ýol söküp Hytaýyň
Şunhua atlandyrylýan ýerine barypdyrlar. Çeşmelerde berilişine görä olaryň göçüş
etmeginiň esasy sebäbini, Salyrlar şol wagt mongollaryň dowamy bolan Teýmirileriň
halky tarapyndan birnäçe sütemleri görýärdiler. Olara ýaşaýyşda her hili kymçylyklary
döredýärdiler. Hatda rowaýatlarda Salyrlaryň şol wagtky sylanýan we hormatlanýan
esasy baş ýolbaşçylary bolan Garaman we Akman aga hem her hili sütemler edilýärdi.
Şonuň üçin olar göçmäge bejbur bolupdyrlar diýilip aýdylýar.
Hat-da Hytaý Salyr
türkmenleriniň özlerinde rowaýat hökmünde aýtmaklaryna görä “Biziň Salyrlarymyzyň
at basaýjak bölegi ata watanda galdy” diýýärler. Olaryň aýtmaklaryna görä häzirki
Marynyň we Ahal welaýatynyň Saragt etrabynyň ýerleri hasaplanylýar.
Salyr türklmenleriň şol wagt Hytaýa göç eden wagty “Min” hanlygy höküm sürüp
başlapdy. “Min”dinastiýasy döwründe göçüp baran Salyrlara “sha ke” ýa-da “sha zi su”
diýip atlandyrypdyrlar. Häzir hem hytaýyň taryhy çesmelerinde “Sha-la”, “Sha-zi-er”,
“Sa-la-hu-eý” diýen atlar bilen duşmak bolýar. Bu atlar hem özboluşly bir many
aňlatman eýsem şol wagtky halklaryň şiwesi esasynda atlandyrylypdyr.
Taryhy eserlerdäki rowaýatlarda berilişine görä Hytaýly Salyr türkmenleri şol ýere
barýançalar kerwen gurap Akmaýanyň yzyna düşüp gidipdirler. Olar ýanlary bilen bir
bölek gum we suw şeýle-de mukaddes “Kurhan” kitabyny alyp gidipdirler. 130 Salyr
türkmenleri birnäçe gün ýol ýöräp daglaryň we düzleriň üstünden geçipdirler. Olar köp
ýöräp gaty ýadapdyrlar. Olar bir ýere baransoňlar ymykly düşlemeli bolupdyrlar. Olar
düşländen soň bir gün gije ýatyp irden tursalar Akmaýanyň ýoklugyny görüpdirler. Salyr
türkmenleri birnäçe wagt Akmaýany gözläpdirler, soňra görseler Akmaýa şol “Huanhe”
Hytaý Salyr dilinde “Sary moryn” derýasynyň kenarynda, bir daglyk amatly ýerde
çöküpdir. Muny gören Salyr türkmenleri Akmaýanyň ymykly ýerleşip mundan aňry
gitmejekdigine göz ýetiripdirler. Salyr türkmenleri “Eger Akmaýa şu ýerde ymykly
düşlän bolsa biz hem şu ýerde mesgen tutup galarys” diýipdirler. Hytaý Salyr
türkmenleriň şeýle göçüşi baradaky taryhy wakalardan habar berýän we saklanyp galan
“düýe oýny ýada düýe tansy” hem aýdylanlara şaýatlyk edýär. 131
Düýe oýny Salyrlaryň milli oýunlarynyň biri bolup, bu oýun gönüden göni olaryň
taryhdaky göçüşleri, ata-babalarynyň göçüş martşurutlary hakynda düzülendir. Bu düýe
oýny 1920-nji ýyllarda özüniň iň kämil derejesinde ýerine ýetirilipdir we şondan bäri
oýnuň birnäçe gezek hili ýoýulypdyr. Oýun Medeniýet rewolýusiýasy döwründe
düýbinden gadagan edilýär. Şonuň bilen bu “Düýe oýny” Salyr türkmenleriň folklor
oýunlarynyň arasyndan hem ýok bolup gidýär. Haçanda Medeniýet rewolýusiýasy
gutarandan soň ýene-de olar Merkezi Aziýa halklarynyň geýimlerini geýip ýuwaşýuwaşdan ýerine ýetirip başlaýarlar. Alymlar Ma Wei, Ma Jianzhong we Kevin Stuartyň
öz giň göwrümli folklor işlerinde bu “Düýe oýnunyň” iňlis dilindäki maglumatlarynda
birnäçe ýalňyşlyklara ýol berilendigini belleýärler. 1 bu “Düýe oýny” Şunhua Salyr
etrabynyň käbir ýerlerinde, esasan hem toýlarda milli däp-dessur hökmünde bökdençsiz
ýerine ýetirilýär. Bu oýnuň esasy oýnalyş düzgüni, iki erkek adam haýwan derisini
üstüne örtüp düýe şekilinde bolýar, ýene-de iki erkek adamyň biri Salyrlaryň atababalarynyň gylygynda, beýlekisi bolsa näbelli taýpanyň (Tibetli ýa-da Mongol) gylykly
bolup oýny doly we dogry ýerine ýetirýärler. Soňra başy turbanly salyr adamsy düýäni
130
131

撒拉族风情 / 马伟编。西宁： 青海人民出版社 2004。9
Ma Wei, Ma Jianzhong, Kevin Stuart. Folklore of China’s islamic Salar nationality. New York,2001

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 338
ýöredýär we gapdaldan bir adam tarapyndan Salyrlaryň geçmişi taryhy we milliligi
barada gürrüň berilýär (şol wagt Samarkant bilen Hytaýyň Şunhua etraby arasyndaky
göçüşligiň esasy kynçylyklary görkezilýär). Soňra düýe az owlak öz tansyny edýär, oýun
ahyrlanda şol wagt düýe pisseleri pytradýar we tomaşaçylar pytran pisseleri toplaýarlar.
Düýe oýnunyň bu hakykada ýakyn görnüşi gönüden-göni Mengde etrapçasynyň,
Hangping obasynyň ýaşaýjysy Ma Paixian (1920 ý) we Şunhua Salyr awtonom uýezdiniň
ýaşaýjylary Han Zhangxiang we Ma Jinglie dagylar bilen baglydyr. Ony soň Ma Jianglie
deslapky oýnuň Anonym (1989 ý.) görnüşini okyjylara hödürleýär. Soňra bu “Düýe oýny”
1994-njy ýylda Salyr Şunhua etrabynyň esaslandyrylmagynyň
40 ýyllyk ýubileýinde çärä gatnaşyjylaryň öňünde dabaraly ýagdaýda çykyş edilýär.
Häzirki wagtda bu Hytaý Salyr türkmenleriň bu düýe oýnuna „Düýe tansy” diýilip
nädogry at berýärler. Hakykatda “Düýe oýny” düýe tarapyndan tans gysga bolup geçýär.
Oýunda esasan hem Salyr türkmenleriň geçen taryhy ýoly başdan aýak hereketler bilen
gürrüň berilýär.
Hytaýly Salyr türkmenleri bu ýeri bize Beýik Alla berdi diýip ynanyp, häzirki
ýerlerinde oturymly halda galypdyrlar. Bu oýunda wasp edilýän düýäniň çöken keşbi
häzirki wagta çenli mukaddeslik ýer hökmünde, Şunhua awtonom etrabynyň
(uýezdiniň) merkezinde ýädigärlikler toplumyny öz içine alýar. Bu ýädigärlikde goýulan
daşdan düýäniň keşbi esasy simwol hökmünde häsiýetlendirilýär. Ol ýädigärlikler
toplumynda düýeden baýga-de Salyr türkmenleriň öz eli bilen guran metjidi, onuň 200
metr garşysynda Salyrlaryň taryhyndan gürrüň berýän “Şunhua Salyr halk döredijiligi”
muzeýi ýerleşýär. Muzeýde häzirki wagtda esasy aýratynlyk hem şol taryhda gürrüň
berilýän ýanlary bilen äkidilen “Gurhan” kitabynyň asyl nusgasynyň saklanmagydyr.
Mundan başga-da bu muzeýde olaryň öý hojalyklarynda ulanylýan gurallar, olaryň egineşikleri, gazanan üstüliklerine degişli maglumatlar, Şunhua şäheriniň binagarçilik
ösüşiniň makedi, önderýän önümleriniň görnüşleri we başgada birnäçe zatlar
ýerleşdirilen. Şeýle-de muzeýiň gönüsinde garşylyklaýyn Garaman we Akman aganyň
türbetleri bolup onuň depesinde arap dilinde Essalamualeýkum Garaman we Akman
aga diýilen ýazgy ýerleşdirilipdir. Mundan baýgada umumy ýädigärlikler toplumynyň
çäginde mukaddes suw hökmünde oturdylan küýze we “Alty mazar” ýädigärligi
ýerleşýär. Bu atlandyrylýan “Alty mazar” ýädigärliginiň ady ýerli Salyr dilinde “Alti oli”
ýagny “Alty öli” diýlip atlandyrylýar. 132
Biz bu adalgany öz işimizde “Alty mazar” diýip almagy makul bildik (S.
Maşarykow). Emma beýle düzediş berilmeginiň uly bir ýalňyşlygynyň ýokdygyny
aýtmak bolar. Sebäbi bu at şol ýerde ýatan alty sany mazaryň bardygy bilen
häsiýetlendirilýär. Bu mazarlar rowaýatlarda iki görnüşde düşündirilýär. Birinji bu
mazar alty sany salyr ahunyň atlary bilen bagly, ýene bir ikinji maglumatlarda alty sany
doganyň ady bilen düşündirilýär. Eýsem bu mukaddes ýerde şeýle maddy
ýadygärlikleriň ýerleşmegi we saklanyp gelinmegi hytaý Salyr türkmenleriň XIV asyryň
ikinji ýarymynda göç edendikleri hakyndaky taryhy maglumatlary ýüze çykarmakda
esasy çeşme hökmünde häsiýetlendirmek bolar.
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Durmuş Özbaşı & Serdar Arcagök
The Impact of Stem in The Learning Process: A MetaAnalysis Study
1. Introduction
STEM as a concept includes educational activities achieved from elementary
education to graduation covering fields of science, technology, maths and engineering
(Gonzalez & Kuenzi 2012.). It is worth mentioning that STEM as a discipline is addressed
to everyday life problems of science, technology, maths and engineering in the context
of a lesson, topic or unit (Moore et al. 2014). Educators, politicians and various industry
associations find STEM skills important in the warfare with social and economic
difficulties (Prinley & Baranyai 2015). In this context, schooling of STEM is conceivable
to play a critical role in supporting future workforce, productivity, innovation and
economic growth (Education Council 2015; European Parliament 2015).
It is seen that the disciplines comprising STEM are science, technology, engineering
and mathematics. Of these, the discipline of science involves investigation of the natural
world based on concepts, rules, phenomena and laws related to physics, chemistry and
biology. Although the discipline of technology is not a strict discipline area, it involves
the manufacturing, testing and implementation processes of equipment and materials
and the self-remanufacturing processes of these tools with individual assistance. The
engineering dimension of STEM consists of both designing hand-make products and the
accumulation of knowledge about the problem-solving process. The engineering
dimension also utilises technological tools as well as the science and mathematics
disciplines. Mathematics, which comprises the final discipline of STEM, is the
examination of patterns among quantities, numbers and spaces. The science,
engineering and technology disciplines are also used in this discipline (National
Research Council 2009).
1.1. STEM in Education
As an educational discipline, STEM can be defined as a discipline created by several
disciplines coming together. Within this framework, STEM is a holistic discipline which
performs the duty of a bridge between different disciplines (Morrison 2006). This
education can also be defined as a 21st century skill which applies the disciplines of
science, technology, engineering and mathematics together and associates them with
daily life (Moomaw 2013; Voutour 2014). STEM can also be regarded as an educational
approach which evaluates events that students come across in their daily lives by
associating these with the discipline areas of science, technology, engineering and
mathematics (Lantz 2009). It is worthy of note that STEM has been widely used in the
field of education in recent years with the aim of developing interdisciplinary knowledge
and skills. In this context, this education is advocated to be a driving force that is
necessary for a country’s technical and scientific development (Kuo vd. 2019). The
educational goal of STEM is to benefit from the disciplines of science, technology,
engineering and mathematics in order to create solutions to problems encountered in
life (Feldman 1994). In one aspect, STEM involves adapting the discipline areas of
technology and engineering to the subjects of science and mathematics with the aim of
revealing the framework of scientific applications. In another sense, STEM integrates

the four discipline areas of science, technology, engineering and mathematics according
to the aim of each lesson that is to be taught (Julia & Antoli 2017). In other words,
instead of dealing with the four different disciplines in the form of separate lessons, they
are included in a cohesive learning paradigm based on practices in the real world
(Kakarndee vd. 2017). It is emphasised that the four discipline areas (science,
technology, engineering and mathematics) support students’ adaptative skills for
innovations as well as their social, self-control and communication skills (Bybee 2010).
In order to educate students who will keep up with developments in the fields of
technology, engineering, mathematics and science, it is necessary to develop STEM
education and the design understandings related to this field of education (Tseng vd.
2013).
By integrating students’ ever-increasing needs for mathematics and science
education at school with the fields of technology and engineering, STEM supports the
ability to orient them towards future work areas as better-equipped and better-prepared
individuals (Brown vd. 2011). Furthermore, many countries nowadays aim to tackle the
economic problems that they may encounter by adapting to their teaching programmes
an educational understanding that takes STEM-centred skills into account (Knowles vd.
2018). Based on the fact that information and communication technologies are
assuming an increasingly complex structure nowadays, there is a need in the 21st
century for individuals who are both equipped with up-to-date knowledge and can solve
problems in supra-disciplinary fields, who can display a critical approach, who act
flexibly and who have high-level communication skills. It is emphasised that this need
can be met with STEM education and that these individuals can be raised within the
framework of this approach (Voogt & Pareja-Roblin 2010). The aim of STEM education
is not only to prepare students for professional areas in the future, but also to contribute
to their acquisition of a series of thinking, reasoning and teamwork skills that they will
be able to use in all areas of life. Within this scope, STEM integrates subjects formed
from different disciplines in the existing teaching programme (Chanthala vd. 2018).
Another aspect of STEM consists of seeking solutions to current problems. In this
context, students strive to seek solutions to social, economic and environmental
problems that they encounter in communal life. In this way, this training contributes to
students’ ability to deal with problems that they come across in daily life (Bryan vd.
2016). In the current information age, the main aim of the education system, in line with
this approach, is to foster skills that will enable individuals to access and use the
information that they need by themselves rather than by directly transferring
information to them (Gustiani vd. 2016). Taking these aims into account, STEM can be
considered as a tool for supporting students, who will be the inventors of the future, in
finding creative solutions to the problems that they meet (Roberts 2012). STEM is an
important tool for developing high-level thinking skills such as collaboration, analysis,
evaluation, discovery and invention in children in the primary school period. At the same
time, this tool can be applied to a large part of students’ in-class and out-of-class life
areas that make up their learning experiences (Tran 2018). The functionality of these
applications depends on fostering STEM in students at young ages. Activities that will
support the interest, curiosity, experiences, ideas and social and emotional competences
of young students, who are more interested, curious and willing, should be conducted
by means of STEM (Ngo & Richert 2018; Tungsombatsanti vd. 2017).
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In the 21st century, to meet the need for creative, productive individuals who can
criticise, inquire, and think analytically in the fields of science, technology, engineering
and mathematics, the implementation of new and different curricula for the teachinglearning processes in these fields has become imperative. It is stated that STEM, which
contributes to individuals’ interdisciplinary studies and to their multidimensional
development by bringing together different disciplines with a holistic approach, has the
potential to serve this purpose (Pekbay 2017; Yıldırım & Selvi 2017). It is reported that
the integrated education in STEM has positive effects on teachers’ teaching strategies
and on students’ attitudes and academic achievements (Capraro & Han, 2014).
Experimental studies conducted in this context have revealed that integrated STEM
education has positive effects on students’ achievement (Austin vd. 1997; Cotabish vd.
2013; McClain 2015), their scientific process skills (Cotabish vd. 2013; Simsek 2019;
Yamak vd. 2014), their attitudes and interest at school (Simsek 2019; Tseng vd. 2013)
and their motivation for learning (Gutherie vd. 2000). In recent years, teachers have
been encouraged and supported with respect to integrating STEM education into their
classes. One of the main reasons for this encouragement and support may be the deep
contribution made by STEM to students’ content knowledge (Kuenzi 2008). Other
reasons may be STEM’s encouragement of students by actively involving them in the
learning process and its contribution to their grasp of specific content (Meyrick 2012).
1.2. Overview of The Present Study
Most important among the 21st century skills that are required by an information
society in a globalising world are core skills that will require individuals to use high-level
mental skills such as complex problem solving, critical thinking, creativity, people
management, acting in harmony with others, emotional intelligence, analysis and
decision making, adaptation to the service sector, negotiation and cognitive flexibility.
Technological developments that emerge as a result of the information society mean that
it has become almost compulsory for education environments to adapt to this developing
technology, and they have become closely associated with the power of countries to
compete with each other on a global level, which can only be supported and developed
with innovation initiatives like technology.
The theoretical knowledge that students learn in their lessons can be transformed
into practice by means of STEM activities. In other words, STEM enables students to be
equipped with the skills required by the age such as high-level thinking, product
development and making inventions.
In this study, analysis has been performed with an experimentally designed metaanalysis, dealing with the ways in which STEM affects students’ academic achievements
with a holistic approach. Moreover, an attempt has been made to determine what kind
of effect education level, subject area, sample size and publication type have in STEM
studies, and in which of these variables STEM activities achieve their aim. It is believed
that the study will make a significant contribution to the field literature, since it not only
deals with STEM in general, but also examines its effects with sub-variables.
2. Method
In this study, the meta-analysis method, also known as analysis of analyses and
which enables the interpretation of semi-experimental and fully experimental
quantitative research results, is used to examine the effect of STEM on student success.
Meta-analysis is a statistical approach which allows for the findings of multiple studies
conducted on a specific subject in different universes or samples to be combined, and

for these findings to be reinterpreted and a consensus on them to be reached by
performing statistical analysis on them (Glass vd. 1981; Hedges 1992; Sterne vd. 2000).
For meta-analysis, which was first proposed in 1978 with “Cohen’s d”, to be carried out,
studies must have degrees of effect. With the meta-analysis method, results of several
studies made on the same subject are standardized by converting them into a common
metric, and statistical results can be revealed together with the research characteristics.
The general aim in meta-analyses is to reveal the degree of effect of the method used in
the experimental groups and to be able to make an interpretation about the general
findings of the studies via this degree of effect. Sacks et al. (1987) stated that there are
four general aims of meta-analysis. These are: a) to increase statistical significance by
increasing sample size, b) to reduce or eliminate inconsistencies among findings of
several mutually independent studies conducted on a specific subject, c) to increase
estimations of effect size, and d) to make deeper syntheses based on the common
findings of studies.
2.1. Data Collection
The studies examined within the scope of the research subject consist of studies
aimed at determining the effect of STEM education carried out in classroom practices
on students’ academic achievement. Within this scope, the first study was accessed in
July 2019, while the last study was accessed in September 2019. When considered the
basic criteria, an attempt was made to access studies published on Turkish Higher
Education Council’s National Thesis Centre, Google Scholar, Web of Science, Australian
Education Index, Scopus and Eric databases. Turkey National Council for Higher
Education Thesis Center, Google Scholar, SSCI, AHCI, Australian Education Index,
studies published in the Scopus database and Eric were examined considering the main
criteria. During the data collection process “Stem”, “Stem egitimi” (“Stem education” in
Turkish) and “Stem education” keywords were used. As a result of that, a total of 1235
studies were accessed from different databases. The detailed information on the flow of
the data collection process is given in Figure 1 in accordance with the Prisma Flow
Diagram (Talan vd. 2020; Moher vd. 2009). As shown in Figure 1, we attained a total
number of 442 experimental studies about STEM. Setting the criteria for studies
obtained both prevents publication bias and facilitates the acceptance for implementing
meta-analysis. In this context, the following criteria were taken as the basis:
a. Postgraduate thesis and articles published in Turkey and abroad between the
years 1993-2018 and investigating the effect of STEM practices on student achievement
were examined (n=1235).
b. Some studies were excluded due to duplication (n=220)
c.
Some studies contained irrelevant topic aspect of experimental STEM studies
(n= 608).
d. . After elimination, we had 407 studies. 111 of these studies were not met the
inclusion criteria. Besides, studies that did not include any statistical findings intended
for determining effect sizes were not taken into consideration.
e. Some of the 296 studies were expelled for reasons such as insufficient
information in their content, non-eligibility, poor quality, and adequacy (n=267).
f.
In this research, studies in which the experimental group consisted of STEM
applications, and in which the control group consisted of traditional practices, were
taken into consideration. The obtained data were analyzed within this framework.
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g. Studies including sample size (N) of experimental and control groups for
calculating effect sizes, and post-test arithmetic mean and standard deviation (Sd)
values of these groups were considered. Furthermore, studies that included either one
of the arithmetic mean or standard deviation (Sd) values or that included neither of
these was examined within the scope of the research. Of these studies, those which
included sample size (N) and p-value; arithmetic mean, sample size (N) and t-value (tvalue for independent samples); sample size (N) and t-value were considered (since their
effect sizes could be calculated) and included in the study (n=29).
h. Data of studies that had more than one post-test control group or post-test
experimental group and whose findings of any test were determined by the random
method were examined as part of the study.
i.
Data of studies that applied more than one achievement test and whose
findings of any achievement test were determined by the random method were
examined as part of the study.
j.
In this study, a total of 29 studies that met the set criteria were analysed.
Figure 1. Flow chart for selection of studies
By taking the basic criteria into account, an attempt was made to access studies
published on databases such as the Turkish Higher Education Council’s National Thesis
Centre, Google Scholar, SSCI, AHCI, Australian Education Index, Scopus and Eric.
During the data collection process, key words such as “Stem”, “Stem egitimi” (“Stem
education” in Turkish) and “Stem education” were used, and as a result of the scan
carried out, a total of 104 studies were accessed from different databases. Since 75 of
these studies did not meet the specified criteria, they were removed from the scope of
the research. In this study, a total of 29 studies that met the set criteria were analysed.
All the studies with their variables and moderator codings included in the meta-analysis
are given in Appendix A
2.2. Variables
In the study, effect sizes (ES) obtained as a result of the statistical analyses from each
study conducted on the effect of STEM education are expressed as the dependent
variable.
The independent variables included in meta-analysis are defined as the study
characteristics. Independent variables are coded in the form of characteristics and
defined as explanatory variables (Bernard et al., 2004). The study characteristics of this
research are shown in Fig. 2 below:
Figure 2. Research variables
2.3. Coding of Data
The research data were first determined from databases included in an electronic
environment and collected in a common data pool. Within this framework, the coding
form created in Excel format consists of two parts. The first part is specified under 7
headings, and the studies included in this part were coded as M1, M2, M3…...Mn.
Moreover, the data for when each study was carried out and the names and surnames of
the authors who conducted the studies are included in this part. Information about the
characteristic variables (independent variables) is also given in this section. These are in
the form of education levels, subject areas, sample sizes for which STEM education
applications were carried out, and the periods over which they were conducted. The
second part of the coding form includes numeric values that allow the effect sizes of the
coded studies to be determined by statistical methods. These are the effect sizes of the

experimental and control groups of the studies, their arithmetic means, standard
deviations (Sd), or independent samples t-values and p-values.
2.4. Data Analysis
After completing the data to be used in meta-analysis, all data were prepared with
Microsoft Office Excel program then descriptive analysis were carried out. In this study,
Comprehensive Meta-Analysis (CMA) (Borenstein & Rothstein 1999) and MetaWin
(Rosenberg vd. 2000) statistical software programs were used for the effect sizes each
of all study, heterogeneity test, and publication bias calculations. Each of study to be
included in the meta-analysis was dealt with in a detailed and in-depth way, and the
effect sizes of these studies were analysed. In this study, Hedges’ g effect size is used and
calculated. In the studies included in the meta-analysis, by using the number of samples
in the studies, arithmetic means of the groups, standard deviations or test statistics of
the studies (F, t, X² etc.), the differences between the means of the experimental and
control groups are revealed by determining the effect sizes calculated with Hedges’ g
values. Since meta-analysis is carried out on previously conducted studies, all studies
that fitted the specified criteria were included in the research. In this context, the
research was conducted by examining a total of 29 studies that matching the criteria.
2.5. Heterogeneity
When conducting a meta-analysis, the heterogeneity test plays an important part in
choosing whether the model selected is to be created based on the random-effects model
or the fixed effects model In other words, if the calculated p value as a result of the
heterogeneity test is less than 0.05 (or the calculated Q value is greater than the value
corresponding to the DF value in the ꭕTABLE 2 ), this situation is significantly different
from each other, which is considered for meta-analysis, that is, they are heterogeneous.
In this case, the meta-analysis should be conducted according to the random-effects
model. However, if the P value calculated as a result of the heterogeneity test is greater
than 0.05 (or if the Q value calculated is less than the value corresponding to the DF
value in the ꭕ table 2 ), then this indicates that since the studies have taken up for metaanalysis are similar to each other or homogeneous. Within this context, the analysis
should continue with the fixed effects model as a meta-analysis method. The data
obtained as a consequence of the heterogeneity test is very important as it will be used
in the selection of the model to be applied in the calculation of the overall effect. In other
words, after this analysis, it is decided whether the analysis will be performed with
random effects model (REM) or fixed-effects model (FEM) (Borenstein vd. 2009; Dinçer
2014). Within this framework, it is called for to perform subgroup analysis (moderator
analysis) for determining the reason for heterogeneity. The p and Q values obtained as
a result of the heterogeneity test carried out in this study revealed that the studies had a
heterogeneous structure. Accordingly, the analyses carried out were made according to
the random-effects model.
3. Findings
When the research comparing the 29 experimental studies related to STEM
applications was considered as a whole, 1536 students made up the experimental group,
while 1688 students made up the control group. The frequency (f) and percentage (%)
distributions of the independent variables included in the research are shown in Table 1.
Table 1. Descriptive Statistics
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Variable
Frequency (f)
Percentage (%)
Educational level
Primary school
18
62.06
Undergraduate
6
20.69
High school 5
17.25
Subject
Science
16
55.17
Mathematics 7
24.14
Computer and Instructional Technologies
6
20.69
Application Period
1-5 weeks
8
27.59
5-10 weeks 14
51.72
Over 10 weeks
7
24.13
Sample Size
2-50 11
38
51-100
11
38
Over 100
7
26
Publication Type
Thesis
13
55.17
Article
16
44.83
When Table 1 is examined, it is seen that the highest number of studies (18= 62.06%)
were carried out at primary school level, while the fewest studies (5= 17.25%) were
conducted at high school level. 6 of the studies (20.69%) were made at undergraduate
level. When the subject areas in which the studies were made are considered, it is
striking that the majority of the studies (16= 55.17%) on STEM applications focused on
the field of science. This was followed by 7 studies (24.14%) on mathematics and 6
studies (20.69%) on computer and instructional technologies. It was determined that
the most studies (14) had application periods for STEM education of 5-10 weeks
(51.72%). 8 of the remaining studies had implementation periods of 1-5 weeks (27.59%),
while 7 of them had application periods of over 10 weeks (24.13%). The number of
studies with sample sizes between 2-50 was 11 (38%). This number (11) was the same for
studies with sample sizes
between 51-100 (38%). The remaining 7 studies had sample sizes of over 100 (26%).
Considering publication types, it was seen that 16 were theses (55.17%), while 13 were
articles (44.83%).
3.1. Effect sizes of the studies
The effect directions, standard errors and variances of the studies included in the
research, determined according to Hedges’ g, are shown in Fig. 3 below.
Figure 3. Effect directions, standard errors and variances of studies
The diagram in Fig. 3 shows that 24 of the studies included in the meta-analysis had
a positive effect size, while 5 of the studies had a negative effect size. The study coded
M12 had the widest confidence interval, while the study coded M13 had the narrowest
confidence interval. Considering the analysed studies as a whole, 24 (82.75%) of the 29
studies reveal that the STEM education applications were positively oriented.
3.2. Publication bias
In this study, in which the effect of STEM education applications on academic
achievement was investigated, the Funnel Plot was examined, and the Rosenthal’s fail-

safe N and Begg-Mazumdar rank correlation statistics were analysed. The results of
these analyses are shown in Fig. 4.
Figure 4. Publication bias.
As can be seen in Fig. 4, there is a symmetrical dispersion and a large percentage of
the studies included in the research are located inside the funnel. Considering that a
scatter plot is not sufficient on its own for determining publication bias, the Rosenthal’s
fail-safe N and Begg-Mazumdar rank correlation values were examined to determine
whether or not there was publication bias in the studies included in the research.
Table 2. Rosenthal’s fail-safe N (FSN) values
Z-value for studies examined 14.54964
p-value for studies examined 0.000000*
Alpha
0.05
Directions
2
Z-value for alpha
1.95996
Number of studies examined 29
FSN 1570
*p < .05
Table 2 shows that as a result of the analysis carried out, for a p= .0 statistical
significance value to become p> .05, there have to be 1570 studies with an effect size
value. When Rosenthal’s fail-safe N statistic is high compared to the number of studies
analysed, this indicates that results obtained from findings are resistant to publication
bias. This FSN value is calculated using the formula N/(5k+10). The fact that as a result
of the statistical analyses made with the Rosenthal method, the value obtained in this
study was found to be 10.82, indicates that the meta-analysis results are considerably
resistant for primary studies to be made on similar subjects in the future.
3.3. Examination of distribution statistics for effect models
Table 3 shows mean effect sizes (ES), degrees of freedom, total homogeneity values
(Q) and confidence intervals for effect sizes according to fixed and random effects
models.
Table 3. Mean effect sizes and homogeneity values according to model types
Model Type N
Z
Q
ES
95% Confidence Intervals
Lower Limit
Upper Limit
Fixed Effects Model (FEM)
29
12.070
536.851
.422
.353
.490
Random Effects Model (REM) 29
4.252
.703
.379
1.027
According to table 3, since the Q statistical value of 536.851 obtained in this study
was greater than the critical value (41.337), it can be said that the effect size value had a
heterogeneous structure. Within this framework, since the findings obtained had a
heterogeneous structure in this study, analyses were carried out according to the
random effects model. As a result of the analyses made according to the random effects
model, it was determined that with an effect size value (ES) of .703, academic
achievement was greater with STEM applications than with traditional educational
practices. It was determined that the effect size calculated in this study was at a medium
level.
3.4. Education level
In terms of the education level variable for the studies conducted on the subject of
STEM, the studies were categorised in three different sub-groups in order to determine
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total effect size. These are: primary school (from first grade up to eighth grade), high
school (from ninth grade up to twelfth grade) and undergraduate.
Table 4. Effect sizes determined according to education levels
Education Level
N
ES
95% confidence interval for effect size
Lower Limit
Upper Limit
Primary school
18
.344
.262
.708
High school 5
1.188
1.029
1.366
Undergraduate
6
.494
.281
.708
Table 4 shows that according to education levels, the highest effect size value (ES=
1.188) was for the high school grade, while the lowest effect size value (ES = .344) was
for the primary school grade. Since the Q statistical value of 1.188 obtained in this study
was smaller than the critical value of 5.991, the homogeneity test for effect size revealed
a homogeneous structure, and therefore, the fixed effects model was used. Since the
effect sizes among the groups formed for education levels were (Qb = 1.185, p <.05),
effect sizes differed significantly according to education level.
3.5. Subject area
With the aim of calculating total effect sizes of the studies carried out in relation to
STEM according to subject area, the studies were dealt with under three main headings.
Of these, studies conducted in the fields of physics, chemistry and biology were gathered
together under the heading of science. The other two subject areas were dealt with as
computer and instructional technologies, and mathematics.
Table 5 Effect sizes determined according to subject areas
Subject Area N
ES
95% confidence interval for effect size
Lower Limit
Upper Limit
Science
16
.992
.881
1.104
Mathematics
7
.514
.387
.641
Computer and Instructional Technologies
6
.02
.143
.094
Examination of table 5 reveals that according to the subject areas in which the STEM
applications were carried out, the highest effect size (ES= .992) was determined for
science, while the lowest effect size (ES= .02) was determined for computer and
instructional technologies. In the homogeneity test, a Q statistic of Qb =2.999 was
calculated. Since the Q statistical value of 2.999 obtained in this study was smaller than
the critical value of 5.991, the homogeneity test for effect size revealed a homogeneous
structure, and therefore, the fixed effects model was used. Since the effect sizes between
groups calculated according to subject area were (Qb = 2.999, p < .05), effect sizes
showed significant differences according to subject area.
3.6. Sample size
With the aim of calculating total effect sizes of the studies carried out in relation to
STEM according to sample size, the studies were categorised under three sub-headings.
One of these consisted of studies having sample sizes of between 2-50. The other two
sub-headings were studies having sample sizes of between 50-100 and studies having
sample sizes of over 100. The findings related to sample sizes are presented in Table 6.
Table 6. Effect sizes determined according to sample sizes
Sample Size N
ES
95% confidence interval for effect size

Lower Limit
Upper Limit
2-50 11
.780
.578
.982
51-100
11
.706
.552
.860
Over 100
7
.418
.335
.500
Table 6 shows that when sample sizes of the studies made in the context of STEM
are taken into account, the highest effect size (ES= .780) was revealed to be for studies
having sample sizes of 2-50. On the other hand, the lowest effect size (ES = .418) was
determined to be for studies having sample sizes of over 100. Taking ES values into
account, it can be said that the effect size distributions of the studies had a homogeneous
structure. Accordingly, the research findings were evaluated according to the fixed
effects model. It was determined that the studies showed significant differences in effect
size between groups according to sample size (Qb = 1.020, p < .05).
3.7. Publication type
With the aim of determining total effect sizes of the studies carried out within the
scope of STEM applications according to type of publication, the studies in this context
were examined under two main headings, namely articles and theses. Distribution of the
findings according to this variable are shown in Table 7.
Table 7. Effect sizes determined according to publication type
Publication type
N
ES
95% confidence interval for effect size
Lower Limit
Upper Limit
Articles
16
.536
.451
.620
Theses
13
.480
.364
.596
According to Table 7, when publication types of the studies carried within the
framework of STEM applications are considered, it is seen that the effect size of the
articles (ES= .536) was at a higher level than the effect size of the theses (ES= .480). In
the light of ES values, since it was determined that the effect size distributions of the
studies had a homogeneous structure, the findings obtained were evaluated in the fixed
effects model. It was determined that the studies showed significant differences in effect
sizes between groups with respect to publication type (Qb = 3.039, p < .05).
4. Discussion and Implications
With the knowledge- and skills-based development of the economy nowadays, the
necessity for students to be equipped in that direction has led to the widespread use of
STEM in the field of education (Brenneman vd. 2018; Ibanez vd. 2014). The findings
obtained in this study have also revealed STEM to be an effective component for
increasing student achievement compared to traditional practices. Indeed, the findings
of the research, carried out at different levels of education, show that STEM education
increases student success (Caliendo 2015; Knowles 2017; Kou vd. 2019;
Tungsombatsanti vd. 2018). There may be a number of reasons why STEM has a positive
effect on students’ academic achievement. These reasons can be listed as contribution to
meaningful learning (Tungsombatsanti vd. 2018), support for problem-solving skills
(Caliendo 2015), development of scientific process skills (Caliendo 2015), improvement
of creative thinking skills (Bender 2017), and increasing willingness for learning (Kuo
vd. 2019).
In this study, it was seen that when the effect sizes of education levels were compared
in line with the findings of 29 studies discussed within the scope of the meta-analysis,
the effect sizes of STEM applications carried out at high school level received high
positive values. It was determined that STEM applications carried out at undergraduate
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level received medium positive values, while applications carried out at primary school
level had a low positive effect size. One of the reasons for this may be that STEM
conducted at high school level is more interesting and motivating for students. The fact
that the effect size of STEM at primary school level was at a low level may be due to the
units or subjects chosen for STEM at this level. Indeed, the fact that STEM will be
encountered by students in their daily lives and the need for STEM to consist of activities
that will stimulate them is stressed by researchers (Knowless 2017; Scalise vd. 2018).
With regard to another variable of the study, that of subject area, it was determined
that STEM showed significant differences. It was seen that STEM carried out as part of
science lessons had a high positive effect size, while applications carried out in
mathematics classes had a medium positive effect size. However, applications carried
out in the field of computer and instructional technologies had a low positive effect size.
The fact that STEM develops students’ high-level thinking skills and fosters significant
learning in students in the subjects of science and mathematics has also been revealed
by various studies conducted in this field (Bender 2017; Kuo vd. 2019; Tungsombatsanti
vd. 2018). The reasons why studies on STEM activities in the field of computer and
instructional technologies had low effect sizes may be because students already use
technology widely during their undergraduate education, and because they have already
acquired knowledge, skills and competence in education technologies.
Another area of the study in which comparison was made regarding effect sizes was
that of sample sizes of the experimental studies. The effect sizes of studies having sample
sizes of between 2-50 were at a high level in a positive direction, while effect sizes of
studies having sample sizes of between 51-100 were medium-level and positive. It was
also determined that studies with sample sizes of over 100 had medium-level, positive
effect sizes. The reasons for these findings may be that smaller samples increase the
internal validity of studies that they contribute to better understanding of participants’
wishes and expectations and that participants have the opportunity for more practice.
According to the publication type variable, it was determined that the effect sizes of
the articles and theses conducted within the scope of STEM had medium positive levels.
However, it was seen that the effect sizes of the articles were higher than those of the
theses. From this point of view, the reasons for these findings may be due to the fact that
for the articles, the reviewers carried out their evaluations meticulously, and that the
articles were examined both by field editors and by reviewers related to the field, in
several areas (theoretical framework, originality, method used, adherence to ethical
rules, and consistent presentation of findings and conclusions).
This study has various implications for researchers, educators and implementers.
The study reveals that STEM has positive effects on the academic achievements of
students studying at different levels of education. Further implementation of STEM in
different subjects learnt by students studying at different levels of education can be a
factor that will enhance their learning experiences and therefore increase their academic
achievements.
5. Limitations and Suggestions for Future Research
In this research, studies carried out in the subjects of Science, Computer and
Instructional Technologies, and Mathematics were evaluated. However, since studies
encompassing the subject of engineering in the field of education could not be accessed,
studies related to the subject of engineering were not included in the research, which is
revealed as a limitation on the research.

It can be recommended that researchers are encouraged towards increasing the
number of research studies in which STEM education is carried out in different subjects.
Another recommendation that can be made is that studies revealing that STEM
applications increase students’ academic success can be explained to students by means
of workshops, conferences and projects, and support can be given for students’ active
participation in activities that involve STEM education practices.
6. Conclusion
This study shows that STEM activities conducted in the field of education are more
effective than traditional practices. Another finding revealed in the study was that the
education level variable of STEM was an effective variable. Furthermore, it was observed
that the subject area variable was also an effective variable with regard to STEM. It was
determined that STEM produced effective results in the subjects of science and
mathematics. Another finding determined as a result of the study was that sample size
and publication type (theses and articles) were effective variables in determining the
effect values of STEM.
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Ilgım Özergün & Serdar Arcagök & Fatih Doğan
Evaluations of Teaching Chemistry Program with ManyFacet Rasch Analysis: Turkish Context
1. Introduction
In today’s globalized world, scientific knowledge and technology have always
developed and innovate. Societies from all over the World try to follow developments in
science and technology so that adapting to today’s modern world (Ozdemir 2011). Even
though globalization seemed to be an economic or political issue, it is educational at the
same time (Spring 2008). Undoubtedly, science and technology education is one of the
most important disciplines that will help us catch up with the age. Therefore, both
curriculum developers and educational policymakers give importance to the
improvement of educational programs and curriculum (Ergun 2013). Accordingly,
societies have started to give more importance to science teaching day by day and renew
and update their education and training programs according to the needs of the age.
Science and technology education starts in pre-school and continues through all of the
levels of education. Accordingly, it is expected that science and technology teachers from
all levels will follow the global World in accordance with the needs of the age, and the
education they receive will be in line with the needs and expectations of today’s world.
Just like other countries, Turkey has given significant importance to science and
technology therefore turkey’s educational programs and their curriculum at all levels are
updated according to the needs of the contemporary world. In Turkey, science and
technology education is given under the name of physics, chemistry, and biology lessons
at the secondary education level.
Chemistry: it is a science that deals with the properties, interactions, and
transformations of matter and matter at the macro and micro level. Many events and
situations that we frequently encounter, observe, and use in nature or environment in
daily life are directly or indirectly related to chemistry (Ozden 2007). Similarly, to be
science literate, it is necessary to learn chemistry education, which is a sub-branch of
science, well. Chemistry education in high schools is given by teachers who are graduates
of the chemistry teaching undergraduate department. For a good chemistry education
to take place, chemistry teachers must be well-equipped individuals (Ergun & Avcı
2012). The most important point in this context is the content of the teaching chemistry
program’s curriculum. In recent years, many countries have renewed teaching chemistry
program’s curriculum and tried to adapt them to the needs of the age. Curriculum
clarifies many issues such as how countries want to train individuals, what teachers and
students should do, how to make assessment and evaluation, and the selection of
materials to be used in education. Therefore, the chemistry teaching undergraduate
program has also changed over time in line with the needs of our country.
2. Theoretical background
2.1. Teaching Chemistry Programs
Teaching chemistry programs’ curriculums aim to raise high school chemistry
teachers (Morgil 1993). This program takes 4 years including general chemistry,
pedagogical and chemistry teaching courses. However, these courses are subject to
change due not only to following scientific and technological developments but also to

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 356
meet the criteria of globalized, modern world. Gomleksiz and Kilinc (2012) have
conducted a study with academicians who work at educational programs and teaching
departments to investigate academicians’ opinions on how globalization might affect
educational programs. According to the findings of the study, participant academicians
said that educational programs and curriculums are supposed to update by considering
developments of scientific knowledge and technology. Accordingly, Ruggiero and Mong
(2015) have worked with high school chemistry education curriculum does not
sufficiently include technology integration, authentic assessment techniques, and lots of
concepts might derive students to memorize facts. Therefore, it can be said that both
teacher education programs and K-12 curriculums needed to change. Teachers who are
educating future generations which will contribute to the improvement and
development in today’s world’s conditions of nations. Providing a globalized approach
to education is only possible with qualified and modern teacher education programs
(Erdem 2012; Wei 2020; Veal 2004) conducted a study with pre-service teachers so that
revealing their expectations from teacher education programs. According to participant
teachers, they expect more subject-based, innovative programs that include high-order
thinking skills, 21st-century skills, and life-long professional development. In this way,
they might feel to prepare themselves for the following generation.
2.2. The necessity of changing teaching chemistry curriculum
By considering expectations of teachers, society, and the World; the Ministry of
National Education (MoNE) is published a report called “The 2023 Education Vision”
in 2018. In this report, it is stated that the teaching occupation needs a revision by
considering the development of scientific knowledge and technology. Accordingly,
teachers are raised at faculty of education where need to have modern, globalized and
up to date curriculum which includes science process skills, learning by doing, rich and
up to date content, student’s centeredness, 21st century needs, and process and resultoriented assessment techniques (Ministry of National Education 2018). These
competencies are similar to the “Future of Education and Skills” document published by
OECD (2018). Therefore, it can be claimed that Turkey has a similar vision of the global
World. Today’s World needs modern and globalized approaches for education. Parallel
to the 2023 Education Vision (MoNE 2018) and Future of Education and Skills (OECD,
2018) teaching chemistry program’s curriculum need to change. Ozyurt, Bahar, and
Nartgun (2017) stated that there are discrepancies between MoNE programs and
teacher education programs according to their vision, aim, and objectives. Accordingly,
the CoHE of Turkey has been updated to undergraduate level teacher education
programs by 2018. With this change, Turkey’s educational faculties, be prepared for a
globalized world by presenting a modern program to teacher education programs.
Changes in the undergraduate level educational programs are also supported in the 2023
Education Vision, by bringing our country to a globalized, modern level in education by
scientific and digital literacy (Doğan 2019). Furthermore, by these changes and
improvements, different vision, aim, and objectives between MoNE (2018) programs
and undergraduate level teacher education programs have eliminated. Turkey, as a
developing country, gives an effort to improve teacher education programs.
Turkey’s Higher Educational Council has been updated to undergraduate level
teacher education curriculum by the 2018-2019 academic year to modernize and adapt
to today’s world. There are several reasons for improving the undergraduate level of
teacher education curriculum. These reasons are including but are not limited to;

chasing a globalized world, following 21st-century skills, and adding pedagogy lessons.
Also, there was no change or improvement in more than ten years. For this reason, it
can be said that old programs were out-of-date. The factors that cause the program to
be updated according to the results of the research and evaluation of the teaching
undergraduate programs (Bawane 2009; Ozoglu 2010). The fact that more than ten
years have passed since the update of the teaching undergraduate program has been
carried out, however, in the changing time, the courses for teaching undergraduate
education and the teaching profession courses are updated, and the emphasis on these
courses in undergraduate programs is increased, the new needs of the changing
education system are created factors. In addition to these factors, it was seen as a need
to harmonize the recently updated teacher training undergraduate programs with the
curriculum put into practice by the Ministry of National Education (MoNE 2018).
2.3. Dimensions of Curriculum
A curriculum is an official written document, a design plan which taught in schools
or universities (Olivia 1997). Each curriculum has 4 dimensions which are 1) aims, goals,
and objectives, 2) subject matter, 3) learning experiences, and 4) evaluating approaches
(Ornstein & Hunkins 2009). Each of these dimensions take part in all curriculums.
Firstly, aims, goals and objectives focus on statements of the educational action. While
aim is the most general statement, objective indicates specific outcomes and
expectations. Each curriculum has general and specific aims, goals and objectives. The
second dimension is subject matter which demonstrates subjects to be taught. This
dimension related to determination of courses, identification of topics and organizing
these experiences. Third dimension is learning experiences which focuses on selection
and organization of learning experiences. The last dimension is evaluating approaches
relies on assessment and evaluation strategies. While a curriculum is evaluating these
four dimensions should be considered.
3. Many-Facet Rasch Analysis
Previously, many of the educators use parametric statistic tests so that analyzing
their data. However, multiple-choice test data are not always meet the criteria of
parametric assumptions because of the facts there is no agreement on what causes slight
deviation from an assumption (Siegel 1956). To solve this problem Rasch (1960)
suggested theory-based, informative, valid, and reliable solutions for science educators.
Linacre (2014) stated that Rasch Analysis can be used for rater effect to reduce it. ManyFacet Rasch Model (MFRM) can be used where the variability of scores might be effect
analysis of scores and interaction between scores. Then objective and effective data
analysis is provided for researchers. Boone, Townsend, and Starver (2010) claimed that
Rasch Analysis has a strong quantitative approach, however, it should be used while a
research problem needs qualitative analysis and approach. Accordingly, the MFRM
approach provides impartial and effective analysis for standardized item and coder
reliability among multiple criteria, jury members, and projects (Brann vd. 2021).
4. Significance of the Study
In the examination of the previous chemistry education literature conducted in
Turkey, it has been revealed that there are many studies conducted to investigate
curriculums of undergraduate teaching programs (Erdogan & Koca 2016; Ozdemir,
2009; Yesilyurt 2019) or comparing different countries’ undergraduate teaching
programs (Ergun 2013; Ergun 2009). Therefore, most of these studies are document
analysis either collect data from written documents or participants of these studies are
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pre-service chemistry teachers, in-service chemistry teachers, and high school students
who took chemistry lesson. However, there is limited study on academicians’ opinions
about teaching chemistry programs, although their opinions are important since they
raise chemistry teachers. Academicians of teaching chemistry education program apply
undergraduate level chemistry teacher education programs prepared by CoHE (2018).
To fill this gap in the literature; the purpose of the present study is to investigate
opinions of academicians, who work at the chemistry teaching department, on the
updated teaching chemistry program’s curriculum for the 2018-2019 academic year in
Turkey. By considering this aim, these research questions have revealed;
1)
What are the content validity ratio and content validity index according to the
four dimensions (aims, goals and objectives; subject matter; learning experiences;
evaluating approaches) of the teaching chemistry curriculum?
2) What is the distribution of jury-criteria item through calibration map according
to teaching chemistry curriculum?
3) How is jury members generous/ungenerous situation while evaluating teaching
chemistry program’s curriculum?
4) How are statistics of analysis of each criterion used in evaluating teaching
chemistry program’s curriculum?
5. Methodology
5.1. Research Design
This study follows a cross-sectional and particular scanning model approach
according to Creswell (2002). In the scanning model, data are obtained by only one
specific form, survey or test without interfering with the existing situation (Fraenkel and
Wallen, 2006). Also, Gay and Airasian (2009) stated that the purpose of this design is
to explain a current situation by analyzing and describing it. Teaching Chemistry
Program Curriculum of the 2018 was selected and evaluated based on a single
measurement.
5.2. Participants
Criterion sampling strategy from purposeful sampling methods was used by
selecting participants of this study. Criterion sampling is a strategy created by
researchers by considering the aim of the study and research questions (Sandelowski
2000). The target population of this study is academicians who work at the teaching
chemistry department of educational faculties. Accordingly, participants of this study
were 34 academicians who work in the department of chemistry teachers at different
universities located in Turkey. These thirty-four academicians are called “jury members”
in this study and coded as J1, J2, J3, ..., J34.
5.3. Data Collection
In this study data collection tool is a criteria form for evaluation of teaching
chemistry program curriculum developed by researchers of this study. The criteria form
has four dimensions which are 1) aims, goals, and objectives, 2) subject matter, 3)
learning experiences, and 4) evaluating approaches. At first, total 24 criteria developed
by taking into these four dimensions’ needs and requirements consideration. After
developing initial version of the criteria form, a table of specifications is prepared to
check the number and types of criterion to whether meet the needs and requirements of
dimensions of the curriculums. Then prepared items sent to chemistry teacher
education experts to review these items’ suitability to teaching chemistry education
program’s curriculum. After expert review process, remained 21 items prepared. These

21 items also sent to methodological, statistical, and language experts with the purpose
of each items’ suitability of purpose (Sondergeld & Johson 2014). After items cleared,
criterion form turned in type of 5-Likert scale. The 5-Likert scale represents “totally
agree”, “agree”, “neutral”, “disagree”, and “totally disagree” opinions of participants. In
the study, these criteria were referred to as C1, C2, …, C21. After the data collection tool
was prepared, researchers started to collect data during the 2019-2020 spring term. Due
to the coronavirus pandemic, data was collected online. First of all, researchers send an
e-mail to academicians who work in the teaching chemistry department. In this mail,
the aim of the study was shared by participants. Then by using a link located in the email, participants reached the questionnaire. Before they started, there was also a
statement about the research purpose and informed consent to be filled.
5.4. Data Analysis
Data analysis is conducted by using the MFRM frame with the FACETS program
which is developed by Linacre (2014). Previously, many of the educators use parametric
statistic tests so that analyzing their data. However, multiple-choice test data are not
always meet the criteria of parametric assumptions because of the facts there is no
agreement on what causes slight deviation from an assumption (Siegel, 1956). To solve
this problem Rasch (1960) suggested theory-based, informative, valid, and reliable
solutions for science educators. Boone et al. (2010) claimed that Rasch Analysis has a
strong quantitative approach, however, it should be used while a research problem needs
qualitative analysis and approach. Since the problem statement of this study is
appropriate for the nature of Rasch analysis, it is used. In this study two-facet, Rasch
Model design was used to analyze jury members’ evaluations about criteria. Accordingly,
for both facet score of criteria and jury members are calculated, independently. Baker
(2001) suggested that before conducting Rasch Analysis, three assumptions should be
provided which are (a) unidimensionality, (b) data-model fit, and (c) local
independence.
a. Unidimensionality
Unidimensionality is a mode factor for assessing the purposeful psychological
feature defined by Hambleton, Swaminathon, and Rogers (1991). Unidimensionality is
needed to compare the data is valid or not. For this reason, before interpreting the
results, unidimensionality should be checked. Exploratory Factor Analysis (EFA) is used
for the unidimensionality of the criteria survey. EFA is a kind of unidimensionality
analysis technique while finding the latent sources of both variance and co-variance
obtained in the data and for interpreting the data scores (Jöreskop & Sörborn 1993). The
normality analysis was firstly performed in EFA. Skewness and Kurtosis values were
determined as -1.511±.403 and 1.893 ±.788, respectively. The statistical value interval
for the 5 % confidence interval of skewness and kurtosis values is expected to be ± 2.58.
Also, this range for a 1% confidence interval is ± 1.96 (Liu, Marchewka, and Yu 2005).
Kaiser Mayer Olkin’s value (KMO) for the adequacy of the sample was found as .73. A
high KMO value means that each variable in the scale can be perfectly predicted by other
variables. Field (2000) also stated that 0.50 should be the lower limit for the KMO test
and that the data set cannot be factored for KMO≤0.50. Bartlett sphericity test was also
statistically significant (ꭕ2 (210) = 557.664; p <.01). Accordingly, the sample group is
suitable for EFA analysis. Table 1 has shown EFA results.
Table 1.
Exploratory Factor Analysis Results for Program Criteria
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Criterion No.

Factor Load

Criterion No.

Factor Load

Criterion No.

Factor Load

C1

.731

C8

.623

C15

.607

C2

.730

C9

.718

C16

.684

C3

.635

C10

.706

C17

.712

C4

.730

C11

.793

C18

.853

C5

.713

C12

.660

C19

.772

C6

.739

C13

.809

C20

.802

C7

.796

C14

.757

C21

.691

Eigenvalues = 11.172, Announced Variance = 53.20 %

From table 1 it can be claimed that the data is appropriate according to factor analysis
results. The criteria have 53.20 % announced variance result under a single factor
analysis. Also, the factor analysis of each criteria ranger from .853 to .607 shows that the
program evaluation survey has unidimensional. On the other hand, the reliability of the
criterion form was provided with the Cronbach alpha coefficient, and the Cronbach
alpha reliability coefficient for 21 criteria was calculated as .954. This reliability
coefficient is predicted to be quite sufficient for the criterion form. Also, according to
this result, it was seen that there was a high level of internal consistency among the
criteria items. Also, the Cronbach Alpha Coefficient is accepted as an indicator of the
homogeneity of the feature studied. Accordingly, it can be said that the criterion form is
homogeneous. There are different classifications in the literature for the interpretation
of the Cronbach alpha reliability coefficient. According to the widely accepted approach,
if the reliability coefficient alpha is greater than 9 (α ≥ .9), this is considered to be
“perfect” (Cortina, 1993; Streiner, 2003; Tavakol & Dennick, 2011). As the Cronbach
Alpha Coefficient approaches 1, the criterion form has a one-dimensional structure.
Finally, the item statistics of the criteria items in the evaluation form were examined on
the item-total correlation. Item total correlation is used to express the relationship
between the score obtained from each criterion and the total score. It can be said from
all results that the criterion form is dimensionless.
Table 2.
Item-Total Statistics
Item

Scale mean if
item deleted

Scale variance if
item deleted

Corrected itemtotal correlation

C1

72.0000

127.818

.701

Cronbach’s
alpha if
item
deleted
.952

C2

72.0882

126.204

.696

.951

C3

71.9412

129.390

.599

.953

C4

72.0882

125.053

.686

.951

C5

71.8235

124.271

.678

.952

C6

71.8529

129.523

.708

.952

C7

71.9412

125.572

.764

.951

C8

71.9412

127.572

.588

.953

C9

71.8529

126.493

.686

.952

C10

72.0882

124.022

.678

.952

C11

71.9412

124.906

.758

.951

C12

72.2059

125.199

.617

.953

C13

72.0882

122.750

.784

.950

C14

72.1471

123.644

.732

.951

C15

72.1176

126.107

.564

.953

C16

71.9706

124.757

.648

.952

C17

71.9412

124.845

.681

.952

C18

72.1471

121.220

.833

.949

C19

71,8529

124.917

.742

.951

C20

72,0882

121.659

.774

.950

C21

72,2353

124.125

.649

.952

Table 2 shows how the Cronbach alpha value changes with the criterion item.
Accordingly, when the values in the last column were examined, it was seen that there
would not be a big change in the reliability coefficient when any criterion item was
removed from the form. In short, no criterion item was removed from the criterion form
because it did not increase the reliability value.
b. Data-Model Fit
This study was used unexpected value or, standardized residual value (StRes) so that
comparing whether the data-model fit is suitable or not. Linacre (2014) claimed that for
appropriate data and model, less than 1 % of StRes value should be located in the range
of ±3. Similarly, less than 5 % of StRes value should be located in the range of ±2. In this
study, outside the range of StRes value of ±2 was 2.3 %; and, outside the range of StRes
value of ±3 was .4 % which means that data-fit model assumption was met by
considering StRes value.
c. Local Independence
Local independence is related to unidimensionality, but it demonstrates the
relationship between responses of criteria survey and response of each item. Local
independence supposes that if unidimensionality is provided, local independence is
provided too. Therefore, there is no need for extra tests for local independence.
6. Results
In this section, the results of each research question are given respectively. All of the
analyses are conducted with MFRA. Results from analyses MFRA with their
interpretation can be found in sub-sections.
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6.1 Content Validity Ratio and Content Validity Index of Four
Dimensions of the Curriculum
The first research question was “What are the content validity ratio and content
validity index according to the four dimensions (aims, goals and objectives; subject
matter; learning experiences; evaluating approaches) of the teaching chemistry
curriculum?”. For this question, each specific criterion’s NG , Content Validity Ration
(CVR), and Content Validity Index (VCI) is calculated and identified at Table 3.
Chemistry Teacher Education Evaluation Form Content Validity Scores.
Table 3
Chemistry Teacher Education Evaluation Form Content Validity Scores

Aims, Goals and Objectives

Dimensions

Criterion
Number

Criterion

NG

CVR

CVI

1

Aims, goals and objectives in the program
are interrelated.
Objectives can be completed within a given
time.
Program develops students’ relationships
between chemistry and other disciplines.

33

.97

.88

30

.88

30

.88

30

.88

28

.82

31

.91

2
3
4

5

Subject Matter

6
7

Subjects in the program are in order from
simple to complex.

32

.94

8

Subjects are supported by concrete
examples.
Subjects are interesting for students.

34

1.00

34

1.00

Time is enough to teach knowledge and
skills in subjects.

33

.97

11

Subjects are understandable.

32

.94

12

Subject provides an enjoyable environment
for students.

30

.88

13

There are enough exercises are included in
subjects.

30

.88

14

Activities in the program can be carried out
by group work.

30

.88

15

Learning activities in the program are
teacher-centered.

30

.88

16

Learning activities in the program are
student-centered.

30

.88

17

Learning activities are supported by visual
elements.

32

.94

9
10

Learning Experiences

Objectives of the program enables students
to like chemistry.
Objectives are responsive to the individual
needs of students.
Subjects in the program is suitable for
students’ level.

.96

.88

Evaluating
Approaches

18

The activities in the program content are
innovative.

28

.82

19

Program is suitable for formative
assessment.
Program is suitable for summative
assessment.
Program is suitable for authentic assessment
techniques.

33

.97

32

.94

34

1.00

20
21

.97

Number of Experts: 34, Content Validity Ratio: .38 , Content Validity Index: .91,
CVR<CVI
As seen in the Table 3. there are four dimensions and twenty-one criteria to evaluate
teaching chemistry program. The content validity ratio was calculated as .38 by using
the formula CVR = (NG/N/2)-1 (Davis 1992). Furthermore, the content validity index
was calculated .91 by dividing the total of CVR by the number of criteria (Grant & Davis
1997). These obtained values show that the evaluations of the raters make a statistically
significant difference (Veneziano & Hooper 1997).
6.2. Distribution of Jury-Item Calibration Map
The second research question was “What is the distribution of jury-criteria item
through calibration map according to teaching chemistry curriculum?”. From the data
calibration map, each jury member and criteria’s rating scores are obtained. Therefore,
teaching chemistry program’s curriculum evaluation criteria are coded “program” and
evaluated by 34 Jury Member by considering 21 criteria. The data calibration map of the
MFRA statistics depends on this study’s data was showed in Figure 1.

Figure 1. Data Calibration Map
Examination of figure 1 showed that jury members’ evaluation scores of the program
vary from 1 to 5, and the average criteria score is about 3. While Jury15 (4.33 logit) and
Jury6 (4.43 logit) are the most generous members during evaluating the program,
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Jury30 (-2.80 logit) is the least generous one. Since most of the jury members are
located at the rating scale of the upper three, it can be claimed that they have positive
about the improvement of the new teaching chemistry program’s curriculum.
Furthermore, C21 has the highest rating score (0.31 logit) and C5 has the lowest rating
score (-0.71 logit). This result has demonstrated that scores on a rating scale of 3, which
means that criteria developed for teaching chemistry program’s curriculum is uniformly
distributed among each criterion.
6.3. Results of Jury Members’ Generosity and Ungenerosity
The third research question was “How is jury members generous/ungenerous
situation while evaluating teaching chemistry program’s curriculum?”. To answer this
question each criterion used in evaluating the program regarding the logit values for the
judge facets is examined. Finding facet statistics have given in Table 4. which shows jury
members’ evaluation of the criteria.
Table
Measurement report on the generosity and ungenerosity behaviors of jury members
Jury
Observed
Fair
Model
Infit
Member
Average
Average
Square
Measure
Error
Z
Average
J6
4.33
4.33
4.43
.43
.81
-.7
J15
4.33
4.33
4.43
.43
.96
.0
J13
4.19
4.19
3.84
.45
1.60
1.6
J16
4.10
4.09
3.42
.47
1.58
1.4
J9
4.00
4.00
2.98
.47
1.65
1.4
J34
4.00
4.00
2.98
.47
1.34
.8
J1
3.95
3.95
2.75
.47
1.00
.1
J2
3.95
3.95
2.75
.47
.67
-.7
J25
3.95
3.95
2.75
.47
.27
-.4
J31
3.95
3.95
2.75
.47
1.04
.2
J4
3.90
3.91
2.54
.46
.81
-.3
J11
3.81
3.81
2.12
.44
.59
-1.2
J24
3.81
3.81
2.12
.44
1.00
.1
J5
3.76
3.77
1.93
.43
1.10
.4
J8
3.76
3.77
1.93
.43
.73
-.8
J22
3.76
3.7
1.93
.43
.94
.0
J12
3.71
3.72
1.75
.43
1.44
1.3
J14
3.71
3.72
1.75
.43
1.18
.6
J23
3.71
3.72
1.75
.43
1.79
2.2
J27
3.67
3.67
1.57
.42
.69
-1.1
J29
3.67
3.67
1.57
.42
.87
-.3
J32
3.67
3.67
1.57
.42
.70
-1.0
J17
3.62
3.62
1.40
.41
.85
-.4
J28
3.62
3.62
1.40
.41
.71
-1.0
J3
3.52
3.53
1.07
.40
.84
-.5
J33
3.52
3.53
1.07
.40
1.07
.3
J10
3.48
3.48
.91
.40
2.13
3.3
J19
3.19
3.19
.00
.39
.71
-.8
J21
2.86
2.86
-1.01
.37
.29
-2.7
J27
2.71
2.71
-1.40
.35
.47
-1.9
J.20
2.29
2.29
-2.40
.32
.70
-1.1
J18
2.19
2.19
-2.60
.32
1.32
1.2
J30
2.10
2.10
-2.80
.31
.97
.0
Standard
3.60
3.60
1.55
.42
1.01
.0

4.
Outfit
Square
Average
.81
.97
1.63
1.61
1.65
1.34
.98
.66
.28
1.02
.82
.56
.97
1.11
.71
.94
1.54
1.23
1.85
.66
.88
.69
.86
.69
.84
1.04
2.10
.71
.27
.45
..71
1.33
.98
1.01

Z
-.7
.0
1.6
1.41.
1.4
.77
.0
-.7
-2.3
.1
-.3
-1.3
.0
.4
-.8
.0
1.5
.7
2.2
-1.2
-.3
-1.1
-.4
-1.1
-.5
.2
3.2
-.8
-2.8
-1.9
1.01
1.2
.0
.0

Deviation
Model, Sample: RMSE .32 Adj (True) S.D. .73 Separation 4.10 Strata 5.80 Reliability (not inter-rater) .95
Model, Fixed (all same) chi-square: 80.8 d.f.: 22 significance (probability): .00
Model, Random (normal) chi-square: 31.9 d.f.: 32 significance (probability): .47

Table 4 demonstrated the logit value of each jury member, input value, and outfit
value which creating reliability of each facet. RMSE value found .32 which examines the
logit’s standard error calculation, and the standard deviation of the RMS value was
calculated as .73 which is smaller than the critical 1.00 value. Also, the high-reliability
index demonstrated the difference is reliable (Haiyang 2010). Also, chi-square results
and separation index compares whether there is a statistically significant difference or
not. Table 4 showed that while the separation index is calculated as 4.10 reliability index
value was calculated .95 (ꭕ 2=80.8, p<.05) which means that there is a statistically
significant difference among jury members’ evaluation of the program. Therefore, the
null hypothesis is rejected in terms of the generosity and ungenerosity behavior of jury
members’ evaluation. While J6 is the most generous one (4.33 average point out of
5.00), J30 is the most ungenerous (2.10 average point out of 5.00).
6.4. Results of analysis of criteria of teaching chemistry program’s
curriculum
The fourth research question was “How is statistics of analysis of each criterion used
in evaluating the teaching chemistry program’s curriculum?”. To answer this question
each criterion used in evaluating the program regarding the logit values for the judge
facets is examined. Finding facet statistics have given in Table 5 which shows the average
results of each criterion.
Table 5. The measurement report results for evaluation criteria of the curriculum
Criteria

Observed
Average

Fair
Average

Model
Measure

Error

Infit

Outfit

Square
Average
1.31
1.33
.93
.72
1.53
1.53
.99
1.20
1.20
1.02
.64
1.34
.84
.63
1.17
.73
1.14
.51
.51
.84
1.36
.99

Square
Average
1.3
1.43
1.3
1.33
-.2
.96
-1.2
.74
2.0
1.82
2.0
1.82
.0
1.01
.8
1.23
.8
1.23
.1
1.08
-1.5
.59
1.2
1.48
-.5
.83
-1.5
.53
.7
1.07
-1.0
.76
.6
1.19
-2.1
.51
-2.1
.51
-.5
-.2
1.2
1.25
-.1
1.01
Z

Z

C21
3.38
3.44
.75
.31
1.6
C12
3.41
3.47
.66
.31
1.3
C14
3.47
3.53
.46
.31
.0
C18
3.47
3.53
.46
.31
-1.1
C15
3.50
3.56
.36
.32
2.7
C2
3.53
3.59
.26
.32
2.7
C4
3.53
3.59
.26
.32
.1
C10
3.53
3.59
.26
.32
.9
C13
3.53
3.59
.26
.32
.9
C20
3.53
3.59
.26
.32
.3
C1
3.62
3.68
-.05
.32
-1.7
C16
3.65
3.71
-.15
.33
1.6
C3
3.68
3.74
-.26
.33
1-.5
C7
3.68
3.74
-.26
.33
-2.0
C8
3.68
3.74
-.26
.33
.3
C11
3.68
3.74
-.26
.33
-.9
C17
3.68
3.74
-26
.33
.7
C6
3.76
3.82
-.59
.34
-2.0
C9
3.76
2.82
-.59
.34
-2.0
C19
3.76
3.82
-.59
.34
1.07
C5
3.79
3.85
-.71
.34
.9
Standard
3.60
3.66
.00
.32
.0
Deviation
Model, Sample: RMSE .32 Adj (True) S.D. .28 Separation .86 Strata 2.47 Reliability .78
Model, Fixed (all same) chi-square: 36.3 d.f.: 20 significance (probability): .00
Model, Random (normal) chi-square: 13.4 d.f.: 19 significance (probability): .42
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According to Table 5, C21 (Program is suitable for authentic assessment techniques.)
took the lowest average point (3.38) from jury members whereas C5 (Objectives are
responsive to the individual needs of students.) took the highest average point (3.79).
The reliability index of the results has been found .78 which is slightly smaller than .80
and means that some jury members have a bias on evaluating some criterion. However,
the standard deviation of results is found .28 (<1.00), there are it is a necessity to look
at chi-square and significance values. Table 4 demonstrated that the chi-square value
indicated a difference among results is meaningful (ꭕ 2=36.3, sd=20, p<.01). Therefore,
the null hypothesis is rejected and it can be claimed that there are statistically significant
difference values of criteria that evaluating the program.
7. Discussion
In the present study, teaching chemistry program’s curriculum which updated in
2018 in Turkey were evaluated by considering various criteria according to MFRM
(Many-Facet Rasch Model). According to this analysis, each criteria’s consistency and
evaluations of each criterion is examined. Also, jury members’ who are academicians are
working at teaching chemistry program generosity and ungenerosity behavior during
evaluating the program is analyzed.
Brief results have shown that academicians have positive thoughts about the
updating 2018 teaching chemistry program’s curriculum. High average results of the
criteria indicated that academicians feel satisfied with the change in the program.
According to jury members’ evaluations they mostly agreed that updated 2018 teaching
chemistry program’s curriculum allow formative, summative and authentic assessment.
According to the 2023 Education Vision (MoNE, 2018) curriculums should all have
these assessment techniques. Therefore, it can be said that the aim of the 2023
Education Vision (MoNE, 2018) prepared by considered Future of Education and Skills
(OECD, 2018) is started to achieve. While evaluation approaches dimension got higher
points, learning experiences dimension got a bit lower point. The lowest scores are bout
innovativeness of activities and individualized content. It can de claimed that
academicians have relatively negative thoughts about these two criteria. Orhan (2017)
stated that chemistry teacher candidates expected their program is more individualized
and meet 21st century criteria. It seems that these expectations did not meet yet. As Wei
(2020) stated, teachers and curriculums should follow 21st century needs and
requirements. Also, updated teaching chemistry program (CoHE, 2018) is more subjectbased. Preservice chemistry teachers and chemistry educators expect more subject and
technology-oriented programs. Even though, subject based dimension has met, there is
more development need.
Furthermore, in this study generosity and ungenerosity behavior of jury members
have examined. Previously, it was thought that at least hundred participants are need
for accuracy and validity of bias behavior (Angoff, 1971). However, MFRM can also valid
and accurate in small sample sizes for determining rater bias on specific item or criterion
(Kopp and Jones, 2020).
results of the jury members’ generosity and ungenerosity behavior have
demonstrated that there are jury members who have generous and ungenerous
characteristics during evaluating the program. While J6 is the most generous one, J30
is the most ungenerous one. Then whether they are bias of jury members for each
criterion is examined. Andrich and Marais (2018) suggested to use vertical numeracy
Likert type scales to decrease bias effect. Therefore, in this study 5-type Likert was used.

Previous studies conducted on MFRM (Andrich and Marais, 2018; Basturk, 2008) have
stated that rater bias should need to consider since it is affected reliability and validity
scores. Contrary to other studies, in this research there is no rater bias is detected. Hence
validity and reliability scores found to high this result was expected.
8. Recommendations
There are recommendations based on this study’s results and future studies as
follows. Analysis of this study is conducted by MFRA, this analysis can be supported
with additional quantitative questionnaires or qualitative interviews to support the
results of the study. Then, the triangulation of the results will have obtained. In addition,
as a nature of this study only jury members’ evaluation and criterion survey used as the
data source. Chemistry teacher education experts might be participating in the study as
a third facet. Results of this study have shown that some of the jury members have a bias
against some criteria. To eliminate it, short training about the evaluation of the program
might be given to all participants.
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Peter Sauli Piispanen
New and old Turkmen and Russian loanword etymologies
for Kalmyk bird names
1. Introduction
1.0 This volume, the Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun, is
dedicated to the celebration of Yusuf’s 83rd birthday. Yusuf wrote a grammar on the
Turkmen language during the 1970s during his stay at the Department of Persian
Language and Literature of the Faculty of the Language, History and Geography of
Ankara University. Later, while working at the BBC in England during the 1980s he
taught the Turkmen language at Oxford University only to later teach also at the
European University of Lefke (2000-2008) and Girne American University (20082012). In his research, he worked much with Turkish etymology and the Turkmen
language and literature. Thus, what better way to celebrate his outstanding scholastic,
professional and educational contributions and accomplishments than with a hopefully
entertaining scholastic study dedicated to Turkmen (and Russian) bird name lexical
borrowings into the Mongolic Kalmyk language?
1.1. The Kalmyk language is spoken by the Mongolic Kalmyk people of the
Autonomous State of Kalmykia of federal Russia. This westernmost Mongolic language
belongs to the Oirat branch of Mongolic and the Kalmyk people (natively Хальмгуд =
Xaľmgud) are the descendants of the Oirats that migrated from Dzungaria in 1607 (the
Oirat now inhabit parts of Mongolia and the People’s Republic of China). The language
is spoken by around 85 000 people of the Kalmyk ethnicity comprising a total of 183 000
people (Ethnologue information). The Kalmyk population is actually comprised of the
Baatud, Dörbet, Khoid, Khoshut, Olot, Torgut and Buzava sub-ethnic groups, and the
Kalmyk language also has several dialects (Benzing 1985). The Republic of Kalmykia
principally started out as the Kalmyk Khanate in 1630-1771, but the history is long and
complex, and it is located in the Kalmyk Steppe on the western shore of the Caspian Sea.
1.2. Linguistically, it is known that among the modern Mongolic languages Turkic
borrowings are particularly prone in Kalmyk and Moghol (Rassadin 1983; Nugteren,
2012:343; Rassadin & Trofimova 2015). In Rassadin et al 2015 it is noted, for example,
that Sart Kalmyk borrowed most prominently from Kyrgyz, and sometimes from Uyghur
or Tatar (page 195); indeed the Sart Kalmyk number around 12 000 and live in the Issyk
Kul province of Kyrgyzstan, which well explains the numerous borrowings from Kyrgyz
into Sart Kalmyk (both languages are locally spoken). Other borrowings were made into
Kalmyk dialects from Kazakh, Nogai and Tatar after the Kalmyks had moved to the Volga
(page 196). Supposedly the Dörbet dialect of Kalmyk is particularly rich in Turkisms,
while Torgut Kalmyk has the leasts Turkisms. In this paper, however, we will only focus
on Turkmen borrowings into various Kalmyk dialects. While the earliest lexical
borrowings in Kalmyk were Greek, Arabic, and Sanskrit, arriving there through Sogdian,
Uyghur, and Tibetan (Sanskrit-Tibetan; Krueger 1966, 1968), most modern borrowings
– including bird names – for some reason come primarily from Russian and Turkmen.
Numerous Russian borrowings in Kalmyk, in more modern times, have also been treated
elsewhere (Menges 1966).
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1.3. It is of importance to note that the Kalmyks overtook the Mangyshlak Peninsula
(located on the eastern shore of the Caspian Sea in modern Kazakhstan) in 1639; the
Peninsula was inhabited by Turkmens at that point of time. In addition to modern
Turkmenistan, there are also smaller Turkmen communities (natively Түркменлер =
Türkmenler) in the Stavropol Krai in the North Caucasus (close to Kalmykia), and along
the northeastern Iranian border on the eastern side of the Caspian Sea. The former two
locations are natural contact points between the Kalmyk and Turkmen languages.
Turkmenistan and Kalmykia today have fairly close and neighborly ties, sharing both in
cultural and humanitarian enterprises. For example, the two recently held joint cultural
events during the 295th birthday anniversary of Makhtumkuli Fragi (on the 5th of June
2019).133
1.4. As stated, the subject of this paper is Russian and Turkmen borrowings into
Kalmyk. Činar recently privately collected all of the available Kalmyk bird names from
the dictionaries of Nominhanov, Ts.D. 1975; Bardajev, E. Č. 1983 and Mandzhikova
2007, thus making Kalmyk bird name materials readily available to the general public
(Činar 2019). Earlier, he had also done a similar collection for Turkmen bird names
(Činar 2018), which is of excellent use for our purposes of comparative work. Bardajev,
then, in his dictionary, gives several likely accurate internal etymologies for bird
names.134 Some fairly obvious borrowings from either Russian or Turkmen are not noted
as such therein (neither in Mandzhikova 2007 nor in Nominhanov 1975), but which are
presented in this paper. Some borrowings have become the standard name for the bird
species at hand in Kalmyk, while others are used synonymously with the old, inherited
Mongolic form. The direction of borrowing is always clearly from Turkmen into Kalmyk,
and not vice versa, as these forms are all of Proto-Turkic origin (although some of these
widespread Turkic forms do appear to somehow be early Mongolic borrowings
themselves!). As to Russian borrowings in Kalmyk, these are all very obvious or fairly
obvious but not all have yet been discussed in the literature. Before proceeding with the
presentation of additional borrowings into Kalmyk from these two sources, a few older
known Russian or Turkmen borrowings in Kalmyk are given in semantic and
phonological detail for the sake of the reader.
1.5. Other modern dictionaries of use for Kalmyk are still Ramstedt (1935),
Bormanshinov & Zagadinov (1963), Muniev (1977) and Ilishkin (1964). Flora and fauna
borrowings are extensively handled in the standard works of the VEWT, EDAL,
Лексика, etc. and these have also been consulted in this study as to the best of my ability.
The current standard source for known Russian borrowings into the different Siberian
languages may be Anikin 2003, while the source for known Siberian language
borrowings in dialectal Russian may be Anikin 2000. The borrowings mentioned here
are not mentioned in any of these key works unless specifically stated so, and the
materials here are therefore, also to the best of my knowledge, to be considered new
loanword etymologies. Each Russian bird name is also given its standard pronunciation

133
134

For example as reported here: https://www.mfa.gov.tm/en/news/1443 .
Such as for example properly declaring Dial. Kalmyk baakra ‘crow’ as being onomatopoetic in
origin (Bardajev 1983:126). Further, Mordvin baka ‘Krop-gans = pelican’, mentioned to me by
A. Fournet, as mysteriously found in Witsen’s old vocabulary list (Witsen, Nicolaas 1692:626)
could conceivably have a similar onomatopoetic origin (borrowing seems out of the question
due to the enormous differences between these bird species) as pelicans certainly also go bakaa,
bakaa quite regularly and loudly as well.

phonologically within brackets to aid in the understanding of the produced, borrowed
Kalmyk form. It should be noted that many of the borrowings pertain to fairly
uncommon bird species, and it is therefore no surprise that the name may have been
borrowed from another language. Standard works in Turkic etymologies, such as the
Лексика, which contain mostly the names of common bird species (a total of 36 roots in
the Лексика), will therefore usually not mention the Kalmyk forms either, unless
mentioned for the given known borrowings. My colleague Arnaud Fournet raised the
valid question of whether or not all of the birds discussed in this paper are observed
where Kalmyk is spoken; if not, the name has logically entered the vocabulary as a
borrowing, just like ‘elephant’ and ‘tiger’, non-native to Kalmykia, were borrowed as
foreign, but existing concepts. Therefore, I have also briefly added a geographical
analysis to each suggested bird name borrowing (Harrison, Colin 1982).135
2. On Kalmyk orthography
2.1. Kalmyk orthography, like the orthography of any other written language, is a set
of conventions detailing spelling (in particular regarding the relationship between
phonemes and graphemes), hyphenation, capitalization, word breaks, emphasis and
punctuation. However, Kalmyk orthography, which uses a modified Cyrillic alphabet,
has a number of noteworthy peculiarities to discuss, and the following details
materialized concretely through a discussion with my colleague A. Goffi, and which
should be very helpful for the reader of this paper.
2.2. Further, my colleague A. Savelyev suggests that the names of birds not native to
Kalmyk lands (of which there are four discussed in this paper) are included in the
dictionaries for prescriptive reasons. Indeed, such words may be specialized terms used
in ornithology, education, documentaries etc. In this regard they may be considered
scholastic lexical borrowings, forcibly introduced into the language by an educated
community to explain foreign concepts. In time, I assume, Kalmyk speakers will then
presumably start to use said prescriptive terms, which should pose little problems for
speakers who also know Russian and/or Turkmen (or Kyrgyz) from where the words
were borrowed.
2.3. Regarding Kalmyk (historical) phonology, Uwe Bläsing’s chapter on Kalmyk
(Bläsing, U. 2005:229-247) will suffice as useful background. Further, Svantesson et al.
(Svantesson et al. 2005) talks briefly about the Kalmyk alphabet and its reduced vowels
in chapters 4.2 and 9.4. A Kalmyk word, being subject to palato-velar harmony, can
normally only contain either back vowels or front vowels. In this context, the back vowels
are a and u, while the front vowels are ü and ä; the vowel i is originally neutral, and its
synchronic reflexes can occur with both back and front vowels.
2.4. One should be aware that in Kalmyk orthography one does not spell out the
vowels of non-initial syllables, which therefore will make their written form appear
contracted in comparisons; this is merely a matter of standard convention, but certain
dictionaries and other sources have opted anyway to fill in those orthographically
missing vowels for the sake of phonological clarity, and to actually write what is spoken
aloud by a Kalmyk speaker.
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2.5. Indeed, while short vowels in non-initial syllables are not spelled out, the long
vowels of non-initial syllables are orthographically represented by a single vowel letter.
This makes a lot of sense, considered that initial-syllable long vowels are longer that
non-initial syllable long vowels, which have the same length as initial-syllable short
vowels. Non-initial syllable short vowels are actually pronounced in such a reduced
fashion, that one can only distinguish their back/front features and nothing else, but this
reality is not represented by the standard Kalmyk orthography (where the schwa, ǝ,
represents a full unreduced vowel /ŋ/ just like it does in Azerbaijan, Kazakh, Tatar, etc.).
Since Kalmyk has vowel harmony, it is clear which reduced vowel should be used in
which context (i.e. as directed by the frontness/backness of the word-initial syllable
vowel). Šurungova, in her thesis (2004), opted to represent the two different reduced
vowels with the signs <e> and <ъ>, respectively. In a Romanized version, at least for
linguistic purposes and specialist literature, I would instead choose to use the same type
of symbols as are used in Samoyedology to distinguish between the two reduced vowels,
namely one of the pairs of: ¨ø (ə̟) (ǝ̑ *) (front reduced) and ø (ə̠) (ǝ̑ *) (back reduced).
Specifically, I would personally propose to use ə̟ for a front reduced vowel, and ə̠ for a
back reduced vowel in Romanized Kalmyk writing, because the schwa is the general sign
for a reduced vowel, but as for now, however, this will remain a prescriptive orthographic
suggestion. In contrast, in general dictionaries it may still be simpler and clearer to
simply use the same orthography as Šurungova did.
2.6. Then, regarding the orthography of Russian borrowing in Kalmyk (as well as
into Khalkha and Buryat), Bläsing (2005:232) states that the recent ones have fully
retained the Russian spelling regardless of the Kalmyk pronunciation. Older
borrowings, however, will have an orthography that better fits the Kalmyk phonetics.
This is especially true for those words that Kalmyk borrowed through the spoken
language in the pre-Soviet period. The same can, of course, also be said about any
Turkmen, Kyrgyz or Tatar borrowing into Kalmyk which will also change orthography
to reflect the Kalmyk phonology as required. In fact, the general prosodic drive in
Kalmyk to fit in borrowings might be the exact reason why different dictionaries list
borrowed words in slightly different phonologic form (plus there are naturally dialectal
Kalmyk differences). Lastly, some Russian borrowings in Kalmyk do display remaining
phonetic traces of dialectal Russian forms, but such considerations are beyond the scope
of the present paper. With this background in mind, I have given each Kalmyk bird name
both in Cyrillic and Roman letters, as well as included other details of interest. This
should allow the reader to follow both the phonological and semantic argumentation for
each loanword etymology given.
3. Known Russian borrowings in Kalmyk
3.1. Nine known borrowings (as noted in Činar 2019) directly from Russian in
Kalmyk include:
-Kalmyk авдотк (шовун) = awdotk ‘Eurasian stone-curlew (Burhinus oedicnemus)’
(Mandzhikova 2007:45; Činar 2019), borrowed from Russian avdotka (ɐˈvdotkə)
‘stone-curlew’. The ‘European stone-curlew’ is a bird to be found in the greater area
around the Caspian Sea (including Kalmykia), and parts of northern Africa and
Spain.
-Kalmyk бəкр = bǝker ‘Common wood pigeon (Columba palumbus)’ (Činar 2019),
borrowed from Russian vjaxir (ˈvʲŋxʲɪrʲ) ‘wood pigeon’ (Bardajev 1983:127). The

‘common wood pigeon’ is native to practically all of Europe (Harrison & Colin
1982:165), and less common in Kalmykia, but should be spottable there in seasons.
-Kalmyk бакльг = bakl’g ‘Cormorants (Phalacrocoracidae)’ (Činar 2019),
borrowed from Russian baklan (bɐˈkɫan) ‘cormorant; shag; a species of goose’
(Bardajev 1983:127). However, I note, as the Russian word is actually a borrowing in
itself (Anikin 2000:112), and the word is also found in Yakut baklan ‘a species of
bird’; Tatar baqlan ~ baɣlan, baklan gaz ‘wild goose’; Chagas baɣlan gaz ‘baklan’;
Kazakh baɣlan ‘рослый и толстый = tall and fat’, and other languages, that the
direction and paths of borrowings in this case may not be entirely clear. Since
‘cormorants’ are coastal birds nesting on trees, cliffs, on the shore and so on, and are
found almost everywhere in the world (except for the central Pacific Islands), these
birds are native to Kalmykia.
-Kalmyk кавка = kawka ‘Night heron (nycticorax nycticorax)’ (Činar 2019),
borrowed from Russian kvakva (ˈkvakvə) ‘night heron’ (Bardajev 1983:132). I note
that the ‘night heron’ has a crow-like call, and that it therefore is likely named
onomatopoetically in Russian. The bird is present in southern and southeastern
Europe (migrating to Sahara and Central and West Africa during winter) and should
therefore be native to Kalmykia as well.
-Kalmyk кǝǝрǝ = kǝǝrǝ ‘кайра = guillemot (Uria or Cepphus species)’, borrowed
from Russian kajra (ˈkaɪ̯ rə) ‘guillemot’ (Bardajev 1983:132). To the best of my
knowledge, ‘guillemots’ are seabirds existing in the Atlantic and Pacific Ocean (the
Cepphus genus) and Canada, Japan, Britain, Greenland, Alaska, Eastern Russia, etc.
(the Uria genus), and should not be native to Kalmykia. Therefore, the borrowed
Kalmyk form should be a borrowed name through the Russian scientific literature,
ornithology, education, etc.
-Kalmyk сорокопут = sorokoput ‘Shrike (Laniidae üyesi)’ (Činar 2019),
borrowed from Russian sorokoput (sərəkɐˈput) ‘shrike’. The ‘shrike’ is found
throughout Eurasian and African lands, as well as North America and New Guinea,
and it is therefore native to Kalmykia.
-Kalmyk совк шовун = sowk šowun ‘European scops owl (Otus scops), lit. scoop
bird’ (Činar 2019) (< šowun ‘bird’), borrowed from Russian sovka (ˈsofkə) ‘scoop;
screech-owl’. The ‘scops owl’ is found practically all over the Old World and it is
therefore native to Kalmykia.
-Kalmyk харда (шовун) = xarda ‘Green sandpiper (Tringa ochropus)’ (< xar
‘black’) (Mandzhikova 2007:78; Činar 2019), a direct calque from Russian černyš
(t͡ɕɪrˈnɨʂ) ‘green sandpiper’ (< Rus. čërnyj ‘black’) (Bardajev 1983:138). The common
‘sandpiper’ is otherwise hохо (шовун) = hoxo in Kalmyk (Mandzhikova 2007:52).
The ‘green sandpiper’ is another bird found throughout the Old World and is
therefore native to Kalmykia.
- Kalmyk арвач = arvač ‘Bunting (Emberiza)’ (< arva ‘oat’ + suffix) (Činar 2019)
is, according to Ü, Činar, private correspondence, a calque borrowing from Russian,
cf. Rus. Овсянка ‘oatmeal; bunting’. Supposedly the bunting, of which there exist
some 44 different species, is named thusly after a preference for eating seeds.
4. New Russian borrowings in Kalmyk
4.1 In this section, I will present thirteen new borrowing suggestions in Kalmyk
directly from Russian (some of which may be previously known in obscure literature;
they are, however, all missing from standard works of Russian borrowings in various
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Siberian languages such as Anikin 2003, which is an excellent and detailed lexical
compilation). These lexical borrowing suggestions should be evident from both the
phonology and semantics, and include:
- Kalmyk букша = bukša ‘Bohemian waxwing (Bombycilla garrulus)’ (Činar
2019; Bardajev 1983:129), borrowed from Russian pukša ‘свиристель, пукша =
Bohemian waxwing’. According to Bardajev, the Kalmyk word is now also a family
surname. The ‘bohemian waxwing’ is found throughout Eurasia and North America
and is therefore to be considered native to Kalmykia.
-Kalmyk фрегат = fregat ‘frigatebird (Fregatidae)’ (Činar 2019; Mandzhikova
2007:76), borrowed from Russian fregat (frʲɪˈɡat) ‘фрегат = frigate-bird’. The
‘frigatebird’ is a seabird native to all tropical and subtropical oceans. It is by no
means native to Kalmykia and the name must have been borrowed through the
Russian scientific literature, ornithology, education, etc.
-Kalmyk пенк = penk ‘Willow warbler (Phylloscopus trochilus)’ (Činar 2019;
Mandzhikova 2007:66), borrowed from Russian penka (ˈpʲenkə) ‘пеночкавесничка, весничка, пеночка-свистунья, пеночка, пенка = willow warbler’. The
‘willow warbler’ is found extensively throughout northern and temperate Europe and
Asia, ranging all the way from Irland to the Anadyr River in Eastern Siberia; it is
therefore easily to be considered native to Kalmykia.
- Kalmyk реполов = repolov ‘реполов = linnet (Linaria cannabina)’
(Mandzhikova 2007:67), borrowed from Russian repolov (rʲɪpɐˈɫof) ‘реполов =
linnet’. The ‘linnet’, fond of hemp and the seeds of flax from which linen is made, is
found throughout Europe, western Asia and North America, and is therefore to be
considered native to Kalmykia.
-Kalmyk сарц ~ сарһа = sarts ~ sarha ‘Common buzzard (Buteo buteo)’ (Činar
2019; Mandzhikova 2007:68; Bardajev 1983:134), borrowed from Russian saryč
(sɐˈrɨt͡ɕ) ‘сарыч = common buzzard’ (Bardajev1983:134). Here we can assume the
change of č > ts and apocope with the borrowing. The bird of prey called the ‘common
buzzard’ resides in most of Europe and to central Asia, which includes Kalmykia.
- Kalmyk savk ‘савка = sauvka, a bird of the duck family (Oxyura leucocephala)’
(Mandzhikova 2007:67), borrowed from Russian savka (ˈsafkə) ‘савка = sauvka’.
The fairly odd-looking ‘sauvka’ bird exists in the greater area around the Caspian
Sea, which includes Kalmykia.
- Kalmyk савсн = savsn ‘сапсан = peregrine falcon (Falco peregrinus)’
(Mandzhikova 2007:67), borrowed from Russian sapsan (sɐˈpsan) ‘сапсан =
peregrine falcon’. The Kalmyk form has undergone sonorizing lenition (p > (b? >) v)
with the borrowing. The regal ‘peregrine falcon’ is found in global ranges on all
continents, and is therefore also to be spotted in Kalmykia.
- Kalmyk турухтан = turuxtan ‘турухтан = ruff (Calidris pugnax)’ (Mandzhikova
2007:72), borrowed from Russian turuxtan (tʊrʊxˈtan) ‘ruff’. The wading bird called
the ‘ruff’ is found in northeastern Eurasia, along coastal areas all the way to India,
and, seasonally, in much of central and south Africa. However, it should not, to the
best of my knowledge, be found in Kalmykia, and its name must have been borrowed
through the Russian scientific literature, ornithology, education, etc.
-Kalmyk цәкүн ~ чекан (шовун) = tsǝkün ~ čekan ‘Stonechat (Saxicola)’ (Činar
2019; Bardajev 1983; Mandzhikova 2007:82), borrowed from Russian čekan

(t͡ɕɪˈkan) ‘чекан = Stonechat’ (Bardajev 1983:139). The ‘stonechat’ is found
throughout the Old World, and is therefore be spottable also in Kalmykia.
- Kalmyk чарга (цǝргǝ) = čarga ~ čǝrgǝ ‘чеграва = chegrava, a species from the
gull family (Hydroprogne caspia)’ (Mandzhikova 2007:82), borrowed from Russian
čegráva (t͡ɕɪˈɡravə) ‘chegrava’. The word has undergone metathesis in Kalmyk (-gr> -rg-) with the borrowing. The ‘chegrava’ is common in North America, Europe and
Asia, as well as Australia, and so it is native to Kalmykia.
- Kalmyk чƟглг = čöglg ‘чеглок = hobby (Falco subbuteo)’ (Mandzhikova
2007:83), borrowed from Russian čeglok (t͡ɕɪˈɡɫok) ‘hobby’. The ‘hobby’, a very swift
falcon, is found throughout the Old World, which includes Kalmykia.
- Kalmyk чƟрк = čörk ‘чирок = teal (Anas)’ (Mandzhikova 2007:83), borrowed
from Russian čirok (t͡ɕɪˈrok) ‘teal’. As far as I can tell, the word ‘teal’ in all these
languages covers a group of closely related duck species found throughout temperate
Eurasia, migrating south in the winter; it is thus native also to Kalmykia.
-Kalmyk жулан (шовун) = žulan ‘Red-backed shrike (Lanius collurio)’ (Činar
2019), borrowed from Russian žulan (ʐʊˈɫan) ‘жулан, сорокопут-жулан = Redbacked shrike’ (Mandzhikova 2007:54; Bardajev 1983:131). The ‘red-backed shrike’
exists from Western Europe all the way to central Russia (migrating to western Africa
in the winter), and it should therefore be native to Kalmykia.
5. Known Turkmen borrowings in Kalmyk
5.1 Eight previously known Turkmen bird name borrowings in
Kalmyk include the below, with some added critical evaluating
comments when applicable:
-Kalmyk аңһт = aŋht ‘аркалык = Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea)’ (Činar
2019), may be borrowed from Turkmen aňk ‘Ruddy shelduck (Tadorna ferruginea)’
(Činar 2018), but this would not explain the final -t of the Kalmyk form unless it is a
suffix of some sort added with the borrowing. Bardajev (1983:125) compared the
Kalmyk word to the phonetically very close Turkish anhut ‘черная лысуха = black
coot (Fulica atra)’, and Chag. anhut but these are different looking birds, with
different coloring and being different species. He also compared the word to Written
Mongolian angat; Buryat angata ‘Ruddy shelduck’, which, on the other hand, would
appear accurate, and then suggested that the Kalmyk word should be segmented as
aŋ- ‘to be open’, -h- ‘a name suffix’ and -t ‘a suffix of affiliation names’. To me,
however, this morphological analysis appears odd, having no semantic parallels that
I know of, and I therefore do not believe it to be correct; an alternative origin for this
root should be sought instead. The Kalmyk word aŋht could thus originate either as
a Turkmen borrowing (less likely) or as an inherited Mongolic word (more likely),
but it is difficult to distinguish between the two which is the case here. The waterfowl
named the ‘ruddy shelduck’ exists in southeastern Europe, central Asia and limited
areas of North America (migrating to India in the winter), and it should therefore be
native also to Kalmykia.
-Kalmyk бокрһн ~ бохрһн = bokrhn ~ boxrhn ‘дергач, коростель = corncrake
(crex crex)’ (Mandzhikova 2007:49, 50), apparently borrowed from Turkmen
bohorhono ‘утка = duck’ (Bardajev 1983:128) despite there being very few physical
similarities between a duck and a corncrake! However, as was pointed out to me by
P. Kitson, there is a similarity in the sounds made by these two bird species in that
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ducks go ‘quack’, and corncrakes go ‘craak’ - in English the latter name was
onomatopoetic before the Great Vowel Shift. Thus the Kalmyks may have borrowed
this name based only on the sound of the bird not on its appearance. This clearly
presupposes an earlier Turkmen form of *bokorhono, before an assumed metathesis,
which may or may not be correct. The ‘corncrake’ exists from Europe all the way to
western China (migrating to Africa in the winter), which makes it most native to
Kalmykia.
-Kalmyk торһа = torɣǟ ~ torha ‘lark’ (Ramstedt, G.J. 1935:401; Bardajev 1983;
Mandzhikova 2007; Činar 2019), borrowed from Turkmen, cf. torgaý ‘lark’, as in:
akganat torgaý ‘lit. white-winged lark (Alauda leucoptera or Melanocorypha
leucoptera)’ (Činar 2018), cf. Turkish turgaj ~ toygar ‘lark’ < Proto-Turkic *torgaj
‘small bird; lark’ (the borrowing is well known in the literature: VEWT 490, EDT
550, TMN 2, 482-3, Лексика 176). This Turkmen borrowing in Kalmyk was also
mentioned in Ramstedt 1935:401. The borrowing is agreeably clear since the closest
Mongolic equivalent is probably *turaɣu ‘raven, crow’, which neither semantically
nor phonetically could be the origin of the Kalmyk form. ‘Larks’ have a large number
of species whose habitat are extremely widely spaced out around the world, and the
bird is therewith native to Kalmykia.
-Kalmyk бүргд = bürged ‘беркут = Golden eagle (Aquila chrysaetos)’ (Bardajev
1983:129; Mandzhikova 2007:51; Muniev 1977:128; Činar 2019), likely borrowed
from Turkmen bürgüt ‘Aquila chrysaetos’ (Činar 2018), which is of Proto-Turkic
origin, cf. *bürküt ‘aquila fulva; eagle’ (ЭСТЯ 2 300, Лексика 169, TMN 2 331-333)
and therefore attested also in numerous other Turkic languages. The Turkic form has
been borrowed in standard Russian as well with berkut ‘golden eagle’. As the ЭСТЯ
suggests, the Turkic word may etymologically have originated in the verb *bür-,
which is still attested as Kazakh and Karakalpak bür- ‘to grasp prey (of an eagle)’.
While the Лексика does not specifically mention the Kalmyk form, it does mention
a Turkic origin for Mongolic bürgüt; interesting is the therein given comparison, as
an “Altaic” parallel, with Mongolic merkit ‘сокол = falcon’, as well as Proto-Tungusic
*muri ‘eagle’ (TMS 1 558), which actually both could have an ancient connection to
Proto-Turkic *bür-küt ‘eagle’. The bird of prey named the ‘golden eagle’ exists all
over the Northern Hemisphere, which certainly includes Kalmykia where it is native.
-Kalmyk кƟк хутн = kök xutn ‘Grey heron (Ardea cinerea)’ (Mandzhikova
2007:60; Činar 2019) (< kök ‘blue’), borrowed from Turkmen gotan ‘Pelican
(Pelecanus)’ (Činar 2018). The wading bird called the ‘grey heron’ is found in
temperate Europe, Asia and parts of Africa, and it is therewith native to Kalmykia.
The Kalmyk compound literally means ‘blue pelican’, which somehow translates to
‘grey heron’; more on color borrowings and semantic changes in the Siberian
languages is documented elsewhere (suggested and amusing reading: Stachowski
2010). Indeed, the exact Turkic word kȫk is given therein (page 545), no doubt being
related to the first part of the Kalmyk compound, as an example of having undergone
the exact semantic changes of ‘bluish green’ <> ‘greenish blue’ <> ‘blue’, and
apparently also > ‘dark’ (as given in the scheme above on that same page). Thus,
there are parallels to be found for the change ‘blue’ > ‘grey’, making this borrowing
suggestion both believable and accurate.
-Kalmyk хулд (шовун) = xuldu ‘лунь = Harrier (Circus)’ (Bardajev 1983:138;
Muniev, B. 1977:608; Mandzhikova 2007:80; Činar 2019), most probably borrowed

from Turkmen gulaty ‘Circus’ (Činar 2018) through syncope. This Kalmyk word,
however, should not be confused with the similarly named fellow bird of prey of
Kalmyk xuldǝ ‘duck-hawk’ (Ramstedt 1935:195-196), which instead stems from
Proto-Mongolic *kuladu ‘duck-hawk’. The ‘harrier’ is a bird of prey found in
Eurasia, North America, South America, Indonesia, New Zealand, New Guinea,
central Africa, etc., and natively exists in Kalmykia.
-Kalmyk тоһрун = tohrun ‘журавль = crane (Gruidae)’ (Bardajev 1983:135;
Munaev, B. 1977:501; Mandzhikova 2007:71; Činar 2019), supposedly borrowed
from: Turkmen turna ‘crane’ (Činar 2018), cf. Turkish turna ‘crane’ (< Proto-Turkic
*durunja ‘crane’; VEWT 501, TMN 3, 199, EDT 551, ЭСТЯ 3, 301-302, Лексика
173), but there are some phonetic difficulties. The Лексика (and EDAL) makes a
comparison between the Turkic forms to Kalmyk toɣuriɣun ‘crane’ (Ramstedt
1935:397), but I note that this would seem to be unrelated to the Turkic root due to
unsurmountable phonetic differences; rather Kalmyk tohrun ‘crane’ would seem to
be a potentially borrowed but irregularly formed form from Turkmen (metathesis?),
unless it is actually instead a grossly contracted form of toɣuriɣun (< *togaraun
‘crane’ in Nugteren 2011:521); this latter is suggested by a parallel development with
Proto-Mongolic *galaɣu(n) ‘goose’ > Kalmyk һалун = ɣalūn ‘goose’ (Muniev, B.
1977:155). ‘Cranes’ exist everywhere on the planet except for in Antarctica and South
America, and so it is native to Kalmykia.
-Kalmyk тоодг = toodyg ‘дрофа = Great bustard (Otis tarda)’ (Bardajev
1983:136; Muniev, B. 1977:505; Mandzhikova 2007:71; Činar 2019), borrowed from
Turkmen toklutaý ‘Otis tarda’ (Činar 2018). The phonetic correspondence is most
unusual (perhaps suggesting that this borrowing hypothesis is wrong), and the
Turkmen cognate forms found in other Turkic languages are actually more similar
to the Kalmyk form. The development of the Kalmyk form is therefore not easily
explained, but if borrowed, I assume, would seemingly include a metathesis (toodyg
< *totuklay < *toklutay?). The ‘great gustard’ exists from northern Marocco all the
way through south and central Europe to temperate central and East Asia, and so it
should also exist in Kalmykia.
6. Old and new Kyrgyz borrowings in Kalmyk
6.1 In this section, two Kyrgyz borrowings in Kalmyk are briefly discussed. For
different reasons, these cannot be Turkmen borrowings, and must therefore be classified
as Kyrgyz borrowings, and this poses no problems as such are previously also known to
exist in Kalmyk.
-Kalmyk барчин = barčin ‘беркут = golden eagle (Aquila chrysaetos)’ (Bardajev
1983:127) should be another Turkic borrowing, cf. Old Turkic barčin ‘сокол =
falcon’. I have been unable to find the word in Turkmen (unless the note given by
Bardajev signifies such), and, in fact, Rassadin (2015:195), seemingly correctly,
suggests that the Kalmyk word is a Kyrgyz borrowing, cf. Kyrgyz baarči ~ barčin
‘golden eagle’ (Judaxin, K.K. 1965:89). Thus, this would interestingly be a known
Kyrgyz borrowing, not a Turkmen borrowing. There is also a synonymous Kalmyk
word with bürgd ‘беркут = golden eagle’ (Mandzhikova 2007:51) as was discussed
above. As mentioned under Kalmyk bürged (above), the ‘golden eagle’ is native to
Kalmykia.
-Kalmyk бил = bil ‘селезень = drake, i.e. male duck’ (Mandzhikova 2007:49) should
be another Turkic borrowing, cf. Kyrgyz bilǝ ‘утка = duck’ (Bardajev 1983:127; the form,
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however, is not to be found in Judaxin, K.K. 1965). I have not been able to locate neither
a Turkmen nor a Tatar form, which could have been the donor, so this might be another
Kyrgyz borrowing in Kalmyk. The native Mongolic Kalmyk form is эр һуһси = er huhsi
‘селезень = drake’ (Mandzhikova 2007:86). ‘Drakes’ or, rather, ‘male ducks’ have
cosmopolitan distribution, and thus exist natively in Kalmykia.
7. New Turkmen borrowings in Kalmyk
7.1 Below I present, to the best of my knowledge, eight new Turkmen borrowing
suggestions in Kalmyk. The semantic overlap is excellent (with identical meanings) and
the phonetic details should not require any further comment in most cases, but details
will be given when applicable. Also, where applicable, I have included a Turkish cognate
to the Turkmen form as comparison, which shows that the direction of borrowing must
be Turkmen > Kalmyk.
-Kalmyk алгша = algša ‘Common shelduck (Tadorna tadorna)’ (Činar 2019;
Bardajev 1983; Mandzhikova 2007:45), borrowed from Turkmen ala gaz ‘Common
shelduck (Tadorna tadorna)’ (Činar 2018), cf. Turkmen Ga:z ‘goose’ (< Proto-Turkic
*ga:z ‘goose’ (VEWT 243; EDT 679; ЭСТЯ 5; Лексика 171)). I assume that Turkmen
ala gaz ‘common shelduck’ literally means ‘variegated goose’ (cf. āla ‘variegated’).
The Kalmyk form, then, no doubt represents a contraction of the Turkmen
compound name, but also includes the probably irregular change of ala gaz > algaz
~ algaš > algša. The waterfowl ‘common shelduck’ is widespread throughout central
Eurasia and other isolated locations in coastal areas, and it is native to Kalmykia.
-Kalmyk гагрһа = gagrha ~ gagyrga ‘Razorbill (Alca torda)’ (Činar 2019;
Bardajev 1983; Mandzhikova 2007), borrowed from Turkmen gagarka ‘Alca torda’
(Činar 2018), which in turn was, as is already known, borrowed from Russian
gagarka ‘гагарка = razorbill’ (Bardajev 1983:129). The Kalmyk form was more likely
borrowed from Turkmen than from Russian on account of Turkmen being a
somewhat more prominent source of bird name borrowings in Kalmyk than Russian.
However, it must be noted that this borrowing suggestion of mine offers no
advantages over the suggested borrowing directly from Russian, and it cannot be
proven neither semantically nor phonetically. There is also a Kalmyk synonym with
гоога = googa ‘гагарка = razorbill’ (Mandzhikova 2007:51), which may be a native
equivalent or a grossly contrasted form of the Russian borrowing. The ‘razorbill’ is a
colonial seabird native only to the subarctic waters of the Atlantic Ocean, and so the
name has been borrowed through the Russian scientific literature, ornithology,
education, etc.
-Kalmyk итлг = itleg ~ itlɣǝ ‘балобан = Saker falcon (Falco cherrug)’ (Bardajev
1983:132; Muniev 1977:274; Mandzhikova 2007:57; Činar 2019), possibly borrowed
from Turkmen ütelgi ‘Saker falcon (Falco cherrug)’ (Činar 2018). cf. Turkish ütelgi
‘Falco cherrug’. Bardajev compares the Kalmyk word to Manchu itülxen ‘кречет =
gyrfalcon’; Uyghur itǝlgü; Yakut itelgu, which shows correspondences in the
Tungusic, Mongolic and Turkic languages. To the comparanda can be added Written
Mongolian itelgü ‘falcon’ (Lessing 1960:417-418); Middle Mongolian itelku ‘merlin’
(Aptullah 1934:221); Ordos etelge ‘falcon’; Monguor sdergu ‘falcon’ (Smedt, A. de &
Mostaert, A. 1933:336). In the comparison of the EDAL (EDAL 595) for the protoMongolic root *it-, several different bird species that have nothing to do with each
other (‘partridge’, ‘jay’, ‘falcon’, ‘hazel-hen’) are erroneously combined and mixed
(but see below); all correspondences collected here, however, pertain only to a kind

of falcon. The EDAL does correctly suggest the borrowings of Uzbek itälgü ‘falcon’,
and a Manchu word from the above Mongolic sources. Another comparandum may
be Middle Korean iktǝkui ‘falcon’ (Ki-Moon 1964:191), which quite agreeably appears
to be another Mongolic borrowing. Importantly, it should be noted that while there
are Mongolic correspondences well phonetically matching the Kalmyk form, the
semantics and phonetics both actually suggest influence or borrowing from Turkmen
ütelgi as outlined above; it may well be that the two Kalmyk variants given above
represent one of Mongolic origin, and another almost identical borrowed one,
although phonetically the analysis is very complex. The ‘saker falcon’ is native in
central Europe eastwards across Asia to Manchuria, and should therefore be native
to Kalmykia.
-Kalmyk какльг = kakl’g ‘Chukar partridge (Alectoris chukar)’ (Činar 2019;
Mandzhikova 2007:58), borrowed from Turkmen käkilik ‘Chukar partridge
(Alectoris chukar)’ (Činar 2018), cf. Turkish keklik ‘partridge’; Tuvan keklik
‘partridge’. Interestingly, the Turkic form *keklik ‘partridge’ (*kä:kilik in Лексика
173) is also independently borrowed as Shirongol Mongolic Kangjia kǝkǝᵾliᵾ
‘partridge’ (as well as in East Yugur, Dongxiang, and West Yugur kekïlïk ‘chukar
bird’) (noted in Nugteren 2012:343,345), but the root is otherwise not native to
Mongolic, cf. the unrelated Buryat xadyn torxiruu ‘Alectoris chukar’; Standard
Khalkha Mongolian talbajnuud ‘partridge’. It is unclear why the Turkmen front
vowel -ä- is found as the back vowel -a- in the borrowed Kalmyk form because the
closest equivalent should be transcribed as -ǝ-, which, in Kalmyk, is phonologically
the front-voweled ă~ä. Despite this, there should be no doubt that the Kalmyk word
is borrowed from Turkmen; the lateral was palatalized on account of the following i- and the final plosive expectedly voiced. The ‘chukar partridge’ is native to south
Europe, the Middle East, and South Asia, a habitat area extending also through
Kalmykia.
-Kalmyk кƟглжрһн = kögldzhirhn ‘голубь = pigeon (Columba)’ (Bardajev
1983:133; Činar 2019; Nominhanov 1975; Mandzhikova 2007:59), borrowed from
Turkmen gö(:)gerçin ‘Columba livia’ (Činar 2018), cf. Turkish güvercin ‘pigeon’
(Proto-Turkic *kö:kerč-gen ‘pigeon’ given in Лексика 174). The details are a bit
complicated and require comment. Ramstedt’s dictionary has this as kögl̥dz̆r̥gǝnǝ
‘taube = pigeon’ (Ramstedt 1935:236), which is phonetically not quite the same, and
I suggest that this latter reflects the native form on account of the suffixation pattern.
There thus seems to be a native form and a borrowed form in Kalmyk. There may be
some contamination going on here with the word borrowed from Turkmen,
kögldzhirhn (from an earlier form **kögǝrzhirn, close to Turkmen gögerçin?),
taking on phonetic properties, such as more complex consonant clusters, from the
native word, kögl̥dz̆r̥gǝnǝ. 136 Bardajev suggests a connection to the word kökö
‘blue’, but that seems unrelated; pigeons are not really blue, but rather grey or
greyish blue (with some parts, such as the neck and collar area, appearing more
blue). In any regard, they are not entirely blue and to me it would seem odd
semantically to name them according to the color of some specific body parts only,
particularly if said body part is not particularly eye-catching. There is, after all, a
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reasonably good Turkmen loan word etymology at hand to apply. If anything, the
phonetic origin of this bird species name could be onomatopoetic, mimicking its call.
However, the analysis is much more complicated than this, as clarified by P.
Kitson, because in Kalmykia a single word for Columba covers all three species
woodpigeon, rock dove, and stock dove despite the woodpigeon being visibly larger
than the other two. The domesticated pigeon, including modern urban pigeons, is
bred from the rock dove. Ornithologists and artists vary in their impressions of these
birds’ colors; for example, in A bird book for the pocket (Sandars 1933), the stock
dove looks blue, and the rock dove more grey. Elsewhere (Fitter vd. 1972) it is
specifically suggested in, The birds of Britain and Europe, that: “Feral pigeons in
towns have wide range of plumages based on black, white, blue-grey and reddish
cinnamon, but blue rock type almost identical with wild Rock Dove. Blue-chequer
variant also occurs in quite wild Rock Dove populations”. Other ornithologists
(Mountfort vd. 1974) instead suggest, in A field guide to the birds of Britain and
Europe, that the rock dove has “Plumage blue-grey, paler on back, with glossy green
and lilac on sides of neck”, and that the stock dove has “Upper parts bluer grey.
Glossy green patch on side of neck.” In other words, the descriptions differ, and the
name of the pigeon in Kalmyk may or may not be derived from the color term blue,
as Bardayev suggests. ‘Pigeons’ are, no doubt, amongst the most widespread birds
on the planet, existing on every continent, except perhaps for Antarctica, and are
thus native to Kalmykia. More specifically, according to H.F. Parslow’s maps, the
stock dove and woodpigeon are summer migrants on the west shores of the Caspian
Sea, while the rock dove is present all the year round (Harrison & Colin 1982:164).
-Kalmyk улар = ular ‘каспийский улар, горная индейка = Caucasian snowcock
(Tetraogallus caspius)’ (Bardajev 1983:137; Činar 2019; Mandzhikova 2007:74),
borrowed from Turkmen ular ‘Tetraogallus caspius’ (Činar 2018). cf. Turkish ular
‘Tetraogallus’ (< Proto-Turkic *ular ‘partridge; snow pheasant; wild turkey’; EDT
150, VEWT 512, Лексика 173). The Turkic form is also borrowed as Rus. ular
‘родная индейка = wild turkey’ (Anikin, A.Ye. 2000:582). The VEWT, Лексика
(given as *ulHar ‘рябчик, горная индейка = grouse; mountain turkey’ on page 173)
and Anikin all mention the borrowing of the Turkic root in Written Mongol, but all
failed to mention Kalmyk, where it is likely borrowed from Turkmen. The ‘Caucasian
snowcock’ exists only around the Caucasus Mountains, which actually makes it
native to Kalmykia.
-In Kalmyk, there are two words for ‘pheasant’ (Phasidae), namely һурһул =
hurhul and кирһүл = kirhül, with, I suggest, the first being a Turkic borrowing and
the second a native Mongolic word. Kalmyk hurhul ‘фазан = pheasant’
(Mandzhikova 2007:53) must be borrowed from Turkmen gurguul ‘pheasant’
(Bardajev 1983:130, 133). There is also Proto-Mongolic *kïrgaul ~ *kurgaul
‘pheasant’ (Nugteren 2011:413), which instead finds a natively Mongolic cognate
with the synonymous Kalmyk kirhül ‘фазан = pheasant’ (Mandzhikova 2007:59).
The ‘pheasant’, as another one of the most spread out species, can be found all over
the world, including in Kalmykia.
-In Kalmyk, there are two words for ‘cuckoo’, namely кƟкг ~ кƟкǝ = köküg ~
kökǝ ‘кукушка = cuckoo (Cuculidae)’ (Mandzhikova 2007:60). cf. Turkish guguk
‘cuckoo’; Tatar küki; Kazakh kökok ~ kukus; Kyrgyz kukşka; Tajik kukuş; Azeri ququ
~ quqqultu; Uzbek keksa ~ kakkukush ‘lit. cuckoo bird’; Kyrgyz kögüčkoj ‘голубь =

dove’ (Bardajev 1983:133). Compare to standard Khalkha Mongolian хөхөө ‘cuckoo’,
but Written Mongolian kökege ‘cuckoo’ (Lessing, F.D. 1960:482). While it is not
clear which is which, the two Kalmyk forms could represent one native form and one
borrowed form. The ‘cuckoo’ exists with cosmopolitan distribution, and so is native
to Kalmykia.
8. Summary
8.1 In this paper, a number of old and new Russian and Turkmen loanword
etymologies for Kalmyk bird names have been presented and discussed. Additionally,
two Kyrgyz borrowings are highlighted. Previously, there are numerous loanwords in
different Kalmyk dialects from Tatar, Kyrgyz, Turkmen and, of course, Russian, and the
ones presented here simply complement this data. Very commonly, in Kalmyk, a native
and a borrowed name, respectively, for several different bird species can be found; this
speaks for extensive linguistic contacts between Kalmyk and Turkmen speakers (as well
as Russian speakers), likely in a trilingual setting during the last few centuries, but it
also speaks, in light of the already known Tatar and Kyrgyz borrowings, and borrowings
from other more distantly located Turkic languages, of extensive contacts between the
ancestors of the Kalmyk and various Turkic populations before they left the Oirat
populations far east to reach their current location at the Caspian Sea.
8.2 While most of the birds in this study are native to Kalmykia, there are four which
are not, and which therefore must have artificially entered the language as borrowings
due to education, ornithology, research, etc. These borrowings are the non-native bird
species of: Kalmyk kǝǝrǝ ‘guillemot’; Kalmyk fregat ‘frigatebird (Fregatidae)’; Kalmyk
turuxtan ‘турухтан = ruff’; Kalmyk gagrha ~ gagyrga ‘Razorbill (Alca torda)’. One
might have expected the Kalmyk form for these probably recent borrowings to be
practically identical to the donor form, but even here Kalmyk prosodic drive has
managed to phonetically change the forms of half of these borrowed bird names. These
particular fauna borrowings, of course, highlight the “need for words”-principle when
new concepts are introduced into a population, words which are then lexically borrowed
from the languages closest and most comfortably at hand, in this case Russian and
Turkmen.
Appendix – native Kalmyk bird species
Birds native to Kalmykia will include at least the following 137 (with birds mentioned
in this paper marked by a *):
1. Серая куропатка Perdix perdix; 2. Перепел Coturnix coturnix; 3. Лебедь-шипун
Cygnus olor; 4. Серый гусь Anser anser; 5. Огарь Tadorna ferruginea*; 6. Пеганка
Tadorna tadorna*; 7. Серая утка Anas strepera; 8. Кряква Anas platyrhynchos; 9.
Чирок-трескунок Anas querquedula*; 10. Красноносый нырок Netta rufina; 11.
Красноголовый нырок Aythya ferina; 12. Белоглазый нырок Aythya nyroca; 13.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula; 14. Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus; 15.
Кудрявый пеликан Pelicanus crispus; 16. Большой баклан Phalacrocorax carbo*; 17.
Волчок Ixobrychus minutus; 18. Кваква Nycticorax nycticorax*; 19. Жёлтая цапля
Ardeola ralloides; 20. Египетская цапля Bubulcus ibis; 21. Малая белая цапля Egretta
garzetta; 22. Большая белая цапля Casmerodius albus; 23. Серая цапля Ardea
137
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cinerea*; 24. Рыжая цапля Ardea purpurea; 25. Каравайка Plegadis falcinellus; 26.
Колпица Platalea leucorodia; 27. Серощёкая поганка Podiceps grisegena; 28. Чомга
Podiceps cristatus; 29. Черношейная поганка Podiceps nigricollis; 30. Пустельга
Falco tinnunculus; 31. Кобчик Falco vespertinus; 32. Чеглок Falco Subbuteo*; 33.
Чёрный коршун Milvus migrans; 34. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla; 35.
Болотный лунь Circus aeruginosus*; 36. Луговой лунь Circus pygargus*; 37. Канюк
Buteo buteo*; 38. Курганник Buteo rufinus; 39. Степной орёл Aquila nipalensis
[rapax]; 40. Красавка Anthropoides virgo; 41. Водяной пастушок Rallus aquaticus; 42.
Малый погоныш Porzana parva; 43. Камышница Gallinula chloropus; 44. Лысуха
Fulica atra; 45. Стрепет Tetrax tetrax; 46. Кулик-сорока Haematopus ostralegus; 47.
Ходулочник Himantopus himantopus; 48. Шилоклювка Recurvirostra avocetta; 49.
Чибис Vanellus vanellus; 50. Тулес Pluvialis squatarola; 51. Галстучник Сharadrius
hiaticula; 52. Малый зуёк Charadrius dubius; 53. Бекас Gallinago gallinago; 54.
Щёголь Tringa erythropus; 55. Травник Tringa tetanus; 56. Большой улит Tringa
nebularia; 57. Фифи Tringa glareola; 58. Перевозчик Actitis hypoleucos; 59.
Мородунка Xenus cinereus; 60. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus; 61.
Камнешарка Arenaria interpres; 62. Кулик-воробей Calidris minuta; 63.
Белохвостый песочник Calidris temminckii; 64. Краснозобик Calidris ferruginea; 65.
Чернозобик Calidris alpina; 66. Турухтан Philomachus pugnax; 67. Степная
тиркушка Glareola nordmanni; 68. Хохотунья Larus cachinnans; 69. Черноголовый
хохотун Larus ichthyaetus; 70. Черноголовая чайка Larus melanocephalus; 71.
Озёрная чайка Larus ridibundus; 72. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica; 73.
Чеграва Hydroprogne caspia*; 74. Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis; 75.
Речная крачка Sterna hirundo; 76. Малая крачка Sterna albifrons; 77. Белощёкая
крачка Chlidonias hybrida; 78. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus; 79.
Чёрная крачка Chlidonias niger; 80. Сизый голубь Сolumba livia; 81. Вяхирь
Columba palumbus*; 82. Горлица Streptopelia turtur; 83. Кольчатая горлица
Streptopelia decaocto; 84. Кукушка Cuculus canorus*; 85. Болотная сова Asio
flammeus; 86. Чёрный стриж Apus apus; 87. Сизоворонка Coracias garrulus; 88.
Золотистая щурка Merops apiaster; 89. Удод Upupa epops; 90. Степной жаворонок
Melanocorypha calandra; 91. Малый жаворонок Calandrella brachydactyla; 92. Серый
жаворонок Calandrella rufescens; 93. Хохлатый жаворонок Galerida cristata; 94.
Полевой жаворонок Alauda arvensis; 95. Береговушка Riparia riparia; 96.
Деревенская ласточка Hirundo rustica; 97. Краснозобый конёк Anthus cervinus; 98.
Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg [flava]; 99. Белая трясогузка Motacilla
alba; 100. Луговой чекан Saxicola rubetra*; 101. Восточный черноголовый чекан
Saxicola maurus [torquatus]*; 102. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka; 103.
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina; 104. Серая мухоловка Muscicapa striata; 105.
Малая мухоловка Ficedula parva; 106. Соловьиная широкохвостка Cettia cetti; 107.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides; 108. Тонкоклювая камышевка
Acrocephalus melanopogon; 109. Камышёвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus;
110. Индийская камышевка Acrocephalus Agricola; 111. Болотная камышевка
Acrocephalus palustris; 112. Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus; 113.
Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus; 114. Пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus*; 115. Белоусая славка Sylvia mystacea; 116. Усатая синица
Panurus biarmicus; 117. Ремез Remiz pendulinus; 118. Жулан Lanius collurio*; 119.
Чернолобый сорокопут Lanius minor; 120. Сорока Pica pica; 121. Галка Corvus

monedula; 122. Грач Corvus frugilegus; 123. Серая ворона Corvus cornix [corone]; 124.
Розовый скворец Pastor roseus; 125. Скворец Sturnus vulgaris; 126. Домовый
воробей Passer domesticus; 127. Черногрудый воробей Passer hispaniolensis
(Приютненский район); 128. Полевой воробей Passer montanus; 129. Щегол
Carduelis carduelis; 130. Чечевица Carpodacus erythrinus; 131. Просянка Miliaria
calandra; 132. Черноголовая овсянка Granativora melanocephala; 133. Камышовая
овсянка Schoeniclus schoeniclus.
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Anthony James Ridgway
Mutual Knowledge, the Infinite Regress Problem and Orders
of Intensionality
Since the advent of the study of pragmatics, the concept of context has brought with
it the necessity of a model of mutual knowledge in order to provide a shared context
within which communication can take place. A perceived problem with this model has
been the infinite regression involved in “A knows that B knows that A knows...” etc. This
article attempts to show that there need not be a problem here, that speaker and hearer
contexts are different, and that the infinite regression problem can be solved by the
concept of levels of intensionality.
1. Pragmatics, Context and Common Ground
Morris (1938: 6) defined Pragmatics as “the relation of signs to interpreters”. As soon
as this division between the semantic system and the individuals interpreting it was
formally made, it became necessary to ask “On what basis are these interpretations being
reached?” One way of doing this is by taxonomising the elements of context which affect
the interpretation of a linguistic form (Hymes 1962). In this model linguistic form plus
context determines meaning, but presumably not everyone interprets a given context in
the same way. Another way is to taxonomise context in terms of knowledge (Lyons 1977),
which more explicitly leaves room for different interpretations, but in itself doesn’t
guarantee communication. My knowledge of the context might not be the same as yours.
Perhaps a more radically pragmatic view of context comes from Gazdar (1979: 130)
contexts are sets of propositions constrained only by consistency...The consistent
sets of propositions that comprise contexts are to be interpreted as the unique speaker’s
own ‘commitment slate’
and on pp. 4-5
f(u) = c (or, f (s,c) = c
i.e. f is a function from utterances to contexts, namely the contexts brought about by
each utterance (or, f assigns to each sentence, plus the context prior to its utterance, a
second context caused by its utterance.
Levinson’s comment on this (1983: 31) is The idea here is that the shift from the
context prior to the utterance to the context post-utterance itself constitutes the
communicational content of the utterance. It suggests that pragmatic theory as a whole
should be based on a theory of context change.
Sperber and Wilson (1987: 698) cite Gazdar on this and take a very similar view.
They also introduce the idea of “manifestness” to distinguish knowledge from those
aspects of context that are instantiated during the communicative act, and all these
aspects need to be taken into account, in particular the participants. Austin (1962) and
Grice (1967) did this, and in applying Grice’s Maxim of Quantity we need to call upon
what Clark & Carlson (1981) call “common ground”, that is mutual supposition, belief
and knowledge. Eysenck & Keane (1995: 332) explain how this influences speakers:
If a speaker and his or her listener have several friends in common, then it may be
reasonable for the speaker to say: “Willie bought Tom’s old beetle.” However, if the
listener does not know who Tom is, and only knows Willie as Dr Smith, then the speaker
will typically convey the information in a rather different fashion: “Dr Smith bought the

orange car parked outside your office.” The key point is that the process of language
production often involves deciding on the factual information to be expressed, and then
deciding exactly how this information should be expressed in the light of factors such as
the environmental context and the available knowledge of the listener.
Clark (1994) also distinguishes between personal and communal common ground,
that is knowledge that you and I share and knowledge that is shared by a community or
society.
Mutual Knowledge, Mutual Manifestness and Infinite Regression
Mutual knowledge, then, is an important part of common ground. But Clark and
others have perceived a problem in this. If something you know is going to form a part
of our common ground on which you are going to base a communicative act, then
obviously I need to know it too, otherwise it won’t be common ground. So far so good,
but you also need to know that I know it, otherwise you won’t know that it’s common
ground. By the same token, I need to know that you know that I know it. If I don’t know
you know I know it, how am I to know that it is to be taken as common ground? But then
you need to know that I know that you know that I know, and so on, ad infinitum.
Sperber and Wilson introduce the concept of manifestness, and make it clear that it
is not to be identified with mutual knowledge. They do this by adding inference to what
is known: “To be manifest, then, is to be perceptible or inferable” (1986: 39). So if I am
able to infer what is to be taken as common ground, the infinite regress is closed down.
Hinkelman (1987: 720), however, is not impressed by this: “Mutual manifestness
does not prevent regress: default formulations of mutual belief are more satisfactory.”
Gibbs (1987: 718) remarks:
It appears that Sperber and Wilson are “sneaking” mutual knowledge in through the
back door of their theory and have adopted a framework for communication which
depends crucially on the very concept they wish to abandon.
Gerrig (1987: 718) supports Clark & Marshall’s solution to the infinite regress
problem:
Sperber and Wilson are right to argue that the requirements for mutual knowledge
as set forth in philosophy are psychologically unrealiseable. As finite devices we are
incapable of assuring ourselves of the truth of an infinite series of assumptions.
Fortunately Clark & Marshall (1981: see also Gibbs 1987) have suggested a heuristic
approach to the assessment of mutual knowledge that is psychologically plausible. From
Lewis (1969) they adapt the Mutual knowledge induction schema:
A and B mutually know that p if and only if some state of affairs G holds such that:
1. A and B have reason to believe that G holds.
2. G indicates to A and B that each has reason to believe that G holds.
3. G indicates to A and B that p.
This is similar to Grice’s (1989) schema:
He said that P; he could not have done this unless he thought that Q; he knows (and
knows that I know that he knows) that I will realise that it is necessary to suppose that
Q; he has done nothing to stop me thinking that Q; so he intends me to think, or is at
least willing for me to think, that Q. (Grice, 1989, p. 30-31)
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But here (“and knows that I know that he knows”) we already have the beginnings of
an infinite regression. Why stop at this point?
Orders of Intensionality
An alternative way of solving the infinite regress problem would be to say that we are
never sure, nor ever can be, of our common ground, but we make guesses as to what are,
or our interlocutor takes to be, the facts, suppositions and beliefs that we hold in
common. We evaluate our interpretations continually, and our evaluations will depend
on a number of things: past experience, degree of empathy with the person we are talking
to, quality of the medium, and so on.
Here we need to make the distinction between natural and non-natural meaning
(meaning-nn) (Grice 1957). Levinson (1983: 16) formulates Grice’s characterisation of
meaning-nn as follows:
S meant-nn by uttering U if and only if:
(a) S intended U to form some effect z in the recipient H
(b) S intended (i) to be achieved simply by H recognising that intention (i)
where S stands for speaker (or sender or communicator); H for hearer or receiver; U
for utterance; and z for some belief or volition invoked in H by U. Natural meaaning is
simply that which we understand from the world around us without it having been
intentionally communicated to us- the sense of “mean” in “Those black clouds mean
rain”. Meaning-nn is based on mutual knowledge, natural meaning is not.
Much of everyday interaction involves making interpretations which are based on
both natural and non-natural meaning. I may, for example, suspect that a person is lying
to me, based on a combination of what is communicated intentionally and
unintentionally (e.g. demeanour). I may have attitudes towards a particular person or
writer which have not been intentionally communicated to me, and these will interact
with my response to what is intentionally communicated. Note that there is a difference
between this and mutual manifestness.
There is an explanation to and solution of the infinite regress conundrum, and that
lies in the notion of orders of intensionality (Dunbar 1996). According to his
classification, Order 0 is the level of computers, or humans in a coma. Order 1 involves
having intentions, goals and beliefs; order 2 understanding that you have intentions,
goals and beliefs that can be different from mine; Order 3 understanding that you have
beliefs about my intentions, etc. Grice’s quotation above goes up to order 4. With each
order a further level of reflexivity appears, exactly as in the infinite regression described
earlier. Children learn to have a theory of mind (intensionality order 2: for an
investigation in pragmatic terms see Sperber & Wilson 2002), great apes and some
monkeys have it (Byrne & Whiten 1988), though there is some discussion about this.
Humans can go up to about order 5, although they make a lot of errors at this stage
(Kinderman, Bentall & Dunbar 1998). Daniel Dennett (1983) illustrates this: “I suspect
[1] that you wonder [2] whether I realize [3] how hard it is for you to be sure that you
understand [4] whether I mean [5] to be saying that you can recognize [6] that I can
believe [7] you to want [8]me to explain that most of us can keep track of only about five
or six orders of intensionality.

To give a concrete example, suppose we are monkeys. You want to steal my nuts
(Order 1). I guess your intention and I hide them (Order 2, which is possibly the furthest
monkeys can go). At Order 3, you guess that I am going to hide them so you look where
I have hidden them (some great apes may be capable of this). At order 4, I guess that you
have guessed that I am going to hide them so I put them in an obvious place- the doublebluff. At Order 5, you guess that I have guessed that you have guessed that I’m going to
hide them, so you guess they’re in the obvious place, so you find them there. Humans do
not go much further than this order of intensionality.
Much human behaviour, including language, is at order 2 or above. Any kind of
deception or statement which has an illocutionary force different from its sense, a joke,
for example. Much of the fiction we read or drama we watch involves deception, bluff
and double-bluff. Much comedy derives from the contrast between what seems to be and
what really is the agenda (de Beaugrande & Dressler (1981: 171-9) analyse just such a
situation from Tom Sawyer, and identify 12 strategies he uses at Order 2 or above). In
such fictional situations, the relationship between the language used and the real agenda
may be easily recoverable. In real life this is not necessarily the case. We may not be sure
if something is a statement of fact or a lie, or something to do with a hidden agenda we
haven’t yet grasped (Order 2 and above). When we move up a level from considering the
meaning-nn of an utterance we are superimposing considerations of context which
involve natural meaning. S’s intention in Grice’s characterisation may not be easily
recoverable (“What did he mean by that?”).
Knots
Interpretation at this level tends to be uncertain and tentative, and is the hallmark
of relationships with people we are close to or have regular dealings with (“Does he love
me or is he just saying that because he wants to go to bed with me?”). Public
interpretation of real language rarely if ever attempts to get to this level, with the
exception of statements of importance to the community (Kremlinology, for example)
being analysed in the media. Literary criticism, on the other hand, does attempt to
interpret this type of complexity, as a literary text will often provide a context for the
language being used, albeit more simplified and artificial than the real world. Wilson
(2000) quotes a complex example from Joyce’s Ulysses:
What, reduced to their simplest reciprocal form, were Bloom’s thoughts about
Stephen’s thoughts about Bloom and Bloom’s thoughts about Stephen’s thoughts about
Bloom’s thoughts about Stephen? He thought that he thought that he was a jew whereas
he knew that he knew that he knew that he was not. (Joyce, Ulysses, Bodley Head 1960,
p.797)
The psychiatrist R.D. Laing provides what he terms “schematic” examples of the
complexity and uncertainty of this type of interpretation in Knots (1970):
JILL I’m upset you are upset
JACK I’m not upset
JILL I’m upset that you’re not upset that I’m
upset you’re upset
JACK I’m upset that you’re upset that I’m not
upset that you’re upset that I’m upset,
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when I’m not.
JILL You put me in the wrong
JACK I am not putting you in the wrong
JILL You put me in the wrong for thinking you
put me in the wrong.
JACK Forgive me
JILL No
JACK I’ll never forgive you for not forgiving me
But Laing also seems to believe in the infinite regression:
it hurts Jack
to think
that Jill thinks he is hurting her
by (him) being hurt
to think
that she thinks he is hurting her
by making her feel guilty
at hurting him
by (her) thinking
that he is hurting her
by (his) being hurt
to think that she thinks he is hurting her
by the fact that
da capo sine fine
Conclusion
The infinite regression as an argument against the concept of mutual knowledge has
obscured the fact that there is a regression, or rather a progression through orders of
intensionality, of which perhaps five or six are operative in human cognition. These
levels are very important in our use and interpretation of language. At levels of Order 2
and above there is a rich intertwining of natural and non-natural meaning and mutual
knowledge is a function of this (here we are not taking a strict philosophical view of
‘knowledge’). One consequence of this is that it enriches and broadens our concept of
context, and therefore of Pragmatics. It is impossible to fully define the context of any
given interaction. We can, however, model contexts and subjectively evaluate them for
their verisimilitude through such activities as creating and appreciating literature. It is
the recursiveness from one level of cognitive projection to another which enriches our
interpretations of each other’s behaviour, and makes us sensitive and cunning. The
problem of the infinite regression arose from a logical philosophical view that sought to
build on a solid rock of context. The view expressed here sees communication as being
built on the shifting sands of continually changing perceptions of the nature of what is
shared between the interlocutors.
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Berdi Saryyew
“Gaty” Sözünıň Türkmen Goşgusyndaky Güýji Hakynda
Gysgaça Derňew
Biz bu derňewimizde türkmen dilindäki “gaty” sözüni goşgy setirlerinden
gözlemekligi göz öňünde tutduk. “Gysgaça derňew” düşünjesini derňewimiziň diňe bir
eseriň, başgaça aýdylanda, bir gözegçilik çeşmesiniň çäginde geçirjekdigimiz üçin
ulandyk.
Derňewde göz öňünde tutýan esasy maksadymyz “gaty” sözüniň aňladýan manysyny
bilmek we onuň goşgudaky ulanylyşyny, täsir edijiligini hasaba almak hem-de onuň
beýleki sözlere bolan özara baglanyşygyny ýakyndan öwrenmekden ybaratdyr.
Geçirilýän derňewiň merkezinde ýer alan “gaty” sözi hakynda öň bar bolan
maglumatlar we düşündirişler bilen tanyşdyrmak üçin sözlük materiallaryna
esaslandyk. Şonuň üçin, 2016-njy ýylda neşirden edilen türkmen diliniň düşündirişli
sözlüginde “gaty” sözi barada berlen anyk maglumatlary-da hödürlemekligi ýerlikli
hasapladyk:
“GATY, syp. 1. Ýumşak däl, daş ýaly. Gaty ýer. 2. Berk, gaýym, ykjam, pugta. Guşagy
gaty çekmek. Bagjygy gaty daňmak. 3. Çasly, güýçli, batly (ses hakynda). Ol gaty
geplemän, diňe hamsygyp hümürdedi (B. Kerbabaýew). 4.Örän, juda, has, uçursyz,
bijaý, çendenaşa. Gaty täsin waka. 5. Batly, çalt, tiz, basym, aýagaldygyna (hereket
hakynda). Öňki atly galdy, emma indi başga bir atly gaty kowýar (“Görogly”).
Gaty gitmek hetden aşmak, çenden çykmak, çençakyňy bilmän, hetdiňi tanaman,
öte geçmek. Paý-paý, aga, gatyrak gitdiň-ow! Öwez, jan, gatyrak giden bolsam,
kyrklaryň kyrk ýapynjasy bilen meni pugta basyr (“Görogly”).
Gaty görmek birinden bir zady göwnüňe almak, göwnüň galyp öýkelemek, ýokuş
görmek. Onyň oba gelip, bize salama gelmeýşini gaty gördüm.
Gaty söz aýtmak birine göwne deger ýaly ýaramaz söz aýtmak, gaty-gaýrym söz
diýmek.
Gaty umyt bolmak tamaňy üzmek, umydyňdan el çekmek, umydyň tala daňlan ýaly
bolmak.
Gaty umyt etmek tamasyny üzdürmek, umydyňdan el çekdirmek.” (TDDS, I,
2016:408-409).
Derňewiň öz öňünde goýan esasy maksady “gaty” sözüniň sözlükde berlen
ýokardaky ýaly manylarynyň we oňa degişli durnukly aňlatmalaryň türkmen goşgy
setirlerindäki ýagdaýyny içgin öwrenmekden ybaratdyr. Mundan başga-da biz bu
derňewde “gaty” sözüniň goşgy setirlerindäki täsir edijilik güýjüni-de hasaba almaklyga
synanyşdyk.
Derňewimiziň esasy çeşmesi
Biz gözegçiligimiziň esasy çeşmesi hökmünde ussat ýazyjy, talantly şahyr we
edebiýatçy alym Aman Kekilowyň “Söýgi” romanyny saýlap aldyk. Bu roman soňky
gezek 2013-nji ýylda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan Aşgabatda täze
türkmen elipbiýinde neşir edilendir. Türkmen edebiýatynyň taryhynda ilkinji gezek
şygyr bilen roman ýazma nusgasynyň ýoluny açan awtoryň ýokarda atlandyrylan
eserinde duş gelýän “gaty” sözüniň ähli nusgalaryny bir ýere jemledik.

“Gaty” sözüniň gadymyýeti hakynda
Biz bu bölümde şu wagta çenli türkmen dilinde edilen derňewlerden, ýazylan ylmy
işlerden, okuw gollanmalaryndan “gaty” sözüniň gadymyýetini öwrenmeklige
synanyşdyk.
Türkmen dilçi alymy B. Weýisowyň pikirine göre, gadymy görnüşi “katyg” şekilinde
bolan söz häzirki wagta çenli iki fonetik hadysany (birinjisi, sözbaşy dymyk çekimsiziniň
açyklaşmagy, ikinjisi bolsa sözsoňy süýkeş “g” çekimsiziniň düşmegi) başdan geçirmegi
netijesinde “gaty” nusgasyna eýe bolupdyr: “Işlikden sypat ýasaýjylardan iň önümlisi –
y/-i, -yk/-ik/-k, -ma/-me goşulmalarydyr: -y/-i goşulmasy Oguz – Orhon daş
ýazgylarynda –yg/-ig görnüşinde duşýar. Ölüg, katyg, tolug… ýaly sypatlaryň yzyndan
süýkeş g sesi düşüp, apokopa netijesinde olar häzirki öli, gaty, doly görnüşlerine
gelipdirler” (Weýisow, 2008:204)
“Gaty” sözüniň häsiýetli aýratynlyklary hakynda
Türkmen alymlary gürrüňi edilýän söz bilen baglanyşykly ýörite ylmy derňew işlerini
geçirmedik hem bolsa “gaty” sözüniň aýratnlyklary barada käbir pikirleri öňe
sürüpdirler.
“Gaty” sözüni A. Esenmedowa öz işinde “analitik usul bilen ýasalan artyklyk dereje”
diýen bölüminde belläp geçýär: “Sypatlaryň öň ýanyndan güýçlendiriji jowur, çuw, çym,
şar, şyr, hüýt, iň örän, has, gaty, tüýs, juda, uçursyz, çog ýaly modal sözleriň getirlmegi
bilen aňladylýar. Meselem: şyr takyr, hüýt gara, örän ökde, gaty töwekgel, tüýs betbagt,
uçursyz baý, tüm garaňky, tüp yssy, jowur ak we ş.m.” (Esenmedowa, 2010:151).
B.Weýisow bolsa “gaty” sözüniň hallaryň öňünden getirilýändigini şeyler setirler
bilen beýan edipdir: “Artyklyk derejesi hallaryň öňünden iň, has, juda, ýaman, gaty …
ýaly güýçlendiriji kömekçi sözleri getirmek ýa-da tizden-tiz, köpden-köp … ýaly
tirkeşdirip ulanmak arkaly bildirilýär” (Weýisow, 2008:233).
“Gaty” sözüni modal söz hasaplaýan B. Baýjanow we M. Petjikowa bilelikde ýazan
işlerinde onuň aýratynlygyny şeýle düşündirýärler: “Sözüň öňünden çuw, şar, hüýt ýaly
özbaşdak ulanylmaýan we iň, juda, örän, gaty, biçak, iňňän ýaly modal sözleriň
getirilmegi bilen ýasalýar. Meselem: çuw ak mata, şar gara ýüň, hüýt garaňky gije, iň
owadan jaý, juda gyzykly kitap, örän gowy adam, gaty yssy howa, has süýji gawun, biçak
uly bina, iňňän owadan haly we ş.m.” (Baýjanow, Petjikowa, 2014:63)
Türkmen dilçileri “gaty” sözüniň güýçlendirijilik häsiýetiniň bardygyny ýörite
belläpdirler:
“Güýçlendirmegi we nygtamagy aňladýan modal sözler. Bu topara has‚ hut‚ juda‚
tüýs‚ edil‚ iňňän‚ örän kimin modal sözler girýärler. Gaty‚ hergiz‚ ýaman ýaly sözler hem
käbir ýagdaýlarda şu modal sözleriň hyzmatynda ulanylýarlar” (Baýjanow, Petjikowa,
2014:349)
“Güýçlendiriji modal sözler: iň, iňňän, örän, has, tüýs, barha, hut, şar, çym, edil,
misli, göýä, ýaman, gaty, juda, şeyle bir … ýaly sözler güýçlendiriji modal sözleriň
hyzmatynda ulanylýarlar” (Weýisow, 2008:287).
“Güýçlendirmegi we nygtamagy aňladýan modal sözler. Bu topara has, hut, örän,
juda, tüýs, edil ýaly sözler girýärler. Gaty, hergiz ýaly sözler hem kä ýagdaýlarda şu
modal sözleriň hyzmatynda ulanylýar” (Esenmedowa, 2010:346).
Derňewiň nusgalary
Gözegçilik netijesinde ýygnalan we derňewe alnan mysallar jemi 113 sany bolup, olar
eserde duş geliş yzygiderliligine görä hasaba alyndy we anyk sahypasy bilen aşakdaky
sanawda ýerleşdirildi:
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1.Ýakdy meni köne türkmen adaty, Guly boldum onuň, ynjytdy gaty:(AK,S:15)
2.Ony halamaýar, geňleýär gaty, Yzarlap näletli köne adaty. (AK,S:20)
3. Magaryf wekili bardy baranda, Üşerdi bir hili ony görende. Edilen tekliňbe gaty
geň galyp, «Men mugallym! Ýok! Ýok! Başga bir kişi Tapyň oňar ýaly bu hili işi».
(AK,S:22)
4. Duýup bir zat baryn, gaty aljyrap, Bir söz aýdyp bilmän klasa garap, (AK,S:26)
5.”-Üç-dörtden artyk däl içinde beti, Olar-da oturjak, tutulsa gaty. Gamşy gowşak
tutsaň, eliňi gyýýar - Meniň gowşaklygym barysy duýýar. (AK,S:28)
6.”-Yzyndan gelmändik okuwçy wagty, Gatnardy gün yrman, erjeldi gaty. (AK,
S:29)
7. Gaty aňsat ýaly garasaň daşdan, Emma agyr günler geçendir başdan. (AK,S:30)
8.”-Özüm aýdyp bilmen, ejeňi iber, Seni gowy görýär, razylyk berer. Diýýär,
zähmetsöýer, gaty edepli, Mydam ýüzi aşak, mylaýym gepli...” (AK,S:31)
9. Akmak ynanjyna özi geňirgär, Ýüzün aşak salyp, gaty müýnürgär. Hormatly
okyjym, ynan sen maňa, Her wagt, her ýerde güwä men muňa. (AK,S:31)
10. Ýaş-da bolsa öz işine gaty ökde, Dürli-dürli kitap okaýar her hakda. (AK,S:42)
11. Ýigit ýola atlananda ol haty Ýazyp gitdi, gözel şatlandy gaty. (AK,S:42)
12. Ýada saldy gyza gelen ol haty: “-Ony alyp gözel şatlandy gaty. (AK,S:45)
13. Ol gidip, bir özi galdy obada, Gaty ejizledi ol ilkibada. (AK,S:49)
14. Bir ýaş ýigit köçe bilen barýardy, Elinde kitaby, gaty ýörýärdi. (AK,S:60)
15. Gyzyň ýigde bolan uly hormaty, Tanyşlyk gününden güýçlendi gaty. (AK,S:61)
16. «Gaty görmeli däl birek-birekden, Halapsyňyz meni çuňňur ýürekden. (AK,
S:68)
17. Diýdi: “Huş galmandyr meniň başymda, Hemişe-de ýeteşiksiz işimde.
Gideniňden soňra birnäçe günden, Garrapdyryn, gaty görme sen menden, (AK,S:73)
18. Darykma, tiz geler habary-haty, Kän wagt geçmändir, gyssanma gaty. (AK,S:81)
19. Käbiri özüni her ýana urýar, Aýylganç ses bilen gaty gygyrýar. (AK, S:84)
20. Ýürek howsalasy güýçlüdi gaty, Ine, ele alýar şol gelen haty: (AK, S:93)
21. “-Ýaşyňa görä däl aklyň, eje jan, Gaty görme, ýadyňdamy Saýat han (AK, S:99)
22. Bolmandy hiç haçan, gaty hoşaldym, Ýöne şu söwdada kyn güne galdym...” (AK,
S:104)
23. “Tabşyrmadyk bolsa daýym eger-de, Masgara bolaryn indi bu ýerde. Gaty
gatyrgandy soňky aýdamda, Asyl ýüz bermedi çykyp gaýdamda...» (AK, S:139)
24. Indi gelip ýetdi munuň nobaty, Näderin bilmedi, gyssandy gaty. (AK, S:139)
25. Ynha, çykýar biri gara der bolup, Sorag ýagdyrýarlar daşyny alyp: “-Ýeri, näme
aldyň? Niçik soraýar?” “-Dörtlük alan bolsaň, näme kemiň bar?” “-Biletler nähili?
Goşmaça niçik?” “-Gaty gyssadymy, ruhuň nä öçük?” “-Gorkunçly zat ýok, emma ol
ýere Ilkinji baraňda batýarsyň dere”. (AK, S:141)
26. Çagyrlan wagtynda birden içerik, Gaty gozgalaňly bardy ol ýerik. Ynha, otyr olda, bilet öňünde, Ýürek gürsüldisi gutardy onda. (AK, S:141)
27. Bat bilen yzyna goýulan wagty Trubka şakyrdap seslendi gaty. (AK, S:147)
28. Gözden aýrylmady ýaglygyň çeti, Käte durup bilmän hamsykdy gaty.
(AK,S:150)
29. Ynha, açýar indi ol gelen haty, Yzda golun görüp, geňirgäp gaty, (AK, S:151)
30.”Ýazmak agyr boldy maňa bu haty, Başlajak bolamda ýaýdandym gaty.
(AK,S:152)
31. Frontdan gelýän hat kesilen wagty, Bilmän näderini, gyssanyp gaty, (AK,S:157)

32. Türkmeniň gadymdan gelýän adaty, Halamaz il-ulus bozulsa gaty. (AK,S:169)
33.”-Nurtäç, goýaweri, sen aşa gitdiň, Kelläň gaty gyzyp, gör, nirä ýetdiň. (AK,S:172)
34.”-Diýýär mekdebimde işim kän gaty. Ýogsam bolup geçdi dolanýan wagty.
(AK,S:174)
35. Käte sen bilmezden, gyzygyp gaty, Berersiň barlaga artykmaç wagty.
(AK,S:178)
36. Goşgy galypyna salaýyn haty, Ol örän gysgady, sadady gaty: (AK,S:180)
37. Gaty gargynsam-da ata hem enä, Bir ýandan, jora jan, özümde günä: (AK,S:184)
38. Käte küýli ýaly, duran bir laldyr, Ýeňsesin tüňňerder, gaty keçjaldyr. (AK,S:187)
39. Ýadyna salanda ýazylan haty, Muňa Ogulnabat geňlendi gaty. (AK,S:187)
40. Sözümden çykmazdy kiçijik wagty, Häzir öz diýeni, üýtgäpdir gaty. (AK,S:188)
41. Iki ýüzliň biri durýar bu aýal, Göründi ikisem, gaty gara şal: (AK,S:193)
42. Pikir ber agzyňdan çykýan her söze, Ýalan töhmet atsaň mundan soň bize,
Menden gaty görme, salýan ýadyňa. Laýykmydyr seniň ene adyňa (AK,S:193)
43. Gaş-gabagyn kakyp, gaty alçakdyr, Maksady agzyndan bir söz aljakdyr.
(AK,S:200)
44. Arka tutunanmyş Ogulnabady, Baranda öýlerne, dady-perýady Edip enesine
gaty dyzanmyş, Diýýärler ol gyzyň dili uzanmyş...” (AK,S:202)
45.Wah, men düşünýänmi, zabunmyş gaty, Gazetde-de çykdy onuň suraty.
(AK,S:206)
46. Mekdebi beripdir bir oňat haty, Agtyjagym oňa guwanýar gaty... (AK,S:206)
47. Arada ikisi duşuşan wagty: «Sizlik bir işim bar, gyssagly gaty. (AK,S:213)
48. Baý mülküne döwlet lüň çeken wagty, Obanyň gowgasy güýçlendi gaty.
(AK,S:215)
49. Etseler-de maňa uly hormaty, Soňky wagtlarda duýýaryn gaty. (AK,S:218)
50. Gaty hoşal boldum, eje jan, senden, Ogul wepasyny taparsyň menden.
(AK,S:226)
51.”-Berýän bahaňyza gaty minnetdar, Emma sözlerimde başga many bar.
(AK,S:238)
52. Edilýän ynama goýup hormaty, Ony ödemäge çalyşdym gaty. (AK,S:241)
53. Goňşusy ýigide bakdy bir geňsi:”Gaty halaýdyňmy, bolşuň neneňsi?” (AK,S:246)
54. Dodagy kemperip birden hamsykdy, Özün tutup bilmän gaty darykdy.
(AK,S:247)
55.”Bilýärin
baryny,
boldum
habardar,
Hatyňyz
gowuşdy.
Gaty
minnetdar”.(AK,S:251)
56. Ol saňa ýürekden goýýar hormaty, Dogany hasaplap sylaýar gaty. (AK,S:268)
57. Ikisem howlukmaç gaty ýörýärdi, Ulsy kiçisine gürrüň berýärdi (AK,S:271)
58. Bir gezek öýünden ugradan wagty Ýezidiň üstüne dyzapdyr gaty. (AK,S:271)
59. Sokjarlyp elmydam öňe düşýärmiş, Ýollym bir zat diýse, gaty çişýärmiş.
(AK,S:272)
60. Gürrüňe kellesi gyzanda gaty, Çözülip kem-kemden ýüregiň gaty, (AK,S:273)
61. Gyzy bir zat bolsa derrew duýýandyr, Enesi gyzyna gaty uýýandyr. (AK,S:275)
62. Gaty beletdirin özüm gyzyma, Kast etmez hiç haçan beren duzuma. (AK,S:278)
63. Bir uzyn agajyň ýel turan wagty, Hellewläp durşy dek yranýar gaty. (AK,S:282)
64. Sagadyň ýörişi haýaldy gaty, Bolupdyr bir görse gelmeli wagty. (AK,S:284)
65. Maňa ýüz tutanňa gaty minnetdar, Düzeler barysy, çekmegin azar. (AK,S:285)
66.”Öýe” diýen sözi dilden düşürmän, “Öýe” diýen sözi gaty aňşyrman: (AK,S:287)
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67. Ýakyn geldigiçe hoşlaşyk wagty, Adamlar gürrüňe janlanýar gaty. (AK,S:293)
68. Öwrülip yzyndan ýene seretdi, Gaty geňirgendi, iňkise gitdi. (AK,S:296)
69. Äwmez ýöreýärdi, gaty arkaýyn, Emma ýakynlaşýar ýöredik saýyn. (AK,S:302)
70. Ýüzi gaty agras, çytykdy gaşy, Şlýapa elinde, açykdy başy. (AK,S:302)
71. Biziň gahrymanmyz hoşaldy gaty, Okaýar elinde alymyň haty. (AK,S:304)
72. Geçmişden gürrüňe başlanan wagty Birdenkä ýürekler awady gaty: (AK,S:307)
73. Tam gaty tämizdir, kemsiz seretdim, Açyp aýnalaryn ýelejiretdim. (AK,S:308)
74. Gaty duýdurmazdy ol bolan wagty, Dessine bozardy, dillidi gaty. (AK,S:316)
75. Gaty duýdurmazdy ol bolan wagty, Dessine bozardy, dillidi gaty. (AK,S:316)
76. Wagt geçdigiçe güýjedi gaty, Ine, şondan soňra ýazypdym haty...” (AK,S:318)
77. Ýüregi açykdy, örän sadady, Gaty salykatly, asylzadady. (AK,S:320)
78. “Ýüregi açykdy, örän sadady, Gaty salykatly asylzadady...” (AK,S:321)
79. Edil göze dürtme, garaňky gaty, Pyýada hiç bolmaz, gijäň bir wagty. (AK,S:322)
80. Ýogalyp aýaly frontda wagty, Galypdyr gyzjagaz horlanyp gaty. (AK,S:336)
81.Türkana bir ýigit, gaty agrasdy, Gep-gürrüňi ýokdy, örän ýygrasdy. (AK,S:336)
82. Bakyşy mylaýym, özi sadaňyz, Gaty salykatly asylzadaňyz (AK,S:340)
83. “Men gaty görmäýin, belki, hak etdi”. Ýolboýy öz-özi için gepletdi. (AK,S:340)
84. Şol hakda hiç zady gizlemäň menden, Ýüregiň urgusy artýar gün-günden.
Bagyşlaň, elbetde, gönümel gaty, Eger özüňizde bolan hormaty Indi öwürseňiz başga
bir zada, Bagt gözlemezdim şondan zyýada». (AK,S:342)
85. Şeýledi ýaşlykdan endik-adaty, Sypmazdy bir güni, galdawdy gaty, (AK,S:344)
86. Okanda gaşlary çytyldy gaty, Dört bölüp bir ýana, zyňdy bu haty. (AK,S:347)
87. Siz talap etdiňiz, ýazýan şu haty, Günäkär özüňiz, ynjytsa gaty. Çöşlensin bar
ýumak, galmasyn düwün, Men size açygyn aýdaýyn şu gün. (AK,S:347)
88. Gaty bilýädiňiz, makullapdyňyz, Hatda gutlapdyňyz hem goldapdyňyz!
(AK,S:350)
89. Neneň çyn ýürekden ýazdyňyz haty? Bagyşlaň, men oňa ynanýan gaty!
(AK,S:351)
90. Ikiýan tarapyň ýagdaýyn ýatlap, Ýigdiň mertebesin gaty hormatlap,
(AK,S:355)
91. Ýigdimiz şu ýere çagyran wagty, Gyzymyz kyn görüp irnipdi gaty. Ýöne, ýüzden
geçmän, boýun bolupdy, Üýşene-üýşene, ýaňy gelipdi. (AK,S:356)
92. «-Bagyşlaň, bagyşlaň, günäkär gaty. Hawa, Ogulnabat, okadym haty...»
(AK,S:357)
93. Çäklije bolsa-da myhman möhleti, Ol ýerde düşegim ýumşady gaty. (AK,S:359)
94. Aňşyryp bilmeýär, gaty geň galýar, Diňlände, öýlerin ýadyna salýar.
(AK,S:360)
95. Goş basyp ýatyryn gaty arkaýyn, Diýseler, her zady çekmäge taýyn. (AK,S:361)
96. Geçdi şunluk bilen birnäçe günler, Gowşaşdy kem-kemden gaty düwünler.
(AK,S:362)
97. Çytyk ýüzlerinde ýakymly ýagty, Men muňa, elbetde, begendim gaty.
(AK,S:362)
98 “Öwez jan tötänden ýadyma saldy, Gaty oňat boldy, wagtynda geldi, (AK,S:370)
99. Özi bir okumyş, gaty edepli, Däl bir ýeňil-ýelpaý, dürdäne gepli. (AK,S:371)
100.”-Gyzym, özüň bilýäň köne adaty, Göýä bir sakyrtga, ýapyşýar gaty. (AK,S:376)
101. Hormatly okyjym, gyssanma gaty, Indi gyssanmagyň ýokdur hajaty,
(AK,S:378)

102. Bagyşla, belki-de ýadatdym gaty, Häzir hoşlaşmagyň ýetdi nobaty. (AK,S:378)
103. Agşamy, ertiri tapman rahaty, Kämahal öz-özi gyssandy gaty. (AK,S:379-380)
104. Aýal men-menligi güýçli bor gaty, Olar oňat görýär, etseň hormaty”.
(AK,S:380)
105. “-Alty-ýedilerde gelerin hökman”. “-Gaty garaşaryn hiç ýana çykman”.
(AK,S:381)
106. Wagty hoş, keýpi kök, gaty şadyýan, “Polina daýza-da edeýin aýan”.
(AK,S:382)
107. Garry bu bolşundan gaty hoşaldy, Gap-çanak birlikde kyhnýa daşaldy
(AK,S:384)
108. Orta süýji zatlar getiren wagty: «-Özüm taýýarladym, şirindir gaty. (AK,S:385)
109. Ýaşlarmyz gadyrly hoşlaşan wagty, Aşgabat asmany gözeldi gaty. (AK,S:391)
110. Gije gapyl basyp ýatan ilaty, Ölüm hanjaryny sançdy gaty, (AK,S:392)
111. Gyz bilen hoşlaşyp biziň gahryman, Gaýdypdy yzyna gaty şadyýan. (AK,S:400)
112. Ok dek ýüwürýärdi gorky astynda: Diýerler: «Ýetimi düýäň üstünde, Ýylan
çakarmyşyn ýatanda bagty!» -Ýatlap şu nakyly, gamlandy gaty. (AK,S:403)
113. Ýürek ynjasa-da, degse-de gaty, Ahyr ýetip geldi hoşlaşyk wagty. (AK,S:406)
Derňewiň usuly
Gözegçilik esasynda alnan mysallary derňew etmekde adaty düşündiriş usulyny
saýlap aldyk. Şol usula görä, öz gören aýratynlyklarymyzy deňeşdirme esasynda delillere
daýandyryp düşündirmekligi göz öňünde tutduk. Mundan başga-da, “gaty” sözi bilen
baglanyşykly derňewiň iki galybyny (dil we goşgy) anyklamaklyga synanyşdyk. Goşgy
setirlerindäki sözsazlaşygynyň jübüt taýlaryna (sözsazlaşynyň sag taýy we
sözsazlaşygynyň sol taýy) aýratyn üns berdik. Şonuň bilen bir hatarda, ýygnan
mysallarymyzyň statistik hasabatyny-da aýratyn üns merkezinde tutduk.
Goşgy setirlerindäki sözsazlaşygy hakynda
Bilnişi ýaly, goşgyny hakyky goşgy edýän, söz sungatyna öwürýän esasy serişde
sözleriň özara sazlaşygydyr (kapyýasydyr). Goşgudaky bu sözsazlaşygy owazly
çeperçiligiň, edebi ezberligiň düýbüdir, kökenidir.
Goşgudaky sözsazlaşygynyň dürli görnüşlerini ussat şahyrymyz Aman Kekilowyň
eserlerinde-de görmek mümkin.
Aslynda söz sungaty bilen saz sungaty biri-birine gaty meňzeşdir. Sözsazlaşygy bolsa
bu meňzeşliginiň anyk tymsalyny ýatladýar. Saz sungatynyň serişdesi bolan tamdyranyň
her bir taryny biri-birine deň derejeli äheňde sazlamaly bolsak, söz sungatynyň serişdesi
bolan sözleriň-de her birini şol derejede sazlamaly bolýarys. Biz muňa öz makalamyzda,
şertli ýagdaýda, “sözsazlaşygy” diýip atlandyrdyk.
Goşgy setirlerindäki sözsazlaşygynyň taýlary jübütdir. Şol taýlaryň tertibi boýunça
birinji gelen sözüne sözsazlaşygynyň sol taýy, ikinji gelen sözüne bolsa sazlaşygyň sag
taýy diýip şertlendirdik.
Goşgy setirlerindäki galyplar hakynda
Bu derňewde iki galyp biri-birinden tapawutlandyrylýar. Olaryň birinjisi “dil
galyby”, umumy sözlemlerde görlen adaty galypdyr. Bu galypda sözlemde sözleriň
ýerleşiş tertibi düzgüne görä berk saklanylýar, garaşly söz ilki, esasy söz soňra, sypat ilki,
sypatlandyrylýan at soňra, hal ilki, işlik soňra; eýe ilki, habar soňra gelşi ýaly dil
düzgünine eýerilýär.
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“Goşgy galyby” mundan tapawutlydyr. Sözlemde sözleriň ýerleşişiniň belli bir tertibi
ýokdur. Sözsazlaşygyny emele getirmek, sözleriň täsir edijilik güýjüni artdyrmak
maksady bilen dürlüçe görnüşde ulanylyp bilinýän galypdyr.
Bu ýagdaýa ýakyndan seretmek üçin birinji mysalymyzy alyp göreliň: “1.Ýakdy meni
köne türkmen adaty, Guly boldum onuň, ynjytdy gaty:(AK,S:15)”.
Dil galyby
Goşguda duş gelýän bu nusganyň häzirki galybyna görä yzygiderliligi şeýledir: “at +
at”: türkmen adaty; “işlik + hal”: ynjytdy gaty. Aslynda bu nusganyň adaty sözlemdäki
galyby “hal +işlik” görnüşde bolmalydyr: gaty ynjytdy (gaty ynjytmak).
Goşgy galyby
Öz goşgusynda “gaty” sözüniň täsir edijilik derejesini güýçlendirmekligi maksat
edinen awtor ony sözsazlaşygynyň bir taýy ulanypdyr. Ýokarda alnan mysaldan görnüşi
ýaly, sözsazlaşygynyň sol taýy: “türkmen adaty”; salaşygyň sag taýy bolsa “ynjytdy
gaty” nusgasydyr.
Ýene bir mysala seredip geçeliň:
2.Ony halamaýar, geňleýär gaty, Yzarlap näletli köne adaty. (AK,S:20)
Dil galyby
Goşguda duş gelýän bu nusganyň häzirki galybyna görä yzygiderliligi şeýledir: “işlik
+ hal”: geňleýär gaty; “sypat + at”: köne adaty. Aslynda bu nusganyň adaty sözlemdäki
galyby “hal +işlik” görnüşde bolmalydyr: gaty geňleýär (gaty geňlemek).
Goşgy galyby
Bu galyba görä sözsazlaşygynyň sol taýy “giňelýär gaty”, sözsazlaşygynyň sag taýy
bolsa “köne adaty” nusgadydyr.
A. “Gaty”sözüniň isimler bilen bolan sözsazlaşygyna degişli mysallaryň
derňewi:
Derňewe degişli birinji mysal. Ýygnan mysallarymyzyň içinde “gaty” sözüniň
isimler bilen baglanyşykly köpsanly görnüşlerine duş geldik. Bularyň biri sözsazlygynyň
sol taýy “bet” sözünden bolan “içinde beti”, sözsazlaşynynyň sag taýy bolsa “tutulsa
gaty” söz düzüminden bolan görnüşidir:
Mysal: “-Üç-dörtden artyk däl içinde beti, Olar-da oturjak, tutulsa gaty. Gamşy
gowşak tutsaň, eliňi gyýýar - Meniň gowşaklygym barysy duýýar. (AK,S:28).
Bu mysalyň “üç-dörtdenden artyk däl içinde beti” diýen setirinde esasy gürrüňüň
“ýaramaz, garagol, bezzat” okuwçylar hakynda gidýändigi bellidir. Synypdaky umumy
tertip-düzgüni doly we dogry saklamak üçin mugallymyň şol ýaramaz okuwçylary “gaty
tutmagy” şertdir. Dil galybyndaky “gaty tutmak” durnukly söz düzüminiň manysy
düzgüne laýyklykda edilýän talaby güýçlendirmek, nyzamy, tertibi, edebi dogry we
ykjam ýola goýmaklygy aňladýar. Bu nusganyň sözlüklerimize alynmagyny-da oňyn
hasaplaýarys.
Derňewe degişli ikinji mysal. Goşgy setirlerinde “gaty” sözi bilen baglanyşykly işjeň
ulanylan nusgalaryň biri-de “wagty” sözüdir. Başgaça aýdylanda, bir taýy “wagt”
sözünden bolan “wagty”, beýleki taýy bolsa “gaty” sözünden bolan sözsazlaşygynyň
aşakdaky ýaly nusgaly on sekiz sany görnüşini hasaba aldyk:
6. “-Yzyndan gelmändik okuwçy wagty, Gatnardy gün yrman, erjeldi gaty.
(AK,S:29)
27. Bat bilen yzyna goýulan wagty Trubka şakyrdap seslendi gaty. (AK,S:147)
31. Frontdan gelýän hat kesilen wagty, Bilmän näderini, gyssanyp gaty, (AK,S:157)

34. “-Diýýär mekdebimde işim kän gaty. Ýogsam bolup geçdi dolanýan wagty.
(AK,S:174)
35. Käte sen bilmezden, gyzygyp gaty, Berersiň barlaga artykmaç wagty.
(AK,S:178)
47. Arada ikisi duşuşan wagty: “Sizlik bir işim bar, gyssagly gaty, Edara işi däl,
maşgala işi, Ýagşy däl eşitse başga bir kişi. (AK,S:213)
48. Baý mülküne döwlet lüň çeken wagty, Obanyň gowgasy güýçlendi gaty.
(AK,S:215)
58. Bir gezek öýünden ugradan wagty Ýezidiň üstüne dyzapdyr gaty. (AK,S:271)
63. Bir uzyn agajyň ýel turan wagty, Hellewläp durşy dek yranýar gaty. (AK,S:282)
67. Ýakyn geldigiçe hoşlaşyk wagty, Adamlar gürrüňe janlanýar gaty. (AK,S:293)
72. Geçmişden gürrüňe başlanan wagty Birdenkä ýürekler awady gaty: (AK,S:307)
75. Gaty duýdurmazdy ol bolan wagty, Dessine bozardy, dillidi gaty. (AK,S:316)
79. Edil göze dürtme, garaňky gaty, Pyýada hiç bolmaz, gijäň bir wagty. (AK,S:322)
80. Ýogalyp aýaly frontda wagty, Galypdyr gyzjagaz horlanyp gaty. (AK,S:336)
91. Ýigdimiz şu ýere çagyran wagty, Gyzymyz kyn görüp irnipdi gaty. Ýöne, ýüzden
geçmän, boýun bolupdy, Üýşene-üýşene, ýaňy gelipdi. (AK,S:356)
108. Orta süýji zatlar getiren wagty: «-Özüm taýýarladym, şirindir gaty. (AK,S:385)
109. Ýaşlarmyz gadyrly hoşlaşan wagty, Aşgabat asmany gözeldi gaty. (AK,S:391)
113. Ýürek ynjasa-da, degse-de gaty, Ahyr ýetip geldi hoşlaşyk wagty. (AK,S:406)
Ýokardaky goşgy setirlerinde geçiren gözegçiligimiziň netijesinde sözsazlaşynyň
“okuwçy wagty” / “erjeldi gaty” (6); “goýulan wagty” / “seslendi gaty” (27); “kesilen
wagty” / “gyssanyp gaty” (31); “duşuşan wagty” / “gyssagly gaty” (47); “lüň çeken
wagty” / “güýçlendi gaty” (48); “ugradan wagty” / “dyzapdyr gaty” (58); “ýel turan
wagty” / “yranýar gaty” (63); “hoşlaşyk wagty” / “janlanýar gaty” (67); “başlanan
wagty” / “awady gaty” (72); “bolan wagty” / “dillidi gaty” (74); “frontda wagty” /
“horlanyp gaty” (80); “çagyran wagty” / “irnipdi gaty” (91); “getiren wagty”/
“şirindir gaty” (108); “hoşlaşan wagty” / “gözeldi gaty” (109) ýaly jübüt taýlaryny (sol
we sag taýlaryny) hasaba aldyk.
Sözsazlaşygynyň sol taýy bolan “wagty” sözüni özbaşdak alanymyzda onuň dürli
häsiýetli aýratynlyklaryna göz ýetirip bilýäris:
“okuwçy wagty” (6); “goýulan wagty” (27); “kesilen wagty” (31); “duşuşan wagty”
(47); “lüň çeken wagty” (48); “ugradan wagty” (58); “ýel turan wagty” (63); “hoşlaşyk
wagty” (67); “başlanan wagty” (72); “bolan wagty” (74); “frontda wagty” (80);
“çagyran wagty” (91); “getiren wagty” (108); “hoşlaşan wagty” (109).
Gözegçiligimiziň netijesi alnan mysallaryň köpüsinde “wagty” sözüniň öňünden
“öten zaman ortak işliginiň” nusgasynyň işjeň ulanylandygyny görkezýär: “goýulan
wagty” (27); “kesilen wagty” (31); “duşuşan wagty” (47); “lüň çeken wagty” (48);
“ugradan wagty” (58); “ýel turan wagty” (63); “başlanan wagty” (72); “bolan wagty”
(74); “çagyran wagty” (91); “getiren wagty” (108); “hoşlaşan wagty” (109).
Şeýle aýratynlyklara sözsazlaşygynyň sag taýy bolan “gaty” sözüni özbaşdak
alanymyzda göz ýetirip bilýäris: “erjeldi gaty” (6); “seslendi gaty” (27); “gyssanyp
gaty” (31); “gyssagly gaty” (47); “güýçlendi gaty” (48); “dyzapdyr gaty” (58);
“yranýar gaty” (63); “janlanýar gaty” (67); “awady gaty” (72); “dillidi gaty” (74);
“horlanyp gaty” (80); “irnipdi gaty” (91); “şirindir gaty” (108); / “gözeldi gaty” (109).
Geçiren gözegçiligimiziň netijesi alnan mysallaryň köpüsinde “gaty” sözüniň
öňünden dürli formada we zamanda bolan işlikleriň gelýändigini görkezýär. Bu ýagdaý
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bolsa, bir tarapdan, goşgy setirlerinde duş gelýän “gaty” sözüniň işlikler bilen has
ysnyşykly ulanylýandygyna şaýatlyk edýär, beýleki tarapdan-da, many taýynda işlikleriň
hal-ýagdaýy bilen baglanyşykly täsirliligini has güýçlendirýändigini görkezýär.
Sözsazlaşygynyň sol taýynda “gaty”, sag taýynda-da “wagty” sözüni görüp bilýäris.
Bu bolsa ýokardaky nusganyň tersidir, has dogrusy, munda sözsazlaşygynyň taýlary öz
ornuny çalyşýarlar: “işim kän gaty” / “dolanýan wagty” (34); “gyzygyp gaty” /
“artykmaç wagty” (35); “garaňky gaty” / “gijäň bir wagty” (79); “degse-de gaty” /
“hoşlaşyk wagty” (113).
Derňewe degişli üçünji mysal. Goşgy setirlerinde “gaty” sözi bilen baglanyşykly
işjeň ulanylan nusgalaryň ýene biri “haty” sözüdir. Başgaça aýdylanda, bir taýy “hat”
sözünden bolan “haty”, beýleki taýy bolsa “gaty” sözünden bolan sözsazlaşygynyň
aşakdaky ýaly nusgaly on üç sany görnüşini hasaba aldyk:
11. Ýigit ýola atlananda ol haty, Ýazyp gitdi, gözel şatlandy gaty. (AK,S:42)
12. Ýada saldy gyza gelen ol haty: «– Ony alyp gözel şatlandy gaty. (AK,S:45)
18. Darykma, tiz geler habary-haty, Kän wagt geçmändir, gyssanma gaty. (AK,S:81)
20. Ýürek howsalasy güýçlüdi gaty, Ine, ele alýar şol gelen haty: (AK,S:93)
36. Goşgy galypyna salaýyn haty, Ol örän gysgady, sadady gaty: (AK,S:180)
39. Ýadyna salanda ýazylan haty, Muňa Ogulnabat geňlendi gaty. (AK,S:187)
46. Mekdebi beripdir bir oňat haty, Agtyjagym oňa guwanýar gaty... (AK,S:206)
71. Biziň gahrymanmyz hoşaldy gaty, Okaýar elinde alymyň haty. (AK,S:304)
76. Wagt geçdigiçe güýjedi gaty, Ine, şondan soňra ýazypdym haty...» (AK,S:318)
86. Okanda gaşlary çytyldy gaty, Dört bölüp bir ýana, zyňdy bu haty. (AK,S:347)
87. Siz talap etdiňiz, ýazýan şu haty, Günäkär özüňiz, ynjytsa gaty. Çöşlensin bar
ýumak, galmasyn düwün, Men size açygyn aýdaýyn şu gün. (AK,S:347)
89. Neneň çyn ýürekden ýazdyňyz haty? Bagyşlaň, men oňa ynanýan gaty!
(AK,S:351)
92. «-Bagyşlaň, bagyşlaň, günäkär gaty. Hawa, Ogulnabat, okadym haty...»
(AK,S:357)
Ýokardaky goşgy setirlerinde geçiren gözegçiligimiziň netijesinde sözsazlaşynyň “ol
haty” / “şatlandy gaty” (11); “ol haty” / “şatlandy gaty” (12); “habary-haty” /
“gyssanma gaty” (18); “güýçlüdi gaty,” / “gelen haty” (20); “salaýyn haty,” / “sadady
gaty” (36); “ýazylan haty” / “geňlendi gaty” (39); “bir oňat haty” / “guwanýar gaty”
(46); “hoşaldy gaty” / “alymyň haty” (71); “güýjedi gaty” / “ýazypdym haty” (76);
“gaşlary çytyldy gaty” / “zyňdy bu haty” (86); “ýazýan şu haty” / “ynjytsa gaty” (87);
“ýazdyňyz haty” / “ynanýan gaty” (89); “günäkär gaty” / “okadym haty” (92) ýaly
jübüt taýlaryny (sol we sag taýlaryny) hasaba aldyk.
Sözsazlaşygynyň sol taýyndaky “gaty” sözüne degişli mysallar: “güýçlüdi gaty,” /
“gelen haty” (20); “hoşaldy gaty” / “alymyň haty” (71); “güýjedi gaty” / “ýazypdym
haty” (76); “gaşlary çytyldy gaty” / “zyňdy bu haty” (86); “günäkär gaty” / “okadym
haty” (92).
Ýokardaky “güýçlüdi gaty” (gaty güýçli); “hoşaldy gaty” (gaty hoşal), “günäkär
gaty” (gaty günäkär) mysallarda duş gelen “gaty” sözi sypatyň artyklyk derejesi
hyzmatyny ýerine ýetirýär. “Güýjedi gaty” (Gaty güýjedi); “gaşlar çytyldy gaty” (gaşlary
gaty çytyldy) diýen sözlemlerdäki “güýjemek”, “çytylmak” işlikleriň hal-ýagdaýyny hasda artdyrýar.
Işilikleriň beýle görnüşdäki hallaryny sözsazlaşygynyň sag taýyndaky “gaty” sözüne
degişli mysallarda hem görmek mümkin:

Sözsazlaşygynyň sag taýyndaky “gaty” sözüne degişli mysallar: “ol haty” / “şatlandy
gaty” (11); “ol haty” / “şatlandy gaty” (12); “habary-haty” / “gyssanma gaty” (18);
“salaýyn haty,” / “sadady gaty” (36); “ýazylan haty” / “geňlendi gaty” (39); “bir oňat
haty” / “guwanýar gaty” (46); “ýazýan şu haty” / “ynjytsa gaty” (87); “ýazdyňyz haty”
/ “ynanýan gaty” (89).
Derňewe degişli dördünji mysal. Bu bölümde goşgy setirlerinde “gaty” sözi bilen
baglanyşykly ulanylan beýleki isimler derňelýär.
1.”nobaty” we “gaty”/ “gaty” / “nobaty”: 24. Indi gelip ýetdi munuň nobaty,
Näderin bilmedi, gyssandy gaty. (AK,S:139); 102. Bagyşla, belki-de ýadatdym gaty,
Häzir hoşlaşmagyň ýetdi nobaty. (AK,S:378).
Mysaldaky “gaty” sözi bilen baglanyşykly gelen sözleriň ikisi-de işlikdir. Şonuň üçin
“gaty” sözüniň öz üstüne alýan hyzmaty täsir edijiligiň hilini artdyryp, “gyssandy gaty”
(gaty gyssanmak), “ýadatdym gaty” (gaty ýadatmak) diýen sözlemlerdäki işlikleriň
halyny-ýagdaýyny has-da güýçlendirmekdir.
2.”çeti” we “gaty”: 28. Gözden aýrylmady ýaglygyň çeti, Käte durup bilmän
hamsykdy gaty. (AK,S:150).
Bu mysalda “gaty” sözi “çydamsyzlyk sebäpli, bogazyň dolup, aglamjyramak”
manysyndaky “hamsykmak” işliginiň hal-ýagdaýyny has-da güýçlendirýär.
3.”gaty” we “suraty”: 45. Wah, men düşünýänmi, zabunmyş gaty, Gazetde-de çykdy
onuň suraty. (AK,S:206).
Bu ýerde “gaty” sözi “zabun bolmak” işliginiň halyny artdyrýar.
4.”hormaty” we “gaty”/ “gaty” we “hormaty”: 49. Etseler-de maňa uly hormaty,
Soňky wagtlarda duýýaryn gaty, Ýeterlik däl işe mendäki bilim, Köp ýerde kösenýän,
gysgalyp dilim. (AK,S:218); 52. Edilýän ynama goýup hormaty, Ony ödemäge çalyşdym
gaty. (AK,S:241); 56. Ol saňa ýürekden goýýar hormaty, Dogany hasaplap sylaýar
gaty. (AK,S:268); 104. Aýal men-menligi güýçli bor gaty, Olar oňat görýär, etseň
hormaty”. (AK,S:380).
Alnan mysallarda (“duýýaryn gaty” (gaty duymak), “çalyşdym gaty” (gaty
çalyşmak), “sylaýar gaty” (gaty sylamak), “güýli bor gaty” (gaty güýçli bolmak))
“duýmak”, “çalyşmak”, “sylamak”, “güýçli bolmak” ýaly işlikleriň hal-ýagdaýyny
güýçlendirmek, käbirinde bolsa hormat-sylag täsirliligini has artdyrmak maksady bilen
“gaty” sözüniň ýerlikli ulanylandygyna şaýat bolýarys.
5.”gaty” we “gaty”: 60. Gürrüňe kellesi gyzanda gaty, Çözülip kem-kemden ýüregiň
gaty, (AK,S:273). Bu mysalda “gaty” sözleri şekil taýdan biri-birine meňzeýän ýaly
bolup görünse-de, olar biri-birinden tapawutlydyrlar. Olaryň bu aýratynlygyny iki
ugurdan-da (şekil we many taýdan) görüp bilýäris. Şekil taýdan aýratynlygy şeýledir:
birinji “gaty” sözi işlige baglanýar (gyzanda gaty / gaty gyzanda), ikinji “gaty” sözi ada
baglanýar (ýüregiň gaty). Diýmek, sözleriň özara baglanyşygy başgaçadyr, biriniň işlik
bilen baglanyşygy, beýlekisiniň bolsa at bilen bolan baglanyşygy bardyr. Many taýyndan
seredenimizde, işlik bilen baglanyşygy bolan “gaty” sözi “gyzmaklygyň” halyny, has
dogrusy, gymyldy-hereketiň, ýagdaýyň derejesini aňladýar. Ikinji “gaty” sözi bolsa
“ýürek” sözüne degişli bolan ady aňladýar.
6.”möhleti” we “gaty”: 93. Çäklije bolsa-da myhman möhleti, Ol ýerde düşegim
ýumşady gaty. (AK,S:359).
Türkmen dilinde gaýdyp gelmeli wagtynda yzyna dolanmayan, giden ýerinde ep-esli
eglenen adam bilen baglanyşykly “düşegi ýumşamak” diýen durnukly aňlatma ulanylýar.
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Bu mysalda-da “ýumşamak” işiniň halyny, ýagdaýyny has artdyrmak üçin “gaty” sözi şol
diýen durnukly aňlatma bilen baglanyşykly ulanylypdyr.
7.”ýagty” we “gaty”: 97. Çytyk ýüzlerinde ýakymly ýagty, Men muňa, elbetde,
begendim gaty. (AK,S:362).
Mysaldaky “gaty” sözi “begenmek” işliginiň halyny, ýagdaýyny has-da artdyrmak,
güýçlendirmek maksady bilen ulanylypdyr.
8.”gaty” we “hajaty”: 101. Hormatly okyjym, gyssanma gaty, Indi gyssanmagyň
ýokdur hajaty, (AK,S:378).
Bu mysaldaky “gaty” sözi awtoryň (ýazyjynyň, şahyryň) okyjy bilen özara
baglanyşygyna degişlidir. Okyjyny köşeşdirmek, rahatlatmak makasady bilen awtor
“gyssanma gaty” diýen durnukly söz düzümini ulanypdyr. Has dogrusy, bu ýerdäki
“gaty” sözi “gyssanmazlygyň” halyny aşaklatmak, ýagdaýyny peseltmek üçin
niýetlenilendir.
9.”rahaty” we “gaty”: 103. Agşamy, ertiri tapman rahaty, Kämahal öz-özi gyssandy
gaty. (AK,S:379-380).
Bu ýerdäki “gaty” sözi bolsa ýokarda beýan edilen nusganyň tersidir, “gyssanmak”
işliginiň halyny artdyrmak, ýagdaýyny güýçlendirmek üçin ulanylypdyr.
10.”adaty” we “gaty”: 100. «-Gyzym, özüň bilýäň köne adaty, Göýä bir sakyrtga,
ýapyşýar gaty. (AK,S:376)
Mysaldaky “gaty” sözi “ýapyşmak” işliginiň halyny, ýagdaýyny has-da artdyrmak,
güýçlendirmek maksady bilen ulanylypdyr.
B.”Gaty”sözüniň işlikler bilen bolan sözsazlaşygyna degişli mysallaryň
derňewi:
Ýygnan mysallarymyzyň içinde “gaty” sözüniň işlikler bilen baglanyşykly käbir
görnüşlerine duş geldik.
Derňewe degişli birinji mysal. Bu bölüme goşgy setirlerinde “gaty” sözi hal işligiň
öňünden we soňundan gelýän nusgalary girýär: “gaty + hal işlik / hal işlik + gaty”. Bu
mysallar hal işliginiň barlyk (-yp/-ip) we ýokluk (-man/-män) formalaryny öz içine
alýar. Mysallar:
“gaty aljyrap” we “klasa garap”: 4. Duýup bir zat baryn, gaty aljyrap, Bir söz aýdyp
bilmän klasa garap, (AK,S:26).
“dilden düşürmän” we “gaty aňşyrman”: 66. «Öýe» diýen sözi dilden düşürmän,
«Öýe» diýen sözi gaty aňşyrman: (AK,S:287).
“ýagdaýyn ýatlap” we “gaty horlatlap”: 90. Ikiýan tarapyň ýagdaýyn ýatlap,
Ýigdiň mertebesin gaty hormatlap, (AK,S:355).
Derňewe degişli ikinji mysal. Bu bölüme goşgy setirlerinde “gaty” sözi işligiň
häzirki zamanynyň öňünden we soňundan gelýän nusgalary girýär: “gaty + işligiň
häzirki zamany / işligiň häzirki zamany + gaty”. Mysallar:
“her ýana urýar” we “gaty gygyrýar”: 19. Käbiri özüni her ýana urýar, Aýylganç
ses bilen gaty gygyrýar. (AK,S:84).
“köçe bilen barýardy” we “gaty ýörýärdi”: 14. Bir ýaş ýigit köçe bilen barýardy,
Elinde kitaby, gaty ýörýärdi. (AK,S:60).
“gaty ýörýärdi” we “gürrüň berýärdi”: 57. Ikisem howlukmaç gaty ýörýärdi, Ulsy
kiçisine gürrüň berýärdi: (AK,S:271).
“gaty geň galýar” we “ýadyňa salýar”: 94. Aňşyryp bilmeýär, gaty geň galýar,
Diňlände, öýlerin ýadyna salýar. (AK,S:360)

Derňewe degişli beýleki mysallar. Bu bölüme goşgy setirlerinde “gaty” sözi işligiň
beýleki görnüşleriniň öňünden we soňundan gelýän nusgalary girýär:
“özi geňirgär” we “gaty müýnürgär”: 9. Akmak ynanjyna özi geňirgär, Ýüzün aşak
salyp, gaty müýnürgär. (AK,S:31).
“gaty hoşaldym” we “kyn güne galdym”: 22. Bolmandy hiç haçan, gaty hoşaldym,
Ýöne şu söwdada kyn güne galdym...” (AK,S:104).
“gaty dyzanmyş” we “dili uzanmyş”: 44. Arka tutunanmyş Ogulnabady, Baranda
öýlerne, dady-perýady Edip enesine gaty dyzanmyş, Diýýärler ol gyzyň dili uzanmyş...»
(AK,S:202).
“öňe düşýärmiş” we “gaty çişýärmiş”: 59. Sokjarlyp elmydam öňe düşýärmiş,
Ýollym bir zat diýse, gaty çişýärmiş. (AK,S:272).
“derrew duýýandyr” we “gaty uýýandyr”: 61. Gyzy bir zat bolsa derrew
duýýandyr, Enesi gyzyna gaty uýýandyr. (AK,S:275).
“Gaty” sözi bilen baglanyşykly durnukly anlatmalar:
“Gaty görmek” durnukly aňlatmasyna degişli mysallar: 16. «Gaty görmeli däl
birek-birekden, Halapsyňyz meni çuňňur ýürekden. (AK,S:68); 17. Diýdi: “Huş
galmandyr meniň başymda, Hemişe-de ýeteşiksiz işimde. Gideniňden soňra birnäçe
günden, Garrapdyryn, gaty görme sen menden, (AK,S:73); 21. “-Ýaşyňa görä däl aklyň,
eje jan, Gaty görme, ýadyňdamy Saýat han (AK,S:99); 42. Pikir ber agzyňdan çykýan
her söze, Ýalan töhmet atsaň mundan soň bize, Menden gaty görme, salýan ýadyňa.
Laýykmydyr seniň ene adyňa (AK,S:193); 83. «Men gaty görmäýin, belki, hak etdi».
Ýolboýy öz-özi için gepletdi. (AK,S:340).
“Gaty degmek” durnukly aňlatmasyna degişli diňe bir mysala duş geldik:113.
Ýürek ynjasa-da, degse-de gaty, Ahyr ýetip geldi hoşlaşyk wagty. (AK,S:406). Bu
mysaldaky “gaty degmek” durnukly aňlatmasynyň manysy gynanmakdyr.
“Gaty tutmak (tutulmak)” durnukly aňlatmasyna degişli diňe bir mysala duş
geldik: 5. «-Üç-dörtden artyk däl içinde beti, Olar-da oturjak, tutulsa gaty. Gamşy
gowşak tutsaň, eliňi gyýýar - Meniň gowşaklygym barysy duýýar. (AK,S:28). Bu
mysaldaky “gaty tutmak” durnukly söz düzüminiň manysy düzgüne laýyklykda edilýän
talaby güýçlendirmek, nyzamy, tertibi, edebi dogry we ykjam ýola goýmaklygy aňladýar.
Netije
Geçiren gysgaça derňewimiz türkmen şygryýetiniň we sözsazlaşygynyň ökde
hünärmeni, söz ussady, edebiýatçy alym Aman Kekilowyň “gaty” sözi bilen baglanyşykly
öz eserinde ulanan 113 sany nusgasynyň örän jaýdar we ýerliklidigini görkezýär.
Sözsazlaşygynyň her bir taýynyň güýçlendirijilik we artyklyk häsiýetini “gaty”
sözüniň kömegi bilen doly derňew edip bolýar.
Geçiren gözegçiligimiziň netijesi türkmen goşgusyndaky “gaty” sözüniň çeperçilik
taýdan özboluşly orna eýedigini doly görkezdi.
Mundan başga-da sözsazlaşygynda ýer alan “gaty” sözüniň köpüsiniň işlik bilen
baglanyşyklydyna aşakdaky mysallar doly şaýatlyk edýär.
“Gaty” sözi bilen gatnaşyk guran işlikler: ynjytmak, gelemek, geň galmak,
aljyramak, tutulmak, erjel bolmak, müýnürgemek, şatlanmak, ejizlemek, ýöremek,
güýçlenmek, görmek, gyssanmak, gygyrmak, gatyrganmak, gyssamak, seslenmek,
hamsykmak, geňirgenmek, ýaýdanmak, bozulmak, gyzmak, gyzykmak, geňlemek,
üýtgemek, dyzamak, guwanmak, duýmak, hoşal bolak, çalyşmak, halamak,
darykmak, sylamak, çişmek, uýmak, yranmak, aňşyrmak, janlanmak, geňirgenmek,
awamak, duydurmak, güýjemek, horlanmak, gaşy çytylmak, ynanmak,
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hormatlamak, irinmek, begenmek, ýapyşmak, ýadatmak, güýçli bolmak, garaşmak,
gamlanmak, sançmak, degmek.
“Gaty” sözüniň goşgy setirlerindäki sypatyň hem-de halyň derejesini has
artdyrýandygyny aşakdaky mysallar görkezdi:
“Gaty” sözi bilen gatnaşyk guran beýleki söz toparlary: erjel, aňsat, edepli, ökde,
güýçli, hoşal, gozgalaňly, sada, ketjal, gara, alçak, gyssagly, minnetdar, belet, haýal,
arkaýyn, agras, tämiz, dilli, salykatly, garaňky, galdaw, günäkär, düwün, oňat, şirin,
gözel.
“Gaty” sözüne sözlükde “sypat” (syp.) diýlip berlen grammatik häsiýetnama ýeterlik
bolmaýar. Biziň derňew eden mysallarymyza görä oňa “hal” we “modal söz” häsiyetleride goşulmalydyr. Muňa meňzeş häsiýetnama nusgasy gürrüňi edilýän sözlükde bar
(seret: “berk” sözüne iki häsiýetnama berlipdir).
Sözlüge “gaty degmek” we “gaty tutmak” ýaly durnukly aňlatmalaryň hem
alynmaklygyny ýerlikli hasaplaýarys. Sözlüge alynmadyk “gaty degmek” durnukly
aňlatmasy “agyr degmek”, “ýokuş degmek” ýaly durnukly aňlatmalar bilen manydaşdyr.
Manysy taýyndan, birinjiden, täsir edijilik, göwni ynjydyjylyk häsiýeti, ikinjiden, ölümýitim, aýralyk dagyny çekijilik häsiýeti bar. Ýöne biziň derňewimizdäki “gaty degmek”
durnukly aňlatmanyň gynanyjylyk häsiýeti güýçlüdir.
Söz ussadynyň ulanan “gaty tutmak” durnukly söz düzümi-de sözlüge alnyp,
düzgüne laýyklykda edilýän talaby güýçlendirmek, nyzamy, tertibi, edebi dogry we
ykjam ýola goýmak ýaly manysy berilse, has ýerlikli bolardy.
Peýdalanylan Edebıýatlar
Alnan mysallaryň esasy çeşmesi
Kekilow A. (2013). Söýgi romany. Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy.
(Mysallaryň soňundaky gysgaldylan görnüşi: AK, S)
Esasy ylmy edebiýatlar
Baýjanow B., Petjikowa M. (2014) Häzirki zaman türkmen dili. Morfologiýa.Aşgabat.
Esenmedowa A. (2010) Häzirki zaman türkmen dili (Morfologiýa). Aşgabat.
Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi (2016) I-II, Aşgabat.
Türkmen diliniň grammatikasy. Morfologiýa (2000) Aşgabat.
Weýisow B. (2008). Türkmen diliniň taryhy (Okuw gollanmasy). Aşgabat.
Weýisow B., Babaýewa G. (2010) Türkmen dili (Praktikum). Aşgabat.

Mustafa Özgür Seçim
Alternatif Bir Ortam Olarak Post-Mortem Reklamcılık:
Aydın İli Mezar Taşları
Giriş
Reklamcılık, Dünya’nın en eski mesleklerinden birisi olmanın yanı sıra, günümüz
Dünya ekonomik sisteminde de yadsınamaz, çok önemli bir paya sahip bir sektördür.
Özellikle kapitalist sistemlerde, “tüketerek” kendini gerçekleştiren bireyler için
markalar, tüketim toplumunda ekonomik birer aktör konumunda yer almaktadır. Tam
da bu noktada reklam, markaların tüketicilerle kurduğu en etkili iletişim aracı
durumundadır. Reklamlar, içinde barındırdığı semboller, sloganlar, renkler ve hatta
müzikler aracılığı ile markalar ile tüketiciler arasında sembolik bağ kurmaktadırlar.
Reklamı tanımlayabilmek için kavramı detaylı incelemek, bunun için de kavramı
doğru tanımlamak gerekmektedir. Temel olarak, üreticilerin oluşturduğu marka
mesajlarını, tüketicilerin dikkatini kazanarak onlara ulaştırmayı hedefleyen reklam
kavramı, son yıllarda neredeyse her saniyemizde ve her mekânda karşımıza çıkan bir
olgu olmuştur. Tüketicilerin büyük bir kısmı, günümüzde televizyon ya da radyodaki
reklam kuşaklarında kanal değiştirmekte, Internet’te gördükleri reklamları belirli bir
yasal süre geçtikten sonra hemen “geçmekte”, gazetelerde gördükleri reklamlara ise
adeta aldırış etmemektedirler. Son dönem literatüründe, “reklam rahatsızlığı” (Yücel
2018) şeklinde de tanımlanmaya başlanılan bu durumla baş edebilmek adına
reklamcılar, özellikle Internet ve sosyal medya alanında teknolojik yatırımlar yaparak,
tüketiciye ulaşmayı hedeflemektedirler. Diğer bir deyişle, insanoğlu reklam kavramı ile
özellikle son dönemde ciddi bir mücadeleye girmiş ve kendisini reklamlardan
olabildiğince uzakta konumlandırmaya çalışmaktadır.
Peki ya ölüm sonrası? Mezar taşları bize bu konuda çok önemli ipuçları sunmaktadır.
Gerek vefat eden kişinin kendisi, gerekse de yakınları, mezar taşlarına başka insanların
görmelerini, okumalarını istedikleri yazı, görsel vb. sembolleri yerleştirmekte ve
akıllarında yer edinebilmek için övgü dolu sözler yazmakta, bir bakıma ölümden sonra
dahi onun “reklamını” gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada ise, reklamcılığın yeni bir
alanı olarak tanımlanabileceği tahmin edilen, “mezar taşları” üzerinden reklam
mesajlarının verilip-verilmediği, veriliyorsa nasıl verildiği ve gelecekte ne gibi
gelişmelerin
yaşanmasının
muhtemel
olduğu
üzerinden
bir
tartışma
gerçekleştirilecektir.
Reklamın kavramsal kökenine bakıldığında, reklam (reclame) Latince “çağırmak”
anlamına gelen “clamare” kelimesinden doğmuştur (Okay 2009: 6). Reklam kavramının
literatürde farklı birçok tanımlaması bulunmasına karşın en basit anlamıyla,
“tüketiciler ile iletişim kurarken, onlara markanın fiziksel ve psikolojik
anlamda fayda sağlayan vaatlerini ileten bir iletişim aracıdır”
(Elden,2016:149) şeklindeki tanımını ele almak yanlış olmayacaktır.
Reklam, belirli amaçlar doğrultusunda tüketiciye ulaşmak için reklam veren
tarafından belirli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçlarında, yer ve zaman satın
alınan, reklamın kim tarafından verildiği belli olan mesaj iletme yöntemidir (Wells,
Moriarty & Burnett 2006: 5). Tüketici açısından ele alındığında ise reklam; ürün, hizmet
ya da fikirle ilgili tüketiciye bilgi veren; göze, kulağa hitap ederek markanın varlığını
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gösteren, mesajların üretilmesi ve bu içeriklerin yayılması olarak değerlendirilmektedir
(Akbulut & Balkaş 2006: 12). Reklam işletmeler tarafından farklı kanal ve mecralar
kullanılarak hedef kitleyi ikna etmek, ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere
duyurulmasını sağlamak, bir ürün hakkında imaj oluşturmak ve marka sadakati
oluşturmak amacıyla yapılan ve tamamen ticari amaç güdülerek hazırlanan bir araç
olarak tanımlanabilir (Kasım 2004:138).
Sözlük tanımlamalarındaki farklılıkların yanı sıra, reklam konusundaki
yaklaşımlarda da farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin kimi araştırmacılara göre reklam
bir “iletişim” sürecidir. Saurman ve Ekelund (1999:17), reklamı malların, hizmetlerin
veya insan faaliyetlerinin herhangi bir yönü ile ilgili mesajların iletiminin sağlanması
işlemi olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlama aslına bakılırsa, reklamın temel amacı
olan satışları sağlama noktasında iletişimin önemine dikkat çekiyor. Reklamın bu
yönünü ön plana çıakrtan araştırmacılara göre, iletişim yoksa doğal olarak satış da
olmayacaktır. Bundan dolayı da, hedef kitlenin ürün hakkında öyle ya da böyle izlenim
etmelerinin sağlanması gerekli olmaktadır.
Bir diğer bakış açısına göre ise reklam, sanatsal bir faaliyettir. Bu bakış açısını
benimsemiş araştırmacılara göre reklam, şu şekilde tanımlamalarda yer bulmuştur:
“Doğrudan doğruya satmaktan çok, hitap ettiği kitleyi satın almaya
hazırlayan ve satın alma fiiline sevk eden bir araç ve henüz alıcı durumunda
olmayan kişileri müşteri durumuna getirmeye yarayan bir sanat
faaliyetidir” (Williams 2003:4). “Reklamlar bireylerin ürün ya da hizmeti nasıl
algıladıklarını saptamak ve etkilemek üzere tasarlanmış estetik teknikler
bütünüdür.” (Beasley & Danesi 2002:9).
Bir başka reklamcılık görüşüne göre ise reklamlar, “Marka oluşumunu, ürün
veya hizmeti piyasada tutundurmayı ve onu satmayı ya da talebi arttırmayı
amaçlarken, bir yandan da ekonomik haberleşme işlevi görürler” (Batı
2010:11) tanımında olduğu üzere marka oluşumunda en az kurumsal imaj
çalışmalarında olduğu kadar etkili birer ‘silah’ olarak görülmüştür.
Reklam ile ilgili tanımlamalar, bakış açıları sürekli olarak hem niceliksel, hem
niteliksel olarak devam etmektedir ve edecektir de. Tıpkı; “Reklamın iyisi kötüsü olmaz”
deyişinin tartışıldığı gibi.
Ölüm
“İnsanların, duyularıyla bizzat müşahede ettikleri ve ittifakla kabul
ettikleri tek gerçek;
Ölüm”
Ömür denilen serüvende, insanoğlu için hayatın bir noktada kesilmesi, bitmesi,
diğer bir deyişle “ölüm”, daima merak edilen, bilinmeyen ve insanoğlunun tarih
sahnesine adım attığı günlerden bu yana en çok tartıştığı, merak ettiği konuların başında
gelmiştir (Peker-Seçim 2016:1). Çeşitli sosyologların, tarihçilerin konuya ilişkin bir çok
farklı görüşü olduğu gibi, ölüm kavramı çeşitli din ve mezheplerde de farklı şekillerde
yorumlanabilmiştir. Çalışmanın giriş bölümününde de değinildiği üzere, insanoğlu
hayatını kaybeden yakınlarını Dünya’nın birçok farklı yerinde çeşitli şekillerde ahirete
uğurlamaktadırlar. Örneğin Çin’in Tibet, Qinghai ve Moğolistan’ın İç Moğolistan
bölgelerinde yaşayan ve Vajrayna Budizmi’ne inanan insanlar ölülerini çeşitli yırtıcı

hayvanlara yem olarak sunmakta, Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde ise ölüler
yakılmaktadırlar. Endonezya’da Sulawesi Adası’nda yaşayan Toraja halkı ise, her yıl
ölülerini onurlandırmak maksadıyla mezardan çıkartarak, ölülerin yaşarken en
sevdikleri elbiselerini giydiriyor, gezdiriyor ve fotoğraf çektirmektedirler
(https://bit.ly/38fH373, Erişim Tarihi: 04/01/2021).
Bu tip yerel geleneklerin yanı sıra, Dünya üzerinde Semavi din olarak kabul edilmiş
üç dinin de (Hıristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık) ölüm konusundaki
değerlendirmeleri farklı olabilmektedir. Örneğin Hıristiyanlıkta ölüm, Âdem ile
Havva’nın işledikleri ilk günahtan (elma) ötürü gerçekleşen bir hadise olarak ele
alınmaktadır. Onların işledikleri bu günah, insanoğlunun dünyevi acılarının, hatta
ölümün de kaynağı olarak görülmektedir. Hıristiyanlığın ilerleyen dönemlerinde ise
çeşitli farklı mezheplerde “insanoğlu”, kendi işlediği günahların sorumlusu olarak kabul
edilmiş ve bu bakış açısı zayıflamıştır.
Hıristiyanlık inancında, ölümden korkmak gereksiz ve anlamsızdır; zira Hz. İsa’nın
Tanrı tarafından yeniden diriltilecek oluşu, O’na inananların da diriltilmelerinin de
garantisini oluşturmaktadır. Hıristiyanlar için Mesih’in yeni bir Dünya düzeni kurmak
maksadıyla tekrar dirilecek olmasına inanmaları, kendilerinin bu kavramı (ölüm)
aşabilmenin olanaklı olacağına inandırmış ve kendilerini dini görevlerini yerine getiren
insanların ölümün korkulacak bir durum olmadığına güçlü bir bağ ile inandırmışlardır
(Paçacı 1994:15).
“Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün
dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır.”
(İncil, 1.Korintliler. 15:55-56).
Yahudilik dinine göre ise ölüm kavramı, aynı bir evin bir odasından bir diğer odasına
hatta daha da güzel bir odaya geçme süreci olarak kabul bulmuştur. Museviler, ölümün
ve yaşamanın temel kaynağı olan Tanrı’nın bir gün elbet ölümü de ortadan kaldıracağına
inanmakta ve ölüm anında ruhun bedeni terkettiğine, ilk bir yıl sürecince ise, mefta
bozulmaya başlayana dek kendisiyle irtibatın sürdüğüne, bu 12 aylık sürenin de,
günahkar olanlar için bir arınma/temizlenme/affedilme dönemini ifade ettiğini
savunmaktadırlar. Sonrasındaysa, iyiler cennete, kötüler cehenneme gider (Tevrat,
Bölüm 32, Yas.32:22.). Ölüm sürecinde ise canlılık prensibi adı verilen unsur kabirde
yaşamaya devam eder, nefs adı verilmiş olan içgüdüsel ruh ise sonsuzluk (ilahi) âlemine
gider. İnsanoğlunun içerisinde bulunmakta olan ilahi cevher ise de Tanrısal boyuta geri
döner (Demirci 2015:43).
Semavi dinlerden olmayan ve Dünya’da belirli bir bölgede yayılmış olan Budizme ve
Budistlerin bakış açısında ise ölüm, yalnızca doğum eyleminin karşıt fiili olarak ele
alındığında bir anlamı olmaktadır. Onlara göre nasıl ki doğumun bulunduğu her yer de
ölüm var ise, ölümün olduğu her yerde de doğum bulunur ve bundan dolayıdır ki, bu iki
kavram (doğum-ölüm) birbirlerinden ayrı kavramlarmış gibi düşünülemez. Diğer bir
deyişe bu felsefeye göre ömür, asla sona ermeyecek bir doğum-ölüm halkasından
oluşmuştur. Ölüm denilen kavram, Budizm’e göre kesin bir son değildir. Bundan
dolayıdır ki, bu kavram aslında yoktur. Kavram belirli bir bedenden başka bir bedene
geçiş süreci olarak yorumlanmaktadır. Bu felsefeyi savunanlar için kalıcı herhangi bir
varlık bulunmadığından, bizler yani insanlar da kalıcı değildir. Budistler tüm insanların
varlıklarının ömrünün anlık olduğunu ve bunların da belirli bir sebep-sonuç sırasında
ilerlediğini, sonuç halkasında ise ölüm kavramının gerçekleştiiğine inanmaktadırlar.
İnsanoğlunun yaşam zinciri doğma, büyüme, yaşlanma, ölme olarak oluşan ve sonradan
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yeniden doğarak sonu gelmeyen bir zincirden oluşan bir nedensellik sonucu anaforu
olarak kabul edilmektedir (Şahin 2015:16).
Bağımsız bir araştırma şirketi olan PEW’in 2018 yayımlamış olduğu rapora göre,
Türkiye’de Müslümanların nüfusa oranı %98’dir. Ölüm konusunun Müslümanlıktaki
anlamı, durumu ve tespitlerini belirlemek için, Müslümanlığın mukaddes kitabı olan
Kur-an’ı Kerim incelendiğinde, ölümün diğer herşey gibi Allah’ın iradesinde olduğu,
O’nun izni olmaksızın gerçekleşemeyeceği, ondan kurtulmaya çalışmanın nafile olduğu
çeşitli surelerde açıkça belirtilmiştir:
“Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız
bile, ölüm size yetişecektir” (Nisa Suresi, 5/78 ayet).
“Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz
kılmadık, sen ölürsün de onlar bâki kalır mı?” (Enbiya Suresi,
21/37 ayet)
“De ki; doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka
karşınıza çıkacaktır; sonra görüleni de görülmeyeni de bilen
Allah’a döndüreleceksiniz, O, size işlediklerinizi haber
verecektir” (Cuma Suresi, 62/8 ayet.)
Kur’an-ı Kerim, dolayısıyla İslamiyet, ölüm kavramına büyük önem vermektedir ve
insanı ölüme hazırlıklı olunması gerektiği konusunda devamlı uyarmaktadır. Kur’an-ı
Kerim’in işaret ettiği insanî özelliklerin başında, dünyadan yalnızca istifade eden,
eğlenen değil aynı zamanda öteki hayatı da unutmamış, ölüm gerçeğini kavramış, ona
göre davranıp onu sık sık anan, ve maneviyatını unutmamak gelmektedir. Tam da bu
nedenlerden dolayı Kur’an-ı Kerim’de ölüm ifadesine tam yüz yetmiş kez değinilmiştir.
Ölüm kavramı İslamiyette bir son ya da yok oluş olarak değil, aksine yaşarkenki ilk
varlık ile sonraki arasında bir köprü işlevini yerine getiren, diğer bir deyişle ahiret
hayatına geçiş yaptıran bir araç olarak görülmektedir (Şahin 2011:168).
Müslümanlar için ölüm sonrası yeniden dirileneceği, yapılan iyiliklerin karşılığının
görüleceğine inanmak, bu dinin en temel esaslarından biridir. Tam da bu nedenledir ki
hayat, Müslümanlar açısından bir sınav niteliğindedir. Bu sınavda sınanan
“insanlardır”, onların nasıl davranacaklarıdır. Müslümanlara yapması gereken şeyleri
yapmaları için bir deneme süresi verilmiştir ve ölüm kavramı da bu sürenin sonunu
belirtmektedir. (Sümer 2015:126).
İslâm inancına göre ölüm sürecinde yapılması gerekenler konusunda Hayrettin
Karaman’ın verdiği bilgilere göre:
“Ölümün yakınlaştığı anlaşıldığında hasta sağ tarafına
yatırılıp yüzü kıbleye çevrilir.
Ara sıra, hastanın da
tekrarlaması amacıyla “La ilahe illallah Muhammedün
Resulullah” denilir, Yasin okunur. Ölümü ardından ölünün
gözleri kapatılır, çenesi bağlanır, bir örtüyle örtülür.
Ölünün yüzü açılıp öpülebilir, ağlanabilir. Erkeği erkek,
kadını kadın yıkar.
Kefenlemek, Müslümanların bir
kısmının uygulamasıyla diğerlerinin de yapmışsayılacağı
farzlardandır. Ölünün borçlarının bir an önce ödenmesi
gerekir. Ölen her Müslümanın namazı kılınır. Hanefilerde
bir gereklilik olmadıkça definden sonra cenaze üstüne
namaz kılınmaz. Cenaze geçerken ayağa kalkıp kalkmamak

tartışmalıdır. Cenaze taşınırken bağırılmaz, sesli tekbir
getirilmez. Kabrin yerden bir-iki karış yükseltilmesi ile
yetinilmelidir. Definden sonra mezar başında dua edilip
Kur’an okunması (Yasin ile Bakara suresinin başı ve sonu)
tartışmalı olmakla birlikte faydalı görülmüştür. Yakın
akrabalar üç, eşi dört ay on gün yas tutar. Taziye süresi üç
gündür.” (Karaman 1996:54).
İnsanın ölümüyle başlayacak olan ahiret hayatının ilk safhası olan kabir insan için
ilk durak niteliğindedir ve kıyamet kopuncaya kadar kişi için bir berzah alemi vardır.
İsrafil’in sura ilk üflemesiyle kıyamet vuku bulurken 2. üflemesiyle diriliş gerçekleşir.
Allah’ın seçme ve yetki kabiliyetiyle yarattığı insan için, dünya hayatında yaptıklarının
karşılığını ahirette alacağı bir hesap başlayacaktır (Ayar 2015:223).
İncelenen farklı dinler sonucunda söylenebilir ki, hemen hemen her din ya da
gelenek/görenek, ölümü bir son değil bir başlangıç olarak değerlendirmektedirler. Bu
nedenle de ölümden korkulmaması ya da kaçınılmaması gerektiğinin altı çizilmektedir.
Yine ölüm sonrasında bizi nasıl bir hayatın beklediğinin yanıtını ise, bu Dünya’da
yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız verecektir.
Mezar Taşı
Türk Dil Kurumuna göre “mezar”, “makber”, “kabir”, “medfen” kelimeleri ile eş
anlamlı olup, ziyaret edilen yer demektir. Mezar taşı ise, gömülen kişiye ait bilgilerin
yazılı olduğu taştır (Akalın 2011:1674).
Ölüme olan bakış açıları farklı olsa da, özellikle üç semavî dinde de ölüler toprağa
gömülmektedir. Bu dinler arasındaki temel farklılık ise, mezar taşlarında karşımıza
çıkmaktadır.
Örneğin Hıristiyanlıkta farklı mezheplerde, farklı mezar taşı tipleri olsa da, her
mezhepte de mezar taşlarına, mezarlıklara büyük önem verilmektedir. Mezar taşlarının
hemen hemen hepsinde Hıristiyanlığın simgesi ‘haç’ ile, genellikle ölen kişinin isim ya
da silüeti ya da hayatta iken önem verdiği araç-gereçlerin görselleri yer almaktadır.

Şekil 1. Rusya Federasyonu/Moskova’da bulunan mezarlıkta bulunan
mezartaşlarından (Ortodoks Hıristiyan) örnekler.
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (02.09.2015)
Hıristiyanlıkta ilginç bir uygulama ise her mezhebin ayrı mezarlığı olması ve ve diğer
mezhepten vefat eden kişilerin, diğer mezheplerin mezarlıklarına kabul
edilmemeleridir. Bu, en yakını olsa bile geçerli bir kuraldır.
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Şekil 2. Katolik bir kadın ile protestan bir kocanın Hollanda’da
bulunan mezar taşları.
Kaynak: http://gezginlerkulubu.org/siradisi-mezarlar, Erişim tarihi: 04/01/2021
Yahudilik dini de mezar taşlarına önem veren diğer bir dindir. Yahudi mezar
taşlarının hemen hemen hepsinde ya “menorah” adı verilen yedi kollu şamdan ya da
Musa yıldızına rastlamak mümkündür.

Şekil 3. İstanbul’da bulunan Yahudi mezarlığından mezar taşı
örnekleri.
Kaynak: https://bit.ly/3aLRlKY, Erişim tarihi: 04/01/2021
Eski Türklerde ise ölüm kavramı, sürekli önemliliğini korumuştur. Öyle ki mezar ya
da mezar taşı gelenekleri eski Hun İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Eski
Türklerde öldükten sonra öteki Dünyada hayatın devam edeceği düşüncesiyle ölen
kişinin mezarına ölen kişinin özel eşyaları ve atları konulmakta idi (Tunçel 1989:10).
Göktürkler döneminde ölen kişinin öldürdüğü düşman kadar balbalın sıralandığı
(Tunçel 1996:16), Uygurlarda ise ‘stupa’ adı verilen örtülü mezar anıtlar olduğu, Oğuz
boylarında ise Göktürklerde olduğu gibi mezar başlarına ölen kişinin öldürdüğü düşman
kadar balbar dikilmekte idi. İslamiyetin benimsenmesiyle birlikte ise mezarlar daha çok
türbe şeklinde karşımıza çıkmış, Osmanlı dönemiyle birlikte ise daha sanatsal ve Batı
esintili motifler mezar ve mezar taşlarına yansımaya başlamıştır. Günümüz
Türkiye’sinde mezar taşlarına verilen önem kadar, ölen kişilerin isimleri çeşitli kitle
iletişim araçlarında (özellikle gazete) yer verilmektedir. Öyle ki, bir çok gazetede vefat
ilanları sayfası, halen faal olarak yer almaktadır.

Şekil 4. Hürriyet gazetesinin vefat ilanları sayfalarından bir örnek
Kaynak: http://www.hurriyetsariilan.com/hurriyet-ceyrek-sayfa-vefat-ilan.html,
Erişim Tarihi: 04/01/2021
Yöntem
Çalışma kapsamında Aydın ili merkez ilçesi olan Efeler’de yer alan mezarlıklar
ziyaret edilmiş ve ‘yapılandırılmamış gözlem tekniği’ ile araştırma gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırma yönteminin tercih edilme sebebi ise, günlük hayatın zaten büyük bir
kısmının gözlem yapmakla geçtiği, diğer bir deyişle bu bilgilerin bir çoğunu gözlem
yoluyla elde ettiğimizdir. İlmi çalışmalar perspektifinden bakılınca da gözlem,
araştırmalar için kullanılan temel teknik olarak kabul edilmektedir. “Gözlem, belli bir
ortam ya da kurumda oluşan davranışları ayrıntılı olarak araştırmak
istediğimizde tercih etmemiz gereken bir veri toplama tekniğidir” (Balcı
2005: 168). Yapılandırılmamış gözlem tekniğinde ise, tavırların hayata geçtiği yerlerde
gerçekleştirilir, bu tavırları gözlemleyen araştırmacılar istediği şekilde bilgiler
kaydedebilir, bilgi toplama hürriyeti bulunur ve çalışmayı gerçekleştirenden ilgili
araştırmacıdan ilgileri sentezleyip soyutlaması beklenir.
Yapılandırılmamış gözlem tekniğin bazı temel unsurlarını ise;
- Tavırların meydana geldiği ortamda yapılmakta oluşu,
- İlmi çalışmayı yapan kişinin ortamda bulunduğu zamanlarda katılımlı gözlem
tekniği ile gerçekleştirilmesi,
- Çalışmayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, duruma göre sonuçlarını çıkartmaya
çalıştığı kültürün içine girerek bir parçası olmaya çalışılması ve bu kültür hakkında
olabildiğince ayrıntılı olarak örneğin onların dinsel törenlerini, adetlerini, geleneklerini,
değerlerini vb. tanınmaya çalışılması ve ilmi çalışmayı yapan kişinin elinde standart
gözlem aracının olmayışı olarak özetlenebilir.
Bulgular:
Aydın ili merkez tek ilçesi olan Efeler Belediyesi sorumluluğunda olan toplam dört
adet mezarlık bulunmaktadır. Bunlar; Kemer, Tellidede, Işıklı ve Kadıköy
mezarlıklarıdır. İlgili mezarlıklar sırasıyla ziyaret edilmiş ve her bir mezarlıkta ortalama
üç yüz adet mezartaşı incelenmiştir.
Aydın Kemer Mezarlığı:
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Şekil 5: Aydın Kemer mezarlığında, vefat eden babalarına atfen
hazırlanmış mezar taşı.
Mezar Taşı Yazısı: Canım babamız, sen bu dünyadaki en iyi baba idin.
İyi ki bizim babamızsın. Yanına gelene kadar senin gibi iyi bir insan
oluruz inşallah. Seni çok seviyoruz. Mekanın cennet olsun. Güzel
babamız. Sen her zaman yanımızdasın biliyoruz. Seni çok seven ve
özleyen ailen.
Görsel Kullanımı: Yok
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)

Şekil 6: Aydın Kemer mezarlığında, babalarına atfen hazırlanmış
mezar taşı.
Mezar Taşı Yazısı: Ah babam sağ olsaydı, bizim babamız mert adamdı.
Onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Bir koca çınar daha gitti. Bir
tarih daha bitti. Gönlün gibi toprağın bol, Mekanın cennet olsun. Seni
unutmayacağız.
Görsel Kullanımı: Yok
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)

Şekil 7. Aydın Kemer mezarlığında, annelerine atfen hazırlanmış bir
mezar taşı
Mezar Taşı Yazısı: Burada Dünya’nın en güzel annesi uyuyor.
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)

Şekil 8. Aydın Kemer mezarlığında, çocukların annelerine atfen
hazırlattıkları mezar taşı.
Mezar Taşı Yazısı: Ana baş tacı imiş, Her derde ilaç imiş, Bir Evlat Pir
olsa da, Bir anaya muhtaç imiş.
Görsel: 3 adet sarı gül
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)
Aydın Tellidede Mezarlığı:
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Şekil 9. Aydın Tellidede mezarlığında, mezar taşına kendi ağzından
dökülen sözler gibi yazılmış bir deyiş.
Mezar Taşı Yazısı: Yıldızspor Kulübü Başkanı. Dünyaya gözlerimi futbol
sahasında örttüm. Kendi ellerimle bataklıktan bir çok gül yetiştirdim.
Değdi yorgunluğuma Bir ölüm kalmıştı biraz zamansız gördüm. Herşeye
rağmen hayat pişman etmedi doğduğuma.
Görsel Kullanımı: Yok
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)

Şekil 10. Babannesi için torununun hazırlattığı mezar taşı.
Mezar Taşı Yazısı: Bir tanecik sultanımız, sen hep bizimlesin, canım
babannem
Görsel Kullanımı: Yok
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (20.05.2019)

Şekil 11. Vefat eden eşine yönelik hazırlatılmış mezar taşı.
Mezar Taşı Yazısı: Eşin benzerin yok bu dünyada tek idin. İmanınla sabrettin hiç
şikayet etmedin. Umutla baharı bekledin geldi ama neyleyim. Sensiz baharın tadı yok
Sen şimdi meleksin.
Görsel Kullanımı: Yok
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (07.06.2019)

Şekil 12. Vefat eden öğretmen eşine yönelik hazırlanmış mezar taşı
Mezar Taşı Yazısı: Gençliğini ilme, İlmini öğrencilerine, Sevdasını
yurduna, Şefkatini çocuklarına, Hayatını eşine adadı. ‘O’ bir öğretmendi.
Ruhun şad olsun.
Görsel Kullanımı: Milli Eğitim Bakanlığı logosunda bulunan ve öğretmenleri
temsil eden ateş.
Fotoğraf: Mustafa Özgür Seçim (07.06.2019)
Sonuç
Dünyanın en eski mesleklerinden olan reklamcılık, günümüzde insan oğlunun hem
en çok ihtiyaç duyduğu hem de en çok eleştirdiği kavramlardan birisi haline gelmiştir.

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 418
Reklam üreticileri ve pazarlama uzmanları, reklama direnç gösteren, onu yok sayan,
görmezden gelen tüketicileri ikna edebilmek adına özellikle dijital pazarlama alanında
sürekli yenilikler geliştirmekte ve adeta tüketicileri “köşeye sıkıştırmaktadır”. Örneğin
günümüzde çoğu işletme, klasik reklam ortamlarını bırakmış, dijital reklamın da
ötesinde çeşitli cep telefonu uygulamaları aracılığı ile sadık müşteriler yaratmaya
çalışmaktadırlar. Özellikle son dönemde “Swarm”, “Foursquare” ya da “Iconosquare”
gibi uygulamalara yönelen firmalar, bu mekanlarda “check-in” yapan müşterilere günün
çeşitli yemeklerinden ya da içeceklerinden ücretsiz olarak sunma yoluyla onlara
reklamlarını yapmakta; yine “Tint” adlı uygulama ile sosyal medya ağlarından markaya
dair içerikler, kişilerin markanıza dair bahsetmelerini toplayarak sitenizde, mobil
uygulamalarda, sayfalarda ve video platformlarında yansıtarak, hedef kitle ile etkileşim
arttırılabilmektedir. Diğer bir uygulama olan “Buzzsumo” ile ise, özellikle çeşitli anahtar
kelimeleri Google’da arayan tüketiciler hedeflenmiş ve reklam kampanyalarında
kullanılacak anahtar kelimelerden en çok hangilerinin sizin işletmenize yaradığı
istatistiksel olarak karşınıza sunulmaktadır.
Örneklerini çoğaltabileceğimiz bütün bu uygulamalar aslında tek bir kavram
çevresinde şekillenmektedir: “Reklam”. Bu çalışmanın temel amacı ise, günümüzde
gerçekleştirilen reklam kampanyaları ya da gizli reklam uygulamaları dışında, şuanda
literatürde henüz çalışılmamış bir konu olan ölüm-sonrası reklamcılık ile ilgilidir.
Çalışmanın temel hipotezi, insanların mezar taşlarını da birer reklam aracı olarak
kullanma eğiliminde olduğudur. Çalışma kapsamında ortaya çıkartılan mezar taşlarının
çoğunluğu her ne kadar ölen kişinin yakın akrabalarının onun hakkında övgü dolu sözler
sarf ettiği mezar taşları olsa da kendisi hakkında övgü dolu sözler yazdıran (vasiyet yolu
ile vb.) mezar taşları da bulunmaktadır.
Ölüm sonrası reklamcılık olarak da çevrilebilecek olan “post-mortem reklamcılık”,
günümüzde her ne kadar sıradışı, anlamsız, belki de etik dışı görülüyor olsa da,
karekodlu138 ya da dijital olarak hazırlanmış olan mezar taşları139 ve bunların yanı sıra,
günümüz geleneksel mezar taşlarında da, meftayı, yaptığı işi ya da hayatını öven, onu
Dünya’nın en başarılı, en sevimli, güzel, yakışıklı, tatlı vb. sıftalarla tanımlayan
cümlelerin çoğalması, bu alandaki örneklerin ilerleyen dönemde artacağının işaretleri
olarak yorumlanabilir.

138

139

İncelenen mezarlıklarda bulunan mezar taşları arasından reklam içeriğine sahip
mezartaşlarının cümleleri incelendiğinde, ‘gurur’, ‘özlem’ ve ‘pişmanlık’ içeren
cümlelerin çokluğu göze çarpmaktadır. Bu mezar taşları ile temel hedeflenen, mezarlığı
ziyaret eden diğer ziyaretçilere, mezarda yatan kişi hakkında övgü dolu sözlerle
bahsetmek, akıllarının bir yerinde kalmasını sağlamaktır.
Çalışmanın Aydın ili özelinde sınırlandırılmış olsa da, hemen hemen tüm şehirlerde,
ilçelerde, köylerde, bulunan örnektekine benzer mezar taşlarının bulunacağı aşikardır.
Diğer bir deyişle pazarlama ve reklamcılık kavramlarının gelişimi, bu konu ile ilgili
çalışmaların da süratli bir şekilde artacağını işaret etmekte, belki de ilerleyen
zamanlarda mezar taşlarının reklam aracı olarak kullanımına yönelik sayısız makale,
tez, bilimsel çalışma ortaya çıkacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.
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Efdal Sevinçli
Our Festivals and Sûr-nâmes (books on wedding and
circumcision festivities): The First Sûr-nâme Concerning
the 1675 and 1724 Festivities140
“Knowledge is an infinite Sea
Within which the ignoramus is the one who says he knows” – Nâbî
We are in the process of acquainting ourselves with the nature of the Ottoman
Empire and also perceiving and understanding it. We all know that a true
assessment of our work would be possible only when we study the enormous archive
materials which we have inherited from our ancestors. At this stage, appreciating
the researches carried out so far on this subject, we would like to have an optimistic
approach towards future works. As part of my work and my interest in the subject,
I am concerned with studying joy, hope, happiness and sorrow in people’s daily life
during the Ottoman Empire. Furthermore, investigation into the life of people who
have found happiness in a simple and ordinary world, is a subject which interests
me. Today, studying publications on the history of Turkish theatre and Turkish
literature, as well as investigating the power of the Turkish language, and also being
in intimate contact with them and living with sûr-nâmes give me an overwhelming
joy…
Festivals and books explaining the wedding and circumcision festivities (Sûrnâme) have attracted the attention of scholars concerned with a variety of subjects
ranging from the history of literature to history of arts and from the study of folklore
and folk literatüre to the history of culture and so on. They have also attracted the
attention of nearly everybody interested in the Ottomans (And 1956, 2000). There
is an interesting accumulation of bibliography in this area (Bayat 1982: 11-20)
However, we know and we notice that at some point researchers who have been
working on festivities, have not seen, nor have they directly investigated the primary
sources of the festivities the original texts of the Sûr-nâmes. They have limited
their work to indirect references (Sevinçli 2005: 58-60) and have based them
mainly on publications about observations of Western explorers and members of
staff of various embassies. The fact that the Otoman texts of the sûr-nâmes have not
been published in the new Turkish script is an important reason for this. We must
point out here that only in recent years have the publictions of sûr-nâmes in prose
and poetry begun to be published.
The fact that history of the Ottoman festivities which began with the
entertaiments organised on the occasion of Orhan Gazi’s marriage to Holofira
(Nilüfer Hatun), the daughter of the ruler of Yenihisar in 1298 and continued until
the fall of the Empire was kept alive in the “sûr-nâmes”, manifests a development
parallel to the ceremonial activities and traditions of the state. The ceremonial
system extending from the books of protocol to the surnames as well as the
regulations of the protocol are certain aspects of history which have rarely been
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studied (Karatepe 2004). Here, before concentrating on the known history of our
festivities, I would like to talk briefly about how I became interested in this field and
the work I have done (or I have been carrying out).
I have been working on history of Turkish theatre as a teacher and researcher
and in recent years I have intensely become interested in the Ottoman festivities. I
would like to point out that within my efforts in this respect, I have been striving to
prepare for publication the transcription of the texts of sûr-nâme of İntizâmî about
the 1582 festivities, Abdî’s sûr-nâme explaining the 1675 festivities, Seyyid Vehbî’s
sûr-nâme which explains the 1720 festivities, also an original manuscript of the
sûr-nâme at Vienna Bib. Nat. about the festivities in 1724, the author of which we
have not been able to establish, and a manuscript at the Paris Bib. Nat. about the
festivities of 1675, looking at its Turkish orthography of which we believe that it has
not been copied by an Ottoman calligrpher and seems to be a shorter version of
Abdî’s sûr-nâme and it was translated into French by S. Robolly. My preparation
also includes an investigation into the art of performance and theatre… (Sevinçli
2003: 52-60).
I-A Voice from Paris / from Izmir on the 1675 Festivities (Nutku 1972; And 1982)
S.Robolly (Mantran 1986: ss.260-261) :
The 120 page manuscript, the microfilm of which I acquired in April 1998 from
the National Library (Paris) [No. 880] was first briefly mentioned by Metin And in
the bibliography of his book (And 1982:260). This manuscript [Roboly ManuscriptR. - E. S.] is different both in size and language and contents from Sûr-nâme-i Abdî
(different from Topkapi Palace Library, Treasury No. 1573, Topkapi Palace
Museum Library Revan No. 823 both of which I have transcribed-Abdî
Manuscript - A. - E.S.), the language and contents of the two manuscripts are also
different from each other (Göksel 1983). The first information about the process of
the emergence of the manuscript which I will introduce here in detail, has been
given in the “Traité” at the beginning of the French translation of the manuscript.
Furthermore, information in the catalogue prepared by E. Blochet (Blochet
1932:83-84) appears as short explanations about the work method of student
interpreters (Behar 2005: 55-56): “Translated by E. Robolly, under the supervision
of the superviser teacher R. P. Romain from Paris who looks after the young Frenchspeakers examining Turkish text. This work was written by Abdi Efendi, the
secretary of the chief eunuch Yusûf Aga.”
In 1675, on the occasion of the circumcisions of the sons of Sultan Mehmet IV
(1648-1687), (Claes Ralamb, Collection Paintings, …) Prince Mustafa (Mustafa II)
and Prince Ahmed (Ahmed III), as well as the marriage of his daughter Hatice
Sultan (Nutku 1997:52) who had just come of age, to his vizier, Musâhib Mustafa
Pahsa, when the second greatest festivities in the Ottoman history took place
“ circumcision festivities began on Sunday 14th May and ended on Monday 29th
May. The wedding festivities began on 9th June and ended on 27th June.” (Nutku
1972: 42).
In Abdî’s sûr-nâmes which we have studied, (Arslan 1999: 51-53) after a
detailed explanation of the festivities / wedding, other than the report on [A-7b],
140
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we do not find any information about the date of the beginning of the
festivities : “[ A-7b]...the month of Rebi’-ul-evvel of the above-mentioned year
which in the Rumi calendar corresponds to the month of May, in other words the
14th day of the end of the spring season, a time of joy and happiness and the season
of flowers and cherry (blossom). Thus, on the first day of the above-mentioned
month, by the imperial decree concerning the initiation of rejoicing and happiness,
and the imperial banquet, three days before the afore-mentioned month, the
imperial tent was taken out and was set up at the location of the festivities called
Sırık Meydanı near the Kasr-i Cedîd (the New Palace) …”.
Other than the date Abdî has established by using his knowledge of Hijri and
Rumi calendars, if there is not an orthography or copying error, or if Hijri- Rumi
months have not been mentioned, the dates given do not correspond to the dates
which Nutku has confirmed by checking foreign sources: “[A-34a] ... Because eleven
days of the above-mentioned month will have passed. At this time even wedding
prepations for the bride…”. For example, as in the following lines... [A-34b] “…On
Thursday, the day after the above-mentioned date which is the 27th day of the
month of Rebi’-ul- evvel , [ 21st June 1675, Friday- E.S.] the betrothal clothes to be
presented to her highness Hadîce Sultan by his excellency, the fortunate groom,
Pahsa”, in the other pages the dates or days do not match each other either…
The text which Robolly had translated into French, is obviously copied by
someone who had poor spelling .This might be a suspicion, but taking into account
his interesting personality, it is possible to say that it was written by Robolly
himself- in the Robolly style. There is no date in the manuscript… For example,
erecting the poles in Sırık Meydanı, the location of the festivities, and the beginning
of the festivities are explained in the text as follows: “[R-2a]... on the twentieth day
of the month of Safer of the afore-mentioned year [ 16th May 1675, Thursday ] on
one side of the square in front of the Sovereign Palace ( saray-ı amire) located in
Edirne, twenty two ship’s masts were erected and with great skill nearly one
thousand candles were placed on each one of them. It was decreed that they should
stay illuminated every night from the beginning to the end of the Feast…”.
Only the day of the month was mentioned. Also the date of the arrival of the
state officals in the tent used as a hall of audience – “dîvân-hâne otagı”, as well as
the day when the nativity song (Mevlid) was sung for the circumcision of the
princes, have been mentioned; “[R-22b] …on Friday, 6th Rebi-ul-evvel [31 st May
1675, Friday- E.S.] / at such a time on the above-mentioned day his excellency the
Grand Vizier arrived in the imperial tent- the hall of audience…” : [R- 46b]… on
Thursday 1086/ on the twelfth day of Rebi’-ul-evvel, Thursday [6th June 1675,
Thursday-E. S.], after sunrise [R-47a] all viziers and honourable scholars gathered
until noon for mevlid- the nativity song- to be sung in the Sultân Selîm holy mosque
….” .
In Abdî’s Topkapi Museum manuscript [H.1573 / 1b-51b], the circumcision feast
of the princes which went on for fifteen days, is explained on leaves / pages [1b34a], the 18 day wedding of Hatice Sultan on pages [34b-48a] and the gifts which
were brought to these festivities are depicted on pages [48b-51b], while in Robolly’s
manuscript the circumcision feast is explained on leaves/ pages [1b-52b], the
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wedding on [53a-61a] and the gifts are introduced on relevant pages (Arslan
2000:265-296).
When I studied the contents of the manuscript, I found out that although all
explain the 1675 festivities, the explanation in Robolly’s manuscript was quite
different from explanations in the sûr-nâmes of Abdî- the ones that I have seen. It
seems to me that the former is a summarised version – translation- of the original
text. Textual differences, details and additions especially in the explanation of the
entertainments, shows and games make me think that Robolly’s text and translation
is a shorter version of original text. Because when we compare the two texts,
especially in connection with the shows, we find very few similarities and common
features among them. In fact, it would be more correct if we say that we are face to
face with two different explanations of the same festivities and the same events.
Moreover, compared with Abdî’s, the language of Robolly is more plain and
unadorned, and to some extent free of Arabic and Persian noun and adjective
phrases. However, there are many Turkish spelling mistakes in Robolly’s
manuscript which are worth studying; I believe that a special research should be
carried out on this subject (Meninski 2000). In order to find out whether Robolly
used Abdî’s texts or not, a comparative study of other Abdî manuscripts has to be
carried out. While carrying out such a task, we should also bear in mind that Robolly
might have used a different text, or while summarising the text, he might have
introduced additions to the text...
At present, I am saying that we are face to face with two different textsmanuscripts which explain the same event. Mauscripts which we have not been able
to see, may yield new information especially if a comparative study of the word and
concept relations of the texts is carried out…
It is worth pointing out that the French translation of Robolly’s manuscript
which I have tried to introduce here, which we do not know why and for whom it
was translated, is full of valuable features for us and for the Turkish language. We
are all aware of the fact that this work provides us with new areas of study from
Turkish-French translation in the 17th century to the lexicological influence the two
languages might have had on each other. Such studies may also provide valuable
contributions to research carried out on Ottoman history (Özkan 2002:1-108)
The fact that Etienne Robolly, a Levantine from Izmir (?), a drogman and a
student interpreter, knew the Turkish language to the extent that he could
understand the language of the sûr-nâme at the beginnig of (?) the 18th century,
and that I am familiarising myself with the French equivalents of old Turkish words,
gives me overwhelming excitement. Hoping to use this aspect of the subject in
another research, we may now pass over to familiarising ourselves with showmen
who were entrusted with their tasks as well as their activities in the 1675 Edirne
Festivities on the basis of passages taken from manuscripts of Robolly and Abdî
Efendi:
Festivities Begin at the Sirik Meydanı:
[A-7a] “…and in the imperial circumcision festivities, despite the fact that
circumcision of the children of the poor and the righteous was a tradition, not the
children of the poor, but the children of the wealthy families from İstanbul, in order

to share the imperial Feast, with the auspiciousness of the due respect, three
thousand and five hundred of them were gathered and registered in the registry
book of the Feast. For the circumcision three hundred dextrous surgeons were
gathered from Istanbul, Bursa and Edirne… Because, when the year eighty five
passed and the month of Rebi’-ul-evvel began in the year one thousand / [A-7b]
eighty six, six months would pass from the day the preparations began for the
Imperial Feast until the beginning of the above-mentioned month…”
[R-2a] “at the beginning of the month of Rebi’-ul-evvel of the year 1086 / on the
22nd of the month of Safer of the afore-mentioned year [16th May 1675, Thursday],
on one side of the square in front of the Saray-i Amire (the Sovereign Palace) located
in Edirne, twenty two ship’s masts were erected…”
[A-4a] “…(for) the Ahmed Kolu (the Ahmed Troop) and Cevahir Kolu ( the
Cevahir Troop) which existed in Istanbul, and shadow theatre players and puppet
players and so on as well as singers, musicians, imitators and jugglers who
embellish the Feast…..rations and allowances were granted…”
[A-5a] … and the vast square called Sırık Meydanı was found suitable for the
group (of children) to be circumcised…”
[A-5b] “… nearly one hundred and fifty imperial cooks, three hundred cooks
from the provinces, private soldiers called Karakullukçu (orderly of a Janissary
officer), two hundred “hükkam-i tabla-keshan” (?people who deal with food trays),
one hundred and fifty Egyptian water carriers, more than one thousand
torchbearers and attendants of flames and fireworks, and nearly three hundred
captives who were ordered to be sent for the necessary services from the Imperial
Dockyard …”
[R-5a] “…Grand Vizier, on the left-hand side of the Divanhane (the council
room), tahta-bends (? wooden beds or stands) were set up. Settled in that pavilion,
having brought three hundred children to be circumcised, the superintendent of the
Imperial Feast walked in front with an enormous palm tree; tahta-bends were set
up in front of the Mehterhane (military band) and the door [R-5b]. And music and
entertainment and mor were rewarding to watch…”
[A-8a] “… opposite the the imperial furnace, a circumcision tent was set up and
Egyptian Nişancis (signal assistants) set up signs. Coming from the abovementioned location to the Imperial Chancery of State, the Istanbul Nişancis set up
the signs with nearly fifty şebeke (network) masts, and after decorating the
surroundings with passion flowers and Solomon’s seal type of flower, made the
doorway of the Imperial Chancery of State a special (place) for the military band….”
[A-8b] “… because of the multitude of spectators, as it was customary before,
fifty five Tulumcus (men who carried secial bags and were in charge of security in
an atmosphere of entertainment) were appointed and apart from stressing the fact
that those who overstepped their limits would be put in their place, two thousand
soldiers from among Janissary heroes set up a street by tying a rope to another,
reaching the door of the Imperial Harem which had recently been built on the
internal side of the Kasr-i Cedid ( the New Palace) which was allocated for the
Imperial Feast, and an order given for a semi-private audience (there)…”
PLAYER’S TEAM MAKE THE SPECTATORS LAUGH:
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[A-11b] “…When His Majesty the Sultan of the World of Islam, honoured the
Imperial Tent by his presence, after the imperial permission was granted to the
puppet players who were ready, the ceremony of the puppet players including those
who came from Egypt and especially the Matrakchis (the cudgel jugglers) and
strong men from Istanbul continued; all performed with many novel dexterities,
after which Ahmed Kolu and Cevahir Kolu/
[A-12] / and the Yahudi Kolu (the Jewish Group) turned the location of the
Feast into a vociferous event. When the spectators created tumult in the circle of
the Feast, the appointed Tulumcus who were wearing black leather clothes which
were shining because of olive oil rubbed on them, carried out an attack on the
spectators with their water bags upon which a spell had been cast
which contaminated them with olive oil; they ruined the turbans and shoes of the
people who pretended to be dignified and look elegant. After evening prayer, the
Nişancis from Istanbul and Egypt who were in that area, as well as those looking
after torches and flames, conforming to the text of the verse which says “Let us
make it lively and delightful so that the night might turn into a (bright) day”, they
made the dark night like a Nowruz day. And after this the aforementioned performers provided an overwhelming joy to the attendants of the Feast
by displaying their skills, some in the auspicious presence of the Majestic Sultan of
the World of Islam, some in front of the Kasr-i Cedid ( the New Palace) which is the
Sultan’s Harem and some of them in front of the military ward where the viziers
had gathered. In the meantime, the fireworks attendants and pyrotechnists fired
and lighted all means of fireworks and illumination such as rockets and oil lamps,
all at once. And until midnight one could watch now the skills of the performers,
now the work of the fireworks attendants, now the decorative work of those in
charge of the decorations and illuminations around...”
[R-7b] “Then, slowly, coming from the front of the palace in to the presence of
the Grand Vizier, prayers were offered. And from thence they came to the house of
circumcision which consisted of three courts of congregation (?) and they came to a
resolution with the superintendent. Following this, the surgeons began the task of
circumcision. After that the Ahmed Kolu and the Cevahir Dancing Girls began their
performances. While the Ahmed Kolu were amusing the spectators with the Sultan
and viziers amongst them with a variety of shows that they were performing, within
not less than one hour three hundred boys were circumcised instantly. At the same
time a great war game was arranged between a war galley and a European galleon
in which it was fixed that the galleon should win. Then two donkeys were equipped
with rockets, and two or three bears which were also equipped/
[R-8a] with rockets. When the rockets were fired, they put on such an
outstanding show that words cannot express it. The more the donkeys and bears
ran around, the more the rockets were fired and they ran into the crowd, thus
creating an entertaining atmosphere. Moreover, an effigy of a castle, a tower and
three men was decked with rockets which was so spectacular that the Majestic
Sultan, the Grand Vizier and other high-ranking officials were all astonished...”
[A-13b] “... when watching the entertainers such as players and conjurers who
would appear in the square, firstly the military band performed and drums and

Pandean pipes were played. When the entertainers heard them, the aforementioned groups began their dance and rituals. At this time, initially, two hundred
and forty innocents (children) who led the convoy of childeren who were gathered
to be circumcised, the order was given to circumcise them in the circumcision tent
set up on that day,...”
EVENİNG SHOWS / FIREWORKS:
[A-14a] “... a decree was issued for assigning the Mısır Kolu (the Egyptian Troop)
to perform showing their skills every evening in front of the circumcision tent... At
the end of the evening prayer, torchbearers and İşarecis (those involved in
illuminated signs) provided a bright ambience to the place of the Feast. The
Egyptian İşarecis jointly made images of fresh saplings as well as some Anotolian
images from candles. And those in charge of fireworks ...”
[A-14b] / performed all sorts of strange shows. When they set fire to numerous
donkeys, hounds, bears and some other animals the bodies of which were fully
decorated with fireworks rockets, they jumped around and in an attempt to save
their lives and receive some help from the spectators, they ran into the crowd and
by scattering fire among the spectators, they provided a strange entertainment
unseen and unheard of before. Therefore, this night overshadowed the first night,
and a large crowd came round and (the entertainment) went on until
midnight...”
[R-10a] “... sitting on the tahta-bend set up in front of the imperial tent which
was the Otag-i Hümayun (the imperial hall of audience), His Excellency the Grand
Vizier and other viziers watched the jugglers, conjurers and players who had come
from Egypt...”
[A-15b] “... when all came to the location of the Feast to watch (the ceremony)
such an enormous gathering turned up that it is not possible to express it. Today
too, three hundred and sixteen children swapped places with the military band and
passed in review and turned the circumcisions tent into a garden of tulips. Once
again the afore-mentioned troupes adorned the site here and there. Following
evening prayer, torches as numerous as stars and bright illuminations cast lights
everywhere, and when pyrotechnists and fireworks attendants set fire to the lifeless
images of giants, elephants and rhinoceroses all at once, also after covering the
bodies of animal with rockets setting them totally on fire, they began to run into the
spectators, the majority of the elegant-looking spectators lost their shoes and
turbans. On the other hand the shadow players, conjurers and puppet players/”
[R-11a] “They made a model of the Uyvar Castle and set it in the square. After
that, Muhammed Efendi, the superintendent of the Imperial Feast, together with
three hundred boys... the Imperial Harem...”
CİRCUMCİSİON BEGİNS, STRONGMEN AND TIRYAKIS AT WORK
[R12b] “…they came to the front of the pavillion and prayed for the blessed
Sultan. From there they went to the circumcision tent. The surgeons began the task
of circumcision. At that time, the strong man came to the middle of the square with
a pair of bellows in his hands. He set on a fire and until the burning process was
completed, he took a pole as big as a ship’s mast and held it sometimes on one
shoulder, sometimes on the other and sometimes on his head. After showing his
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skills playing with huge crudgels, he put a nearly twenty vakiyyes (one vakiyye =1.28
kg) of iron on the fire and while lying on his back he put an anvil on his stomach
and placed the hot iron on it. With ten sledge hammers…. on his stomach…”
[R-13a] “and Emir Çelebi, the story-teller from Bursa, came with sixty... tiryakisthe opium addicts. After they had had their coffee, and the substance they enjoyed,
they raced in pairs. The Sultan watched them and they received bargesse
abundantly. The Ahmed Kolu performed a variety of numbers under the Imperial
Harem pavillion and provided (enjoyable) shows. The Cevahir Kolu played before
the Sultan and the Yahudi Kolu (the Jewish Troupe) from Edirne performed in the
square before the people until early evening prayer. After that a magnificent variety
of fireworks and castle battles were performed and illuminated human images were
brought and after nightfall prayer they were set on fire and an spectacular...”
[A-16a] “... before this, Tiryakis (opium addicts) who were gathered in
accordance with a decree, and forty of them who resembled wood lice and
were skillful in their art, were ordered to race in pairs. The winners received new
and shiny coins and a silver tray each...”
THE FIRST IMPORTANT PILLAGE:
[A-17b] “...The Fifth day was a Thursday. Inviting the people in the Janissary
corps, fifteen thousand seramic plates and bowls as well as an enormous amount of
foods and a few roasted whole sheep were prepared for the Janissary soldiers to
plunder; the Janissary heroes leaning against the wall of the wood storehouse, ...”
THE BAKERS MAKE BREAD:
[R-18a] “… the gifts which the the representatives of the guilds had brought,
were also presented. On the above-mentioned day, [18b] first the representatives of
the bakers and makers and sellers of cakes and buns and millers came parading
(while) a boy sitting on a camel, reciting the Koran, and (someone) on a cart,
grinding wheat to prepare flour in a mill, and cooking buns and bread in a furnace
which was set burning, came to the front of the Imperial Tent and made obeisance
and presented their gifts... After that the Ahmed Kolu, began their performance
under the Imperial Harem pavillion and offered spectacles
WAR GAMES / BATTLE OF ÇEKDİRME - KALYON
[A-20a] “... After the late afternoon the entertainment and joy began; a battle
was arranged between an Algerian Çekdirme (war galley with sails and oars) and a
Kalyon (galleon) of the infidels in which the Muhammedan Ummah was victorious.
Again, after the evening prayer, fireworks attendants and pyrotechnists splashed
fire over the spectators. On the other hand the entertainment groups provided joy
and happiness in the area, and those in charge of the signs, showed their skills by
making (images of) cypress trees and flowers and presenting lines of poems and
pearls of wisdom with beautiful calligraphy by using candles. Thus ended this
night...”
[A-20b] Furthermore, the kings of Venice and Transylvania were among the
crowd of guests settled at the edge of the baldachin...”
[R-19a] “… and after that the images of two towers and four people came with
rockets and were placed in the square and after early evening prayer many sorts of
rockets were fired and (?) Arabistan (presumably, Arab. E. S.) performers who had

come from Egypt danced while putting three glasses on top of each other. Removing
two of the glasses, they put a few lantern-like candles (and) a burning palm on it
and danced. At that time English, Transylvanian, ?Dubre (?Dubrovnik) and
Venitian ambassadors met each other and put on their robe of honour…”
THE TULUMCUS (THE MEN WITH SKIN BAGS) SECURE THE ORDE :
[A-23a] “…the tulumcus (the men with skin bags) too passed in review while the
chief tulumcu sitting on a horse with matting saddle cover and having a helmet
made from a conical shaped sugar loaf and a few tulumcu on foot holding the rope
of the stirrup. They passed the spectators around them while greeting them. Other
members of the tulumcu team followed them with their skin bags. After them,
fireworks attendants and pyrotechnists all passed with the parading pedestrians
and toured the square. After this, the fun began and a military ward to serve as a
coffee house was set up for the afore-mentioned tiryakis (opium addicts) and
cannabis chewers. Coffee was poured from ewers and pure cannabis and opium
were also served. In the evening all came to the coffee house with lanterns and fans
and roses and carnations on their heads. Opium was chewed and they felt merry
and cheerful, and when the pyrotechnists set fire to rockets called “mad rockets”
and “chestnut rockets” all around them, they did not have the energy to dance and
perform sema (the whirling dance) and while doing so, they forgot that they were
walking. Our Majestic Sultan enjoyed watching the movements and behaviour of
the tiryakis, the narcotics addicts and honoured them with his genererosity.
[R-22a]”…again the Ahmed Kolu performed under the Imperial Harem
pavillion and the Cevahir Kolu performed in front of the Sultan and sent the
audience for a stroll in a different world. In the evening an image of a dragon was
set on fire by a variety of crackers in the middle of the square and a flock of birds
were set free after crackers were fastened to their legs. Enormous mortar-bombs
were fired, thus providing people with an entertainment when they watched it…”
KOL ( ENTERTAINMENT GROUPS) MEMBERS’ SHOW COMPETITION:
[R-27a] “…after the representatives of guilds delivered their gifts, with great
processions and festivities. They processed past the presence of the Grand Vizier
and the Majestic presence of the Sultan, and under the Imperial Harem pavillion,
they proceeded towards [R-27b] the Sarac-hane Bridge. When all had passed, The
Cevahir Kolu performed under the Imperial Harem pavillion, the Yahudi Kolu
(the Jewish Group) from Edirne performed before the Sultan and the Ahmed Kolu
performed before the Grand Vizier and entertained the audience and showed their
skills. Near the time of evening prayer Yusûf Pahsa, the vizier and Mustafa Pahsa,
the district governor honoured the presence of the Grand Vizier. After evening
prayer, before the fire crackers, they brought images of two towers and three men
and put them in the square. And they placed fire crackers on donkeys, bears and
dogs and set fire to them and after evening prayer set fire to the towers and images
and provided an entertaining show to the spectators. And the chief tulumcu,
together with sixty or seventy tulumcus were patroling the area. [R-28a] Covering
a mule with a cloak, they entertained the audience and on the above-mentioned day
three hundred children were circumcised…”
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[R-32a] “… after the gifts were given on that day, the Grand Vizier, together with
the other viziers went to the Imperial Pavillion. Again the Groups of the Dancing
Girls, the Ahmed Kolu performed in front of the vizies, the Yahudi Kolu under the
Harem panillion and the Cevahir Kolu before the Sultan. The Mısırlı (Egyptian)
Kolu and others performed in front of the people and put on shows. They
hung images of two ships- a galleon and a galley- against each other. Then the
fireworks began. The two ships were involved in such a great battle that words
cannot describe it…”
[R-35a] “… the afore-mentioned group gave their gifts and offerings and
together with the procession they prayed and uttered words of praise in front of the
Imperial Tent and the ever-happy Harem, and went. Again the Ahmed Kolu
performed under the Harem pavillion, the Cevahir Kolu [35b] in the honourable
presence of the Majestic Sultan the Refuge of the Universe, and the Jewish Troupe
in front of the viziers and put on their shows. After that they brought three images
of a tower and images of three men together with fire crackers and put them in the
square. A variety of crackers were fired and such a show was performed that words
cannot describe.
[R-40a] “…They went to the pavillion and began to watch (the spectacles). Again
the Ahmed Kolu performed in front of the Sultan, the Cevahir Kolu under the
Imperial Harem Pavillion and the Edirne Kolu in front of the viziers and put on
shows and spectacles for the people. Also, three hundred children walked about
with the superintendent and they were circumcised…”
HORSE RACES BEGAN:
[A-32b] “…In accordance with an old law, it is decreed: On the twenty seventh
day of the above-mentioned month which is Friday, a note was sent by the Pasha,
the Minister of Finance to all viziers and all people in towns and villages who have
suitable race horses, that they should be prepared for the planned horse race and
Ahmet Aga, the son of a sheikh who is the collector of the Armenian capitation tax,
was appointed the chief organiser of the race…”
SKİLLS OF PALM MODELLERS AND CONFECTIONERS:
[A-27b] “…all spread and a variety of fruit trees on a board as well as a variety of
images of animals each carried by two people, the gardens and fruit trees and trunks
were given to the Imperial Harem and the images of animals and birds to be
pillaged, by an imperial decree …”
[R-40b] “… the dockyard warden took the two big palm trees which came out a
day earlier with a mess tin and pulled and brought them to the palace (?yard) with
the mess tins. (These) together with forty or fifty delicate little palms were placed
under the Imperial Harem where nightingales sang and fountains jetted water. On
that day, when the prince was taken from the Eski Saray (the Old Palace) with a
procession of all members of the entertainment groups and representatives of the
state, throwing new coins to both sides until they reached the Kasr-i Cedid- the New
Palace…”
A COMPETİTİON IN CLİMBİNG A POLE:
[R-43b] the Dancing Girls’ Group began their performance appropriately and
put on a spectacular show. On an arrow target in the field of the palace, a silver bowl

was placed. A person climbed up to the top of the pole, left his felt cap there and
then he took the silver bowl, descended and left (the scene). Everybody admired
him and after that they waited for (watching) the fireworks. After evening prayer
images of the towers and fire crackers were set on fire, thus providing the people
with a spectacle to enjoy…”
[R-44a] “…a variety of images from sugar, like elephants and camels made of
sugar [44b], images of a variety of animals were exhibited and about one thousand
trays of sugar candies were prepared and put in the square which were pillaged…”
[R-46b] “… and after that (they) prepared images of two or three towers from
fire crackers and images of men and a variety of images were created and placed in
the square. And the Ahmed Kolu, the Cevahir Kolu and the Jewish Troupe
performed each at a certain time and entertained the honourable viziers and all of
those who were in that grand square. After the evening prayer, fire was set to
the crackers which were ready, and enormous mortar bombs (cannons) were fired,
thus people were provided with a show…”
CIRCUMCISION OF THE PRINCES:
[R-49a] “…to circumcise the exalted Prince, they went in. The surgeon went and
circumcised in the royal ward of the Sultan’s palace. May God the Great make it
auspicious and make the dynasty continue until the Doomsday; amen! At the time
of the circumcision cannons and mortar- bombs were fired seventy or eighty times,
creating an atmosphere of festivity. After evening prayer they brought a few images
of tower and men and placed them in the square and by firing a variety of fire
crackers, they showed an spectacle…”
[R-52a] “… they watched the people from the pavillion built for the district
governor pasha, and they sat with the Ahmed Kolu, a European santur player
together with tambourines and enjoyed themselves. Special troops employed in
dangerous enterprises performed their skills and (people) watched them. The
Imperial Feast of Circumcisions too one day ended, and the tents were dismantled.
THE CIRCUMCISION FESTIVITIES ENDED, NOW IT IS HADICE SULTAN’S
WEDDING:
[A-39a] “… on the twenty ninth day of the above-mentioned month which was a
Friday, [23rd June 1675, Sunday, E.S.] all entertainment groups which had been in
the imperial circumcision festivities, including shadow players and puppet players,
in the joy-giving palace of the honourable Musahib Pasha, as explained above,
began to create an atmosphere of wedding festivities around the sqaure…”
[A-48a] “…the whole of the above-mentioned gathering lasted eighteen days. In
the vast field located around the palaces of the honourable Musahib Pasha, stages
were set up in four places for the dancing girls, in four places for the shadow players
and in one place for the puppet players. The other performers, as mentioned before,
began creating an atmosphere of joy and fun everyday after the late afternoon
(prayer). Our Majestic Sultan and the noble prince, together with the whole of the
royal ward of the Sultan’s palace, honourable gentlemen-in-waiting (on the Sultan)
and the chief black eunuch of the Sultan’s Palace, after the evening (prayer) came,
honouring (the place) by their presence...”
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[A-48b] “...and with the permission given to all, they watched until midnight.
The following day, when the special troops employed in dangerous enterprises
(Canbazan)came from the Sultan Selim Han minaret to the above-mentioned
square, sometimes (?) and sometimes flying from (?), and sometime reaching the
destination and returning. Thank God no one was hurt. However, when the man of
extreme sports tied a ten year old boy to his back and flew from (?) with a drum in
his hand, somehow the rope snapped and they fell to the ground. There was great
curiosity in the air. However, both were saved unhurt. Musahip Pasha was
magnanimous to the performers....”
II. The 1724 Festıvıty And A Sûr-nâme By An Anonymous Author:
Sultan Ahmed III, was the sultan of the Tulip Age with an artistic nature- a poet
and a calligrapher (1703-1730). During the time when he was in power, there were
so many weddings and other festivities that it is not possible to establish their
number. (Nutku, 1998: 122-127) Among the variety of small and large festivities
held on the occasions of the engagements and weddings of of his daughters
http://mail.google.com/mail/?view=lg&msg=1110755d63f70a82
1110755d63f70a82__ftn20#1110755d63f70a82__ftn20 (Uluçay, 1992:68-69) and
nephews and nieces, the most significant are the festivities of the circumcision of
his sons which went on for fifteen days from 18th September 1720 until 2nd October
1720, and are regarded as the last most important Ottoman festivities. Although the
elegance of the activities in these festivities is depicted in the “sûr-nâme” of Seyyid
Vehbî. Seyyid Vehbi: Surname (Koçu 1938) the drawings and expressive colours of
Levni bring home these festivities to our time (Atıl 1999).
The original Vienna Bib. Nat. copy of the “sûr-nâme” [codex H.O. 95 (1101) ] the
text and context of which we would present here, has probably been taken from
Hammer’s library. This Sûr-nâme, the author of which we have not been able to
establish, (And 1982:17,32) explains the ceremonies of the betrothal and marriage
of Ümmü Gülsüm Sultan (1708-1732), Hadice Sultan (1710-1738) (Uluçay 1992:7995) and Atîke Sultan (1712-1737) (Uluçay, 1992:79-95) the daughters of the Sultan
Ahmed III. On the first leaf of the manuscript [1b] which from [1b] to [23a] consists
of 46 pages, the author calls all brides and bridegrooms as merhum and merhume,
used respectively for male and female persons meaning ‘the late, the deceased...’
This shows us that the text was written or copied long time after the festivities.
Naturally, the possibility of the existence of another copy is a matter to be
considered. We notice from the text that all stages of the wedding ceremonies like
the order of engagement, urgent necessities of the engagement, conclusion of
marriage, the trousseau procession, the bride procession, which were completed
between 19th February 1724 and 16th March 1724, were explained according to the
order of the ages of the brides.
“VE BU HAKîR... ( YOUR HUMBLE SERVANT...)
We find the first information about the author of the mauscript on page [5b] in
his follwing sentence: “.. ve bu hakîr kıyâmen durmuş idik”. It means: “...and this
modest servant (of yours) was waiting standing together with...” The author, who
because of the education he has received, tries to show himself as being down to
earth and calls himself ...bu hakîr, which means ‘this insignificant, humbel (servant

of yours)’, on page [22a] says: “ when this humble servant read the book in
accordance with the order given...” and “this humble servant was honoured with
robes ...”, thus projecting his duties and position, but not mentioning his name.
DAUGHTERS OF THE SULTAN GET MARRIED:
The process of the weddings of the daughters of Sultan Ahmet III could be
briefly classified according to our manuscript as follows: :
[1b] On Sunday the twenty fifth day of the month of Cemaziy-ül-evvel of the
year one thousand and thirty six [ 20th February 1724, E.S.], the marriages of the
beloved daughters of the late God-forgiven and dwelling in paradise, the former
Sultan,the Majestic Ahmed Han, may the mercy of God and His forgiveness be upon
him, the late God-forgiven Ümmü Gülsüm Sultan to the late Ali Pasha, the late
Tevki’i (the official who drew the Sultan’s signature), the late God-forgiven Hadîce
Sultan to the late honourable vizier Ahmed Pasha and the late God-forgiven Atîke
Sultan to the late honourable vizier Muhammed Pasha, took place and even their
engagement token was sent on the day, and the order of engagement and marriage
is as follows.
[2a-b] Honourable Admiral Mustafa Pasha, Honourable Nişancı ( officer in
charge of inscribing the Sultan’s imperial monogram over all imperial letterspatent) Ali Pasha; the honourable Kethüda Beg, are the best men of Ahmed Pasha
and Muhammed Pasha...
[3a] Wedding palm trees – Sweets Trays:
[3b-4a] Indispensable things of Engagement:
[4b] Giving the Engagement Kerchiefs
[6a-b] Conclusion of the Marriage of Ümmü Gülsüm and Atîke Sultan with a
Dowry of Ten Thousand Gold pieces
[7b] The Procession of the trousseau of the honourable Ümmü Gülsüm Sultan
[ 2nd March 1724] and the Entertainments:
[14b] “ They went to their places and after that near the evening time the
honourable Grand Vizier and Sheikh-ul-Islam, the best man Admiral Pasha and the
Dâmâd (son-in-law, the groom) Pasha, again came to the palace of Dâmâd Pasha,
and our Majestic Lord returned to his imperial palace afte the sunset. Until nightfall
prayer the performance of the dancing girls was watched. Then, after the prayer at
nightfall, while the muezzins (those who call Muslims for prayer) were
singing hymns, and the chief black eunuch of the Sultan’s palace was leading them,
when the Grand Vizier, Sheikh-ul-Islam and other viziers reached the third door of
the palace which would lead to the Imperial Harem from the way to the private place
where the Sultan receives visitors, they all prayed for the Dâmâd Pasha. After
Dâmâd Pasha went inside, the Grand Vizier, Sheikh-ul-Islam and other viziers went
to their places and the dancing girls performed until morning...”
[19a] The Procession of the Trousseau of the Honourable Hadîce Sultan [ 6th
March 1724]:
[19a] The Bridal Procession of the Honourable Hadîce Sultan [9th March 1724]:
[20b] The Procession of the Trousseau of the Honourable Atîke Sultan [13th
March 1724]:
[21a] The Bridal Procession of the Honourable Atîke Sultan [16th March 1724]:
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The Conclusıon
We all know that the Sûr-nâmes are important documents concerning the
Ottoman circumcision and wedding festivities which present a colourful image of
the daily lives and private lives of the residents of the Ottoman palace (Faroqhi
2003: 111, 119). Very little detailed investigation has been carried out on the daily
life of the Ottomans, (Faroqhi 2000:184-199) or in some cases the research on this
subject has shortcomings. However, with their detailed contents on the Ottoman
festivities, the sûr-nâmes provide striking materials and valuable information for
researchers in history and other areas of study.
In the two festivities which I have tried to introduce, we learn about details of
the weddings in the Ottoman palace, the ceremonial structure, order of the protocol
applied, people on duty, information about gifts given and taken, shows, players,
musicians, textiles, jewellery and so on.
When we learn about certain aspects of the 1675 festivities in connection with
the entertainments in detail, we realise that while in the 1724 festivities we have
become familiar with many aspects of the wedding such as the people on duty, the
roads, buildings and spectators, there is nearly no mention of the world of
entertainments... Festivities which went on for 25 days, have been condensed in one
or two sentences. However, despite this shortcoming, we learn that private houses
were allocated to the members of staff of foreign embassies to watch all stages of
the wedding ceremony; this is a special feature of the festivities: [22b] “...especially,
although there was a building where all foreign delegations could be housed, at their
request to watch the procession, houses were allocated on the route ( of the
procession )...”
Here, while quoting the 1675 festivities from a different writer and the 1724
festivities from an author whose name we do not know, we think it is useful to
remind our readers once again of what the sûr-nâmes teach us. We know how
essentially folkloric materials of the sûr-nâmes are interrelated with various fields
of studies. With their functions concerning subjects ranging from traditions and
usage to clothing and food culture, from cermonies to public values which have
passed onto the protocol orders, also with functions like encouraging arts and
respecting those who are involved in arts and other useful functions, these materils
constitute a phenomenon of catharsis which came about by the happiness provided
by a significant attitude of sharing and mass participation among the Otoman
people. Alongside the magnificent “pîş-keş” (gift, present) and “yağma” (pillage)
ceremonies which represent loyalty to the state and the Sultan, the sûr-nâmes which
have taken the art studios and artists to the future, have become eternal documents
of Turkish drawings, Turkish miniature drawings. The linguistic aspects of the sûrnâmes, espcially those written in prose, still have not been studied. We familiarise
ourselves with innumerable Turkish words, expressions and proverbs which we
have lost over centuries. The sûr-nâme constitute important sources for a Turkish
Historical Dictionary. If such a dictionary is ever compiled, we would be happy to
make a modest contribution.

I would like to end my paper with a request. No one other than Özdemir Nutku
has worked on theatre terminology (Nutku, 1983) Especially the terminolgy relating
to the Ottoman art of show and entertainment are concealed in the Sûr-nâmes. We
hope they will one day be revealed...
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Additional / 1724 SURNAMESİ:
SÛR-NÂME-İ HÜMÂYÛN (H.1136 / M.1724) / Viyana Nat. Bib. Codex H.O.95
(1101) (Yazarı belli değil.. Bkz. And, OŞTS, 1982, s.17, 32, 261; Arslan, TEMS,
1999, s.71.)
[1b] Binyüzotuzaltı senesi mâh-ı cemâzi-yel-evvelinün / yigirmibeşinci pâzâr
güni [20 Şubat 1724-E.S.] merhûm u magfûrün-leh cennet-mekân-ı / firdevs-âşiyân
hudâvendigâr-ı sâbık Sultân Ahmed Hân / aleyhi-r-rahmeti ve’l-gufrân
Hazretlerinün kerîmeleri merhûme / ve magfûrün-lehâ Ümmü Gülsüm Sultân
Hazretleri Tevki’î merhûm / Ali Pâşâ Hazretlerine ve diger kerîmeleri merhûme ve
magfûrün-lehâ / Hadîce Sultân Hazretleri vezîr-i mükerrem merhûm Ahmed Pâşâ
/ Hazretlerine ve diger yine kerîme-yi mükerremeleri merhû(me) ve magfûrün-lehâ
/ ‘Atîke Sultân Hazretleri vezîr-i mükerrem Muhammed Pâşâ Hazretlerine / akd
olunup ve nişânları dahi ol günde gönderilmekle / tertîb-i nişân ve akd-i nikâh bu
siyâk üzeredir ki zikr olunur /
[2a] Yevm-i mezbûrdan bir gün evvel [19 Şubat 1724-E.S.] devletlü sadr-ı âlîkadr / Efendimüz Hazretlerinün sarây-ı zerrîn ve fermân-ı saâdet-/-karînleri üzere
Sarây-ı Hümâyûnda Dîvân-hâne-yi Hümâyûn / olan Kubbealtı iyd-i şerîflerde
tezyîn olunagelen / elbise-yi mahsûsasından gayri dâiren-mâdâr / yasduklar ve
minderler ve sahn-ı Dîvân-hâne acem kâlîçeleriyle / ferşîde ve derûn-ı Kubbede
Dîvân-hâne Kapusı / mukâbelesinde Devletlü Efendimüz oturacak minder / sözini
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mak’ad ile mümtâz olmuş idi ve Hâcegân-ı / Aklâm Dâiresi ve Reîs Efendi tarafı
dahi bi’l-cümle / Mehter-hâne-i Hâssadan döşendirilüp müheyyâ / etdürülmişdi ve
yine yevm-i mezbûrdan bir gün evvel [19 Şubat 1724-E.S.] / dâmâd-ı cihân-dârî
olacak vüzerâ-yı müşârün-ileyhümâ / hazerâtı taraflarından gönderilecek nişân-ı
mühimmâtları / Sarây-ı Hazret-i Sadr-ı Âlîde müretteb ve müheyyâ etdürülmişdi /
ve yevm-i nişânda vezîr-i mükerrem saâdetlü Kapudan Pâşâ / Hazretleri vezîr-i
mükerrem saâdetlü Nişâncı Ali Pâşâ /
[2b] Hazretlerine sagdıc olup saâdetlü Kethüdâ Beg / Hazretlerinün dahi
Rûmeli pâyesi olmagla vezîr-i / mükerrem Ahmed Pâşâ Hazretlerinün ve saâdetlü
vezîr-i mükerrem / Muhammed Pâşâ Hazretlerinün vekîlleri ve sagdıcları olmagla
/ ale’s-seher Sarây-ı Âsafîden hareket olundukda Kapudan / saâdetlü Mustafa Pâşâ
Hazretleri kallâvî ve ferrâce / kürk ve süvâr oldukları atları dîvân rahtı / ve abâyî ile
müzeyyen ve rikâblarında olan Sarrâc Başı / mücevveze ve Matracı ve Tüfekcileri
gice kecelerile-?- ve / Kapucılar Kethüdâsı ve Selâm Agası mücevveze ve erkân /
kürkler ile süvâren ilerüce gitmişlerdür ve saâdetlü / Kethüdâ Beg Hazretleri dahi
selîmî ve ferrâce kürk / ile dîvân pesatalu-?- ata süvâr olduklarında âlây-ı / nişân
yürimekile ibtidâ Kulaguz Çâvuş mücevveze / ve erkân kürk ile bunun ardınca
devletlü ‘ismetlü / Ümm-i Gülsüm Sultân-ı ‘âlî-şân Hazretleri Kethüdâları /
mücevveze ve erkân kürk ile ve ba’dehû tertîb olundugı /
[3a] üzere saâdetlü Âli Pâşâ Hazretlerinün tarafından / verilecek nişân-ı
mühimmâtı yürimekle dal fes / dol-a-malı harbeci yeniçerilerile ikişer ikişer yigirmi
/ aded tîl-i sagîr nahllar ve bunlardan sonra otuz / aded mücellâ ve münakkaş
tablalar ki beher tablanun / üzerinde üçer aded şeker kutıları olmagla / üzerleri
boyamalarile pûşîde idi ve iki aded / tabla içinde şeker bagçeleri varidi ve ba’dehû
/ sîm-i hâlisden masnû’ bir aded sagîr nahl mezbûrun / taraf-ı yesârında sîm tebsi
üzerinde cevâhir kutusı / gidüp bu tablalarun her birini mücevvezelü ve beyâz /
sâdelü ve cedîd cizmelü vâcibü’r-ri’âye agaları / götürüp bunlardan mâ-’adâ
mücevher kuşak ve elmâslu / istefân ve elmâs yüzük ve elmâs bilezik ve elmâslı /
zümrüd-i kebîr küpe ve mücevher ayna ve na’lin) ve mest ve / pâbûc ve elmâs sorguc
ve elmâs cebr-est-?- dört / aded beşeryüz dirhem sîm tebsilere taksîm olunup /
[3b] her bir tebsiyi bir mücevvezelü ve ferrâce semmûr kürklü Sadr-ı / A’zam
Kapucı Başı Agaları götürüp hatta cevâhir / götüren agalarun her birlerinün
yanlarına ikişer nefer / mücevvezelü ve beyâz sâdelü vâcibü’r-riâye agaları nigehbân / ta’yîn olunmışdı ba’dehû vezîr-i müşârün-ileyhün Kethüdâsı / mücevveze ve
erkân kürk ile yürimekle vezîr-i müşârün-/-ileyhün nişân-ı mühimmâtı bu tertîb ile
mürûr-?- itmegin bunun / ardınca tertîb-i mezkûr üzere saâdetlü Muhammed Pâşâ
/ Hazretlerinün nişânı mürür idüb ba’dehû sagdıc / vezîr-i mükerrem Kapudan
Pâşâ ve diger sagdıc Kethüdâ Beg / Hazreti hem-’inân yüriyüp bu tertîb ü âlây ile
Bâb-ı / Hümâyûndan Sarây-ı Âmire (-ye-?-) duhûl ve Orta Kapudan içerü /
gidildikde eşyâ-yı mezkûre Harem-i Hümâyûna gitmege izin / oluncaya degin Orta
Kapudan Zülüflüler Kapusı kurbuna / degin ale’t-tertîb verilüp emre muntazır
oldılar ba’dehû / Kapudan Pâşâ Hazretleri ve saâdetlü Kethüdâ Beg / Hazretleri
Dîvân-hâne-yi Hümâyûna muttasıl olan Harem-i /
[4a] Hümâyûn Kapusına varup saâdetlü Dârü’s-sa’âde / Agası Hazretleri
Harem-i Hümâyûndan zuhûr eyledikde cümlesi / kıyâm idüp mühimmât-ı nişânun

Harem-i Hümâyûna nakli izn-i / Hümâyûn olmagla eşyâ-yı mezkûrı Teberdârân-ı
Hâssa / alup ve Harem-i Hümâyûn Kapusından agalara virüp ba’dehû / aga-yı
müşârün-ileyh hazretleri önüne düşüp taşradan / geldigi tertîb üzere Harem-i
Hümâyûna götürmişlerdür / hatta her vezîrün nişânı ‘akîbinde eşyânun defteri /
saâdetlü Kethüdâ Beg Hazretlerinde atlas kîseler / içinde mevcûd olmagla teslîm
eylemişlerdür ve nişân / teslîmi vaktinde sagdıcân-ı müşârün-ileyhümâ Harem-i
Hümâyûn / kapu hâricinde oturmışlardur ve nişân teslîmünden /sonra Darü’ssa’âdetü’ş-şerîfe Agası Hazretleri / ibtidâ saâdetlü Ali Pâşâ Hazretlerine gidecek /
nişân makraması çıkarup kemâl-i âdâb ile Kapudan / Pâşâ Hazretlerine virüp anlar
dahi ba’de’t-ta’zîm / alup vezîr-i müşârün-ileyhün Kethüdâsına teslîm eylediler /
[4b] ba’dehû Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri Kapudan Pâşâ / Hazretlerine bir
yevmiyye verdiler anlar dahi ikrâmla alup / koyunlarına kodılar ba’dehû Dârü’ssa’âde Agası Hazretleri / tekrâr içerü girüp Ahmet Pâşâ Hazretlerine gidecek / nişân
makraması çıkarup sagdıc-ı sânî saâdetlü / Kethüdâ Beg Hazretlerine virüp anlar
dahi alup vezîr-i / müşârün-ileyhün Kethüdâsına teslîm ba’dehû Dârü’s-sa’âde /
Agası Hazretleri Kethüdâ Beg Hazretlerine bir yevmiyye / virdiler anlar dahi
koyunlarına kodılar ba’dehû Dârü’s-sa’âde / Agası Hazretleri yine içerüye girüp
saâdetlü / Muhammed Pâşâ Hazretlerine gidecek nişân makramasını / çıkarup
yine Kethüdâ Beg Hazretlerine teslîm eylediler / anlar dahi vezîr-i müşârün-ileyhün
Kethüdâsına teslîm anlar / dahi koyunlarına koyup hıfz eylediler bu def’a yine /
Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri Kethüdâ Bege bir yevmiyye / dahi virüp anlar dahi
koyunlarına kodılar bu kâr-ı / müstahsene tamâmından sonra Dârü’s-sa’âde Agası
/
[5a] Hazretleri tarafından şerbet ve buhûr verilüp ba’dehû / Sagdıc Pâşâ ve
Kethüdâ Beg Hazretleri mahall-i merkûmdan / kalkup Kubbe-i Hümâyûn
tarafından istirâhat ve devletlü /inâyetlü Sadr-ı Âlî Hazretlerinün teşrîfine
müterakkıb / oldılar ba’dehû sâat üçü geçerek devletlü Sâhib-(i)-?- / Devlet
Hazretleri Sarây-ı Âlîleründen hareket eyledüklerinde / kallâvî ve çemenî yeşil çuka
ferrâce semmûr kürk ve / süvâr oldukları esb-i sabâ-reftârları mücevher ve /
murassa’ dîvân rahtlü ve mücevher kesme ile müzeyyen idi / ve Şeyh-ül-islâm
Efendi Hazretleri Sarây-ı Âsfîde-?-/ hâzır olmagla beyâz çuka ferrâce kürk ve örf ile
/ süvâr olduklarında Yeniçeri Agası ve Defter-dâr Efendi / dahi mevcûd olmagla
ibtidâ Kulaguz Çâvuş mücevveze ile / ba’dehû Kâtib-i Çâvuşân ve Emîn-i Çâvuşân
ba’dehû Reîs / Efendi ve Çâvuşbaşı Aga ba’dehû Yeniçeri Agası ve Defter-dâr /
Efendi selîmî ve ferrâce kürkler ile ba’dehû devletlü ve inâyetlü / Efendimüz
Hazretleriyle Şeyh-ül-islâm Efendi Hazretleri /
[5b] hem-’inân Sarây-ı Hümâyûna teşrîf ve Dîvân günlerinde nüzûl / etdükleri
mahalde sâye-endâz-ı iclâl olup Sarây-ı Âmireye / duhûllerinde Bostancıbaşı Aga
ve Mîr-âhûr-ı Evvel ve Sânî / ve Kapucılar Kethüdâsı selîmî ve ferrâce kürklerile
istikbâl / ve aliyy-i mir’ât-behem-?- önlerince ikişer ikişer yürüyüp Dîvân-hâne-yi /
Hümâyûna teşrîf ve sadre ku’ûd buyurdılar ve sag / taraflarına Şeyh-ül-islâm Efendi
Hazretleri oturdılar / ve taraf-ı yesârına Kapudan Pâşâ Hazretleri oturdılar / alt
tarafına Yeniçeri Agası ve Defter-dâr Efendi oturdılar / ve nişâncı sûf fesi önünde
olan mindere Ayasofya-yı / Kebîr Câmi’i cum’a vâizi Esîrzâde Efendi oturup / bu
esnâda saâdetlü Kethüdâ Beg ve Reîs Efendi ve Çâvuş-/-başı ve Bostancıbaşı ve Mîr-
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âhûr Agalar ve Kapucılar Kethüdâsı / ve bu hakîr [E.S.] kıyâmen durmuş idik
ba’dehû Teber-dârân-ı Hâssa / tatlu ve kahve virdiklerinden sonra Dârü’ssa’âdetü’ş-şerîfe / Agası Hazretleri da’vet olunup geldikde kıyâm olunmagla / destbûs-ı Hazret-i âsafî ile müşerref olduklarından sonra /
[6a] Kapudan Pâşâ üst tarafına oturup celse-yi / hafîfeden sonra Harem-i
Hümâyûn-ı meymenet-makrûna / gidüp ibtidâ Ümmü Gülsüm Sultân
Efendimüzün vekâletini / alup geldikde Hazine-dâr-ı Şehriyârî ve Musâhib-ı
Şehriyârî / İsmail Aga şehâdetlerile ve Sagdıc Pâşâ Hazretlerine / vezîr-i müşârünileyh Ali Pâşâ Hazretlerinün Kethüdâsı / ve Dîvân Efendisi şehâdet itmelerile sâat
dörde / varacak zamân ihtiyâr olunan vakt-i şerefde Şeyh-/-ül-islâm Efendi bir
kâgıd çıkaru ba’d-el-hutbe Ümmü / Gülsüm Sultân Efendimüz Hazretleri saâdetlü
Ali Pâşâ / Hazretlerine onbin altun mehr ile akd ü nikâh / idüp ba’dehû Şeyh-i
mûmâ-ileyh duâ eylemişdür Dârü’s-sa’âde / Agası Hazretleri tekrâr içerü girüp
diger sultânlarun / dahi vekâletlerin alup geldikde Ahmed Pâşâ ve Muhammed Pâşâ
/ Hazretlerinün vekîlleri Kethüdâ Beg Hazretleri olmagla Ahmed / Pâşânun
kethüdâsı ve âdemîsi ve Muhammed Pâşânun Reîs Efendi / ve Çâvuş Başı
şehâdetleriyle vekâletleri mübeyyen oldukda /
[6b] devletlü Hadîce Sultân Efendimüz Ahmed Pâşâya ve devletlü / Âtike Sultân
Efendimüz Muhammed Pâşâya onarbin altun mehrile / Şeyh-ül-islâm Efendi ba’del-hutbe başka başka / akd idüp ve Şeyh-i mûmâ-ileyh dahi başka başka / duâ
eylemişdür Hakk subhâne ve teâlâ mübârek ve müteyemmen / idüp tevâlüd ü
tenâsül ihsân eyleye âmîn ba’d-el-akd / Şeyh-ül-islâm Efendi Hazretlerine taraf-ı
hümâyûndan olmak / üzere gülpenbe çuka ferrâce semmûr kürk ilbâs olunmuşdur
/ ba’deh Dârü’s-sa’âde Agası Hazretlerine dahi ve vüzerâ-yı / müşârün-ileyhüm
hazerâtı taraflarından bir biri üzerine mükerreren / üç aded semmûr ferrâce kürk
ilbâs olundukdan sonra / taraf-ı hümâyûndan dahi mu’tâd üzere bir kürk ilbâs /
olunmışdur ve yine taraf-ı hümâyûndan sagdıc Kapudan / Pâşâ Hazretlerine dahi
ser-â-sere kabalu semmûr kürk ilbâs / ve ba’dehû Kethüdâ Beg Hazretlerine dahi
ferrâce semmûr kürk / ilbâs olundukdan sonra Ayasofya Şeyhi Efendiye dahi /
ferrâce semmûr kürk ilbâs ve sultânân efendilerün üç /
[7a] nefer baş agalarına dahi pâşâlar taraflarından birer / semmûr kürk ilbâs
olundukdan sonra Yeniçeri Agasına / ve Defter-dâr Efendi ve Reîs Efendiye ve
Çâvuş Başıya / ve üç nefer pâşâ kethüdâlarına ve Telhîsî Agaya ve Karakulaga / ve
Kethüdâ-yı Bevvâbîn-i Sadr-ı Âlî ve bu hakîre [E.S.] dahi hil’at ler / ilbâs
olunmuşdur ba’dehû Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri / akd-ı nikâh teblîgi içün rikâbı hümâyûn-ı şevket-makrûna / yüz sürdükde Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri yediyle
/ taraf-ı hümâyûndan devletlü Sadr-ı Âlî Hazretlerine ikrâmen / ser-â-sere kabalu
gâyet a’lâ semmûr kürk irsâl-i hümâyûn / buyurulmagın ilbâs olunup ba’dehû
Teber-dârân-ı Sarây-ı / Atîk buhûr virdüklerinden sonra devletlü Efendimüz
hareket / ve geldükleri siyâk üzere Sarây-ı Âlîlerine ‘avdet / ve esnâ-yı tarîkde ihsân
ve atâ ile cümleyi mesrûr / itmişlerdür cenâb-ı rabb-ül-izzet ömürlerin dâim
eyleyüp / sâye-yi merhametlerin üzerimüzden dûr eylemeye âmîn /
Âlây-ı cihâz-ı Hazret-i Ümmü Gülsüm Sultân-ı ‘âlî-şân Hazretleri /

[7b] sene-yi mezbûra mâh-ı cemâzi-yel-âhirinün üçüncü pâzâr-/-ertesi günü [28
Şubat 1724-E.S.] devletlü ismetlü Ümmü Gülsüm Sultân Efendimüzün / cihâz-ı
letâfet-engîzlere(i) Sarây-ı Hümâyûndan âlây ile / alınup Kadırga Limânındaki
sarâyına nakl olunmag-la/cihâz âlâyına süvâr olacak ricâl-i Dîvân yevm-i mezbûrda
/ ale’s-seher Sarây-ı Hümâyûnda mevcûd bulunmaları içün Çâvuş / Başı Aga
tarafından bir gün mukaddem tezkireler gönderilmekle / herkese tenbîh olundıgı
üzere gelüp hâzır olduklarından / sonra sâat ikiye varacak zamân cihâz tahmîl
olmagla / mübâşeret olundukda ibtidâ onbir aded kabaklı arabalar / tahmîl ba’dehû
Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri Harem-i Hümâyûn / kapusı hâricinde oturup eşyâyı nefîsenün / katârları tahmîl olundugına nezâret eyledikleri hâlde / Mîr-âhûr-ı
Evvel Aga ve Mîr-âhûr-ı Sânî Aga destâr-ı devrî / ve ferrâce kürklerile ellerinde
degneklerile tahmîle ikdâm / ve mih-terân-ı hayme-i hâssa yeddleriyle yedi katâr
katır / tahmîl ve bu esnâda sagdıc vezîr-i mükerrem Kapudan Mustafâ /
[8a] Pâşâ Dârü’s-sa’âde Agası Hazretlerinün misâfir odasına / teşrîf eylediler
ba’dehû Defter-dâr Efendi ve Yeniçeri Agası / ve bazı kibâr dahi mahall-i mezbûre
gelüp tatlu ve kahvelerden / sonra Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri dahi cihâz(-ı)
tahmîl(i)-?- / tamâmından sonra oda-yı mezbûre geldikde cümlesi kıyâm / ve
cüz’(ü)îce ku’ûd ve ârâmdan sonra sâat üçe / varacak vakitde Kapudan Pâşâ
Hazretleri mahall-i mezbûrdan / hareket ve süvâr olmışlardur lâkin ricâl-i dîvân
Kapudan / Pâşâdan civârîde-?- sâat-ı mukaddem Orta Kapu hâricinde / süvâr olup
tertîbleri üzere cihâzın çıkmasına muntazır / ve Kapudan Pâşâ süvâr oldukda âlây
mürûr itmegin / tertîb-i âlây bu vechledür ki ibtidâ Kulaguz Çâvuş / ba’dehu Ases
Başı ve Su Başı kisve-yi dîvâniyyeleri ile / ve neferâtı keçe ile ba’dehû çâvuşân-ı
dü-gâh-ı âlî mücevveze /ve tellerile ba’dehu Çâvuşân-ı Sipâh ve Silahdâr
mücevve(z)eler ile /ba’dehu Gediklü Zu’amâ-i müteferrika kân-ı mücevveze ve
tellerü ferrâce semmûr / kürkler ve agır-raht ve kesmelü atlar ile ba’dehû ümenâ
ve hâcegân /
[8b] ve Sultân Kethüdâları dahi mücevveze ve erkân kürkleri / ve agır-raht ve
kesmelü atlar ba’dehû Top Arabacılarbaşı mücevveze / ve erkân kürk ile ve kemerraht ve dikden-?- ile ba’dehp / Topcı Başı selîmî ve kürk ile ba’dehû Cebeci Başı
Aga / selîmî ve dîvân-rahtı ve abâyî ile ba’dehû Samsuncı / ve Zagarcı Başı ve Kol
Kethüdâsı kuka yalıkcın-?- ve erkân / kürk ve dîvân günlerinde süvâr oldukları bisât
ile / ba’dehû Yeniçeri Efendisi ba’dehû Sekbân Başı selîmî ve erkân / kürk ve dîvân
rahtı ve abâyî ile ba’dehû Sipâh ve Silâh-dâr / Kethüdâları mücevveze ve erkân
kürklerile ba’dehû atlu mukâbele celîsi / ve kâtibleri mücevveze ve erkân kürklerile
ba’dehû Sipâh Silâh-dâr / Agaları selîmî ve erkân kürk ve dîvân-rahtlarile ve abâyî
/ atlarile ba’dehû Şikâr-ı Hümâyûn Agaları kezâlik ve ba’dehû / Kapucı Başı Agaları
selîmî ve erkân kürkleri ve dîvân-/-rahtlarile ba’dehû Defter Emîni Efendi selîmî
ve erkân kürk / ve dîvân-rahtı ile ba’dehû Şukk-ı-?- Sânî ve Sâlis Efendiler dahi /
siyâk-ı meşrûh üzere ba’dehû Defter-dâr Efendi ba’dehû /
[9a] Yeniçeri Agası selîmî ve erkân kürk ve dîvân-rahtı / ve abâyî ile ba’dehû
sagdıc vezîr-i mükerrem Kapudan / Pâşâ kallâvî ve erkân kürk ve süvâr oldukları /
esb-i sabâ reftârları dîvân-rahtı ve abâyî ile / müzeyyen ba’dehû vezîr-i müşârünileyhün Silâh-dâr ve Mühr-dârı / ba’dehû vezîr-i müşarün-ileyhün bir aded dîvân
bisâtlu / yedek atı ba’dehû teşrîfâtı ba’dehû Dâmâd Pâşâ Hazretlerinün / kethüdâsı
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ve gelin sultân Hazretlerinün kethüdâsı mücevveze / ve erkân kürklerile ve ba’dehû
Mîr-âhûr-ı Evvel Aga selîmî / ve erkân kürk ve dîvân-rahtlu at ile ve ba’dehû selîmî
/ ve erkân kürklerile otuz nefer Harem-i Hümâyûn Agaları / ba’dehû cevâhir
kafesleri ve sîm-evânîsi ba’dehû Mîr-âhûr-ı / Sânî Aga selîmî ve erkân kürk ve
dîvân-rahtı ve abâyî / ile ve Hayme-yi Hâssa Mehter Başısı mücevveze ve erkân /
kürk ve agır raht ve kesme ile Mîr-âhûr-ı Sânî ile hem-’inân / yüriyüp ba’dehû katâr
yürimekle katârların etrâfına / ta’yîn olunan dal fes mehterân neferâtından gayri
her /
[9b] katâra iki mücevvezelü Mehter Oda Başıları ta’yîn / olmuş idi ba’dehû
kapaklu arabalar ba’dehû
Mehter-hâne-yi Mîr-’alem / bu tertîb üzere Bâb-ı
Hümâyûndan çıkılup Cebe-hâne / önünden ve Ayasofya Hammâmı önünden Dîvân
Yoluna / gidecek dört yol agzına Bakkallu köşesinden / dik aşagı So(g)ukçeşme
önünden Âlây Köşkü altından / Şengül Hammâmı yokuşundan vezîr-i a’zamun art
kapusından / Sebîl köşesinden sapılup Dîvân Yoluna çıkıldıkda / Firûz Aga Câmi’i
önünden At Meydânı’na ve miyâne-i / meydândan Şeyh-ül-islâm Efendinün bagçe
divârile / art kapusı sokâkından Nahl-bend Çarşusından / Çardaklı Hammâmı
önünden Kadırga Limanına varılup / mukaddem varan ricâl sarâyun ön kapusı
tarafından ale’t-tertîb selâma dizilmişlerdi lâkin Sagdıc Pâşâ / mu’tâd üzere cihâd-zı teslîm içün Harem Kapusından / girmekle ricâl-i Dîvândan Defter-dâr Efendi
ve Yeniçeri / Agası ve Defter Emîni Dâmâd Pâşâ yanına çıkup kahve /
[10a] ve buhûrdan sonra mekânlarına gitmişlerdür sâirleri / selâm mahallinden
‘avdet itmişlerdür ba’dehû Kapudan / Pâşâ Hazretleri kallâvî ve ve sadef-kârî asâ
ile / Harem Kapusında oturup cihâzı bi’l-cümle huzûrından / geçirüp agalara teslîm
eyledükden sonra Ali Pâşâ / Hazretlerinün yanına varup oturdılar zîrde / defter
olundıgı üzere herkesün hil’atları ilbâs / olundı ba’dehû ‘avdet buyurmuşlardur
ismetlü / Ümmü Gülsüm Sultân Hazretlerinün cihâzları geldigi / gün dâmâd Ali
Pâşâ Hazretleri tarafından ilbâs olunan hil’atlerdür // Baltacılar Kethüdâsına hâs
hil’at 1 // Hünkâr-ı Mehtar Başısına hâs hil’at 1 // Sûrna-zen Başıya ednâ hil’at
1 // Agabâbasına beş kuşaklık hil’at 1 // Vekîl-i Harc Teber-dâraya-?- kuşaklık
tebel / til-?- hil’at 1 // Har-bende Başıya ednâ hil’at 1 // Sultân Kethüdâsına hâs
hil’at 1 // Baş Agaya hâs hil’at 1 // Teber-dârâya-?- in’âm içün mezbûra teslîm
olunan guruş 150 // Sarây-ı Cedîd başkik(?) gulâmına(?) hâs hil’at 1 //
[10b] Oda lâlâsına hâs hil’at 1// Hayme-yi Hâssa Mehter Başısına hâs hil’at
1//
Agayân-ı Harem-i Hümâyûn nakden 28 hil’at -ı ednâ murassa 28
Âlây-ı ‘arûs-ı Hazret-i Ümmü Gülsüm
Binyüzotuzaltı senesinde mâh-ı cemâzi-yel-âhirün / altıncı pençşenbe günü [2
Mart 1724-E.S.] ismetlü Ümmü Gülsüm Sultân-ı ‘âlî-şân / Hazretleri Sarây-ı
Hümâyûndan alınup âlây ile Kadırga / Limanında vâki’ sarâylarına nakl olunmagla
âlâya me’mûr / olan ricâl-i Dîvân yevm-i mezbûrda ale’s-seher Sarây-ı / Hümâyûna
gelüp tekrâr hâzır olmaları içün fermân olundıgı / üzere bir gün evvel Çâvuş Başı
Aga tarafından tezkireler / irsâl olunmuşidi ve yine bir gün evvel Sarây-ı
Hümâyûnda / sultânlarun râkibe olacakları arabaları setr ü muhâfaza / içün
Harem-i Hümâyûn Kapusı önünde mukteza olan arabalara / kâfî olacak kadar

meydâna dâiren-mâdâr sokâklar / çekilüp müheyyâ itdürilmişidi ve yine bir gün
evvel / Bâb-ı Hümâyûn üzerinde olan Dîvân-hâne şevketlü /
[11a] mehâbetlü kudretlü pâdişâhımıza âlâyı seyr içün tathîr / ve Mehterhâneden döşendirilüp hâzır itdürilmişidi / bu takdîrce yevm-i mezbûrda erkân-ı
devlet ale’s-seher /Sarây-ı Hümâyûna gelüp müctemi’ olduklarından sonra vüzerâ
/ ve Şeyh-ül-islâm ve Kâzî-asker Efendiler ve Nakîb-ül-eşrâf / ve Istanbul Kadısı
sâat ikide Sarây-ı Hümâyûna / gelüp Dârü’s-sa’âde Agası Hazretlerinün misâfir /
odasına teşrîf eylediler ba’dehû sâat üçe / varacak zamân Sadr-ı Âlî Hazretleri dahi
Sarây-ı / Hümâyûna gelüp Dârü’s-sa’âde Agası Hazretlerinün / odasına teşrîf
itmekle mukaddem gelen verâ’ oda / kapusınun hâricine çıkup selâm-ı âsifîye-?muntazır / oldılar Şeyh-ül-islâm Efendi dahi oda kapusunda / istikbâl ba’dehû
Efendimüz odaya girüp tatlu ve kahve / virilüp ba’dehû Sâhib-i Devlet
Hazretlerinün teşrîfinden / sonra Sarây-ı Hümâyûna gelen ricâl-i Dîvân süvâr
itdirilüb / şevketlü Efendimüz Bâb-ı Hümâyûn üzerinde olmagla ricâl /
[11b] âlâyı Bâb-ı Hümâyûna degin yerlü yerine tertîb olınup / ba’dehû Sultân
Hazretleri gerdûne-yi letâfet-nümûnlarına / râkibe olduklarında âlây
yürütdürülmekle
Tertîb-i Âlây Bu Vechledir ki
İbtidâ Kulaguz Çâvuş mücevveze ve erkân kürk ile ba’dehû / Dergâh-ı Âlî
mücevveze ve tellüyle ba’dehu Çâvuşân-ı Sipâh /ve Silâh-dâr mücevvezeler ile
ba’dehû Agayân-ı Sadr-ı Âlî mücevveze / ve erkân kürklerile ba’dehû Gediklü
Zu’amâ ve müteferrika kân-ı / mücevveze ve teller ve erkân kürklerile ba’dehû
Sultân Kethüdâları / mücevveze ve erkân kürklerile ba’dehû Ümenâ ve Hâce-gân /
mücevveze ve erkân kürk ve agır raht ve kesmelü atlar ile / ba’dehû Top Arabacı
Kethüdâsı Mantarî ve Çâvuş mücevveze / ve erkân kürk ve kemer-raht ile ba’dehu
Topçılar Kethüdâsı / Mantarî ve Çâvuşu mücevveze ile ve Topçı Başı selîmî / ve
dîvân-rahtı ile ba’dehû Cebeciler Kethüdâsı Mantarî / ve Çâvuşu mücevveze ile
ba’dehû Cebeci Başı selîmî ve erkân /
[12a] kürk ve dîvân-rahtı ile ba’dehû Yeniçeri Zâbitânından / Devecilerden Baş
Çâvuşa gelince üslûb-ı dîvânîlerile / Baş Çâvuş Samsuncı ve Zagarcı ve Kol
Kethüdâsı balıgcın / ve ferrâce kürk ve Dîvân günlerinde evde geldikleri / bisât ile
ba’dehû Sipâh ve Silâh-dârları mücevveze ve erkân / kürklerile ba’dehû Atlu
Mukâbelecisi ba’dehû Kâtibleri / mücevveze ve erkân kürklerile ba’dehû Sipâh ve
Silâh-dâr / Agaları selîmî ve erkân kürk ve dîvân-rahtlu atlar ile / ba’dehû Şikâr-ı
Hümâyûn Agaları selîmî ile ba’dehu Kapucı-/-başı Agalar selîmlerile ve erkân
kürklerile ba’dehû / Kethüdâ-yı Bevvâbîn ve Mektûbî-i Sadr-ı Âlî ba’dehû Tezkerei / Evvel ve Sânî mücevveze ve erkân kürklerile ba’dehû Defter / Emîni Efendi
selîmî ve erkân kürk ve dîvân-rahtı / ve abâyî ile ba’dehû Şıkk-ı Sânî ve Sâlis
Efendiler selîmî / ve erkân kürkleri ve dîvân-rahtlu atlar ile ba’dehû / Yeniçeri Agası
ve Defter-dâr Efendi selîmî ve erkân / kürkleri ve dîvân-rahtlu atlar ile ba’dehû
Haremeynü’ş-şerîfeyn /
[12b] Müfettişi Efendi örf ü muvahhidî sûf kürk ile / ba’dehû Nakîb-ül-eşrâf ve
Istanbul Kâdısı örfler / ve muvahhidî kürkler ile ba’dehû Sadreyn Efendiler dahi /
örfler ve muvahhidî kürklerile ba’dehû vezîr-i mükerrem Ahmed / Pâşâ kallâvî ve
ferrâce kürk ve dîvân rahtlu at ile / ba’dehû Kethüdâ-yı Sadr-ı Âlî Hazretleri selîmî
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ve erkân / ve dîvân bisâtlu ata süvâren vezîr-i müşârün-ileyh ile / hem-’inân
ba’dehû vezîr-i mükerrem Kapudan Pâşâ Hazretleri / kallâvî ve erkân kürklerile
hem-’inân ba’dehû Re’is / Efendi ve Çâvuş Başı Aga selîmî ve erkân kürkleri / ve
dîvân bisâtlu atlar ile ba’dehû devletlü Sadr-i Âlî / Hazretleri ve ferrâce kürk ve
süvâr oldukları atları / mücevher dîvân-rahtı ve incü işleme kesme ile müzeyyen ve
/ rikâblarında Muhzır Aga balıgcın ve kuka ve ferrâce kürk / ile Bostancılar Oda
Başısı külâh ve ser-â-ser kuşak / ve al çuka dolma ile piyâde yürimüşlerdür ve Şeyhül-islâm / Efendi dahi örf ü beyâz çuka ferrâce kürk ile Sadr-ı /
[13a] Âlî Hazretlerinün sol tarafında hem-’inân yorılup-?-(yüriyüp)/ ba’dehû
Silâh-dâr-ı Sadr-ı Âlî kuntuş semmûr kürk ve cevâhir / ile murassa’ kılıcı hamâilvârî takınup ve Mühür-dâr-ı Sadr-ı / Âlî ile hem-’inân yürüdiler ba’dehû iki aded
dîvân / bisâtlu yedekler ba’dehû Muhzır Aga tâifesi giceleri-?- / ile ba’dehû
Teşrîfât-ı Dîvân-ı Hümâyûn mücevveze ve erkân / kürk ve agır kemer rahtla
ba’dehû Dâmâd Pâşânun Kethüdâsı / ve Sultân Kethüdâsı mücevveze ve erkân
kürklerile ve / ba’dehû dal fes iki sıra birkaç yüz tersâne bahadırları / ve bunlarun
nihâyetinde Kapudanları ellerinde nîze-yi hadrâile / ve ba’dehû Mi’mâr Aga
mücevveze ve erkân kürklerile önünde / neccârlarile bunlarun ardınca iki aded
nahl-ı kebîr ve / nahl-ı kebîrlerin ardınca nice nahl emîni olan Matbah-ı / Âmire
Emîni Halil Efendi mücevveze ve erkân kürk / ile ve Tersane Kethüdâsı Pâşâ dahi
selîmî ve erkân kürk / ile süvâren hem-’inân yüriyüp ba’dehû yed-i gühâ-i -?- şehzâde-gân / ba’dehû Mîr-âhor-ı Evvel ve Sânî Aga selîmî ve erkân kürkleri /
[13b] ve dîvân rahtlu atlar ile yüriyüp ba’dehû dört / aded şeh-zâde-gân-ı civânbaht ale’t-tertîb yürimekle / her birinün rikâb-ı meymenet-mây(e)lerinde ikişer
rikâb / solakları yüriyüp ve süvâr olduklarında esb-i / hoş-hırâmları cevâhir-i
dîvân-rahtları ile müzeyyen idi / ba’dehû Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri selîmî ve
ferrâce / kürk ve ihtit(ş)âm-ı mâhsûsasıyle ba’dehû altı aded / sagîr nahllar ba’dehû
bir aded sîm nahl ba’dehû Sultân / Hazretlerinün gerdûne-i letâfet-nümûnları
ba’dehû selâtin / arabaları yollu yollarınca ba’dehû Mehter-hâne-i Mîr-’alem /
yüriyüp bu tertîb üzere âlây mürûr idüp / Sadr-ı Âlî Hazretleri mukâbele-i
pâdişâhiye geldükde / at üzerinde zemîn bûs itmekle çâvuşân alkış / eylemişlerdür
ba’dehû Bâb-ı Hümâyûndan çıkılup Ayasofya / Hammâmı önünden Ta’lîm-hâne
Sokâkından At Mey-dânına / çıkılup miyâne-i meydândan Şeyh-ül-islâm Efendinün
/ bağçe dıvârı sokâkile Nahl-bend Çarşusından Çardaklı /
[14a] Hammâm Önünden Kadırga Limanına çıkılup Sadreyn / ve Nakîb Efendi
ve Istanbul Kadısı ve Yeniçeri Agası / ve Defter-dâr Efendi ve sâir erkân-ı devlet
Harem Kapusına / gidecek sokâkın aşagısından durup ancak / Vezîr-i A’zam ve
Şeyh-ül-islâm Efendi ve Vüzerâ-yı ‘İzâm / Harem Taşra Kapusına varup şehzâdegân ve Sultân / Hazretlerinün selâmına muntazır oldılar ba’dehu Sultân /
Hazretlerinün arabaları geldikde cümle vüzerâ ser-fürû / idüp ve Sadr-ı A’zam
Hazretleri selâmladıkda / Çâvuşân-ı Dergâh-ı Âlî alkış eylediler ba’dehû Vezîr-i /
A’zam iki üç arabayı selâmladı lâkin bu selâmlarda / alkış olmadı ancak gelin sultânı
selâmladıkda alkış / oldı selâtin arabaları içerü girdüklerinden sonra / Vezîr-i A’zam
ve sâir vüzerâ Dâmâd Pâşâ Hazretlerinün / odasına çıkup kahve içildükden sonra
ibtidâ / Ahmed Pâşâ gidüp ba’dehu Şeyh-ül-islâm gidüp ba’dehû / Hünkârımuz
geldikde Vezîr-i A’zam ve sâir vüzerâ dahi /

[14b] mekânlarına gidüb ba’dehu ahşâma karîb Sadr-ı / Âlî Hazretleri ve Şeyhül-islâm Efendi ve Sagdıc / Kapudan Pâşâ ve Dâmâd Ahmed Pâşâ yine Dâmâd Pâşâ
/ sarâyına gelüp şevketlü Efendimüz ba’de-l-magrib Sarây-ı / Hümâyûn-larına
‘avdet buyurmuşlardur ahşâmdan sonra / yatsuya degin çengî fasılları temâşâ
olunup ba’dehu / salât-ı ‘işâ edâsından sonra müezzinler ilâhî okuyarak / Dâr-üssaâde Agası Hazretleri önlerine düşüb /Vezîr-i A’zam ve Şeyh-ül-islâm ve sâir
vüzerâ Dâmâd Pâşâyı / Mâbeyn Yolından Harem-i Sultâna gidecek Bâb-ı Saâdete /
vardıklarında duâ idüp Dâmâd Pâşâ içerü girdikden / sonra Sadr-ı Âlî ve Şeyh-ülislâm ve sâir vüzerâ mekânlarına / gidüp çengîler sabaha degin aheng itmişlerdür
/Sultân-ı müşâr-ün-ileyhâ Hazretleri teşrîf / eyledikleri gün ilbâs olınan kürkler /
ve hil’atlar der izz-i cânib-?- / Dâmâd Pâşâ /
[15a] Sagdıc Pâşâya semmûr kürk murassa’ 1 // Mîr-âhûr-ı Sânî Agaya semmûr
kürk murassa 1 // Nahl Emîni Matbah-ı Âmire Emîni Halil Efendiye hil’at -ül hâss
murassa’ 1 // Tersane Kethüdâsına hil’at -ı hâss-ül-hâs murassa’ 1 // Hünkar
Mehtar Başısına hil’at -ı hâss-ül-hâs murassa 1 // Arabacı Başı hil’at kuşaklık
murassa 1 // Aga babasına hil’at kuşaklık murassa’ 1 //
Yevm-i mezbûrda vaki’ olan in’amâtdür //
Kulle sûf ilerine guruş 20 // Orta Kapu bevvâblarına guruş 10 // Taşra Kapu
bevvâblarına guruş 10 // Hâss-ı Kilere guruş 10 // Çâvuşân-ı Dergâh-ı Âlî guruş 20
// Mehter-hâneye guruş 15 // Arabacıyân-ı Hâssa guruş 40 // Şâtır-ı Mîr-âhûr-ı
Sânî guruş 30 // Dâmâd Pâşâ tarafından ricâl-i Devlete gönderilen bogcalar /
husûsını meş’ardür leyle-yi Kur’ân-ı sa’dinün irtesi / cum’a güni Dâmâd-ı Şehriyârî
tarafından Vezîr-i A’zam / ve Şeyh-ül-islâm Efendi vüzerâ-yı ‘izâm ve ulemâ-yı
kirâm /
[15b] ve ba’zı Vükelâ-yı Devlete câme-şûy bogçaları irsâl / olunmak âdet
olmagla Dâmâd-ı Cihân-dârî Tevki’î Ali Pâşâ / Hazretlerinden irsâl olunan
mahallerün ve bogçalarun / rücû’ından gelen şeylerdür ki zikr olunur // Pâşâ
Kethüdâsı yediyle Sadr-ı A’zam Hazretlerine mükemmel câme-şûy bogca 1 // Rücû’ı
/ Sâde kîse 3 - İn’âm guruş 100 - hil’at 1 // Şeyh-ül-islâm Efendi Hazretlerine
mükemmel câme-şûy bogça 1// Rücû’ı / İn’âmları altun 10 // Sultân Kethüdâsı
yediyle Dârü’s-sa’âde Agası Hazretlerine mükemmel bogça murassa’ 1 // Rücû’ı /
İn’âm guruş 50 - hil’at 1 // Kapucılar Kethüdâsı yediyle Kapudan Pâşâ Hazretlerine
mükemmel bogça 1 // Rücû’ı / Mücevher sâat murassa’ 1- İn’âm guruş 100 //
[16a] Kapucılar Bölük Pâşâsı yediyle Ahmed Pâşâ Hazretlerine mükemmel bogça
1 // Rücû’ı / Mücevher kuşak dokuzyüz guruşluk murassa’ 1-İn’âm guruş 100 //
Selâm Agası yediyle Mehmed Pâşâ Hazretlerine mükemmel bogça // Rücû’ı / Sâde
kîse 1- İn’âm guruş 100 // Dîvân Efendisi yediyle Kethüdâ Beg Hazretlerine
mükemmel bogça 1 // Rücû’ı / Sâde kîse 1- Dibâ-yı Istanbul murassa 1- Nev-zuhûr
telli Hatâyî donluk-?- 5 - İn’âmları guruş 100 // Baltacılar Kethüdâsı yediyle Defterdâr Efendiye mükemmel bogca 1 // Rücû’ı / Mücevher sâat - İn’âmları 50 //
Pâşânun Mîr-âhûrı yediyle Yeniçeri
Agasına bogca 1 // Rücû’ı / Bogcanun içinde tahmînen üç dört parça var idi
memhûren hareme gitmekle ıttılâ’ hâsıl olmadı / İn’âmları çuka ve imâs-?- guruş //
Silâh-dâr Aga yediyle Sadr-ı Rûm Efendiye // Rücû’ı // Mühür-dâr Aga yediyle
Sadr-ı Anatolı Efendiye // Rücû’ı //
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[16b] Enderûn Çûka-dârı yediyle Nakîb-ül-eşrâf Efendiye // Rücû’ı //Enderûn
Agaları yediyle Reîs Efendi // Rücû’ı / Beşyüz guruşluk dibâ ve telli ve sâde
Hatâyîdür // Enderûn Agaları yediyle Çâvuş Başı Agaya // Rücû’ı / Dörtyüz
guruşluk dibâ ve Hatâyîdür // Vezîr-i mükerrem Dâmâd-ı Şehriyârî Ahmed Pâşâ ve
diger Dâmâd Pâşâ Hazretlerinden ricâl-i devlete tertîb olundıgı üzere câme-şûy
bogcalar irsâl olunmuşdur // Dâmâd-ı Cihân-dârî Ali Pâşâ Hazretleri tarafından
şevketlü mehâbetlü Efendimüze ve Şeh-zâdegân Efendilere ve Sultânâna ve Haremi Hümâyûna verilen eşyânun defteridür // Şevketlü kudretlü mehâbetlü Efendimüz
Hazretlerine mükemmel donanmış esb-i râs 1 // Necâbetlü Şeh-zâde Sultân
Muhammed Efendimüze / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde
Hatâyî has 12 // Necâbetlü Şeh-zâde Sultân Mustafâ Efendimüze / Dibâ-yı Rûmî
has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //
[17a] Necâbetlü Şeh-zâde Sultân Bâyezid Efendimüze /Dibâ-yı Rûmî has 12 Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // Necâbetlü Sultân Nu’mân
Efendimüze / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12
// Zifâf-ı behcet gicesi ‘arûs-ı meserret-me’nûs saâdetlü Ümmü Gülsüm Sultân
Hazretlerine // Saâdetlü Hadîce Sultân Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nevzuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // Saâdetlü Zeyneb Sultân Hazretlerine /
Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // Her ne
kadar sultân-ı ‘âlî-şân var ise bu siyâk üzere virilür // Saâdetlü Baş Kadın
Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12
// İkinci Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde
Hatâyî has 12 // Üçüncü Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr
Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // Dördüncü Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî
has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //
[17b] Beşinci Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has
12 - Sâde Hatâyî has 12 // Sâliha Sultân vâlidesine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nevzuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //Âişe Sultân vâlidesine / Dibâ-yı Rûmî
has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //Sultân Muhammed vâlidesi
Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî
has 12 //Sultân İbrahim vâlidesi Kadın Hazretlerine /Dibâ-yı Rûmî has 12- Nevzuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // Reyhân Sultân vâlidesi Kadın
Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12
//Rukiyye Sultân vâlidesi Kadın Hazretlerine / Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr
Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //Râbi’a Sultân vâlidesi Kadın Hazretlerine /
Dibâ-yı Rûmî has 12 - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //Büyük Âtike
/ Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 //Hûrşîd-i Halîleye/Nev-zuhûr
Hatâyî has 12 -Sâde Hatâyî has 12 //Kethüdâ Kadına Verilmişdir / Nev-zuhûr
Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 - Guruş 500 //Hazîne-dâr Ustaya /Dibâ-yı nev
1- Nev-zuhûr Hatâyî has 12- Sâde Hatâyî has 12 //
[18a] Dâr-üs-saâde-üş-şerîf Agası Hazretlerine / mükemmel donanmış at re’s 1
// Hazîne-dâr Agaya / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Silâh-dâr Agaya / Çûka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Çûka-dâr Agaya / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 /
Rikâb-dâr Agaya / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //

Bâb-üs-saâde Agasına / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Hâs Oda Başıya / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Musâhabât nakden 7 / Çuka has 28 - Sâde Hatâyî has 70 //
Beher nefere dörder zirâ’ çuka / onar zirâ’ sâde Hatâyî verilür //
Baltacılar Kethüdâsına / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Yazıcı Efendiye / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Baş Kadın Baş Agasına / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
Aga-i Kahveci Başısına / Çuka has 4 - Sâde Hatâyî has 10 //
[18b] Sâhib-i Devlet Efendimüzin Kerîmelerine / Dibâ-yı Rûmî has 12-12 - Nevzuhûr Hatâyî has 12-12 -Sâde Hatâyî has 12-12 //Harem-i Muhteremde Hidmet
İdenlere İki Bogca / Nev-zuhûr Hatâyî has 24 - Sâde Hatâyî has 24 //İsmetlü Fâtma
Sultân Efendimüzin Kethüdâsı Kadına / Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has
12 // Hazîne-dâr Ustaya/Nev-zuhûr Hatâyî has 12-Sâde Hatâyî has 12 // Şevketlü
Efendi-müzin Üçüncü Hazîne-dârı Ustaya / Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî
has 12 //Kâtib ustaya / Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî has 12 // İsmetlü
Sultân Efendimüzin Hazîne-dârı Ustaya / Nev-zuhûr Hatâyî has 12 - Sâde Hatâyî
has 12 // Kethüdâ Kadına / Dibâ kablu semmûr kürk - Nev-zuhûr Hatâyî has 12 Sâde Hatâyî has 12 //Şevketlü Efendimüzin Karakulaklarına / Nakden 2 - Çuka 8
Hisse 4 //
Yukaruda defter olundıgı üzere zikr olunan eşyâ Dâmâd-ı / Şehriyârî Ali Pâşâ ve
diger Dâmâd-ı Şehriyârî Ahmed Pâşâ / ve diger Dâmâd-ı Şehriyârî Muhammed
Pâşâ hazerâtı taraflarından /
[19a] minvâl-i meşrûh üzere verilmekle işbu mâhalle şerh virildi /
Âlây-ı Cihâz-ı Hazret-i Hadîce Sultân
Ve yine binyüzotuzaltı senesi mâh-ı cemâzi-yel-âhirinün / onuncı [6 Mart 1727E.S.] bâzârirtesi günü şevketlü kerâmetlü Padişahımuz / Hazretlerinün diger
kerîme-yi mükerremeleri Hadîce Sultân / Hazretlerinün dahi cihâzı mukaddemen
Ümmü Gülsüm Sultân / Hazretlerinün cihâzı içün tertîb olunan âlây ile / Sarây-ı
Hümâyûndan alınup Âhûrkapu yolından Kubbeli Sarây / dimekle meşhûr sarây-ı
dil-güşâlarına nakl olınmagla Bâb-ı / Hümâyûndan çıkılup Cebe-hâne önünden
Ayasofya / Hammâmı önünden mürûr ve Bakkallar köşesinden dönilüb / So(g)uk
Çeşme önünden Âlây Köşkü altından Şengül / Hammâmı yokuşından Sadr-ı A’zam
Hazretlerinün ard / kapusından Sebil Sokâkından Çatal Çeşmeden / Dîvân Yolına
ve Dîvân Yolı ile yine girü Ayasofya / Hammâmı önünden ve Cebe-hâne önünden
sarây meydânına / varıldıkda ricâl-i Dîvân selâma dizilmişler idi /
[19b] bu takdîrce kabâ-yı Sultân sarây öninden Sultân Hazretlerinün / sarâyına
varılup sac(ğ)dıc olan Kethüdâ Beg Hazretleri / harem kapusınun iç tarafında durup
cihâzı teslîm / eylediklerinden sonra yukarı Dâmâd Pâşâ yanına çıkup / kahve
içdiklerinden sonra mukaddemen Ümmü Gülsüm Sultân / Hazretlerinün cihâzı
geldigi gün ilbâs olundıgı / vechle hil’atlar ilbâs olundıkdan sonra Kethü-dâ
mekânlarına / ‘avdet buyurmışlardır Âlây-ı ‘arûs-ı Hazret-i Hadîce / Sultân Ve yine
mâh-ı mezbûrın onüçüncü [9 Mart 1724-E.S.] pencşenbe / güni Sultân müşârünileyhâ Hazretleri mukaddemen Ümmü Gülsüm / Sultân Hazretleri içün tertîb
olınan âlây ile / Sarây-ı Hümâyûndan alınup kendi sarâylarına nakl / olınmagla
Bâb-ı Hümâyûndan çıkarılup Cebe-hâne Yolı / ile Ayasofya Hammâmı önünden
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So(g)uk Çeşmeye ve Âlây / Köşki altına varıldıkda devletlü Sadr-ı Âlî Hazretleri / at
üzerinde zemin-bûs itmekle Çâvuşân-ı Dergâh-ı Âlî / alkış itmişlerdür ve ba’dehû
mâhall-i mezbûrdan Şengül Hammâmı /
[20a] Yokışı ile dogrı Dîvân Yolına çıkıldıkda / Firûz Aga Câmi’i önünden At
Meydânına duhûl ve / miyâne-yi meydândan Tavuk-cılar Kâr-hânesi Sokâkından /
Arabacılar Kâr-hânesi önünden Âhûrkapu önünden / mürûr olundıkda ricâl-i
Dîvân ve ulemâ-yı kirâm Unluk Anbârı önünde olan meydânda iki tarafa selâma /
dizilüp Vüzerâ-yı A’zâm ve Şeyh-ül-islâm Efendi sarây-ı / mez-bûra varup
İçkapunın hâricinde süvârân Sultân/ Hazretlerinün teşrîfine muntazır oldılar
ba’dehû gelin sultân / geldikde Vüzerâ bi’l -cümle ser-fürû idüp Sâhib-i Devlet /
Hazretleri selâmladıkda Çâvuşân-ı Dergâh-ı Âlî / alkış eylediler ba’dehû selâtîn
arabaları bi’l-cümle içerü / girdükde bâb-ı mezbûr mesrûr olup halvet oldukda /
havâda bürûdet ve nüzûl-ı matardan nâşi Sadr-ı Âlî / Efendimüz ve sâir Vüzerâ
mekânlarına ‘avdet eylediler / öyleden sonra şevketlü Hünkarımız gelüp vakt-i
asrdan / sonra Ümmü Gülsüm Sultân sarâyına gitmişdür ve ahşâma /
[20b] Sadr-ı Âlî ve Şeyh-ül-islâm Efendi Kapudan Pâşâ / ve sagdıc Kethüdâ Beg
Hazretleri gelüp vakt-i ‘işâya / degin eglenüp ba’dehû salavat-ı ‘işâ mu’tâd üzere
Vezîr-i / A’zam ve Şeyh-ül-islâm ve sâir Vüzerâ ve Dâmâd Pâşâyı / mâbeyn yolından
Harem Kapusına götürüp Şeyh-ül-islâm / Efendi duâ itdikden sonra herkes
mekânlarına ‘avdet / itmişlerdür ve sagdıc Kethüdâ Beg Hazretlerine mu’tâd /
olan kürkü bogça ile irsâl itmişlerdür ve Mîr-/-âhûr-ı Sânî Aganın kürkü ve
sâirlerinin hil’atı Ümmü / Gülsüm Sultân geldigi gün ilbâs olındıgı üzere / vâki’
olmuşdur Âlây-ı cihâz-ı Hazret-i ‘Atîke Sultân / Ve yine mâh-ı mezbûrun onyedinci
[13 Mart 1724-E.S.] bâzârirtesi günü / şevketlü pâdişâhımızun diger kerîme-yi
mükerremeleri olan /’Atîke Sultân Efendimizün dahi cihâzları mukaddemen /
tertîb olunan âlây ile sarâylarına nakl olınmagla / cihâz-ı müşârün-ileyhâ tamâmen
mâhalline teslîm olundıkdan sonra / Kethüdâ Begin imâmı Sultân-ı müşârünileyhânın harem-i /
[21a] hurd-?- yanında savt-ı a’lâ ile duâ idüp huzzâr / âmîn deyüp ba’de’d-duâ
Kethüdâ Beg Dâmâd Pâşânun yanına / çıkup defter oldıgı üzere herkesün hil’atları
/ ilbâs olınup Kethüdâ Beg Hazretleri gidecek / vakitde sagdıc oldugına binâen
Dâmâd Pâşâ / tarafından ferrâce semmûr kürk ilbâs olınmışdur / Âlây-ı ‘Arûs-ı
Hazret-i ‘Atîke Sultân Ve yine mâh-ı / mezbûrun yigirminci [16 Mart 1724-E.S.]
hamîs güni ismetlü ‘Atîke Sultân / ‘âlî-şân efendimüz Hazretleri Sarây-ı
Hümâyûndan alınup / mukaddemen Ümmü Gülsüm Sultân içün tertîb olınan /
tertib ü âlây ile Bâb-ı Hümâyûndan çıkılup Cebe-hâne / ve Ayasofya Hammâmı
önünden mürûr ve So(g)uk Çeşme Yolı / ile Âlây Köşkü altına varıldıkda rûz ne -?hümâyûn / ahakk-?- / nâ-hakk-?- olup şevketlü Efendimüz zâhiren âlây seyrine /
nâzır olmagla Sâhib-i Devlet Efendimüz at üzerinde / zemîn-bûs idüb Çâvuşân alkış
itmişlerdür / mahall-i mezbûrdan Şengül Hammâmı Yokışından Çatal Çeşme /
[21b] önünden Dîvân Yolına andan Firûz Aga Cami’i / önünden At Meydânına
çıkılup miyâne meydândan / Kulle Bostânı divârı ile Vâlide Hammâmı önünden
Vezîr/Hânından Cebeci Başı Seyzi-?- Aganun hânesi önünden / Servi Mahallesi
kurbundan Cagaloglu Sarây Yoluna / andan Sultân-ı müşârün-ileyhânun sarâyına
varılub / Vüzerâ-yı ‘İzâm ve Şeyh-ül-islâm Efendi mu’tâd üzere / Harem Kapusında

Sultân Hazretlerini selâmlayup / ba’dehû Dâmâd Pâşâ Hazretlerinün odasına çıkup
/ kahvelerden sonra ibtidâ Şeyh-ül-islâm Efendiye beyâz / çuka ferrâceye kablu
semmûr kürk ba’dehû Kapudan Pâşâ’ya / ve Dâmâd-ı Şehriyârî vezîr-i mükerrem
Tevki’î Ali Pâşâya ve diger /Dâmâd-ı Cihândârî Ahmed Pâşâya ser-â-sere kablu
semmûr kürkler / ilbâs olundıkdan sonra sagdıc Kethüdâ Bege dahi / ferrâceye
kablu semmûr kürk ilbâs ba’dehû [---]rin(?) / Efendilere ve Nakîb-ül-eşrâf
Efendiye ve İstanbul Kâdısı / Efendiye dahi ferrâce kürkler ilbâs olundıkdan sonra
fermân /
[22a] olundıgı üzere tertîb olunan defteri bu hakîr[E.S.] / okudukda Yeniçeri
Agasına ve Defter-dâr Efendiye / ve Re’îs Efendiye ve Çâvuş Başıya ve Mîr-’alem
Agaya ve Sipâhîler Agasına ve Silâh-dâr Agasına ve Sekban / Başıya ve Yeniçeri
Efendisine ve Kol Kethüdâsına ve Cebeci / Başıya ve Topçı Başıya ve Ser-gulâm-ı
Bâkîye ve Mâhzar Agaya / ve Bostâncılar Oda Başısına ve Kâtib-i Çâvuşân ve
Tersâne Emînine ve Mi’mâr Agaya ve Tersâne Kethüdâsına ve Kulaguz Çâvuşa / ve
Su Başıya ve Ases Başıya ve Matbah-ı ‘Amire Emînine / ve bu hakîre [E.S.] ve Aga
babasına ve Hünkar Mehter Başısına / hil’atlar ilbâs ba’dehu Mîr-âhûr-ı Sânî Agaya
ferrâce kürk / ve Hünkar Arabacı Başısına dahi Sâhib-i Devlet / Efendimüz lutfen
ve keremen hil’at yerine ferrâce semmûr kürk / ilbâs buyurmalarıyla herkes
mutayyeb-ül-hâtır duâ ve senâ / iderek mahallerine ‘avdet eylediler mukaddemen
gelin olan / sultânlar teşrîflerinde zikr olunan kürkler ve hil’atler /
[22b] vaki’ olmayup ancak Sagdıc Pâşâ ile Mîr-âhûr-ı / Sânîye kürkler ve beş
nefer kimse ki mahallerinde esâmîleri / zikr olunmuşdur anlara hil’atler ilbâs
olunmuşdur lâkin / bu meclis hâtme-yi sûr-ı ‘arûs oldugundan gayrı devletlü/ Sadrı Âlî Efendimizün ferzend-i âli-nizâdlarının sûr-ı meymenet-i / meşhûnları olmagla
zât-ı ber- meki-üş-şimmâları (?) cümleyi mesrûr / itmek içün kimini kürk ve kimini
hil’at ile isti’dâd-/-larına göre mesrûr eylemişlerdür ol zât-ı aley-bahtun / hulûs-ı
himmeti ile bu günde olan letâfet-i hevâ ve seyr-i / âlâyı içün hâne ve dekâkîn ve
sokâk ve meydânlarda / cem’ olan ricâl ve nisvânun kesreti cümleyi şu’ûr itmişdür
/’ale’l-husûs âsitânede mukîm olan Balyoslar her ne kadar / var ise seyr-i âlây içün
kendi iltimâs ve recâ / eylediklerine binâen güzergâh olan mahallerde hâneler /
ta’yîn olunmışidi bu günde Sadr-ı Âlî sarây-ı / âlîlerinden süvâr olup Sarây-ı
Hümâyûna gelince ve / Sarây-ı Hümâyûna vusûllerinde ve süvâr olup yine /
[23a] Sultân-ı müşârün-ileyha sarâyına vusûlüne degin / yed-i şerîflerile
endahte ve azâ-?- eyleyerek altun / hesâbdan bîrûn olmagla ( -- ?) Hazretleri /
dâimâ serverler ihsân eyleye bugünde ricâl-i Dîvân / dagılup vakt-i zuhr tecavüz-?iden şevketlü Hünkârımız / teşrîf buyurduklarında pehlivânlar küştî-gîrlikler idüp
/ çengîler oynayup ve ahşâma karîb Şeyh-ül-islâm / ve vüzerâ-yı sâire gelüp salât-ı
‘işâdan sonra Dâmâd-ı / mükerrem Muhammed Pâşâ Hazretleri müezzinler ilâhî
okuyarak / Dârü’s-sa’âde Agası Hazretleri önüne düşüp / Vezîr-i A’zam ve Şeyh-ülislâm Efendi duâ idüp / içerü komuşlardır ba’dehû çengîler saba(ha) degin âhenk
/ itmişler / Temmet //
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Shammayeva Narbibish Shamuradovna
The Concept of Beauty in Makhtumkuli’s Verses
I met Dr. Yusuf Azmun first at the meeting of Humanitarian association of Turkmens
of the world. The book “Songs from the Steppe of Central Asia” was presented at that
meeting, if I’m not mistaken, it was 1994 or 1995.
The book influenced me deeply,
because reading it in English arouses the same feelings as if I read them in Turkmen.
Thanks for the brilliant work of Dr. Yusuf Azmun together with poet Brian Aldiss, for
expressing the aesthetical and spiritual world of Turkmen through the translation of
Makhtumkuli’s verses. The great master of the word Makhtumkuli Feraghy, with his
art and love for the artistic word, lifted the admiration of Turkmen for beauty to heaven.
The language of poetry is rich in stylistic devices; simple words are skillfully used to
express deep feelings. Makhtumkuli’s word in verses is an image creating the great
philosophy of Turkmen life. The language of poetry is rich in artistic means, very
peculiar, simple words are skillfully used to express deep feelings. His word is an image,
stylistic devices such as metaphor, metonymy, all sorts of epithets are of great interest
in his poetry.
Stylistic devices and artistic image occupy a high position in the poet’s work. Stylistic
devices such as metaphor, metonymy, all sorts of epithets are of great interest in his
poetry. As it is generally known, a stylistic device is a conscious and intentional literary
use of some of the facts of the language. The most essential features both structural and
semantic forms of phonetic, morphological, lexical and syntactic expressive means are
presented as a generative model. Stylistic devices are intended to further intensification
the corresponding expressive means of the language. Stylistic devices of lexical level are
based on interaction of: a) logical; b) nominal; c) emotive meanings. They are:
metaphor, metonymy, epithet, irony, oxymoron, zeugma and pun, antonomasia, simile
and etc. Abundant use of lexical stylistic devices is characteristic of Makhtumkuli’s
poetry.
Ex.: şirin zyban - sweet tongue, kepder topuk –pigeon-ankle, gaz boýun – goose
neck. These epithets show the subtlety of Makhtumkuli’s thoughts in describing the
delicacy of feminine features.
A special place is occupied by the Arab-Persian borrowings, which allow him to speak
repeatedly without tautology, about beauty and tenderness, about sweet dreams and
torments, about loyalty of lovers. Ex.: Sibi-zenehdanlar -alma kibi ýüzler, apple-faced;
gunça dahanlar -gunça meňzeş dodaklar- button lips; simin-zakanlar-kümüş ýaly apak alkymlar- chin white as silver; gül-handan - açylan gül - blossoming flower.
Makhtumkuli’s poetry full of stylistic devices and artistic image, which express
national mentality, views, opinions and aesthetic experience of the nation.
The concept of “beauty” for Turkmen is not only the beauty of form apparent, but
also the beauty of deeds, goodness, wholeness, etc. The characterization of a person as
“beautiful”, whether on an individual basis or by community consensus, is often based
on some combination of inner beauty, which includes psychological factors such
as personality, intelligence,
grace, politeness, charisma, integrity,
congruence
and elegance, and outer beauty (i.e. physical attractiveness) which includes physical
attributes which are valued on an aesthetic basis.( https://en.wikipedia.org)

The verses concerning physical attractiveness which include physical attributes are
valued on an aesthetic basis. Ex.:
Eý, ýaranlar bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam,
Barçalar maksudy – gül ragnaýa aşyk bolmuşam.
Bilbilem, bag içre bir gowgaýa aşyk bolmuşam,
Özi gaýyp, zülpleri ýeldaýa aşyk bolmuşam,
Menzilim bag içredir, sähraýa aşyk bolmuşam.
Stylistic devices ýüzi gül, aýa – moonlike flower; gül ragnaýa –flower, half of it is
red and another half is vellow – in turkmen poetry is used as a simile to express the
feminine beauty; zülpleri ýeldaýa – black curling hair (ýeldaý - in Persian language
means the longest night in the year 22-nd of December); here the poet describes the
beauty of curly black hair.
Makhtumkuli was very proud of courageous Turkmen people, especially youth who
were as brave as a lion in the battle. The intrepidity of Turkmen jigit was sung by
Turkmen poets. Enemy was forced to retreat under the venturesome fighting of young
Turkmen warrior. Makhtumkuli appraised it as a kind of beauty and wrote these verses:
Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi,
Görogly gardaşy, serhoşdyr seri,
Dagda-düzde kowsa, saýýatlar, diri –
Ala bilmez, ýolbars ogly, türkmeniň.
The life of a person, of a soldier and a problem connected with protection of the
native land of the peaceful Turkmen people are reflected in these verses. The main idea
- idea of peaceful life and realisation of this idea in life; brave soldiers are ready to protect
the house and the country.
Speaking about the Turkmen nation, its way of life Makhtumkuli shows his love to
the opennes, patience, amiability with neighbours of Turkmen people. Makhtumkuli
knows that, the faith in goodness powers Turkmen’s life and he praises it as a beauty:
Aryplary dem-dem geler, toýy bardyr her zaman,
Merdi-merdan sözlüdir ol, ýokdur göwün hilesi.
Aýdadyr Magtymguly, bolmaz göwünde bir gara,
Hak sylaýyp, kylmyş nazar, bardyr onuň saýasy.
Faithfulness of people is a great moral heritage of Turkmen nation. The content of
Makhtumkuli’s word in verses show us the difficulty of life without faith. To lose faith in
somebody means that person is dead for him. Fidelity is main principle of Turkmen
people and that’s why, Treachery is equivalent to the death of a person betrayed.
It is commonly known that science is the productive power of society. There is a
proverb„The country without science is an oven without fire” in the Turkmen language.
This proverb shows that Turkmen is thirsty nation for science. Makhtumkuli affirms the
truth of this proverb by his following words:
Alymlara uýsaň, açylar gözüň,
Jahyllara uýsaň, kör dek bolar sen.
The poet wants people to be close to the scientists in order to know more and to stay
away of ignorant and illiterate ones. To be learned, wise and scholarly person was highly
appreciated by Turkmen nation and considered as one of the beautiful features of strong
personality.
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We have spoken about the notion of beauty in Makhtumkuli’s poetry and came to the
conclusion that great poet considers beautiful not only appearance of a person, but
heroic deeds of a person, fidelity and intelligence also.
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Maral Annaýewna Taganowa
Magtymgulynyň Eserlerinde Bagla- Işligi
Bag “Ýüňden, çöpürden, ýüplükden, kendirden we ş.m. dürli süýümlerden işilip ýada örülip, bir zady baglamak, daňmak üçin ulanylýan ýüp, daňy” manyly ada -la
affiksiniň goşulmagy arkaly ýasalýar. Ol:” 1. Daňyp goýmak, daňyp berkitmek, daňmak.
Ol atynyň uýanyny gazyga baglady. 2. Daňmak, oramak, guşamak. Biliňe guşak
baglamak. 3. Ýapmak; beklemek. Dükany baglamak. Atyza akyp ýatan suwy
baglamak. 4. Desseläp bogmak, desseläp daňmak. Çemen baglamak. 5. göç.m. Bent
etmek. Ýüregime baglanym sen, Damarymda al ganym sen (A. Agabaýew). 6. Gowy
hilli harydy köp çykaryp, bazary eýelemek” (TDDS 2016:110) ýaly manylara eýedir. Ol
Magtymgulynyň Magtymguly Pyragynyň eserlerinde baglasada işligiň dürli
formalarynda we goşma işligiň hem düzüminde gabat gelýär (baglan - 2, baglanma z1, baglap- 24, baglanyp- 2 , bagla- , baglasa- 1, baglasam -2, baglasalar-1, baglaram1, baglarlar-4, baglaý-baglaý-1, baglaýyp-6, bagladym-2, baglamaň-2, baglar-6,
baglaýyr-1, baglagyl-1, baglaban-1, baglama- 1, baglagan -1, baglaň - 1).
Bagla- işliginiň kömekçi işlik hökmünde aşakdaky sözler bilen gabat gelýär. Ol
türkmen diliniň sözlüklerinde durkukly söz düzümi ýaly berlipdir.
1.
Bil baglamak birine ýa-da bir zada ynanmak, birine ýa-da bir zada ynam
etmek (TDDS 2016:110). Şu manyda Magtymgulynyň eserlerinde dürli şekillerde 7 ýerde
duşýar (bil baglaram -1, bil baglan -1, bil baglamaň -1, bil baglar -2, bil baglagan -1 ):
Her kim elin gerer pany jahana,
Saglykda jepa biýr bu şirin jana,
Bu dünýä bil baglan galar zyýana,
Dünýä dostlugyna bitip bolmaýyr
(Magtymguly I, 2013:415).

Dostlar, bil baglamaň köne dünýäge,
Bu dünýä bazygär, biliň, al eder.
Özüni taşlaýyr derýa düýbüne,
Alar janyň, sözlär tiliň lal eder
(Magtymguly I, 2013:424).

Dünýä ýalançydyr, hyrsy-höwesdir,
Ýalançyga bil baglamaň, hebesdir,
Haramydyr, haramzada, näkesdir,
Bir ähdi-peýmanda durmaz, ýaranlar
(Magtymguly II, 2013:85).

Bezirgenler mydam ýola bil baglar,
Nadan ötse yrak giden il çaglar
Magtymguly, Haky ýatlar, gan aglar
Şa, gedalar akyl-huşdan aýrylsa
(Magtymguly II, 2013:18).

Men Pyragy zar bilen, takatym ýok
aglaram,
Yşk ataşy möwç urupdyr, perwana –
jiger
daglapam.
Ýok, durmak olmaz ýaranlar, yraga
bilbaglaram,
Ah, soran olmaz bu derdim bir
Hudany çaglaram,
Diýmäňiz Mejnun bolupdyr,
Leýli gyz perwanydyr
(Magtymguly I, 2013:225).

Çytmañyz ýüzüňizi Hakdan gelen
bela üçin,
Mert olup, bil baglañyz, hamuş olup
nalan üçin,
Halysan lillä kylyp, her iş ediñ
Möwla üçin,
Hal bolsun diýseñiz, hal içre ol
halym meniñ
(Magtymguly II, 2013:271).
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Eý, ýaranlar, ol dünýä baran bar-da, gelen
ýok,
Öli-diri halyndan habar, hatyr bilen ýok,
Çarhy-pelek elinden aglan bar-da, gülen ýok,
Akyl ediň, gardaşlar, könelerden galan ýok,
Ýalançynyň wepasy ýokdur diýsem, ýalan ýok,
Dünýäge bil baglagan, galdy zyýan içinde
(Magtymguly II, 2013:305).
Bu söz düzüminiň esasy sözi düşüm goşulmasyny kabul edip gelende, ol goşma işligi
emele getirmeýär. Şeýle ulanylyş hem Magtymgulynyň eserlerinde 2 ýerde duşýar:
Ýüz müň derwüş syna daglap oturan,
Ryýazatda bilin baglap oturan,
Niçe ýerde görseň, aglap oturan,
Niçe ýerde bigam gülen-de bardyr
(Magtymguly I, 2013:443).
2. Ganat baglamak (beklemek) – göwnüň göterilmek, ruhlanmak, şatlanmak
(TDDS 2016:386.). Bu goşma işlik Magtymgulynyň eserlerinde 4 ýerde – 3 gezek hal
işlik, 1 gezek geljek zaman formalarynda ulanylýar.
Gulzumy garsanyp kyrk ýol geçer men,
Eger ki meýl etse ýar bizim sary.
Gadam ýerne ganat baglap uçar men,
Diýse dilber: «Aşyk, ýör bizim sary!»
(Magtymguly I, 2013:216).

Hyýalym ýamandyr, şeýtandyr pälim,
Destim ganat baglar, bentdir bu
golum,
Malym ýer ýuwutdy, keçdir ykbalym,
Gol üzüp men bu jahanda malyňdan
(Magtymguly II, 2013:56).

Garyp bolup gezdim aglap,
Jigerim ataşa daglap,
Men bu gün, bak, ganat baglap,
Asmana uçmuşam, begler
(Magtymguly I, 2013:92).

Niçeleriň bu zeminden paýy-desti
galmaýar,
Gör, niçeler ganat baglap, suýyasmana uçar
(Magtymguly I, 2013:235).

3. Dili baglan- bu görnüşinde türkmen diliniň sözlüklerinde gabat gelmedi. Biziň
pikirimizçe, ol “geplemezlik, dilden galmaklyk, gepläp bilmezlik” ýaly manylara eýedir.
Magtymgulynyň eserlerinde ol ‘bilbil dilim baglanyp’ diýen söz düzüminde duşýar. Bu
söz düzümini tutuşlygyna ‘gepläp duran dilim geplemez boldy’ diýen mana eýedir. Bu
mysalda getirilen dili baglan- goşma işlik hasap etmek bolar. Onda esasy söz ýöňkeme
goşulmasyny kabul edeninde hem ol goşma işliklik häsiýetini ýitirmeýär:
Ýatyr erdim bisterde, nägäh Ezraýyl geldi,
Bilbil dilim baglanyp, gyzyl ýüzlerim soldy,
Ýüz müň jepa-jebr ilen jismimden janym
aldy,
Dünýäni puç geçirdim, barça armanym
galdy,

Geldi ölüm nyşany, ajal gamhana geldim
(Magtymguly I, 2013:148).
4.
Köňül bagla- goşma işligi, biziň pikirimizçe, ‘ynanmak, uýmak’ ýaly
manylara eýedir. Ol Magtymgulynyň eserlerinde köňül baglasam görnüşinde bir gezek
duşýar.
Bir mürşit etegin tutsam, aglasam,
Yşk oduna jany-jismim daglasam,
Sydky-dilden Haka köňül baglasam,
Kyýamat zaýyrdan bir sag ýetişse
(Magtymguly II, 2013:8).

5. Nagma baglaň - işligi biziň pikirimizçe, “saýramak” diýmegi aňladýar. Onuň
esasy sözi arap sözi nagma bolup, “owaz, heň, aýdym; nagma okymak – saýramak, heň
etmek” (Meredow 1997:34) diýmegi aňladýar.
Aşyklar, seýil eýläň, älem-jahan eglenmez,
Bilbiller, nagma baglaň, bagda reýhan eglenmez.
Gapyl galma, adamzat, bäş gün döwran eglenmez,
Ýer, guwanma deňziňe, derýa-porhan eglenmez.
Saýraň, toty, gumrular, sizde zyban eglenmez,
Meýlis guruň, ýigitler, bedew-messan eglenmez.
Eý gojaman beýik dag, sizde duman eglenmez,
Höküm ýörüden şalar, golda perman eglenmez.
Öter ýeke-ýekeden, ýagşy-ýaman eglenmez,
Ynanmazlar kitaba, ilde Gurhan eglenmez.
Aýdar Pyragy zarlap, bizde iman eglenmez
(Magtymguly II, 2013:316).

Ýokarda getirilenlerden başga-da bagla- işliginiň sözlüklerde berilmedik
manysynyň Magtymgulynyň eserlerinde duşýan ýeri gabat geldi. Mysal üçin, ol dessan
bagla- söz düzüminde “ýazmak, düzmek, döretmek” manysynda gelýär. Ol şahyryň
eserlerinde bagladym dessan (1), dessany bagladym (1)ýaly ulanylýar:
Magtymguly, aşyk messan,
Bagladym şanyna dessan,
Menzilgähi bag-u bossan,
Almaly nardan aýryldym
(Magtymguly I, 2013:190).
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Aýdadyr Magtymguly ki, bu dessany bagladym,
Men ki misgin perzendiňem, daga çykyp agladym,
Sorag jaýynda şypa diýp, Ýaradany çagladym,
Goýmaýan panyda bary barçany soragladym,
Walydam, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?
(Magtymguly I, 2013:55).

Şeýlelikde, Magtymgulynyň eserlerinde bagla- işligi hem sada, hem goşma işlik
hökmünde duşýar. Onuň türkmen diliniň sözlüklerinde gabat gelmeýän manylary hem
ýüze çykaryldy.
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Filiz Teker
Bir İtiraz Geleneğinin Çağdaş Temsilcisi: Cevat Heyet ve
“Mukâyesetü’l Lugateyn”
Giriş
Dil, milli kültürlerin çağlar boyunca taşıyıcısı ve aktarıcısı olan bir iletişim aracıdır.
Bu kültür taşıma ve aktarma yolculuğunda diller, kimi zaman başka dillerle temasta
olmuştur. Kültürel “ortakyaşam” dan kaynaklanan temaslar, diğer bütün dillerde olduğu
gibi Türkçede de başka dillerle etkileşimin temel nedenidir. Tarihi süreçte Türkçenin en
fazla temasta olduğu dillerin başında Farsça gelmektedir. Türkçe ile Farsçanın, hatta
Türkçe ile Farsça dışındaki diğer İranî dillerin temasları çok eskilere dayanır. Bu
temaslar, doğal olarak etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Her iki dilde de tüm dil
bilimsel alanlarda etkileşimin izlerini görmek mümkündür. Türkçenin Farsça
üzerindeki etkisi, Farsçanın zamanla Türkçenin dil bilgisine benzemesi şeklindedir.
Farsçanın Türkçe üzerindeki etkisi ise daha çok “kullanım” olarak açıklanabilir.
Türklerin Türkçe yerine Farsçayı kullanması, edebi eserlerin Farsça kaleme alınması
ve Farsçaya bu kadar ilgi gösterilmesi kimi zaman bazı Türk devlet adamlarının, yazar
ve şairlerinin tepkisini çekmiştir. Bu duruma ilk kuvvetli itiraz sesi, XV. yy’da Ali Şîr
Nevaî’den yükselmiştir. Ali Şîr Nevaî, bu itirazının adını Muhakemet’ül Lugateyn
koymuştur. Nevaî, bir geleneğin tohumunu Muhakemetü’l Lugateyn de Farsça ile
Türkçeyi karşılaştırarak atmıştır. Nevaî’nin ardından çağdaş bir itiraz da İran’da
Türklük biliminin kurucusu Cevat Heyet’ten Mukâyesetü’l Lugateyn adıyla gelmiştir.
Hem bir kalem hem de bir bıçak erbabı olan Cevat Heyet, Mukâyesetü’l Lugateyn
isimli eserini Ali Şîr Nevaî’nin Muhakemetü’l Lugateyn isimli eserinin devamı olarak
yazdığını belirtir (Heyet 2003:3). Bu nedenle de eserine Mukâyesetü’l Lugateyn adını
vermiştir. Farsça ile Türkçeyi karşılaştırma, Cevat Heyet tarafından bilinçli bir şekilde
geleneğe dönüştürülmüştür. Hem bu geleneğin oluşumunu hem de bu iki dilin
karşılaştırılmasını daha iyi anlayabilmek için Mukâyesetü’l Lugateyn’in yazarı Cevat
Heyet’i tanımak, onun fikrî dünyasını anlamak ve faaliyetlerini bu çerçevede
değerlendirmek gerekir. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle Cevat Heyet ve onun
faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş daha sonra Mukâyesetü’l Lugateyn’in içeriğine
değinilmiştir. Çalışmada Heyet’in Farsça ile Türkçeyi hangi açılardan kıyasladığı
örneklerle açıklanmaya ve bu kıyaslamalarla ulaşılan sonuçlar hakkında bilgiler
verilmeye çalışılmıştır.
1. Cevat Heyet Kimdir?
İran’ da “kalp cerrahisinin babası” olarak tanınan Cevat Heyet, hem bir din âlimi
hem bir siyasetçi hem de İran’da adalet bakanlığına kadar yükselmiş bir hukukçu olan
Mirza Ali Heyet’in (Akpınar 2020:555) ve devrin tanınmıs isimlerinden Hacı Mirza
Mehemmed’in kızı Masume Hanım’ın (Xudiyev 2005a:139) sekizinci çocuğu olarak
Tebriz’de dünyaya gelmiştir. Cevat Heyet, babasının görevi nedeniyle ilköğrenimine
Hemedan’da başlamış Tebriz de devam etmiştir (Xudiyev 2005a:120). Tahran’da
başladığı askeri okuldan mezun olduktan sonra ise 1941 yılında Tahran Üniversitesi Tıp
Fakültesine girmiştir. Burada birkaç yıl okuduktan sonra bir grup öğrenci ile birlikte
Türkiye’ye gönderilmiş ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde cerrahi ihtisasını
yapmıştır. Türkiye’de ihtisasını tamamladıktan sonra Paris’e geçen Heyet, orada birkaç
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yıl kalıp mesleki açıdan kendini geliştirdikten sonra 1952 yılında Tahran’ a dönmüştür
(Alışık 2015:169-70).
İran’a döndükten sonra çeşitli cerrahi klinikleri kuran Heyet, 1954 yılında genel
cerrahi ameliyatlarının yanı sıra kalp ameliyatları da yapmaya başlamıştır. 1956’ da ilk
defa aort darlığı ameliyatı yapan Heyet, ilk kez açık kalp ameliyatını da bu yıllarda
yapmıştır (R. Heyet 2005a: 20). Cevat Heyet’in ilkleri bunlarla da sınırlı değildir; İran’da
insanlara ilk defa böbrek, hayvanlara ise kalp nakli yapmıştır (Kürüm 2018:176). Cerrahi
alanda böylesine başarılı olan Heyet, yapmış olduğu akademik çalışmalarla da adını
dünya çapında duyurmayı başarmıştır. 1961’de Cavid adında bir hastane kurmuş (R.
Heyet 2005b:14), çalışmalarına burada devam etmiştir. 1963 yılında üye olarak seçildiği
Dünya Cerrahlar Cemiyeti, 1983’te seçildiği Fransa Cerrahi Akademisi (Xudiyev
2005b:9) gibi kurumlarda İran’ı başarıyla temsil etmiştir. Aynı zamanda uzun bir süre
Tahran Azad Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Meslek hayatı
boyunca bu alanda birçok kitap ve makale kaleme almıştır. 1964-1976 yılları arasında
ise Dânis-i Pezeşki ) ) دانش پزشکیadlı bir tıp dergisi yayınlamıştır. Heyet, birçok
uluslararası cerrahlık kurultayında bildiriler de sunmuştur. Onun sunmuş olduğu bu
bildiriler alanında saygın olan uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmıştır. (Alışık
2015:170). Tekrar edilemez ilmi bir yaratıcılığa sahip olan Cevat Heyet’i tanıyan kişiler
onu İbni Sina, Hayyam, Bîrunî gibi isimlere benzeterek “dahi” olarak kabul etmişlerdir
(Aslanov 2000: 111). Kendini iki ruhlu bir insan olarak tanımlayan Cevat Heyet’in
(Rafraf 2005:125) bütün üstün yetenekli insanlar gibi çok yönlü olduğunu görmekteyiz.
Heyet’in bıçak erbaplığının yanı sıra kalem erbaplığından da bahsetmek gerekir.
İran’da şah rejimi devrildikten sonra, Cevat Heyet’in faaliyetlerinde de birtakım
değişiklikler baş göstermeye başlamıştır. O, artık kendine has bir yorulmazlık ile asıl
mesleği dışında Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanlarında da çok başarılı işlere
imza atacaktır (Rza 2000: 25). O, halkına ilk önce bir hekim olarak fizikî hizmet vermeye
başlamıştır. Onların kalbini yaralardan kurtararak onlara sağlam bir “kalp” vermek
istemiştir. Sonrasında ise manevi dertlerin, ruhsal ağrıların mücadelesine başlamıştır.
Bu mücadele çerçevesinde halkının manevi ağrılarından izler taşıyan edebiyatını
incelemeye başlamış, ana dili öğretmeyi amaç edinmiştir (Hacıyev 2005: 48). Heyet’in
Türkoloji alanındaki faaliyetlerinin fikri zemini çocukluk döneminde oluşmaya
başlamıştır. Ali Mirza Heyet’in vatan, millet sevgisi oğlu üzerinde çok tesirli olmuştur.
Yine annesi Masume Hanım’ın da halk bilimine karşı olan tutkusu ve ilgisi onun
edebiyata karşı da ilgi duymasına neden olmuştur (Küçük 2003: 12). Çocukluğundan
gelen bu altyapı üzerine, onun Türklük bilimiyle ilgili düşüncelerinin sistemleşmesine
sebep olan etki ise İstanbul’da bulunduğu yıllarda ortaya çıkmıştır. Heyet İstanbul’a
gideceği zaman babası ondan tıp biliminin yanında dillerini, edebiyatlarını ve tarihlerini
de öğrenmesini isteyerek aslında ona bir görev vermiştir (Merdanov 2005: 40).
Türkiye’de bulunduğu yıllarda Heyet’in Türklük bilimi ile bağlantısının arttığı görülür.
O, İstanbul’daki öğrencilik yıllarında Nihal Atsız’ın sohbetlerinin en önemli
takipçilerinden biri haline gelmiştir. Nihal Atsız dışında Prof. Dr. Turhan Genceî ve Prof.
Dr. Muharrem Ergin Heyet’in Türklük bilimi hakkındaki düşüncelerinin sistemli hale
gelmesine katkı sağlamıştır (Alışık 2015: 70).
İran’ da Pehlevi döneminde Türkçenin yasaklanması bütün İran Türklerinde olduğu
gibi Cevat Heyet’te de derin yaralar açmıştır. O, baskılara maruz kalmış bir halkın milli,
manevi ve kültürel sağlamlığı olması gerektiği düşüncesini hep taşımıştır. Pehlevi
rejiminin yıkılması ile Azerbaycan Türklerinin de kendi dillerinde yayın yapma fırsatını

bulması, Heyet’e bu sağlamlığı oluşturmak için olanak vermiştir. 1979 yılında
yayınlamaya başladığı Varlık dergisi, onun filolojiye atmış olduğu ilk adımdır (Küçük
2003:13-14). Dergi, hem Farsça hem Türkçe yayınlanmıştır. Derginin yaklaşık %15’lik
kısmı Farsçadır (Kürüm 2018:183). Azerbaycan Türklerinin eğitim öğretim dili Farsça
olduğu için onların bu dergiyi kendi dillerinde okuması mümkün olmamıştır. Bu sebeple
Varlık, iki dilli olarak çıkarılmıştır (Memmedli 2017:19). Şehriyar’ın Azatlık Kuşu Varlık
olarak adlandırdığı bu dergi (Quliyev 2000:36), İran’da yayınlanan en uzun soluklu
Türkçe dergi olmuştur. Varlık dergisi, verdiği mücadele ile Varlık Mektebi olarak bilinen
bilim ve fikir ekolünün temellerinin atılmasını da sağlamıştır. Varlık Mektebi ise İran
Türklerinin medeniyetlerini herhangi bir ideolojiye bağlılıktan kurtararak bağımsız hale
getirmiştir (Xudiyev 2005b:11).
Pehlevi döneminin hemen sonrasına baktığımızda, İran Türklerinin Türkçe okuma
yazma eksiklerinin ciddi boyutta olduğunu görebiliriz. Devrim sonrası İran Türklerinin
Türkçe öğrenebilmesi için çeşitli kuruluşlar tarafından birçok Türkçe kursları açılmıştır.
Bu dönemde Cevat Heyet de Tahran ve Kum Üniversitelerinde Türk dili ve edebiyat
tarihi alanında dersler vermeye başlamıştır (Gökdağ & Heyet 2004:59). Heyet’in
çalışmaları, bazen onu panfarsistlerin hedefindeki isim haline getirmiş ve çok asılsız
suçlamalara maruz kalmasına neden olmuştur. Örneğin, Nasrullah Purcevadi 1987’de
yayınladığı İran- e Mazlum makalesinde Azerbaycan okullarında Türkçe okutulması ve
ders kitaplarının Türkçe olması gerektiğini devlete kabul ettirmeye çalıştığı gerekçesiyle
Heyet’i sert bir dille eleştirmiştir. Hatta sadece eleştirmekle kalmamış onu bölücü,
Kuzey Azerbaycan ve Türkiye yanlısı olmakla suçlamıştır (Gökdağ & Heyet 2004:61).
Cevat Heyet, sadece panfarsistlerle değil aynı zamanda Türkçeye karşı olan bazı
Azerbaycanlılarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Onlara göre; Azerbaycanlılar
Türk değil Farstır ve sonradan Türkleştirilmiştir. Bu kişiler Cevat Heyet’i Türk-Fars
savaşı başlatmakla suçlamışlardır (Gökdağ & Heyet 2004:62). O, yaptığı incelemeler
sonucunda Iran’da Türkçe konusan halkın sadece dil bakımından değil her bakımdan
Türk olduğu kanısına varmıştır ve bu düşüncesini kişiliğinin getirdiği sağlam bir duruş
ve bilimsel açıklamalarıyla her koşulda ifade etmekten çekinmemiştir.
Cevat Heyet’in babası Ali Mirza Heyet, Türk dünyası ve Müslüman devletler arasında
bir birliğin oluşmasının öncülerinden olmuş, çocuklarına da hep bu birlik düşüncesini
aşılamıştır. Cevat Heyet de tıpkı babası gibi Müslüman ülkeler arasında manevi, kültürel
ve edebi bağların oluşması için önemli adımlar atmıştır (Tofik Qızı 2000:6). Özellikle
Türkiye, Azerbaycan ve İran arasında bir birliğin oluşmasını çok istemiş birçok kültürel
faaliyetin başlamasına da öncülük etmiştir. Bunlar arasında 1956 yılında “İran Türk
Dostluk ve Medeniyet Cemiyeti’nin kurulması, 1993 yılında Tahran’da “Türk Kültür
Merkezi’nin açılması gibi faaliyetler sayılabilir (Bekki 2001:289). Türk Dil Kurumunun
uzun süre şeref üyesi de olan Heyet, başarılarının sonucunda pek çok üniversitenin
Türkoloji bölümünden fahri doktora ve profesörlük unvanları da almıştır (R. Heyet
2005a: 26). 12 Ağustos 2014’ te Bakü’de 89 yaşında vefat eden (Akpınar 2015:253)
Heyet’in eserlerinden bazıları şunlardır: Cerrâhî-yi Umûmî I-II, Dershâ-yi Cerrâhî,
Azerbaycan Edebiyat Tarihine Bir Bakış, Mukayesetü’l Lugateyn, Azerbaycan Şifahi
Halk Edebiyatı, Edebiyatşinaslık, Türk Dili ve Lehçelerinin Tarihi Seyri.
2. Mukâyesetü’l Lugateyn
1984 yılında Cevat Heyet tarafından Varlık dergisinin bir kültür eki olarak
yayınlanan Mukâyesetü’l Lugateyn, “iki dilin karşılaştırılması” anlamına gelir. Bu iki
dil; Türkçe ve Farsçadır. Mukâyesetü’l Lugateyn, İranlılar için kaleme alınmış bir
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eserdir. Bu nedenle eser Farsçadır. Eserin okuyucu kitlesinin Farsçayı ve onun
özelliklerini bildiği varsayıldığından eserde Farsçanın özelliklerine değinilmemiş,
Türkçenin özellikleri anlatılarak gerekli görülen kısımlarda karşılaştırmalar yapılmıştır.
Eserde bahsedilen Türkçe, Azerbaycan Türkçesidir. Cevat Heyet eserinde Farsça ile
Türkçeyi nahiv veya söz dizimi; morfoloji, şekil veya son ek; ses veya fonetik ve
kelimeler bakımından karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda eserde Türkçenin
fiil ve kelime türetme bakımından Farsçadan daha zengin olduğu gösterilmiştir. Eserin
sonunda Farsçada tek bir kelime ile ifade edilemeyen 1650 tane Türkçe kelimenin de bir
dizini verilmiştir.
Cevat Heyet; Mukâyesetu’l Lugateyn isimli eser Türkçeyi yeteri kadar bilmeyen
geçmişin ön yargılarının tutsağı olan bazı vatandaşlarımıza Türk dilinin hünerini
göstermek için yazılmıştır, der (Heyet 2003:2). Heyet’in böyle bir açıklama yapmasının
nedeni, Türkçeyi iyi bilmeyen kişilerin geçmişte bazı ırkçıların “Türkçenin kuralı, dil
bilgisi yoktur; Türkçe bilimsel ve felsefi düşünceleri ve kavramları açıklama aracı
değildir”, şeklindeki sözlerini gerçek kabul etmeleridir.
Eserin girişinde “Farsça şekerdir, Türkçe hünerdir” ( فارسی شکر است ترکی هنر استFarsî
şeker est Torkî honer est) atasözünün atıf yapılarak verilmesi bir anlamda eserin yazılış
amacını ortaya koymaktadır. Heyet’e göre bu atasözünü anlayabilmek için öncelikle
Türkçeyi iyi bilmek gerekmektedir. Farsça bilen bir kişi Hafız ve Sadi gibi Fars
edebiyatının doruk noktasındaki isimlerin eserlerini okuyarak edebi zevkin tadına
ermişse o kişinin Farsçadan aldığı zevk daha da artmış demektir. Artık kişi kendi duygu
ve düşüncelerini kendi birikimince dile getirirken Farsçadan faydalanacaktır. Oysa
Türkçede durum biraz daha farklıdır. Türk dili ve edebiyatını iyi bilenler, ana dili Türkçe
olan Türkler Türkçenin hünerinin farkına varmış kişilerdir. Bu kişiler yeteneklerini
Türkçe edebi eserler ortaya koyarak göstermişlerdir. Ama Fars edebiyatının filizlendiği
coğrafyada (İran’da) bir dönem Türkçenin yasak olması, ana dili Türkçe olanların da
edebi faaliyetlerinde Farsçayı kullanmalarına neden olmuştur. Sonrasında bu durum
öyle bir alışkanlık haline gelmiştir ki Türkçenin serbest olduğu dönemlerde bile Türkler
Farsça yazma geleneğine devam etmişlerdir (Heyet 2003:1-2).
Heyet eserde “İki dilin mukayesesi”ne başlamadan önce, dillerin önemi ve ölümü
hakkında bilgi vererek okuyucu öncelikle dil konusunda bilinçlendirmek istemiştir.
Dillerin yasaklanmasının ya da kısıtlanmasının sadece dillere zarar vermekle kalmayıp
kavimlerin ve kültürlerin de yok olmasına sebep olacağı konusunda farkındalık
oluşturmaya çalışmıştır. Ayrıca tıp dünyasının bir üyesi olarak tek bir dili konuşmanın
beynin yaratıcılık kabiliyetinin kısmen yok olmasına neden olacağını da belirtmektedir.
Kuşkusuz kişi dünyaya ana dili penceresinden bakmaktadır. O nedenle dilleri korumak
kişilerin hayata bakış açılarını da korumak demektir ve bu son derece önemlidir. Heyet,
İngilizcenin ilerlemesi karşısında diğer dillerin nasıl korunacağını sorgulayarak
meseleyi uluslararası bir boyuta taşımıştır. Böylece okuyucuya daha tarafsız bir bakış
açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. (Heyet 2003: 4-7). Dilin önemi üzerine çizilen bu
çerçevenin içi dillerin tasnifi ile doldurularak Türkçe ile Farsçanın dahil olduğu dil
aileleri arasındaki farklar anlatılmıştır. Bu, okuyucunun her iki dilin arasında ne gibi
farklar olduğunu daha eserin başında genel olarak kavrayabilmesini sağlamıştır (Heyet
2003: 7-8).
Hint Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan Farsça, Ural Altay dil ailesinin bir mensubu
olan Türkçeden pek çok açıdan farklıdır. Bu farklardan biri söz dizimidir. İki dilin söz

dizimi bakımından farkını Cevat Heyet eserinde aşağıdaki cümle üzerinden
göstermiştir:
“ من به شیراز رفتمتا دوستم را ببینم که آخرا از فرانسه آمده و در آنجا شش سال طب خوانده استMen be
Şîraz reftem tâ dustem râ bebînem ki âhiren ez Franse âmade ve der âncâ şeş sâl tıb
hânde est.” (Altı yıl tıp okuduktan sonra Fransa’dan yeni dönmüş arkadaşımı görmek
için Şiraz’a gittim). Bu cümleye bakıldığında; Farsçada cümlenin öğelerinin diziliş
sırasının Türkçenin tersi olduğu görülmektedir. “Men be Şiraz reftem” )من به شیراز رفتم
)”Ben Şiraz’a gittim” kısmı, cümlenin temel kısmıdır. Türkçede cümlenin esas kısmı
sonda yer alırken Farsçada başta yer almaktadır (Heyet 2003:8). Farsça dışındaki diğer
Hint Avrupa dillerinde de cümlenin temel kısımı cümlenin başında bulunmaktadır ve
halkalar şeklinde diğer öğeler birbirine bağlanmaktadır. Hint Avrupa dillerinde, sonraki
öğeleri çıkardığımızda cümle yapısında bir bozulma olmazken Türkçede cümle
tamamen eksik olacaktır. Bu nedenle Türkçe yazan şairler ve yazarlar asıl hünerlerini bu
noktada göstermektedirler (Heyet 2003:41). Söz dizininden sonra Türkçenin en belirgin
özelliklerinden biri olan ses uyumu, Heyet’in üzerinde durduğu konulardan birisidir. Bu,
Farsçada bulunmayan bir özelliktir. Heyet bu konuda bütün kuralları ve özellikleri
eserinde örnekler vererek anlatmaktadır. Türkçenin morfolojik olarak incelemesinde de
eklerden bahsedip Farsça kelimelerden örnekler vererek konunun kolay anlaşılmasını
sağlamaktadır. Eserde sözcükler karşılaştırıldığında; Farsçada her kelime kökünden 1
ila 4 kelime elde edilirken Türkçede bu sayının çok daha fazla olduğu görülmektedir.
Türkçe, kavramlar arasındaki en ufak farkları bile ifade edebilecek bağımsız kelimelere
sahiptir. Heyet, eserinde bu durumu “ağrı” kelimesiyle örneklendirir. Türkçe “ağrı”
kelimesinin karşılığı olarak Farsçada “derd” ( )دردkelimesi kullanılmaktadır. Ancak
Türkçede çok az bir anlam farkı ile kullanılan “acı”, “sızı”, “yangı”, “zoggu”, “sancı”,
“göynemek”, “gizildemek” ve “incimek” gibi pek çok kelime Farsça sadece “derd” ( )دردya
da “suziş” ( )سوزشkelimeleri ile ifade edilir (Heyet 2003:14). Eserde bu duruma fiil
bakımından da örnekler verilir. Verilen örnek fillerden bir tanesi “ağlamak” fiilidir.
Türkçede “ağlamak” fiilinin Farsça karşılığı “girye kerden” (’)گیریه کردنdir. Fakat
Türkçede “ağlamak” fiilin çeşitli açılardan farklı anlamlarını ifade eden başka kelimeler
de vardır (Heyet 2003:15). Farsçada bu anlamları verebilmek içinse “girye kerden” ( گیریه
 )کردنfiili tek başına yeterli değildir. Heyet’in eserinde verdiği “ağlamak” fiili ile bağlantılı
fiiller, Azerbaycan Türkçesi ve Çağatay Türkçesinden örneklerdir. Bu örnekler şöyledir:
Ağlamsımak: boğazı düğümlenmek, gözyaşı dökmeden ağlama haline düşmek
Büzmek: çocuğun ağlama hali
Doluhsunmak: ağlayacak duruma gelmek, erişkinin üzülmesi ve gözün gözyaşı ile
dolması
Ağlaşmak: birlikte ağlamak
Hünkürmek: yüksek sesle ağlamak
Hökküldemek: hıçkıra hıçkıra ağlamak
Buzlamak: yüksek sesle ağlamak
İçin çalmak: aşırı ağlamaktan gözyaşsız ağlama veya hık hık etmek
Köyrelmek: ağlama haline düşmek
Çağatay Türkçesinde ise şu fiiller sayılabilir:
İngeremek ve singremek: yavaş yavaş gizli bir şekilde ağlamak
Sıktamak: çok ağlamak
Ögürmek: yüksek sesle ağlamak
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İncgirmek: alçak sesle ağlamak
Türkçede hayvan ve doğa ile ilgili isimlerin Farsçadakilerle kıyaslandığında daha
zengin olduğu görülmektedir. Türkçede hayvan isimleri hayvanın türüne, cinsiyetine ve
yaşına göre değişmektedir. Örneğin, “ördek” ismi ördeğin cinsiyetine göre
değişmektedir. Dişi ördeğe “burçîn” denirken erkek ördeğe de “suna /yâşîlbâş”
denmektedir. Hayvanların yaşına göre adlandırmada ise “at” ile ilgili örnekler verilebilir.
Yeni doğmuş ata “kûlûn”, iki yaşındaki ata “dây”, beş yaşındaki ata ise “yûlan”
denmektedir. Farsça bu konuda Türkçe ile kıyaslanamayacak derecede zayıftır. Ayrıca
Türkçede hayvan ve doğa varlıklarının seslerini yansıtan müstakil isimler varken
Farsçada bu tür isimler bulunmamaktadır (Heyet 2003:18). Türkçedeki yansıma
sözcükler Farsçada tekrar eden kelimeler olarak karşımıza çıkar. Örneğin;
Su şırıltısı: sedâ-yı şor şor-ı âb ()صدای شر شر آب
Kuş cıvıltısı: sedâ-yı cik cik-i morg ()صدای جک جک مرغ
Mukâyesetü’l Lugateyn’de filler hem konu anlatımı hem de örnekleme açısından
önemli bir yer tutar. Konunun uzun olması, alt başlıklarının çok olması bir de Farsça ile
karşılaştırılması konunun zorluk derecesini artırmıştır. Ancak, Heyet belirli bir düzende
ve çok anlaşılır bir şekilde bu karşılaştırmayı yapmıştır. Eserde öncelikle filler yapılarına
göre tanıtılmış ve örneklendirilmiştir. Sonrasında 7ise fiilde anlam ve çatı sistemli bir
şekilde verilmiş ve konu, kip ve zamanlara değinilerek bitirilmiştir.
Türkçede soyut kavramları karşılayan kelimelerin ve fillerin çok olması Türkçeyi iyi
bir edebiyat ve düşünce dili yapmaktadır. Türkçede yapım ekleri ile oluşturulan türemiş
filler Farsçada fiile başka bir sözcük eklenerek söylenmektedir. Fiilde çatı konusunda
Farsça ile Türkçeyi karşılaştırırken Cevat Heyet geçişli ve geçişsiz fiillere değinir.
Türkçede geçişsiz fiiller fiile getirilen ekler ile geçişli yapılabilir. Farsçada fiil geçişli hale
“ânden” ( )اندنeki ile getirilir; fakat bu günlük konuşmada genellikle kullanılmaz.
Farsçadaki geçişliliğin tek derecesi budur hatta günlük kullanımda geçişli ve geçişsiz fiil,
tek bir formda (fiilin geçişsiz şekliyle) ifade edilir. Oysa Türkçede geçişsiz fiilleri geçişli
hale getirdikten sonra geçişliliğin derecesini de artırma olanağı vardır. İşte bu geçişliliği
artırılmış fiilleri Farsçada ifade edebilmek için ancak o fiilin anlamını ifade eden uzun
cümleler kurulması gerekmektedir (Heyet 2003: 21-22). Heyet’in bu konuda verdiği
örneklerden biri, “okumak” fiilidir:
Ohumak: okumak: hânden ()خواندن
Ohutmak: okutmak: hânânden ()خواناندن
Hâsten ez kesî ki be hâned ()خواناندن یا خواستن از کسی که بخواند
Ohutturmak: okutturmak
من بچه ام را گذشتم بمدرسه و معلم گرفتم ویا وسایل تخصیل او را فراهم کردم تا او درس بخواند
Men beççe-em râ gozâştem be-medrese ve mu’allim giriftem veyâ vesayil-i tahsîl û
ra ferahem kerdem ta û ders be-hâned.
Türkçenin fiiller konusunda zenginliğini gösterebilecek başka bir örnek de fiillere
eklenen gereklilik, işteşlik, edilgenlik gibi eklerin aynı anda bir fiilde bulunabilmesidir.
Farsçada bu, tek bir fiile eklenecek eklerle yapılamayacağı için yine bu fiillerin anlamı
uzun cümlelerle ifade edilir (Heyet 2003:24). Kip eklerinin Farsçadaki karşılıklarını
eserinde veren Heyet gereklilik, zorunluluk, istek kiplerinin Farsçada bağımsız olarak
kullanılamadığını; dilek kipinin ise Farsçada bulunmadığını belirtmektedir (Heyet
2003:30). Farsçanın terkibî bir dil olmasına rağmen deyimler açısından da Türkçe kadar
zengin olmadığı da eserde dile getirilmiştir. Heyet, Türkçede tek bir kelime ile ilgili pek
çok deyim olduğunu belirterek bunu “dil” kelimesi ile örneklemiştir: “Dil-ağız elemek”,

“dil açmaġ”, “dil boğaza salmaġ”, “dil öğretmek”, “dil tapmaġ”, “dil tökmek” gibi (Heyet
2003:36-38).
Bir dilin zenginliği; kelime türetebilme yeteneğine, ifade gücünün çeşitliliğine, soyut
kavramların zenginliğine, yeni ve aralarında küçük anlam farklarının olduğu kavramları
ifade edebilecek ayrı kelimelere sahip olma kapasitesine bağlıdır. Türkçe soyut
kavramları ifade eden kelimeler ve fiiller bakımından oldukça zengin bir dildir. Pek çok
doğubilimci ve Nevaî’nin de hemfikir olduğu konu; Türkçenin bilimsel ve felsefi
kavramları da içeren birçok kavramı ifade edebilecek güce sahip bir dil olduğudur.
Farsça ise basit sözcüklerin çok az olmasından dolayı bilimsel kavramları ifade
edebilmek için uygun bir dil değildir. Farsçada basit kelimelerin fazla olmayışı bazen bir
kavramın cümleler şeklinde anlamının ifade edilmesine neden olmaktadır (Heyet
2003:19).
Ali Şîr Nevaî’ nin Muhakemet’ül Lugateyn isimli eserinde Farsçada tek bir kelime ile
karşılanamayan 100 Türkçe kelimeyi verdiğini belirten Heyet, Çağatay Türkçesinden
örnekler veren Nevaî’inin verdiği bu örnekleri İran Türklerinin anlamakta
zorlanabileceğini düşünerek Azerbaycan Türkçesine ait 1650 adet kelimenin bir listesini
vermiştir (Heyet 2003:13-14). Farsçada basit ve bağımsız olarak karşılığı bulunmayan
bazı Türkçe kelimeler şu şekildedir:
Bereltmek:
چشمها را خیره کردن با نگاه اعتراض آمیز
çeşmhâ râ hiyre kerden bâ nigâh i’tirâz-âmîz
Cağıldamaġ: Çağıldamak
جاری شدن ناگهانی آب
Câri şoden-i nâgehânî-yi âb
Çartıldamaġ: Çatırtıyla kırılmak
صدا کردن در اثر افتاب یا شکستن
sedâ kerden der eser-i uftâden yâ şikesten
Damızlık
حیوان یا نبات اصیل و مرغوب برای تکثیر
Heyvân yâ nebât-ı asîl ve mergûb berây-i teksîr
Tepinmek
از رویعضبیت پا به زمین کوبیدن
Ez- rû-yi esebiyyet pâ ber zemîn kûbîden
Gerginlik
حالت کشیده شدن و غیره عادی
Hâlet-i keşîde şoden ve giyr-î âdî
Gıcgırdatmak: Gıcırdatmak
دندان قروچه کردن
Dendân korûçe kerden
dû çîz râ behem sâyîden ve seda der âverden
دو چیز را بهم ساییدن و صدا در آوردن
Sonuç
İran’ da Türklük biliminin kurulmasında tartışmasız en önemli isim Cevet Heyet’tir.
Heyet, Türklük bilimine büyük bir tarih ve dil bilinciyle hizmet etmiştir. Dünya çapında
tanınan bir cerrahın milli bir bilinçle Türkolog olma yolcuğu; bazen çok sert ve yasaklı,
bazen de biraz daha serbest dönemlere denk gelmiştir. Bu yolculuğun sonunda
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“yorulmaz bir kahraman” olarak kendini oluşturan Heyet, yaşadığı dönemin “Dede
Korkut”u olmayı başarmıştır. Hem bir cerrahın Türkolog olma yolculuğunu hem de
Dede Korkut’tan Ali Şîr Nevaî’ye uzanan milli bir bilincin derinliğini ve farkındalığını
taşıma misyonunu bir cerrah gibi ince ince, son derece titiz ve sürekli çalışıp gelişerek
son nefesine kadar devam ettirmiştir.
Heyet, Türkçeyi ve Türk edebiyatını İran’da çok uzun bir aradan sonra Varlık ile
diriltmeyi başarmıştır. Bu diriltme, milli bilinç konusunda Nevaî ile kesiştiği en önemli
noktalardan biridir. Cevat Heyet’in fikri hayatının temelleriyle bakıldığında, onun
benliğinde “çağdaş bir Ali Şîr Nevaî’” portresinin çizildiği görülür. Tıpkı Nevaî gibi
Farsçayı ve Türkçeyi her iki dilde de ilmî ve edebî yazılar yazacak kadar iyi bilen Cevat
Heyet, Türkçenin daha zengin bir dil olmasına karşın Türkler tarafından Türkçe yerine
Farsçanın kullanılmasına “itiraz” etmiştir.
Ali Şîr Nevaî ile başlayan Cevat Heyet ile gelenek haline getirilen “iki dilin
karşılaştırılması” çerçevesinde Farsça, Çağatay ve Azerbaycan Türkçeleri ile
karşılaştırılmıştır. Türkçe konuşulan ve Farsça ile etkileşimi olan Türk coğrafyalarında
bu “karşılaştırma” geleneği devam ettirilebilir. Elbette Muhakemetü’l Lugateyn ve
Mukâyesetü’l Lugateyn’in kaleme alındığı dönemlerdeki bir itirazın yükselmesine
neden olabilecek şekilde günümüzde Farsça Türkçe yerine kullanılmamaktadır. Ancak,
özellikle kelimeler ve kelimelerin ifade ettiği anlamlar bakımından yapılacak
“karşılaştırma” çalışmaları bu geleneğe hizmet etmiş sayılabilir. Hatta geçmiş dönemler
için de bu tarz “karşılaştırma” çalışmaları yapılabilir. Özellikle Oğuz grubunda yer alan
Türkiye Türkçesinin Farsça ile geçmişten gelen çok sıkı temasları olduğunu
düşündüğümüzde bu geleneğe eklenecek böyle bir Türkiye Türkçesi halkası ilginç
sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Cevat Heyet’in cerrahlık ve Türkologluk vasıflarını bir kenarda tutarsak, onun
mütefekkirlik vasfının çok sağlam temeller üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. O,
hiçbir zaman hissî yazan bir yazar olmamış her konunun düşünsel boyutunda bilimsel
temeller üzerine fikir üretebilmiştir. Her yönüyle Türk dünyasının gelmiş geçmiş en
önemli isimlerinden biri olan Heyet’in, özellikle Varlık dergisinde yer alan yazıları
üzerinde tek tek durup onun mütefekkir yönünü anlamak ve Türk dünyasına
anlatmamız gerekmektedir.
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Filiz Tiryakioğlu
Yapay Zekâ Teknolojileri ve Gazetecilik Pratikleri
Giriş
Tarihsel süreç boyunca gerçekleşen her yeni teknolojik gelişme, yaşamın tüm
boyutlarını derinden etkilemiştir. Teknolojinin yaratmış olduğu etkiye her zaman en
hızlı tepkiyi veren alanlardan biri iletişim olmuştur. İletişim alanın, ilkel çağlardan
başlayan gelişim serüveninde, günümüzde gelinen son nokta yapay zekâ
uygulamalarının kullanımı olarak belirmektedir. Bilgisayar teknolojilerindeki
ilerlemelere entegre olan medya endüstrisi, haberin toplanması, üretimi ve dağıtımıyla
birlikte tam anlamıyla bir teknoloji bağımlısı haline dönüşmüştür. Yapay zekâ temelli
uygulamaların, haberin üretiminden, paylaşımına kadar tüm aşamalarında gösterdiği
performans, medya kuruluşlarının bu alana olan ilgisinin yoğunlaşmasına sebep
olmuştur.
Yapay zekâ teknolojilerinin, medya sektöründe kullanımına olanak sağlayan
gelişmelerin başında, doğal dil işleme, makine öğrenmesi, ses ve görüntü tanıma gibi
özellikler gelmektedir. Biyolojik olmayan zekânın, karmaşık işlemleri yapabilme yetisi
kazanması, çok katmanlı bir yapıya sahip olan haber üretiminde de aktif olarak yer
edinmesini sağlamıştır. Haberin toplanması için kodlanan akıllı algoritmalar, bir
konuyla ilgili birçok haber kaynağına erişim sağlayarak, ilgili veriyi özetleyerek
makaleler üretebilmektedir. Yapay zekâ algoritmaları doğal dil işleme ve makine
öğrenmesi yardımıyla ilgili metinler arası bağlantıları bularak, yararlı bilgileri doğru bir
biçimde özetleme olanağı edinmiştir. Bu gelişmiş algoritmalar, basın bültenlerinden,
bloglardan, sosyal medya verilerinden; kısaca web ortamında yer alan yapılandırılmış
metin, fotoğraf ve video gibi muazzam bir veri kaynağından hızlı bir biçimde anlamlı bir
haber üretimi sağlayabilmek için tasarlanmıştır. Öte yandan, haberi toplama ve
üretmenin dışında, veri denetimi ve kontrolü sayesinde kullanıcı tarafından oluşturulan
içeriği ya da yalan haberleri engelleyerek müdahale de edebilmektedir. Gazetecilik
süreçlerini geliştiren ve iyileştiren yapay zekâ teknolojileri, günümüzde birçok büyük
medya kuruluşu tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Forbes’un
kullandığı içerik yönetimi sağlayan yapay zekâ uygulaması, Bertie; The Washington Post
gazetesinin Heliograf uygulaması; Bloomberg kuruluşunun Cyborg isimli uygulaması,
medyada yapay zeka kullanımına örnek olarak gösterilebilmektedir.141
Yapay zekâ ve medyanın ortak ilişkisinden doğan melez yapının olgunlaşmaya
başladığı bir çağda, sürecin gelişimini ve etkileşimini değerlendirerek, durumun
saptanması alana katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda çalışmada, yapay zekâ ve gazetecilik
alanında yeni başlayacak olan bu uzun ömürlü ilişkinin, sağlam temellere oturtulması
amacıyla, yarım asırdan fazla, kısa bir tarihselliğe sahip olan yapay zekâ kavramına ve
tarihsel gelişimine öncelikli olarak yer verilmektedir. Gazetecilik alanında kullanılan,
yapay zekâ uygulamalarının işleyiş prensiplerinin ele alınması, gazetecilik ve yapay zekâ
ilişkisine daha kapsamlı bir anlamlandırma sağlamaktadır. Alanda kullanılan yapay
zekâ örnekleriyle, gazetecilik patriklerindeki değişimin boyutu somutlaştırılarak,
mevcut durumu ortaya konmaktadır. Çalışma, söz konusu değerlendirmelerle beraber,
141
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yapay zekâ uygulamalarının gazetecilik alanındaki güncel etkisine ve değişimine ışık
tutuarak, gelecek dönemlerde alanı nasıl biçimlendirebileceğine ilişkin bir tartışma
sunmaktadır.
1. Çalışmanın Kuramsal Ardalanı
Yapay zekâ uygulamalarının, gazetecilik pratiklerindeki kullanımı ve etkisini
tartışmadan önce yapay zekâ teknolojilerinin tarihsel gelişimini, tanımını ve işleyişini
değerlendirmek konunun daha iyi anlaşılması açısından gerekli görülmektedir. Nitekim,
yapay zekâ teknolojilerinin, yazılım ve kodlama temelli bir zemine dayandığı
düşünüldüğünde bazı kavramların açıklanması gerekli olmaktadır.
Yapay zekâ çalışmalarını olgunlaştıran ilk araştırma, Warren McCulloch ve Walter
Pitts tarafından 1943 yılında yapılmıştır. Beyindeki nöronların işlevi ve temel fizyolojisi
hakkında analizler yapan araştırmacılar, bu yapının bir bilgisayar için de
oluşturabileceğini tartışmıştır. Bağlı nöronlardan oluşan basit ağ yapılarının çeşitli
hesaplamalar yaparak mantıksal bir bütünlükle hareket edebileceğini savunmuşlardır.
Bu düşünceden hareketle 1950 yılında Marvin Minsky ve Dean Edmonds tarafından ilk
yapay sinir ağ bilgisayarı kurulmuştur (Russell & Norvig 2016: 16). Öte yandan yapay
zekâ teknolojisinin arkasında yatan sistematik, Alan Turing tarafından aynı yılda
oluşturulmuştur. Turing’in ‘Computing Machinery and Intelligence’ isimli eserinde,
makinelere zekâ getirme konusunu gündeme getirmiştir. Ancak yapay zekâ kavramının
tarih sahnesine ilk çıkışı, 1956 yılına uzanmaktadır. Bu dönemde Darmouth
Üniversitesinde öğretim üyesi olan, John McCarthy tarafından düzenlenen bir
konferansta yapay zekâ kavramı ilk kez gündeme gelmiştir. Çeşitli üniversite ve teknoloji
firmalarından katılımcıların da yer aldığı konferansta makinenin, insan zekâsının
özelliklerinden olan düşünme ve öğrenme gibi eylemleri taklit edebileceği konusu
tartışılmıştır. Günümüz yapay zekâ çalışmalarından olan makinenin öğrenimi, doğal dil
üretme ve nöron ağlar gibi birçok konunun öncü fikirlerinin söz konusu dönemlerde
atıldığı görülmektedir (Kaplan 2016:13-16). Erken dönem yapay zekâ çalışmalarının en
büyük sorunu, bilgisayarların donanımsal yetersizlikleri ve henüz gelişmemiş sınırlı
programlama dilinin var olmasıydı. Basit kombinasyonlar kurularak oluşturulan
programlar, sofistike makro boyuttaki işlemler yerine, temel mikro işlemler
gerçekleştirebiliyordu. Zaman içerisinde, veri işleme kapasitesinin artması, internete
erişimin hızlanması gibi niceliksel değişiklikler niteliksel değişimleri de beraberinde
getirmiştir. 1980’li yılların başında öğrenme algoritmasının yeniden keşfedilmesi ve
bilgisayarlar için kullanılması, bilgisayarların daha karışık işlemleri yapmasını olanaklı
hale getirmiştir. Bu dönemden sonra yapay zekânın ana çalışma konusu genellikle
algoritma vurgusu üzerinde olmuştur (Russell & Norvig 2016: 24-28).
Zekâ, güncel belirsizlikleri bünyesinde barındıran ve keşfedilememiş boyutlara sahip
bir kavram olarak görülmektedir. Dolayısıyla, zekâ konusunda uzlaşılmış bir tanımın yer
almaması, yapay zekâ kavramını da etkilemektedir. Ancak belirli bir ortak payda
zemininde benzeşen düşünceler bağlamında bir yapay zekâ tanımı yapmak
mümkündür. İnsan zihninin sahip olduğu akıl yürütme, öğrenme vb. özeliklerinin,
geliştirilen bir dizi karmaşık programlar aracılığıyla sınırlı bir biçimde simüle edilmesi
yapay zekâ olarak tanımlanmaktadır. İşlevi ve kapasitesi bağlamında yapay zekâ, zayıf
ve güçlü olmak üzere iki kategori altında sınıflandırılmaktadır. Zayıf yapay zekâ, belirli
bir işlevi üreten ancak ne yaptığını anlamadan statik ve sabit olarak sürecin
tamamlanmasıdır. Güçlü yapay zekâ, sadece bir işlevi üretmekle kalmayan aynı
zamanda o işlevi analiz edebilen, çıkarımlar yapabilen ve rasyonel eylemlerde bulunarak

sonuçlara ulaşan uygulamalardır (Lexcellent 2019: 5-8). Yapay zekâ uygulamaları
matematiksel kombinasyon ve hesaplama temeline dayanan bir çalışma prensibi
kullanmaktadır. Belirli işlemler için algoritmalar oluşturularak uygulamanın söz konusu
işlemi yerine getirmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla, belirlenen işlem dışında herhangi
bir durumu ya da işlemi anlayarak karşılık verebilmesi günümüz teknolojik gelişmeleri
bağlamında olanaksız görülmektedir (Mueller & Massaron 2018: 9). Yapay zekâ
teknolojilerinin çalışma sistematiği ve kapasitesini anlamak için doğal dil üretme
(Natural Language Generation) ve makine öğrenimi (Machine Learning) gibi yapay
zekânın alt alanlarını irdelemek gerekmektedir.
Dil çerçevesinde yürütülen yapay zekâ çalışmaları, en hızlı ilerleyen alt alanlardan
biri olarak görülmektedir. Yapay zekâ uygulamalarındaki doğal dil işleme çalışmaları
genel olarak doğal dil anlama ve doğal dil üretme üzerine gerçekleşmektedir. Doğal dil
anlama çalışmaları, konuşma ya da metin olarak temsil edilen dilsel verinin, anlam
eşleşmesiyle ilgili olmaktadır. Doğal dil üretme, dilsel verinin altında yatan temsili, nasıl
eşlediği ile ilgilenmektedir. Doğal dil anlama çalışmalarında girilen veriler belirli ve
tanımlanmıştır. Ancak, doğal dil üretme çalışmalarında veri, belirli değildir ve
internetteki veri yığını içerisinde anlamlı örüntüler oluşturulmak hedeflenmektedir.
Doğal dil anlama araştırmaları geçmiş dönemlere uzanmasına rağmen doğal dil üretme
yeni bir araştırma konusu olarak belirmektedir. Dolayısıyla, günümüzde dil temelindeki
yapay zekâ çalışmaları genellikle üretim noktasında gerçekleşmektedir. Erken dönem dil
çalışmaları genellikle girilen verinin anlamı üzerine şekillenmiştir. Ancak günümüzde
konuşma ve metin verisinin çevirisi üzerine dili işleyen bu çalışmalar devam etmektedir
(Dale vd. 1998: 345). Belirli bir verinin girdisi üzerine olan, doğal dil işleme ile ilgili
uygulama türleri beş kategoriden oluşmaktadır:
 Konuşmadan metine: konuşulan sözcükler dijital bir metine dönüştürülmektedir.
 Konuşmadan konuşmaya: bu uygulamada konuşmaya karşılık olarak tekrar
konuşma işlemi gerçekleşmektedir. Örneğin, İngilizce bir konuşmayı, uygulamanın
Japonca bir konuşmaya çevirmesi ya da soru cevap olarak diyaloğun sürdürülmesi.
 Metinden konuşmaya: metinin sözlü bir sürümü oluşturulmaktadır.
 Metinden metine: elektronik olarak bulunan bir metine yine metinle karşılık
verilmektedir. Çeviri yapan uygulamaların kullandığı doğal dil işleme türüdür (Kreutzer
& Sirrenberg 2020: 24).
Doğal dil anlama, sorgulama teknikleri üzerine kurulu bir veri setinden
oluşmaktadır. Metinden bilgi çıkarmak, metin yanıtları oluşturmak, konuşulan
diyalogları tanımak ve onları metine dönüştürmek gibi çeşitli görevleri
gerçekleştirmektedir (Aggarwal 2011: 43).
Doğal dil üretme, basit bir ifadeyle algoritmalar tarafından birçok farklı dilde
oluşturulan anlamlı metinler olarak tanımlanmaktadır (Reiter & Dale 1997: 1). Doğal dil
üretme sistemleri, metini üretebilmek için dilbilimsel çeşitli (kelime bilgisi, dilbilgisi,
anlam bilgisi ve stratejik retorik bilgisi) verilere ihtiyaç duymaktadır. Doğal dil üretim
süreci belirli görevler bağlamında gerçekleşmektedir. Bunlar:
 İçerik seçimi: Bu süreç veri yoğun ortamdan seçilerek, metinde yer verilecek ya da
atlanacak bilgiler hakkındaki kararla ilgili olmaktadır.
 Belge veya söylem yapısı: Metinin nasıl organize edilmesi gerektiğinin saptandığı
süreçtir.

The Festschrift Dedicated to the Turkmen Scholar Yusuf Azmun | 472
 Sözcük dağarcığı: Belirlenen doğal dil bağlamında aktarılacak metindeki bilgiye
anlamca en uygun kelimelerin ve ifadelerin seçilmesidir.
 Toplama: Bilgilerin cümle gruplarında nasıl organize edilerek oluşturulacağının
belirlendiği süreçtir.
 İfade oluşturma yönlendirmesi: Bir kelime ya da cümle metin içinde tekrar
geçtiğinde kullanılacak olan dilsel ögenin özelliklerinin belirlenmesidir. Görev zamirleri
ve anaphorları kullanma kararlarını içermektedir.
 Dilbilimsel farkındalık: Cümlelerin, sözdizimsel, morfolojik ve ortografik olarak
doğal dilde karşılık gelen kelime dizeleriyle eşleştirilmesidir (Staykova 2014: 4).
Doğal dil üretim süreciyle ilgili açıklanan görevler bağlamında algoritmalar,
otomatik olarak verilerin toplanmasını, organize edilmesini ve oluşturulmasını sağlayan
bir süreç etrafında metini üretmektedir. Yapay zekâ, kelimelerin anlamlarını, kelime
ilişkilerini ve örüntüleri büyük veri setleri içerisinden saptayarak işlemini
sürdürmektedir. (Tegmark 2019: 124).
Yapay zekâ çalışmalarının diğer bir önemli alt alanı da makine öğrenmesidir. Makine
öğrenmesi, problemi çözecek kodlamanın bir yazılımcı tarafından yazılmadığı, sorunları
herhangi bir müdahale gerektirmeden çözebilmeyi öğrenen bir dizi teknik olarak
tanımlanmaktadır. Sorunu çözmek için kurallar ve stratejilerin manuel olarak
ayarlanmasına ihtiyaç duymaksızın, makine kendi modelini belirlemektedir (Kühl vd.
2019: 2). Makine öğrenme yöntemleri veri türüne göre statik ve dinamik olmak üzere iki
başlık altında toplanmaktadır. Sabit ve değişmeyen özellikteki veriler aracılığıyla
öğrenme, statik yöntem olarak tanımlanmaktadır. Uygulama sabit veriler üzerinden
eğitildikten sonra her zaman değişmeyen verilere bağlı kalarak aynı sistemde hareket
etmektedir. Dinamik öğrenme modelinde, veriler zaman içerisinde değişim
göstermektedir. Dolayısıyla, veriler güncellendikçe programında eğitilmesi gerekir.
Mevcut veriler etrafında eğitilen bir uygulama gelecek yıllarda aynı performansı
gösteremeyebilir (Joshi 2020: 11-12). Makine öğrenimi, doğal dil üretimi ve çeşitli yapay
zekâ uygulamalarının gelişimi açısından önemli olmaktadır. Makine öğrenimi geliştikçe
zekânın da kapasitesi ve işlevi artmaktadır.
Yapay zekâ teknolojisinin dinamosu olan doğal dil üretme ve makine öğrenimi gibi
alanlardaki gelişmeler iletişim gibi karmaşık bir alanda söz konusu teknolojinin yer
bulmasını da beraberinde getirmiştir. Geleneksel gazetecilik pratiğinde, muhabir
zahmetli bir araştırma ve analiz yoluyla çeşitli kaynaklardan haberi toplar, tüm verileri
sistematik bir şekilde düzenleyerek taslak halinde editöre sunar ve haber sonuçlanırdı.
Tüm bu işlemlerden sonra haber, gazetede ya da başka ortamlarda yayınlanarak
okuyucuya ulaştırılırdı. Haber oluşumunda bu sürecin prosedürel verimsizliği modern
medya tüketiminin önünde bir sorun teşkil etmekteydi. Bilişim ve kodlama
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, haberin toplanması, üretimi ve dağıtımı, çeşitli
sistemlerin tasarlanmasıyla büyük ölçüde kendini güncelleyerek verimli bir süreci
beraberinde getirdi. Günümüzde bilişim teknolojilerinde gelinen son nokta, gazetecilik
pratiklerinde yapay zekâ temelli teknolojilerin kullanımına işaret etmektedir (Marconi
2020: 19-21). Son on yıl içerisinde yapay zekâ temelli uygulamaların, yoğun olarak
medya bağlamında kullanılmaya başlaması, alan için yeni bir çağın başlangıcını
göstermektedir. Haberin toplanmasından dağıtımına kadar tüm yönleri üzerinde yoğun
etkisi olan yapay zekâ uygulamaları, dramatik dönüşümleri de beraberinde
getirmektedir. Verimlilik arayışında olan medya kuruluşlarının da yapay zekâ

uygulamalarını benimsemesi dönüşümleri hızlandıran bir itici güç olarak
konumlanmaktadır (Latar 2018: 53).
Kodlama temelli sistemler, haberin toplanmasında hızlı bir şekilde farklı kaynaklara
erişme ve inceleme olanağı sağlarken, web teknolojisindeki sistemlerin gelişmesiyle de
haberin dağıtımı şüphesiz farklı ve etkili bir ortama taşınmıştır. Yapay zekâ
teknolojilerinin haber özelinde yaratmış olduğu en derin değişimlerden biri, haberin
üretiminde gerçekleşmiştir. Programların, bir haber ya da makale gibi verili bilgiden
otomatik olarak özet çıkarabilmesi tarihsel olarak 1958 yılına kadar uzanmaktadır. O
dönemde IBM firması tarafından geliştirilen programın bir cümleyi nasıl analiz ettiği ve
makaledeki önemli bir fikri ne derece iyi yakalayabildiği araştırılmıştır. Metni analiz
etme teknolojisi yıllardır kullanılmasına karşın, özetlemek için gerekli olan sistematik
düzen ve otomatik yargılar, yakın zaman içerisinde gelişim göstererek, haber
endüstrisinde gerçek bir değere ulaşabilecek kalite düzeyine erişmiştir (Diakopoulos
2019: 12-13).
Bilişim teknolojilerinin haber üretimi üzerinde iki farklı düzeyde etki oluşturduğu
söylenebilir. Birinci düzeyde, baskın olarak gazetecilerin haber üretim sürecini
destekleyen algoritmaların varlığı ön plandadır. İkinci düzeyde, haber üretimini kısmen
insan müdahalesinden bağımsız gerçekleştiren ve insan görevlerini tamamlayan
algoritmalar ifade edilmektedir. Habercilik işleyişini destekleyen uygulamalar tam
olarak etkin olmadan önce, haber değeri taşıyan bir konunun, haber hikâyesine
dönüştürülmesi, yavaş ve büyük oranda manuel olarak gerçekleştiriliyordu. Kısmi
olarak editoryal sürecin hantal işleyişi ve haber odalarının göreceli teknolojik
yetersizlikleri gibi yapısal verimsizlikler, haberin üretiminde çeşitli zorluklar
oluşturmaktaydı. Haber üretimini destekleyen sistemlerin gelişimiyle beraber, haber
pratiklerinde ve iş akışında çeşitli iyileşmeler gerçekleşerek otomatikleşen süreçler
eklemlenmiştir. Haberin kurgusunda ve düzenlenmesinde dijital tabanlı sistemlerden
yararlanılarak, haber üretimi hız kazanmıştır. Ses ya da video gibi medya formatlarını
metne dönüştüren algoritmalar, haberi deşifre etme kolaylığı sağlayarak haber
odalarına girmiştir. Bu etkileşimler, yapay zekâ uygulamalarının haber üretiminde
destekleyici bir rolü üstlendiği birinci düzeyi temsil etmektedir (Marconi 2020: 12-17;
Diakopoulos 2019, 43-45). Yapay zekâ teknolojilerinin tam otomasyon çerçevesinde bir
haberi
üretebilecek
olgunluğa
erişebilmesi
ve
gazetecilerin
görevlerini
tamamlayabilmesi, haber üretimi üzerindeki etkisinin ikinci düzeyini ifade etmektedir.
Algoritmaların doğal dil üretmesi ve öğrenme konusunda gerçekleşen ilerlemeler, yapay
zekâ
teknolojilerinin
haber
üretebilmesini
sağlayan
gelişmeler
olarak
değerlendirilebilir. İnternette yer alan yapılandırılmış verilerden otomatik olarak doğal
dilde metinler oluşturulabilmesi, haberin algoritmalar tarafından üretilebilmesini
sağlayan gelişme olarak belirmektedir (Galily 2018: 48). Haberlerde kullanılacak
verinin sınıflandırılmasını hızlandıran, bilgilerin doğrulanmasını sağlayan, içerik
iyileştiren, bilgileri düzenleyerek haberi üretebilen algoritmalar yapay zekâ
uygulamalarının, haber özelinde yapmış olduğu başlıca dönüşümler olarak
gösterilmektedir (Ali & Hassoun 2019: 43). Algoritmalar haberi oluştururken bir dizi
işlevi yerine getirmektedir. Bunlar;
1. Habere konu olacak veriyi büyük ölçekli veri tabanlarından tarayarak analiz
etmektedir.
2. Analiz sonucunda ulaşılan ham veriler ilgili konu kapsamında seçilerek
sınıflandırılmaktadır.
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3. Sınıflandırılan verilerdeki önemli konuları tanımlayarak öncelik sırasını
saptamak.
4. Elde edilen metini dilbilgisi süzgecinden geçirerek anlamlı bir hale dönüştürerek
yayına hazır hale getirmek (Montal & Reich 2019: 55).
Haber beslemelerinde, internetin sunduğu tüm olanaklardan yararlanan yapay zekâ
teknolojileri, internete yer alan tüm verili bilgileri tarayarak içerik oluşumu
sağlamaktadır. İnterneti tarayan yapay zekâlar, benzeri görülmemiş bir hız ve benzeri
görülmemiş bir ölçekteki veri tabanından haberleri toplamaktadır. Günümüzde spesifik
haber kaynakları bağlamında daraltılmış algoritmalar, sosyal medyayı etkili bir haber
kaynağı olarak şekillendirmektedir. Sosyal medya platformlarında yer alan metin, video
ve fotoğraf gibi paylaşımlar içerisinde haber konusu olabilecek olaylar önem derecesine
göre saptanmaktadır. Bu durum, haberleri çok geniş bir görgü tanığı perspektifinden
sunan yeni bir haber ekosistemi geliştirmektedir. Sosyal medyayı bir haber kaynağına
dönüştüren yapay zekâ uygulamaları, benzer demografik özellikteki profillerde anormal
sıklıkla tekrar edilen mikro ve makro düzey konuları semantik bağlamda ölçümleyerek
önem derecesini belirlemektedir. Ayrıca, sosyal medya hesabını analiz ederek, çeşitli
haritalandırmalar yardımıyla kaynağını da doğrulayabilmektedir. Söz konusu yapay
zekâ teknolojileri, kamusal endişenin yoğunluğuna odaklanarak, görece olarak kamu
gündeminin belirlemesine olanak tanıyabilmektedir. (Marconi 2020: 24-27). Twitter
üzerinde yer alan verilerden haber üretebilen yapay zekâ uygulamasına örnek olarak,
Reuters’ın ‘News Tracer’ programı gösterilebilir. Son on yıl içerisinde birçok haber
konusunda sosyal medya platformlarının artan etkisi, ortamın etkili bir haber kaynağına
dönüştürülmesi noktasında yararlı bir programın geliştirmesi fikrini doğurmuştur.
Programı insan uzmanlığına yakın kılan bir dizi özellik yer almaktadır. Sosyal medya
gibi yoğun veri akışının yer aldığı bir ortamda, hangi konuların haber değeri taşıdığını
algılayabilmesi ve haber kaynaklarının gerçekliğini sorgulayabilmesi, habercilik
açısından programın en önemli özellikleri olarak düşünülebilir. Bunun için uygulama
haber olabilecek konulara, bir haber değer puanı atamaktadır. Böylece, ortamdaki
gereksiz ve ilgi çekemeyen konular engellenerek, haber tüketicileri için önemli sinyallere
odaklanılmaktadır. Daha sonrasında uygulama, haber değeri yüksek konuların
gerçekliğini kanıtlamak adına bir güven puanı belirlemektedir. Söz konusu işlem için
Twitter profil kimliğinin doğruluğu, profilin kimleri takip ettiği, tweet’in yapısını ve
diğer birçok faktörü inceleyerek puanlama yapmaktadır. Uygulamanın tüm bu işlemleri
kısa bir sürede gerçekleştirmesi, Reuters’ın birçok ana akım haber kuruluşunu haber
takibinde geride bırakmasını sağlamaktadır. Brüksel havaalanı bombalaması ve Chelsea
bombalaması haberleri, uygulama sayesinde diğer kuruluşlara göre daha hızlı bir şekilde
sunulmuştur.142
Günümüzde, Reuters dışında haber odasında yapay zekâ teknolojilerinden
yararlanan, az sayıda büyük medya kuruluşu bulunmaktadır. Bloomberg kuruluşu,
yayınlanan içeriklerinin üçte birinin üretiminde otomatik teknolojilerden yararlandığını
belirtmektedir. Şirket, Cyborg isimli bir yapay zekâ teknolojisi sayesinde internette
bulunan finansal verileri analiz ederek, en ilgili ve gerçek metinler üzerinden anlık haber
verebilmektedir. Yapay zekâ teknolojisiyle öne çıkan bir başka örnek Washington Post
şirketinin sahip olduğu Heligoraf uygulamasıdır. 2016 Rio Olimpiyatları kapsamında
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kullanılan uygulama, spor oyunlar hakkındaki verileri analiz ederek haber makalelerini
bir araya getirmiştir. New York Times gazetesi, editöryal süreci kolaylaştıracak deneysel
bir yapay zekâ uygulaması kullanmaktadır. Bilgi kontörlü sağlayan uygulama, bir
gazetecinin yazdığı haber metinindeki başlığın ve ana vurgu noktalarını öğrenerek,
etiketler oluşturabilmektedir. Öte yandan, kullanıcıların haberlere yaptığı yorumları
denetleyen bir yapay zekâyı da geliştirdiği bilinmektedir. Böylece, günde 11.000’den
fazla gelen yorumun denetlenmesinde, yapıcı tartışmayı teşvik etmekte ve kötüye
kullanımı engellemekte yapay zekâ uygulamasından yararlanılmaktadır.143 Bahsedilen
büyük medya kuruluşları, nerdeyse haberin her aşamasında yapay zekâ
uygulamalarından yararlanmaktadır. Özellikle spor ve ekonomi odağında
yapılandırılmış nicel tabanlı verilerden, haber üretiminin gerçekleştiği görülmektedir.
Bu değerlendirme, yapay zekâ uygulamalarının günümüz koşullarında geldiği son
noktada, basit ve rutin haberler üretebildiğini göstermektedir. Büyük medya
kuruluşlarını yapay zekâ temelli uygulamaları kullanmaya yönlendiren başlıca nedenler
şu şekildedir:
 Algoritmalar, gazetecilere göre daha hızlı bir şekilde büyük ölçekteki verileri analiz
ederek, daha az hatayla haberler üretebilmektedir.
 Yapay zekâ uygulamaları birden çok dilde haber makaleleri üretebilmektedir.
 Okuyucunun ilgisi ve tercihleri bağlamında optimizasyonlar yaparak haber ve
reklamlar sunabilmektedir (Graefe 2016: 10).
Yapay zekâ uygulamaları haber odalarında hem kuruluşun karlılığı açısından hem
de organizasyonun işlerlik kalitesi bakımından çeşitli etkinliklerde aktif olarak
kullanılmaktadır. Haber kuruluşları zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenin yanı
sıra, değişen haber pratiklerinde rekabeti yakalayabilmek adına yapay zekâ
teknolojilerini desteklemektedir. Öte yandan, haberin kapsam ve hızına ek olarak
doğruluğunu da kontrol edebilmesi verimlilik açısından önemli görülmektedir. Ayrıca,
algoritmalar tarafından yazılan haberlerin hata oranlarının da gazetecilerin yazdığı
haberlere göre daha düşük olması yapay zekâ uygulamalarını daha cazip bir duruma
getirmektedir.144
Haber odalarında yapay zekâ kullanımı bazı temel endişeleri de beraberinde
getirmektedir. Makine önyargısı, algoritmalar tarafından üretilen haberlerin kontrol
edilememesi soncunda karşılaşılan riskler, yasal sorumluluk, siber güvenlik ve iş akışı
yönetimindeki eksik ya da yetersiz uzmanlıklar, haber odalarındaki temel sorunları
temsil etmektedir. 2015 yılında algoritmalar tarafından oluşturulan bir rapor Netflix
hisse senedi fiyatı iki kat artmış olduğu halde yüzde 71 düştüğünü belirten bir makale
yayınladı. Dolayısıyla, yapay zekâ uygulamalarından oluşabilecek karmaşıklıkları
minimize edebilmek için haber odalarının yakın gelecekte yapay zekâ uygulamalarının
artan kullanımında, çeşitli stratejilere başvurmaları bir zorunluluk olarak belirmektedir.
Haber odalarının yapay zekâ destekli araçlarla donanması çok sayıda insan gerektiren
bir sürecin kolay bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olabilir. Ancak, yapay zekâ
uygulamalarının niçin, nerede ve nasıl uygulanacağı konusunda bir stratejinin
oluşturulması gereklidir. Francesco Marconi söz konusu stratejilerin geliştirilmesi için
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şu soruların sorulması ve yanıt aranması gerektiğini ifade etmektedir. Niçin: Haber
kuruluşu iş akışlarını sistematik bir hale getirmek veya geliştirmek için yapay zekâ
kullanıyor mu? İnsan emeğinin fazlaca gerekli olduğu tekrarlayan görevlerde ve finansal
veri kümelerinin analiz edilmesi gibi çok fazla karmaşık hesaplama gerektiren
işlemlerde yapay zekânın kullanılması makine yardımıyla sürecin verimli bir hale
dönüştürülmesine destek sağlayabilir. Bu durum, rutin üretimlerde yapay zekâ
sistemlerinin kullanımı için geçerli bir yaklaşımdır. Nerede: Yapay zekâ uygulamaları
haber odasında hangi etkinliklerde kullanılacak? Otomatik raporlar oluşturmak ya da
üretilen makalelerin verimliliğini artırmak için kullanılabileceği gibi insan hatasının
yoğun olduğu alanların iyileştirilmesi için de kullanılabilir. Nasıl: Haber kuruluşları
yapay zeka uygulamalarını yapısına entegre etmek için nasıl bir yol izlemelidir? Bu
noktada, söz konusu teknolojinin, kuruluşun kendi imkânlarıyla ve bünyesinde mi
oluşturulacağı yoksa bir üniversite ya da teknoloji şirketinden mi destek alacağı kararına
varması gerekmektedir. Yapay zekâ sistemlerini geliştirmek ve bakımını yapabilmek için
önemli miktarda bir sermaye gücüne sahip kuruluşların bahsi geçen teknolojiyi kendine
dâhil etmesi rekabet açısından önemli bir farklılaştırıcı olabilir (Marconi 2020: 41-43).
Yapay zekâ sistemleri olan algoritmaların, haber üretim sürecinde tam olarak etkin
olmasını genellemek ya da indirgemeci bir bakış açısıyla yaklaşmak yanlış olacaktır.
Nitekim, araştırma haberleri gibi yapılandırılmamış veriden oluşan ve detaylı anlatım
örgüsü
temelinde
biçimlenen
haberler
henüz
algoritmalar
tarafından
üretilememektedir. Rutin ve niceliksel veri ağırlıklı haber konuları bağlamında
değerlendirilebilecek spor, hava durumu ve son dakika haberleri algoritmalar tarafından
sağlanabilmektedir. Okurun, habere ilişkin bir beklenti içinde olmadığı rutin haberlerin
sunumunda, yapay zekâ tercih edilmesinin temel nedeni hızlı ve verimli olmasından ileri
gelmektedir (Graefe 2016).
Ayrıca, yapay zekâya devredilen rutin göreveler,
gazetecilerin haber olaylarını derinlemesine incelemesine, çeşitli analiz ve yorumlar
ekleyerek haberi zenginleştirmesine olanak sağlayabilir. Örneğin, L.A. Times
gazetesinin yararlandığı bir algoritma, cinayet haberine ilişkin tarih, yer, saat, yaş ve
cinsiyet gibi temel gerçekleri raporlamaktadır. Dolayısıyla, gazetecilerin haberi
zenginleştirmek ve çeşitli bağlamlar kurmak için haberin öznesinin hayatı ve ailesi
hakkında bazı ayrıntılara yer vermesine olanak sağlayabilecek kullanılabilir zamanlar
oluşmaktadır (Graefe vd. 2018: 597).
Algoritmaların haberi üretmesi, otomatikleştirilmiş içeriğin kalitesini ve bilginin
niteliğinin okuyucu beklentisi bağlamında nasıl karşılandığı düşüncesini de beraberinde
getirmiştir. Algoritmaların ürettiği haberin kalitesini ve gazeteciler tarafından yazılmış
gerçek bir habere olan yakınlığını ölçümleme amacıyla, 2014 yılında Christer
Clerwall’un öncülüğünde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, algoritmalar ve
gazeteciler tarafından oluşturulan haberlerin okuyucu tarafından nasıl algılandığı
soruşturulmuştur. Öğrencilerden oluşan denek grubuna eşit uzunlukta olan, biri
algoritma tarafından diğeri de gazeteci tarafından yazılan iki haber makalesi
okutulmuştur. Çalışma boyunca her iki makale de tutarlı, betimleyici, kullanılabilir, iyi
yazılmış, bilgilendirici, açık, okuması keyifli, ilgi çekici, sıkıcı, doğru, güvenilir ve
objektiflik olmak üzere toplam on iki dinamik çerçevesinde katılımcılar tarafından
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, her iki makalenin değerlendirilen unsurlar
bağlamında eşit puanlarda olması ve hangi makalenin algoritma tarafından yazıldığının
katılımcılar tarafından tahmin edilememesi gibi bulgulara ulaşılmıştır. Öte yandan,
algoritmaların yazdığı haber makalesi daha güvenilir, bilgilendirici ve objektif

görülmüştür (Clearwall 2014). Otomatik haber içeriğinin kalitesini sorgulayan benzer
deneysel ölçümlerin Almanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde de araştırılması yakın
bulguları işaret etmiştir. Algoritmaların oluşturduğu içeriğe yönelik temel eleştiri olan,
sıkıcı ve teknik bir dil kullanımı itibariyle karmaşık bir anlatım örgüsü oluşturabileceği
düşüncesi, araştırmalar soncunda görece geçersiz bir varsayım olarak anlam
kazanmıştır (Graefe 2016: 39). Ulaşılan sonuçlar günümüzde algoritmaların ürettiği
haber içeriğinin, okuyucuların beklentilerini bir gazetecinin oluşturduğu haber makalesi
kadar karşılayabilecek bir olgunluk seviyesinde olduğunu somutlamaktadır. Erişilen
bulgular, algoritmaların kaliteli haber üretebilme konusunda ne kadar yetenekli
olabileceğini temsil etmesi ve bilişsel emeği başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmesi
bakımından önemli çıktılar sunmaktadır.
Sonuç
Bilişim teknolojilerinde meydana gelen her yeni gelişme, haber endüstrisini yapısal
olarak çeşitli dönüşüm ve değişimlere yöneltmiştir. Bilgisayarın habercilik
uygulamalarında (haberin toplanması, üretilmesi ve dağıtımı) kullanılmaya başlandığı
ilk dönemlerde, çeşitli yazılımlar aracılığıyla süreçler hızlanmış, verimlilik kazanmış ve
gazetecinin manuel görevleri desteklenmeye başlamıştır. Habercilik alanına katma
değer yükleyen bilişim teknolojilerinin ilk dönemlerinde, yoğun insan müdahalesinde
denge bulan bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. Söz konusu teknolojiler, gazeteciyi
destekleyen ve onun bir uzvu gibi görev alan bağımlı hâkim bağımlı bir yapıdadır. Ancak
kodlama ve programlama tabanlı sistemlerin gelişmesi, uygulamaların insan
davranışlarını daha iyi bir şeklide taklit edilebilmesinin önünü açmıştır. Bu gelişmelere
öğrenme ve doğal dil üretebilme gibi insanın bilişsel süreçlerini anımsatan özelliklerin
eklemlenmesi yapay bir zekânın doğumunu gerçekleştirmiştir. Yapay zekânın, haber
endüstrisinde karşılık bulması, gazetecilik uygulamalarının algoritmalara yüklenmesi ve
süreçlerin görece otomatikleşmesi bağlamında şekillenmiştir. Yapay zekâ dönemiyle
birlikte, algoritmalar gazetecinin yaptığı çeşitli görevleri yerine getirme ya da
tamamlamada daha az insan müdahalesine ihtiyaç duymuştur. Tasarlanan akıllı
uygulamalar, internet ağında konumlanmış devasa verili bilgi kümelerini analiz
edebilme, toplumsal ilgi ve dikkat çerçevesinde haber değeri taşıyan konuları hiyerarşik
bir yapıda sınıflandırarak önem derecesine göre toplayabilmektedir. Haber olabilecek
metinlerin toplanmasından sonra, doğruluk ve güvenilirlikleri çeşitli analitik ölçümlerle
sınanmakta ve anlamlı bir hikâye örgüsü oluşturularak, okunabilir bir haber metnine
dönüşmektedir. Tüm bu süreçlerin manuel olarak gerçekleştirilmesi yapay zekâ
uygulamalarına kıyasla çok fazla emek tüketimine ve zaman kullanımına neden
olmaktadır. İnternet ağına taşınan haber endüstrisi, gazetecilik pratiklerini geleneksel
ya da analog gerçekleştirilen performanslar için yetersiz ve verimsiz bir sorunsalla karşı
karşıya bırakmıştır. İnternet ağındaki bilginin analiz edilmesi, toplanması ve
güvenilirliğinin sorgulanması, çeşitli yönlerden bir muhabirin kapasitesini
zorlayabilmektedir. Büyüyen haber ölçeğini kontrol edebilmek ve sosyal medya gibi
kaynaklardan sürekli olarak toplumun popüler gündemini takip etmek insan
yeteneğinin sınırlarını aşındırmaktadır. Öte yandan, haber ve yayınlanma zamanı
arasındaki farkın saniyelerle ölçüldüğü bir enformasyon dönemi içerisinde, dijitale daha
uyumlu birlikteliklerin oluşturulması, verimlilik açısından daha anlamlı bir duruma
gelmiştir. Dijitalleşen haberin, pratiklerinin de dijitalleşmesi ve görece otomatikleşmesi
daha verimli bir habercilik anlayışı düşüncesini olgunlaştırmaktadır. Dolayısıyla, bir
haberin üretiminde insan kapasitesiyle verimli bir şekilde sonuçlanamayabilecek
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çıktının, yapay zekâ teknolojileriyle iyileştirilmesi çağın ruhuna ve bilişim
teknolojilerinin ortak yaşam yapısına hızlı bir şekilde adapte olan haber endüstrisi için
bir gereklilik olarak konumlanmıştır. Ancak günümüzde mevcut kullanım ve gelişimi
itibariyle, yapay zekâ teknolojilerinin haber endüstrisinde yoğun olarak egemen
olduğunu söylemek yanlış olabilir. Sayısal verilere, rutin bir kalıba ve verili bilgiye
dayanan haberlerin oluşturulmasında yapay zekâ uygulamalarının başarılı olduğu
söylenebilir. Ancak, bir metne dönüştürülmemiş, araştırma ve detay isteyen haberlerde
şu an için yapay zekâ uygulamalarının yapabileceği çok fazla bir işlevselliğin olmadığı
savunulabilir. Bütün bu değerlendirmelerden sonra, günümüzde yapay zekâ
teknolojilerinin gazetecilerin basit görevlerini tamamlamaya ve iyileştirmeye katkı
sağladığı; rutin haber konularını üretebildiği bir sınırlılık düzeyinde olduğu
görülmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının kısa zamandaki hızlı etkisine dayanarak,
ayrıca, medya kuruluşlarının ve akademik ilginin de alana yönelmesiyle, gelecek yıllarda
medya alanının önemli tartışma ve araştırma konularından biri olacağı düşünülebilir.
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Gülseren Tor
Anılarda ve Sandıklarda Kalanlardan
Mersin’de derleme çalışmalarım sırasında pek çok unutulmuş gelenek-göreneği
kaynak kişilerimden kaydetmiştim. Bu yazıda sosyal dayanışma örneği sayılabilecek
gelenek-göreneklerden birkaçı aktarılmaya çalışılacaktır.
Evrensel sayılabilecek
hediyeleşme geleneğinin, Türk kültüründe de önemli bir yeri vardır. Özellikle yeni
yuvanın çatısı kurulurken, genç çiftleri destekleme amacıyla verilen armağanlar, evlilik
kurumunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Gelinin ise, yeni katıldığı aile üyelerine,
yakınlarına ve çevresine dağıttığı armağanlar, toplumsal ve kişisel ilişkileri güçlendiren,
sevgi saygı bağlarını pekiştiren bir iletişim aracının yerine geçmektedir. Bu duygusal
alışveriş sırasında kullanılan nesneler ve davranış göstergelerinde önemli simgeler yer
almakta, bu simgeler de derin anlamlar taşımaktadır.
Öncelikle, annem Düriye Tor’un 145 düğünüyle ilgili anlattığı anıları arasında
dinlediğim, düğün gelenek göreneklerinden aktarmak isterim. 50-60 yıl önce gelin,
güveyin evinin önüne geldiği zaman attan inmeden önce, atın yanına bir keçi getirilip,
geline keçiyi atın bir tarafından(sağından) alıp diğer tarafına(soluna) atması istenirmiş.
Eğer gelin atın üzerinden keçinin olduğu tarafa eğilip, keçiyi kıllarından tutup, atın
üzerinden öbür tarafa atabilirse, keçi geline armağan edilirmiş; eğer atamazsa, gelin keçi
sahibine çeyizinden dürü (hediye bohçası) yaparak keçinin bedelini ödemek zorunda
kalırmış. Bu gelenekle, gelinin gücü, becerisi sınanırken, düğün alayını eğlendiren bir
oyun da sergilenmektedir. Yörüklerin mal varlığı keçileridir, kazanılan bir keçiden
üretilip sürü yaratılabilir, paraya çevrilip gelinin bir eksiği giderilebilir, damatın borçları
ödenebilir. Aynı geleneği bir de Tarsus’un Topaklı Köyünde dinlemiştim. Kaynananın,
kayınbabanın ya da başka yakınların geline armağanı da yine herhangi bir hayvandır.
Böylece yeni evlenen çiftlerin sürü olacak damızlığı (mayası) sağlanmış olur. İlerde bir,
iki olacak; iki dört; dört sekiz... olacaktır.
Düğünlerde sadece gelinin güvencesi düşünülmez. Öksüz ve yetim çocuklar da bu
şenlikten nasibini almalıdır. Her gelinin yaklaşık 30X50 boyutlarında bir aynası
olmalıdır. Düğün alayı gelini kız ana-baba evinden alıp, güveyin evine doğru giderken,
köyün öksüz ya da yetim çocuklarından birinin eline gelinin kaneviçe işli yastığı, başka
birinin eline de oyalı tülbentle süslenmiş aynası verilir. Düğün alayının arasında dolaşan
bu çocuklardan biri, kayınbaba ve damattan başlamak üzere yetişkin erkeklerin arkasına
yastığı vurmakta, diğer çocuk da arkasına yastık vurulan kişinin yüzüne ayna
tutmaktadır. Aynaya bakan kişi gülümseyerek saçlarını düzeltip çocuklara harçlık
vermekte; böylece yetim ya da öksüzler de sevindirilmiş olmaktadır. Korkmaz’ın verdiği
bilgilere göre, “Bugün Anadolu’da yaşayan ayna merkezli algılar, esin kaynağını önemli
ölçüde Şamanist tasarımlardan almıştır. Geleneksel düğünlerde, gelin alayı önünde
götürülen süslü ayna, gelinin bakire olduğunu simgeler. Gelin oğlan evine ayak
bastığında, aydınlık bir yaşam dileğiyle yüzüne ayna tutulur” (Korkmaz 2003: 34).
145

Düriye Tor (doğ. 1933), Çapar Köyü doğumludur. Anne tarafı Konya-Karaman taraflarından
gelip Tarsus’un Sarıibrahimli Köyüne yerleşmiş. Babaannesi ise, Tarsus’tan gelin gelip
Mersin’in Çapar Köyü Ayvagediği yaylasına yerleşmiş. Böyle bir aileden gelen Düriye Tor,
Yörük bir aileye gelin gitmiş. Böyle olunca atın sağından bir keçiyi alıp, soluna atma geleneğinin
Yörüklere ait olduğu anlaşılmaktadır. Anılarını en ince ayrıntısına kadar bana aktaran sevgili
annem ve teyzem Özen Yavaş’a burada teşekkür etmek isterim.

Düğünlerde mutluluk, sevinç, eğlence, şölen, paylaşım vardır. Hem niymet hem de
külfet paylaşılmaktadır. Konukları bile köy halkı paylaşır, her bir aile ikişer üçer konuğu
evlerinde ağırlar. Düğün için bütün köy seferberdir. Çevre köylerden davetliler topluca
ve bayraklarıyla gelir, başta köyün delikanlıları olmak üzere düğün alayı davul-zurnayla
köyün girişinde konukları karşılar, aralarına alır. Bayrak sayısının fazla olması, düğün
sahiplerinin saygınlığının göstergesidir, onlar için bir onurdur. Eğer düğüne okunan
(çağrılan) kişiler Yörükse, bir keçiyle gelmekte, düğün yemeği armağan gelen keçilerin
etiyle pişirilmektedir. Yemek hem kız evinde hem de oğlan evinde yapıldığı için armağan
keçilerden kız evine de gönderilmektedir. Ali Rıza Yalman (Yalgın), Cenupta Türkmen
Oymakları adlı kitabında parantez içinde “Düğünlerde davetli olanların bazen birer kısır
keçi getirdikleri de âdettendir” bilgisini vermektedir. Yalman, düğüne keçi getirenlerin
fazla kasıldıklarını anlatmak için “Düğüne keçi getirmiş kâhya gibi kurulma” deyiminin
kullanıldığını, düğüne keçi getirmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtmektedir (1993:
268). Armağan keçinin kısır olanlardan seçilmesi, herhalde düğünde kesim için uygun
olmasındandır. Düriye Tor, armağan olarak getirilen keçinin hırsız olabildiğini de
belirtmişti. Her hayvanın kesim için armağan getirilmediği anlaşılmaktadır; çünkü
geçim kaynakları olan keçinin üretilmesi, çoğaltılması, hayvansal ürünlerin alınması
gereklidir. Geline indirmelik olarak getirilen armağan hayvanlarların ise genellikle çebiç
(bir yaşında oğlak), dana, düve gibi üremeye uygun damızlık olacak, andaç kalacak
nitelikte olması düşünülür.
Köyün delikanlılarının hepsi düğünde hizmete hazırdır. Hizmet bedeli olarak
kakaç(kebap) isteme hakları vardır. Eğer istekleri yerine getirilmeyecek olursa,
kümeslerden gece tavuk çalmak âdettendir. Düğün olan köyün delikanlılarının bir
yöneticisi (deliÑannı başı) bulunur. Bu delikanlı köyün sancağından da sorumludur.
Köyün sancağının direğinin tepesinde de ayna, renkli horoz tüyleri ve köşesi kaneviçe
işli rengarenk mendillerle süslenmiştir. Sancağın direğinin elle tutulan kısımlarında da
işli mendiller bağlıdır. Sancağı çalma geleneği vardır, delikanlı başı sancağı çaldırırsa,
cezalandırılır.
Gelin at üzerinde damat evine giderken üçgen biçiminde kesilmiş al, yeşil ve beyaz
renkli şifonlardan dikilen koni biçiminddki duvak, gelinin başından aşağı örtülür. Üç
renkli duvağın koni gibi tepesine iç kısmından pamuk doldurulup, bu pamuğun üzerine
küçük bir ayna, renkli kanat tüyleriyle (tavuk yeleği) soğan takılır; ayna parlaya parlaya
gelin yola koyulur. Duvağın tepesine konulan pamukla gelinin başı yükseltilmiştir ve
diktir. Gelin alayının önünde taşınan sancağın ve damatın evine asılan bayrak direğinin
tepesinde de küçük bir ayna, renkli kanat tüyleri ile soğan bulunur. Düğünler genellikle
kışın işlerin az olduğu mevsime denk getirilir. O nedenle bayrak direğinin tepesine
meyve olarak turunç da takılır. Düğün başka mevsimde yapılırsa, mevsimin
meyvelerinden, çiçeklerinden de takılabilir.
Aynanın düğünlerde bayrak direklerinin ve gelinin tepesine tavuk tüyüyle birlikte
takılması da Şamanizmden gelme geleneklerden olmalıdır. Aynanın şamanların en
güçlü nesnesi olduğu bilinmektedir. Şamanın elindeki ayna Ay’ın ve Güneş’in
sembolüdür (Önal 2007: 9). Mançu-Tunguz kavimleri arasında şaman elbisesinin belki
de en önemli süsü ayna olmuştur (Tanpolat 2015: 39). Lamaist kökenli olan bakır ayna
da şamanlıkta o kadar önem kazanmıştır ki, bu aynaya sahip olmak koşuluyla giysisiz ve
davulsuz bile şamanlık edilebilir (Eliade 2006: 542).
Toros Yörüklerinde ayna aydınlığa çıkmadır (Yalgın 1993: II/517). Aynanın Türk
kültüründe değişik ritüellerde kullanıldığı görülmektedir. Yalgın’dan nazarı çıkarmak
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için kurşun dökme sırasında da aynanın kullanıldığını öğreniyoruz (Yalgın 1993: II/517).
Kalafat da aynanın Türk halk inançlarında özel bir yeri olduğunu, ayna etrafında inanç
muhtevalı bir kültür geliştiğini dile getirir. Aynanın doğumdan başlamak üzere,
düğünde ve ölümde nasıl kullanıldığını açıklar. Anlam olarak da aynanın aydınlık
gelecek, baht açıklığı olarak kabul edildiğini belirtir (1995: 107).
Şamanın başlıklarında da tavuk tüyü bulunmaktadır. Kuş tüylü baş süslemelerinin
sembolik anlamını da bildirmek gereklidir. Şaman kıyafetleri içinde özellikle Altay Türk
boylarındaki (Teleüt, Hakas, Karagas) kuş sembolizmi özel bir öneme sahiptir. Şamanın
ya da Şaman kadının ana yardımcıları sadece kartal ya da kuğu olmasa da gösterişli baş
süslemelerinde genellikle kuş tüyü kullanılır. Tuva Şamanlarının baş süslemelerinde şu
kuşların tüyleri kullanılmıştır: yaban ördeği, yaban kazı, turna, şahin, akbaba, kulaklı
baykuş ve kartal. Hafif tüyleri ve uçma yeteneği dolayısı ile kuşlar Şaman sembolizminin
en önemli motiflerinden biridir. Tüylü baş süslemesi parlak bir taç olarak Şamanın başı
çevresindedir. Çünkü gerçekten elbisenin bu bölümü bütün giyimin sembolizmine
sahiptir (Tanpolat 2015: 43).
Gelin sadece alıcı değil, vericidir de. Baba evinden damat evine yola koyulan gelinin
düğün alayının önünü kesenlere de çevre (dört köşesi işlenmiş mendil) vermesi gerekir.
Kısacası gelin armağanlar dağıtarak çevreye mutluluk, sevinç saçarak gitmektedir. Gelin
attayken kucağına bebek verilir, bu bebek için de köşeleri işli mendiller armağan edilir.
Gelinin çeyizinden armağan dağıtma görevi, gelin atının arkasından gelen bir atlı
sağdıça (kız yengesi) düşmektedir. Atlı sağdıçı izleyen en az beş yenge genellikle at
üzerinde, at bulunamazsa eşek üzerinde renkli zarlar bürünerek sağdıcı (kız yengesi)
izler. Yengelerin yüzleri de ikiye bükülmüş başörtüleriyle kapatılmıştır. Beş yenge bir
sağdıç bir de gelin yedi kişilik bir katar oluşturur. Bu sayı yedi yenge, bir kız yengesi, bir
de gelin olmak üzere dokuz da olabilir, bu sayının hep tek sayı olmasına özen gösterilir.
Gönüllülük çerçevesinde ata binebilen bulunabilirse, bu sayı on bire de çıkabilir. Damat
evine gelen gelin, aş kazanlarının ağzını kapatan aşçılara aş kazanını açtırmak için
kaneviçe işli peşkirler, boncuk oyalı tülbentler (boncuklular) vermelidir (Armağan
olarak verilen peşkir ve boncuklu örnekleri ekte sunulmuştur).
Gelin attan inmeden önce, damat tarafından gelinin başına saçılan şekerler ise,
bütün çocukların ağız tadıdır. Kına gecesinde de konuklara kınayla birlikte ağız tadı
(içinde kuru üzüm de bulunan çerez) dağıtılır. Gelinin başının üzerinde kırılan kelle
şekerini (koni biçiminde bir kalıp şeker) de çoluk çocuk paylaşır.
Gelin attan indirmelik almadan inmez. Düğüne çağrılan herkes, elinden ne
koparsa, geline armağan eder. Altın ve para çok ender verilir. Seçilen armağanlar ömür
boyu andaç kalabilecek bir şeydir. Alınan andaçlar genellikle bakır kap kacaktır.
Yalman’da da benzeri bilgi verilmektedir: “Düğünde ayrıca tencere, tava, sahan, bakır
gibi hediyeler de gelir. Fakat düğünlerde hediye getirme âdeti mecburi değildir. Bunun
için de şöyle bir atasözü vardır: Getiren de hoş, getirmeyen de” (1993: I/268). Birinci
dereceden akraba ve oba komşularının armağanı genelde keçidir. Buna ara sıra dana,
düve, inek, tosun da eklenir. Kaynananın geline verdiği en değerli armağanı kendi
tosunu (oğludur). İndirmeliği toplayan köyün ileri geleni, güvenilen kişisi indirmelik
armağanları halka duyururken, şaka yollu damat beyi işaret edererek kaynanadan bir
tosun sözünü ünler. Bazen kayınbabadan geline armağan olarak bir tarla sözü de alınır.
Gelin süslenmiş, eyerli bir ata bindirilir. At, genellikle gelin kızın akrabalarından
birinin bakımlı, gösterişli, heybetli bir atıdır. Atın eyerinin üzerinden gelinin kendi eliyle
dokuduğu nakışlarla bezenmiş terki heybesi atılır. Atı süsleyen bu heybe, gelin attan

indikten sonra atın sahibine armağan olarak bırakılır. Yalgın ise, gelinin indiği ata
açıkgöz çocuklardan birinin hızla atladığı, atın üstündeki heybeyle birlikte iki de
çevrenin sahibi olduğu bilgisini vermektedir (1993: 216). Ekte fotoğrafı verilen terki
heybesinin (terki heybesi 1) üzerindeki büyük motifin adı “köşşek dabanı”dır. Bu el
dokumalarında kullanılan motiflerden sadece biridir (El dokumasında kullanılan bu
motifleri ayrıca incelemeye değer).
Atın yanaklarındaki iplere de gelinin köşeleri
kaneviçe işlenmiş mendillerinden bağlanır.
Gelinin damadın yakınlarının her biri için dürüsü (bir bohça içine konulmuş
armağanlar) vardır. Keçi bağışlayanlara, saygın kişilere de dürü hazırlanır. Dürü
genellikle gelin kızın el işlerinden hazırlanır. El dokuması bezlere kaneviçe işlemeli
peşkirler, rengarenk boncuklarla işlenmiş oyalı beyaz örtüler(boncuklular), kaneviçe işli
mendiller(çevreler), el örgüsü yün kazak, yelek, ceket, çoraplar vb. Peşkirlerin kaneviçe
motiflerinin arasında selvi işlenmiştir; bu da ayrıca incelenmeye değer 146. Bütün dünya
kültüründe olmakla birlikte eski Türk inançlarında-Şamanizmin etkisiyle de- hayat
ağacının kutsal bir yeri vardır. Ekte fotoğrafını sunduğumuz peşkirlerdeki motifler de,
hayat ağacının el sanatlarındaki görüntüleri olsa gerektir. Yaşar Çoruhlu, Şamanların
ağacı gökyüzüne ulaşmak için bir merdiven gibi kullandıklarını bildirmektdir (2000:
116). “Genellikle mezarlıklara dikilen selvi, uzun boyu ve daima yeşil kalmasıyla
ebediyetn sembolüdür. Onların daima yeşil olmaları ata ruhlarının cennette olduğunun
kanıtıdır. Onlar aynı zamanda ölen ataların torunlarının mutlu yaşamalarının
sembolüdür. Mezarlıklardaki ataların ruhları bu ağaçlar sayesinde göğe ulaşmakta,
Tanrı’nın kutu aşağıya kemiklere inmektedir. Mezarlıkların ortak sembolü ağaç, eski
Türk yurtlarında da görülür. Sözün kısası, mezarlıklardaki serviler, düzgün boylarıyla
göğe doğru yüksemekte, ebedî hayatı sembolize etmektedir (Ergun 2004: 234-235).
Kısacası, düğünler büyüğünden küçüğüne, yaşlısından gencine bir armağan alıp
verme şölenidir. Türk toplumu için armağanın küçüğü büyüğü yoktur; değer
görmek/vermek, anmak/anılmak, darlığın, yokluğun farkında olup düşünülmek
önemlidir. Düğünler bir imece örneğidir. Düğünlerde soğanı olan soğanını, patatesi olan
patatesini, fasulyesi olan fasulyesini, yağı olan yağını, bulguru olan bulgurunu, unu olan
ununu paylaşır. Düğün ekmeği birlikte yapılır, dövmesi birlikte dövülür, mantısı (tatar
çorbası, yüzük çorbası) ve topalağı da birlikte dökülür. Hiçbir şeyi olmayan emeğini
verir, bol bol dua alır: Allah muradını versin; Allah kara kaşlı, kara gözlü, sırma saçlı
bir kız nasip etsin. Gençlere şaka yollu “Düğününde kalburla su taşıyacağım” sözü bile
verilir.
Çok renkli, çok eğlenceli şölen, el işlemeli armağanlarla da süslenmektedir. Gelinin
çeyizinin büyük bir bölümünü, düğünde armağan olarak verilecek işlemeli mendiller,
oyalı tülbentler, kaneviçe işlemeli peşkirler oluşturur. 147 Düğünlerde gerçekleştirilen
küçük seyirlik oyunlarda, verilen her bir armağanda da derin anlamlar yüklü motifler
bulunmaktadır. Bu motifler eski Türk kültürünün, inançlarının izlerini taşımaktadır.
Gelin bir taraftan alırken bir taraftan vermekte; bir taraftan dağıtırken diğer taraftan
146
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Son iki peşkir örneği (peşkir 5-6), işleyenin zevkine ve kullanma amacına göre işlenmiş, dürü
bohçasına konmayan özel peşkirlerdir.
Annesi Saime Yüksel’in el işleri peşkirlerin fotoğraflarını çekip gönderen Sedat Yüksel’e;
Ayvagediği Mahallesi Muhtarının eşi Saniye Gümeli’ye; bu çalşma için sandığını açan Zeliha
Temiz’e ve Dudu Hakverdi’ye, bu sandıktan çektiği fotoğrafları bana gönderen Yasin Temiz’e,
kaneviçe işlemeli yastık yüzü ile mendil fotoğrafını benimle paylaşan Teslime Kaş’a sonsuz
teşekkür ederim.
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toplamaktadır. Kısacası yuvalar bolluk bereket üzerine kurulmakta; kök salma, büyüme
ve sonsuzluk da simgelere dökülmektedir. Şamanlığa dayandırabilceğimiz bu simgeler
artık sandıklarda saklı, anılarda ise capcanlı kalmıştır.
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Boncuklu Tülbentlerden Örnekler
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Zeliha Tuğuz
Gregoryen Muhiti Kıpçak Türkçesi Metinlerinde -mAKlIK
Eki
1. Giriş
Türkçe bilindiği üzere sözcük kökleri değişmeyen, eklerle türetilen bitişken diller
sınıfındadır. Sadece günümüzde değil, tarihin çok eski dönemlerinden itibaren ileri
derecedeki bitişkenlik düzenini korumuş ve bu sistemini son derece matematiksel bir
düzen çerçevesinde sağlam bir şekilde devam ettirmiştir. Bu özelliğine bağlı olarak
Türkçenin olağan bir işlemi olarak ekler, belirtilmek istenen anlama göre bir sisteme
bağlı olarak art arda sıralanabilmektedir. Bu sıralanmada bazı eklerin yapı ve işlev
olarak birleşip birleşik yapılı ekleri oluşturduğu görülmektedir (Biray 2015: 130). mAKlIK yapısı da -mAK148 mastar ekiyle -lIK149 addan ad yapma ekinin birleşiminden
oluşan, dil bilgisi kaynaklarında genellikle “pekiştirilmiş mastar eki” muamelesi görmüş
birleşik bir ektir. Örneğin Gencan, mastarların -lIK ekiyle pekiştirilmiş -mAKlIK yapısı
olduğunu ancak örnek sözcüklerdeki -mAKlIK ekinin mastar eki ile değiştirildiğinde
anlamsal fark olmadığını hatta cümlenin ses kakışmasından kurtulduğunu bu sebeple mAKlIK ekinin yaygın olmadığını belirtmiştir (1971: 178-179). Gülsevin, ekin mastar eki
ile aynı fonksiyonda kullanılan ikinci derecede işlek olan mastar eki olduğunu
belirtmiştir (2011: 122). Banguoğlu mastar ekinin -lIK ekiyle uzatılmış biçimlerinin
sözcüğü daha da adlaştırdığını belirterek görmeklik, anlamaklık, tanımaklık, bilmeklik
örneklerini vermiş ve Türkçede bu kullanımın çok az olduğunu aktarmıştır (1986: 227).
Argunşah, -mAK ekinin üzerine ad yapım eki olan +lIK ekinin gelmesiyle oluşan mAKlIK ekinin eyleme “-ma işi” anlamını verdiğini söylemiştir (2013: 110). Özkan
gelmeklik, almaklık örneklerinde görülen mastar eki üzerine eklenen+lIK ekinin, ekin
fonksiyonunu kuvvetlendirmek üzere eklendiğini belirtmiştir (2014: 157). Eraslan -mAK
eylemden hareket adı yapan yapım ekinin +lIG/ +lIK ekleriyle genişlemiş şekillerin Eski
Türkçe, Orta Türkçe, Harezm Türkçesi ve özellikle Çağatay Türkçesinde yaygın bir
şekilde kullanıldığını belirtmiştir (2004: 927) Korkmaz -lIK eki ile genişletilen -mAK’lı
ad-eylemin, bilmeklik, görmeklik, tanımaklık örneklerinde görüldüğü gibi hareket
bildirme özelliğinden sıyrılarak soyut bir ada dönüştüğünü; -mAKlIK ekinin Eski
Anadolu Türkçesinde canlı ve yaygın olduğu hâlde Türkiye Türkçesinde canlılığını
yitirdiğini belirtmiş; eki “kalıntı” olarak nitelendirmiştir (2003: 878-879). Dilmen 1930
basımlı gramer kitabında -mAKlIK ekinin o dönemdeki eserlerde artık pek
kullanılmadığı bilgisini vermiştir (1930: 53). Banguoğlu 1940 basımlı gramer kitabında
-mAKlIK ekinin artık yazı dilinde işlekliğini kaybettiğini (1986: 270), Ludwig Peters
1947’de yayımladığı dil bilgisi kitabında -mAKlIK ekinin o dönemde kullanımının
zayıfladığını ve neredeyse hiç kullanılmadığını belirtmiştir (1947: 95). Bu bilgilerden
hareketle -mAKlIK ekinin 1950’lere doğru Türkiye Türkçesinde kullanımdan
düştüğünü, dildeki işlevini kaybettiğini söylemek mümkündür (Gülen 2020: 132).
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Ayrıntılı bilgi için bkn. Argunşah & Güner 2015: 83; Banguoğlu 1986:227; Berbercan 2011: 65;
Ergin 2013: 185-186; Gülsevin 2011:142; Gabain 2007: 53; Gencan 1971: 177; Karaağaç 2012:
277-279; Korkmaz 2003: 95- 96; Mansuroğlu 2012: 15; Özkan 2000: 18.
Ayrıntılı bilgi için bkn. Argunşah 2013: 104-105; Argunşah ve Güner 2015: 77; Banguoğlu 1986:
165- 168; Ergin 2013: 155-157; Gabain 2007; 44; Gencan 1971: 163-164; Karaağaç 2012: 256258; Karamanlıoğlu 1994: 29-31; Korkmaz 2003: 53-55.

Ekin tarihçesine kısaca bakıldığında Orhon Türkçesi döneminde birleşik ekin ilk
kısmını oluştıran -mAK eki tespit edilmiş 150 ancak -mAKlIK eki tanıklanmamıştır.
Uygur Türkçesi döneminde; asılmaklıg çokluk (DPKAM 19/19), ara bolmaklıg (EUES
2021: 57), amranmaḳlıġ sevme (EUTG 550); çolmaḳlıḳ ıstırapsız, sakat olmayan (EUTG
565); timeklig denecek (EUTG 117), yarlıḳamaḳlıġ (EUTSV 390)151; Karahanlı Türkçesi
dönemi metinlerinde ayıtmaklık sormak, soru (KB 979), titremeklik sarsıntı, titreme
(TİEM 73 241r/7), yarlıḳamaḳlıḳ rahmet, merhamet, bağışlama (RKT 25/22a3,
28/66a2, 28/30b1; TİEM 73 287r/9) sunmaḳlıḳ ibadet, kulluk etme (RKT 31/26a1),
tegürmeklik tebliğ (RKT 30/46b1), ḫilāf bolmaḳlıḳ ayrılık, ihtilaf, uyuşmazlık (RKT
26/12b2), birikmeklik bir araya gelme (AH 443) aldamaḳlıḳ aldatma (TİEM 73, 106r/5);
Gregoryen Muhiti Kıpçak Türkçesi metinleri dışındaki Kıpçak Türkçesi metinlerinde
kopmaklık ölümden sonra dirilme (CC 74b/18), sövmeklik sevme, sevgi (CC 63b/6),
baḳmaḳlıḳ bakma, bakış (KTS 2007: 22) bermeklik vermek (TZ 49b9), almaḳlıḳ alma işi
(TZ, 138); Harezm Türkçesi dönemi metinlerinde açılmaḳlıḳ açılmalı, açılan (ME
218/2), kizlemeklik gizleme (HŞ 254), koymaklıḳ koyma (HŞ 571), körmeklik görme,
görmek (KE 17/3), buluşmaḳlıḳ dostluk, yakınlık; hemfikir olma (HŞ 628),
ḳılmaḳlıḳ/ḳılmaḳlıġ kılmak, yapmak, etmek (NF 275/11, 366/15), ḳopmaḳlıḳ yükselme,
ayağa kalkma (MM 127/4, 134/1, 240/3), oḳımaḳlıḳ okumalık (MM 182/3) bilmeklik
bilgi, bilme (KE 42r/6, HŞ 4293); Çağatay Türkçesi dönemi metinlerinde berkitmeklik
sağlamlaştırmak, güçlendirmek (BN 94a/7-8), su içmeklik su içmek (NŞ 263/2)
éşitmeklik işitmek (FŞ 347/93), yaşurmaġlıġ gizlemek (Eckmann 2003: 15/7) almaġlıḳ
alınacak veya istenecek şey (BL 49/64) yumaġlıḳ (BL 339/935), yaḳmaḳlıḳ (BL
387/1080), yügürmaġlıġ yürümek (ÇTS 1264); Eski Anadolu Türkçesi döneminde
begenmeklik beğenme, hoşlanma” (KG 159a/1-2), bilmeklig bilmek (BH 42b 959),
almaḳlıġ almak (GN 303/1421; gitmeklig gitmek (GN 121/504); utanmaḳlıġ utanmak
(SN 484/M283-4264) gelmeklig gelme (MŞ 63/M54b-14), ıraḳ ṭutmaḳlık uzak tutmak
(MR N35b/1-2) örnek olarak verilebilir.
Çalışmanın hacmini aşmamak için diğer dönem metinlerinde söz konusu birleşik
ekin bulunduğu sözcükler ve anlamları verilmiştir. Birleşik ekin bulunduğu cümleyi
vererek ekin anlam katkısını ve de günümüzdeki kullanım özelliklerini yansıtması
amaçlandığından yakın dönemi içine alan Osmanlı Türkçesi ve Modern Türkçe dönemi
örnekleri sınırlı sayıda cümle içinde verilmiştir. Bundan benim ölmekliğim lâzım
gelmez ya… Böyle araba gönderip de konağına celb ettirmekliğin vechi
bilinemediğinden… Gece orada kalmaklığım için icbâr eylediler (Midhat 1870) Son
sahifeyi çevirmeden kitabı elimizden atamamaklığımız sırf bundan olmuşsa, bu roman
sadece bu eğlence veya macera kitabıdır (Örik 1928: 77). Yukarıda tanımamaklıktan
gelirim… Artık tanımamaklıktan gelmek hakkım (Karay, Nilgün 1952, Gencan 1971:
179). Siyasal dengemiz alt üst olur; terazinin dili bizimle eğlenir gibi düşmana doğru
alabanda eder; sözgelimi, bir yirmi beş dirhemliğin konulmamasına engel
olmamaklığımızın başarısı ile öğünürüz (Rasim 1978: 119) Harbiye Nazırı bir zabitten
150
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armaḳçı “aldatıcı, sahtekâr”: Begleri bodunı tüzsüz üçün tabgaç bodun tebligin kürlügin üçün
armakçısın üçün inili eçili kikşürtükin üçün begli bodunlıg yanaşurtukin üçün türük bodun
illedük ilin ıçgınu ıdmış (KTY: D,6). Tekin eki sadece –mAk şeklinde değil -mAk + çI eklerinden
oluşan eyleyici ad yapan -mAkçI birleşik eki olarak değerlendirmiştir (2003: 166).
Bayraktar, Uygur Türkçesinde addan ad yapma eki -lIK ile değil, addan sıfat yapma eki -lIg ile
kullanıldığını, bu yüzden Uygur Türkçesinde mastar olarak kullanılmadığını, sıfat yaptığını
belirtmiştir (2018: 18).
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böyle bahsedişinize çok kızdı; sizi takip etmekliğimi söyledi (Atay 1970: 20). Türkiye
Türkçesinin başlangıç dönemlerinde kaleme alınan eserlerde -mAKlIK eki işlek olmasa
da kullanılmıştır ancak günümüzde bu işleklik neredeyse kaybolma düzeyindedir.
Güncel Türkçe Sözlük’te de az sayıda örnekle sınırlıdır: anlamaklık “anlama, kavrama”,
ağlamaklık “ağlamaklı olma durumu”, kaçmaklık “kaçma durumu”, benzemeklik
“benzer olma durumu” (https://sozluk.gov.tr/).
2. İnceleme
Orta Türkçenin batı kolunu oluşturan Volga’dan Diyenper’e hatta Balkanlara kadar
uzanan ve Deşt-i Kıpçak olarak adlandırılan geniş bir alana yayılmış Kıpçak Türkçesi’nin
kolu Gregoryen Muhiti Kıpçak Türkçesi; 1521-1699 arasında Kiev, Kamenets, Suçov,
Şeret, Lviv, Lutsk ve Vladimir bölgelerinde yazılan tarihî kroniklerin, hukuk
belgelerinin, mahkeme tutanaklarınin, filolojik, dinî, edebî ve doğa bilimleriyle ilgili
eserlerin dilidir. Günümüzde Viyana Mekhitarist Kütüphenasi, Viyana Millî
Kütüphanesi, Venedik Mekhitarist Kütüphanesi, Paris Millî Kütüphanesi, Wroclaw
Ossolineum Kütüphanesi, Krakow Chartorysky Müzesi, Gerla Bölge Müzesi, Erivan
Matenadaran Kütüphanesi, Leiden Üniversite Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir.
Yaklaşık otuz bin sayfalık muazzam bir hacme sahip GMKT metinlerinin çok büyük
bir bölümünü kapsaması sebebiyle bu çalışmada Aleksandr Garkavets’in Kıpçakskoe
Pismennoe Nasledie I, Katalog i Teksti Pamyatnikov Armyanskim Pismom,
Kıpçakskoe Pismennoe Nasledie II, Pamyatniki Duhovnoy Kulturi Karaimov,
Kumanov-Polovtsev i Armyano- Kıpçakov ve Katalog i Teksti Pamyatnikov
Armyanskim Pismom ve Kıpçakskoe Pismennoe Nasledie III adlı eserleri taranmıştır.
Elde edilen veriler bağlam çerçevesinde değerlendirilmiştir ancak -mAKlIK ekiyle
türediği tespit edilen 204 adın tamamının geçtiği cümleyi vermek çalışmanın hacmini
aşacağı için ilgili bölümün sonunda sınırlı sayıda örnek cümle verilmiştir. Yine oldukça
işlek bir kullanımı olan mAKlIK eki ile türeyen adların geçtiği yerlerin bilgisi çalışmanın
hacmini aşacağından söz konusu adların Katalog i Teksti Pamyatnikov Armyanskim
Pismom ve Kıpçakskoe Pismennoe Nasledie III adlı sözlükteki yeri yay ayraç içinde
verilmiştir.
Eski Türkçeden Türkiye Türkçesinin başlangıç dönemine kadar metinlerde
tanıklanan ancak günümüzde kullanımdan düşen -mAKlIK eki GMKT metinlerinde
bütün eylem kök ve gövdelerine gelerek eylemlerin geçici hareket adlarını, soyut adlar
ve kalıplaşarak kalıcı adlar, terimler türetmiştir.
2.1. Soyut Ad Türetme
GMKT metinlerinde -mAKlIK eki, çok sayıda eylemden türeyen ve eylemi çağrıştıran
soyut adlar yapmıştır: açıḫmaḫlıḫ açlık, kıtlık (25), açılmaḫlıḫ açıklık, dürüstlük,
samimiyet (26), açımaḫlıḫ hayal kırıklığı, kızgınlık, memnuniyetsizlik, sıkıntı (26),
alışmaḫlıḫ evlilik (82), aŋlamaḫlıḫ kavram, anlam; bilgi (114), aŋmaḫlıḫ hafıza, bellek,
anı (115), artıḫlamaḫlıḫ fazlalık, bolluk (139), ayamaḫlıḫ merhamet (180),
aylandırmaḫlıḫ sapkınlık (186), aytmaḫlıḫ anlatım, ifade (189), azdırmaḫlıḫ sapıklık,
ahlaksızlık (192), azmaḫlıḫ sapkınlık (194), baḫmaḫlıḫ falcılık, büyücülük (208),
baraḫmaḫlıḫ/beraḫmaḫlıḫ selam, kutsama; tebrik (218), barışmaḫlıḫ barış, uzlaşma
(221), barıştırmaḫlıḫ uzlaşma, mutabakat (223), bilmeḫliḫ/bilmeklik bilgi, farkındalık,
bilinç, bilgelik (271), bilmemeḫliḫ cahillik, bilgisizlik (271), birlemeḫliḫ birlik (277),
birlenmeḫliḫ birlik, vahdet (III, 278), biyenmeḫliḫ iyilik, iyi niyet, sempati (289),
biyenmemeḫliḫ hoşnutsuzluk (289), bolmamaḫlıḫ hiçlik, yokluk (311), boşatmaḫlıḫ af,
bağışlama (319), bularmaḫlıḫ yanılsama, kafa karışıklığı; sapıklık, ahlaksızlık (335),

buzulmaḫlıḫ/muzulmaḫlıḫ bozulmak, bozulmuşluk, yozlaşmışlık, çürümüşlük (349),
buzulmamaḫlıḫ yıkılmazlık, bozulmazlık dayanıklılık (349), çaḫmaḫlıḫ iftira; suçlama,
kınama (366), çalışmaḫlıḫ çalışkanlık, gayret, çalışma şevki (366), çeşmeḫliḫ kurtuluş
(381), çıdamaḫlıḫ dayanıklılık, kararlılık; sabır, tahammül, sebat (387), ḫarışmaḫlıḫ
karışıklık, anlaşmazlık (816), ḫarıştırmaḫlıḫ karışıklık (817), ḫorḫmaḫlıḫ korku (877),
ḫoyulmaḫlıḫ konum (877), ḫutḫarılmaḫlıḫ kurtuluş, kurtarıcılık (904), ḫutḫarmaḫlıḫ
kurtarma, kurtuluş (904), işlemeḫliḫ eylem, iş, faaliyet, imalat, üretim (629),
könenmeḫliḫ memnuniyet, zevk, mutluluk (725), körelmeḫliḫ nefret, kin (734),
körelmemeḫliḫ (734), körmeḫliḫ/körmeklik görme kabiliyeti (739), körünmeḫliḫ
görünürlük (742), küsenmeḫliḫ tutku, arzu (775), küstünmeḫliḫ inilti, feryat; şikâyet
(734), maḫtamaḫlıḫ övgü (940), meŋermeḫliḫ miras (966), oġraşmaḫlıḫ savaş,
mücadele (1039), oŋalmaḫlıḫ şifa (1055), oŋaltmaḫlıḫ şifâ (1055), öçalmaḫlıḫ intikam
(1087), öçeşlenmeḫliḫ öfke, kızgınlık (1087), öçeşmeḫliḫ/öçeşmeḫlik öfke, kızgınlık
(1088), ögmeḫliḫ övgü, övme, şereflendirme (1088), öldürmeḫliḫ/öldürmeklik cinayet
(1096), ölmeḫliḫ ölüm (1096), öpkelenmeḫliḫ öfkelenmek, kızgınlık (1099),
övrenmeklik/övrenmeḫliḫ öğrenim, tahsil (1107), övrenmemeḫliḫ cehalet (1107),
övündürmeḫliḫ övgü, yüceltme (1108), övünmeḫliḫ övgü, yüceltme (1108), saġaymaḫlıḫ
tedavi, iyileşme (1217), saḫınmaḫlıḫ tedbir, ihtiyat (1225), saḫlamaḫlıḫ saklama,
muhafaza (1226), seskenmeḫliḫ ürperti, heyecan, şok (1262), sezmeḫliḫ his, duygu,
duygusallık (1266), soyulmaḫlıḫ kıyım, katliam (1298), sövmeḫliḫ aşk, sevgi (1301),
suḫlandırmaḫlıḫ aç gözlülük, kıskançlık (1328), susamaḫlıḫ susuzluk (1332),
tanımaḫlıḫ(ları) bilme, idrak; kavram (1381), tanmaḫlıḫ inkâr; ihanet (1382),
taŋlamaḫlıḫ seçili, tercih (584), toġmaḫlıḫ doğuş; başlangıç (1468), toġurmaḫlıḫ
ebeveynlik (1471), toḫtalmaḫlıḫ iktidar, anlaşma, güçlendirme (1474), toḫtamaḫlıḫ güç;
kurulan düzen (1474), toḫtatmaḫlıḫ iktidar (1475), toymaḫlıḫ tokluk, doyma (hissi)
(1487), tügellemeḫliḫ mükemmellik, bütünlük, üstünlük (1521), tügelmeḫliḫ =
tügenmeḫliḫ (1522), tügenmeḫliḫ bitiş, son, ölüm (1523), tüzövmeḫliḫ düzenleme,
düzen, düzenlilik (1535), uruşmaḫlıḫ(lar) savaş, vuruşma (1559), ündemeḫliḫ çağırma,
çağrı (1578), yamanbaḫmaḫlıḫ kıskançlık (1637), yanmaḫlıḫ tutku (III, 1641),
yaŋılmaḫlıḫ hata, yanlış (1642), yaraşmaḫlıḫ uyumluluk, uygunluk; liyakat (1651),
yarlıġamaḫlıḫ merhamet, mağfiret (1659), yemirilmaḫlıḫ yıkım, çöküş, tahrip (1689),
yeŋmeḫliḫ zafer (1693), yerişmeḫliḫ başarma, başarı, yetişme, anlama (1702),
yetişmeḫliḫ kavrayış, anlayış (1704), yıġlamaḫlıḫ ağlama, ağıt, yas (1711), yırtmaḫlıḫ
haydutluk, eşkıyalık (1720), yöpsünmeḫliḫ kabul, benimseme; algılama (1732),
yubanmaḫlıḫ eğlence, keyif (1734), yügünmeḫliḫ/yügünmeklik ibadet, itaat (1743),
yüreklenmeḫliḫ öfke, kızgınlık (1748).
Zera belgilidir işi tenniŋ; bulardır: itlik, borniglik, murdarlıḫ, azmaḫlıḫ,
grabaşdlıḫ, caduluḫ, nenavist, paḫillik, yüreklenmeḫliḫ, hagaraglıḫ, ekiyüzçülük,
hercuacoġluḫ, yamanbaḫmaḫlıḫ, öldürmeḫliḫ, cimrilik, rısvaylıḫ da daġı ne ki buŋar
oḫşaştır. (I, 483) “Zira bedenin işleri bellidir; zamparalık, fahişelik, ahlaksızlık,
sapkınlık, putperestlik, cadılık, kin, hasetlik, öfke, kavga, ikiyüzlülük, kıskançlık, katillik,
cimrilik, rezillik ve buna benzer şeylerdir.” Sımarlamaḫ inam üçün da yeŋil köŋül bile
ḫuluḫ üçün, ḫaysından başḫa ki tez açıḫmaḫlıḫ bar üsne. (I, 509) Hepsinden başka
üzerinde hızlı bir şekilde (manevi) açlık var olduğundan inanç için ve hafiflemiş yürekle
kulluk için teslim olmak (gerekir). Haybatlıdır alışmaḫlıḫ barça bile da aruv töşek; evet
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itlerni da boṛniglerni yarġular Teŋri (III, 82, 630) “Kutsal döşekle kurulmuş tüm
evlilikler mübarektir, şüphesiz zamparaları ve fahişeleri Tanrı yargılar.” Ey, ki etkeysen
maŋa baḫmaḫlıḫ, ey, ki toldurgaysen sözün hreşdagnıŋ, ki yazıḫsızsen, baskaysen
zorlu ölümnü da bergeysen tekrar ölüden turmaḫ, avaḫ, avaḫ. (I, 290) “Ey, eğer bana
büyücülük yaparsan, ey, eğer elçinin sözünü tamamlarsan ve eğer günahsızsan, zorlu
ölümü zelil edersin ve ölüyü tekrar ayağa kaldırırsın, eyvah, eyvah!” Küçü bile bizim
barça ermenilerniŋ, buyruḫ etiyirmen da buyuruyurmen könülük bile yetkizmeḫliḫ, ki
ne bir de [yarġuga] yuvuḫ kelmegey da ketmegey, tek ançaḫ bizim buyruḫumuz bile,
da buyruḫ etermen barça bilmemeḫliḫni. (I, 186, 711) “Bizim bütün Ermenilerin gücüyle
adalet ve hukuki yükümlülük ile buyruk veriyorum ve buyuruyorum, bizim buyruğumuz
haricinde mahkemeye hiçbir akraba, yakın gelmeyecek ve gitmeyecek, bu konuda
bilgisizliği gideriyorum.” Sen zera evelgi adamnı yarattıŋ tarbiyatlı da yazıḫlı, aḫıl bile
aŋlamaḫka tügel işlerni, da yetiz bilmeḫliḫ bile körkeyttiŋ kendin. (III, 1388) “Sen doğal
ve günahkâr ilk insanı yarattın, bütün işleri kavraması için akılla ve mükemmel bir
bilgelikle güzelleştirdin.” Kün künnüŋ aḫtırır sözün, da keçe keçeniŋ körgüzür
bilmeḫliḫin. (III, 64) “Gündüz, gündüzün sözünü söyler; gece, gecenin bilgisini ortaya
koyar.”
2.2. Hareket Bildiren Ad Türetme
-mAKlIK, eylemin bir nevi mastar şekli olarak görev yaparak eylemlerdeki soyut olan
hareketleri adlandırıp bunları ad şekline sokan bir ek görevinde olmuştur. Geçişli
geçişsiz, olumlu olumsuz her eylemin kök ya da gövdelerine gelerek geçici kılış adları
yapmıştır. Bu özelliğinden dolayı GMKT’de bulunan eylem sayısınca geniş kullanım
alanı ve işlekliği vardır: aldamaḫlıḫ aldatma, dolandırıcılık, günaha sokma, baştan
çıkarma (70), aldanmaḫlıḫ kendini kandırma, yanlış beyan, aldanma (71), almaḫlıḫ
alma, edinme, benimseme (83), aŋılmaḫlıḫ anılmak (112), aŋlamaḫlıḫ düşünmek,
anlamak (114) arınmaḫlıḫ arınma, günahtan temizlenme (131), aytmaḫlıḫ konuşma,
söyleme (189), azdırmaḫlıḫ baştan çıkarma (192), azmaḫlıḫ azmak (194), boġulmaḫlıḫ
boğulma (305), enmeḫliḫ iniş (489), ḫarmalamaḫlıḫ dokunmak, el yordamıyla
hissetmek (816), haybatlamaḫlıḫ yüceltme (575), ḫaytarmaḫlıḫ (inanç için)
dönüştürme (838), ḫaytmaḫlıḫ dönüş (839), ḫılınmaḫlıḫ eylem, hareket (847),
ḫılmaḫlıḫ eylem, hareket (847), işitmeḫliḫ dinleme, işitme (628), keçikilmeḫliḫ gecikme
(666), keçikmeḫliḫ/keçikmeklik gecikme (666), kesmeḫliḫ kesme (687), külüşmeḫliḫ
gülme, kahkaha (770), maḫtanmaḫlıḫ övünme (940), olturmaḫlıḫ hapis yatma, ceza
çekme (1054), öpmeḫliḫ öpmek (1099), salmaḫlıḫ göndermek (1232), satmaḫlıḫ satış
(1246), sınalmaḫlıḫ sınama, deneme (1277), sınamaḫlıḫ sınama, deneme, kontrol
(1277), sormaḫlıḫ sorgulama, araştırma (1296), sözlemeḫliḫ söyleyiş, konuşma (1309),
sürkülmeḫliḫ sürünme, emekleme (1339), sürmeḫliḫ sürmek (tirlik sürmeḫliḫ: hayat
sürmek) (1340), tapunmaḫlıḫ tapınma, hürmet etme (1387), tarıḫmaḫlıḫ darlanmak,
umutsuzluğa düşmek, sıkıntı, huzursuzluk (1390), tartınmaḫlıḫ geri çekilme, kaçınma,
uzak durma (1392), tayılmaḫlıḫ yanılma, doğru yoldan ayrılma, sapkınlık; düşme,
alçalma (1403), taymaḫlıḫ yanılma, günah (1404), tenlenmeḫliḫ vücut bulma (1413),
tenlilenmeḫliḫ vücut bulma (1414), teprenmeḫlik/teprenmeḫliḫ hareket, harekete geçme
(1422), tergemeḫliḫ araştırma, doğrulama (1392), teşkirilmeḫliḫ(ler) değiştirilmek;
değişim, dönüşüm (1432), teşkirmeḫliḫ değişim, dönüşüm (1433), tıyılmaḫlıḫ
sonlandırma, duraklama, gecikme (1463), tirilmeḫliḫ diriliş (1446), toldurmaḫlıḫ
doldurma, yükleme (1477), tökmeḫliḫ dökülme, saçılma, boşaltma, yükün hafifletilmesi;

döküntü (1490), tökülmeḫliḫ dökülme, devrilme (1491), (ölüden) turmaḫlıḫ diriliş
(1510), tüşmeḫliḫ düşüş (1530), üleşinmeḫliḫ paylaşma, paylaşılma (1575), yabuşmaḫlıḫ
yapışma, kavrama (1619), yanmaḫlıḫ yanma (1641), yasamaḫlıḫ inşa etmek, imar
etmek, onarım; inşaat (1663), yemeḫliḫ yemek (III, 1688), yeŋilemeḫliḫ yenileme, eski
haline getirme (1196), yeŋirmeklik yenilenme, diriliş (1681), yeŋirtmeḫliḫ yenileme,
yeniden kurma (1681), yıġmaḫlıḫ bir araya toplamak, yığmak, biriktirmek (1712),
yıḫılmaḫlıḫ/yıġılmaḫlıḫ yıkılmak, düşmek, mağlup olmak (1713), yügünmeḫliḫ/
yügünmeklik ibadet etme; itaat etme (1743), yügürmeḫliḫ (hızlı) hareket (1744),
yürümeḫliḫ yürüme kabiliyeti (1749).
-mAKlIK ekinin daha çok eyleme hareket özelliği kazandırma işleviyle kullanıldığı,
eylemin hareket adını yaptığı örnekler incelendiğinde özellikle -mAK ekli ad-eylemlerin
-mAKlIK ekli hareket adarı ile birlikte kullanılması dikkat çekicidir. Cümle bağlam
çerçevesinde tahlil edildiğinde aynı cümlede hem -mAK hem -mAKlIK yapılarının aynı
işlevde kullanılması, ekin özellikle hareket adlarını karşıladığında pekiştirme amacı
taşıdığını göstermektedir: Ataga barışmaḫlıḫka, bizge arınmaḫka üleşiyir tenin da
ari ḫanın kendiniŋ. (I, 277, 986) “Senin bedenin ve kutsal kanın Ata’ya barışmayı, bize
arınmayı verir (paylaştırır).” Diğer örnekler: Alar sövükü üçün başladılar, da şaytan
bulġadı sövüknüŋ içine aldamaḫlıḫnı da aruvsuzluḫnu, egri biyenmeḫliḫni da
yamannı. (I, 570; III, 289) “Onlar aşkı uğruna başladılar, ama şeytan aşkın içine
aldatma, ahlaksızlık, kötü niyet ve kötülük karıştırdı.” Ḫaydan ki barça ten baġlanıp da
oḫşaş bolup barça boġunlar bile barıp kelmeḫleri bile sezdirmeḫke köre, ölçöv bile her
biriniŋ ülüşüne köre, artmaḫlıḫın teniniŋ eter yasamaḫına boyun kensiniŋ sövük bile.
(I, 486; III, 306) “Kendi bünyesinde her beden, bir araya gelmiş olan bütün üyeleri ile
sezgilerine göre hareket ederek, bedenini sevgiyle yaratması için kendisine düşen paya
göre bedenini çoğaltır (ürer).” Biyiklendi atı anıŋ yalġız, tapunmaḫlıḫ aŋar kökte da
yerde. (III, 1387) “Gökyüzünde ve yeryüzünde ona tapınma (var), yalnız onun adı
yüceltildi.” Yetkinçe boldu aŋar pustalıḫta; susamaḫlıḫta, suvsuzluḫta ḫuluḫ etti aŋar.
(I, 320) “Ona çölde eşlik etti, susamakta, susuzlukta ona kulluk etti.” Dörtünçi tahimdir,
ḫaysı ki yemeḫliḫ bile, ajsink’n aġız bile ḫoşlanır, ajsink’n tahimlenir. (III, 881)
“Dördüncü(sü) yemekle alınan tattır, yani ağızla keyif alınır, yani tat alınır.”
2.3. Somut Ad Türetme
ET’den itibaren tarihî metinlerde tanıklanan –mAKlIK biçimbirimi, eylem kök ve
gövdelerine eklenerek geçici/kalıcı hareket adı yapmanın yanı sıra kalıcı ad
yapabilmektedir: ayırılmaḫlıḫ bölme, bölüm; duvar, bariyer; ayrılık, ayrılmak (185),
ayırmaḫlıḫ bölme, duvar (185), aytmaḫlıḫ söz, hikâye (189), belgirtmeḫliḫ “ilan,
duyuru, görünüm; vahiy” (254), bermeḫliḫ sadaka, adak (260), bermeḫliḫkine sadaka,
adak (260), çıḫmaḫlıḫ çıkış (393), esirmeḫliḫ sarhoşluk (502), ḫolmaḫlıḫ yalvarma;
dilekçe (871), keçmeḫliḫ geçit (667), kögermeḫliḫ mavilik, morluk; pas (638, 639),
kökremeḫliḫ gök gürültüsü (723), sınmaḫlıḫ kırık; kırıklık (1279), sunulmaḫlıḫ kurban,
adak, bağış (1331), sürkülmeḫliḫ sürüngen (1339), titremeḫliḫ deprem (1450),
toldurmaḫlıḫ dolgu (1477), tüzmeḫliḫ yapı, inşaat, konut(ler) (1535), yanmaḫlıḫ ateş
(1641), yoluḫlamaḫlıḫ kaza, beklenmedik olay (1729), yoluḫmaḫlıḫ kaza, olay, olgu
(1730).
Povstat etserler cıns cınslar üsne da padşah padşah üsne, açlıḫ, ölet, da bolsar yer
titremeḫliḫ yer yerden, ḫaysı ki yıllarda ulu jal ble işittiḫ da kördüḫ. (II, 201) “Eski
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zamanlarda ulusların başka uluslar üzerine, padişahın padişah üzerine yükseldiğini;
büyük acılarla açlık, salgın hastalık ve deprem olduğunu işittik ve gördük.”
2.4. Terim Yapma
Metinlerde -mAKlIK eki özellikle hukukî terim türetmede dikkat çekicidir: aḫmaqliḫ
akış, akıntı; akışkanlık (62), almaḫlıḫ veraset (83), artmaḫlıḫ toplama, artma, artış;
artmak, çoğalmak (141), aşınmaḫlıḫ suç (158), bilinmeḫliḫ beyân, bildirim (271),
bölmeḫliḫ bölme, bölüm (326), ölçmeḫliḫ ölçü (1093), sözlemeḫliḫ söylem (II, 761),
tınmaḫlıḫ dinlenmelik (gün) Şabat günü, dinî dinlenme günü (1459), toḫtatmaḫlıḫ
hüküm, karar (1475), tölemeḫliḫ ödeme, tazminat (1492), tutunmaḫlıḫ yükümlülük,
taahhüt (1515), yetkizmeklik/yetkizmeḫliḫ hukuki yükümlülük, kovuşturma (1705).
Yarıḫlı biy da biy Zigmunt, Teŋriniŋ süvükü bile korol’ pol’skiy, ulu kn’az Litvanıŋ,
da Orusnuŋ, Prusnuŋ, daġın da özge uluslarnıŋ biyi da dediçi, etiyir aytmaḫlıḫ töreler
üsne da toḫtatmaḫlıḫ ermenilerniŋ munıŋkibik başlamaḫ bile da bu sözler bile. (I,
184, 706) “Aydın (açık görüşlü) Bey ve Bey Sigmund, Tanrı’nın sevdiği Polonya Kralı,
Litvanya’nın Büyük Dükü; Rus’un, Prusya’nın ve milletlerin beyi ve halefi Ermenilerin
haklarını ve hükümlerini bu ilke ve sözlerle ilan ediyor.” Men olturġuzıyırmen töreni
küçü bile Biy Teŋriniŋ, da küçü bile bizim töremizniŋ, korolumuznuŋ, da menim küçüm
bile, voytnuŋ, da küçi bile bu 6 ermeniniŋ, ḫaysı ki menim ḫatıma oltururlar, da küçü
bile bizim barça ermenilerniŋ, buyruḫ etiyirmen da buyuruyurmen könülük bile
yetkizmeḫliḫ. (I, 711) “Ben Rab Tanrı’nın gücüyle yasaları belirliyorum, bizim
töremizin, kralımızın, benim gücüm, voytun, benim yanımda yer alan bu altı
Ermeni’nin, bizim bütün Ermenilerin gücüyle adalet ve hukuki yükümlülük ile buyruk
veriyorum ve buyuruyorum.” Yeneçi, ḫaçan ki 2-si kelseler yarġu alnına da biri birine
ayb bergeyler borç üçün ya özge nemeler üçün, bizmilanip, a eger eki yandan ki
tanıḫları bolmasa, ol çaḫta anıŋkibik işlerni, kimni ki ündeptirler da tangay nemeni,
ale ündegenge dügül, kerek aytılgay yetkizmeklik aŋar, ol yan, ki ündelgendir, kerek
kendi ant içkey, ündegen kişige tügellegey töre bile. (I, 185) “Yine, eğer iki kişi mahkeme
huzuruna gelse ve birbirini borç ya da başka şeyler yüzünden kızıp suçlasalar ve eğer her
iki tarafın da tanıkları olmasa, o zaman, davanın açıldığı ve inkârın olduğu davalarda
davacıya değil, ayrıca ona kovuşturma anlatılmalıdır, davacının ant içip kanun önünde
davacının tüm ödemesini yapmalıdır.”
3. Sonuç
Türkçenin tarihî dönemlerinden itibaren kullanılan ve -mAK mastar ekinin üzerine
ad yapım eki olan +lIK ekinin gelmesiyle oluşan –mAKlIK birleşik eki, bütün tarihî
dönemler dikkate alındığında en üretken kullanımının GMKT metinlerinde olduğu
tespit edilmiştir. Sadece türetilen sözcük çeşitliliği değil, başka bir çalışmanın konusu
olan kullanım sıklığı da oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu ekle ilgili sonuçlar şu
şekilde sıralanabilmektedir:
1. Türkiye Türkçesi dönemine kadar yazılan eserler dikkate alındığında özellikle
GMKT metinlerinde, neredeyse -mAK mastar eki kadar sıklıkla kullanılan -mAKlIK,
eklendiği eylemden soyut ad türetmiş, eklendiği eylemin hareket adını yapmış,
kalıplaşma yoluyla somut adlar ve terimler türetmiştir.
2. Çalışmada GMKT metinlerinin taranan kısmında -mAKlIK ekiyle türemiş 204 ad
tespit edilmiştir. Tarihî dönemlerde görülmeyen bir çeşitlilik ve sıklıkla kullanıldığı
aşikâr olan ek, -mAK ekine göre sözcüğü daha çok adlaştırmış hatta soyutlaştırmıştır.

3. Söz konusu ekle türetilen sözcüklerin anlamı bağlam çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Tespit edilen toplam 204 addan sadece 12’si “Ermenice İncil için
Kıpçakça Sözlük” te madde başı olarak verildiğinden herhangi bir cümle içinde
değerlendirilmemiştir:
barıştırmaḫlıḫ,
yügürmeḫliḫ,
bölmeḫliḫ,
çaḫmaḫlıḫ,
sözlemeḫliḫ, toġurmaḫlıḫ, keçmeḫliḫ, bermeḫliḫ, bermeḫliḫkine, tölemeḫliḫ, tüzmeḫliḫ,
kökremeḫliḫ.
4. Tarihî dönem metinleri incelendiğinde daha çok eklendiği eylemin hareket adını
yaptığı (geçici kılış adları yaptığı) tespit edilirken GMKT metinlerinde bu ekin daha çok
soyut ad yaptığı tespit edilmiştir.
5. İstisnasız bütün eylem kök ve gövdelerine eklenebilen -mAKlIK eki sınırlı sayıda
olmak üzere aynı eylemden hem hareket bildiren ad hem soyut hem de somut ad
türetmiştir: yanmaḫlıḫ yanma (hareket bildiren ad), ateş (somut ad); tutku (soyut ad)
(1641).
6. Hem somut/soyut ad hem de hareket adı yaptığı örnekler incelendiğinde çokluk
ekini aldığı durumlarda genellikle somut ad, almadığı durumlarda hareket adı
yapmaktadır: sürkülmeḫliḫ (1339) çokluk ekini aldığında somut olan “sürüngen”
anlamını karşılamakta ancak almadığı durumlarda hareket adı olan “sürünme,
emekleme” anlamını karşılamaktadır.
7. Hareket bildiren adlarda sadece eyleme aşırılık anlamı verilmek istendiğinde
çokluk eki almışlardır.
8. Eylemi hareket adı yaptığı örneklerin birçoğunda -mAKlIK ekinin aslında -mAK
ekiyle aynı işlevde olduğu, herhangi bir pekiştirmenin olmadığı örnekler de mevcuttur.
Örneğin metinlerde könenmeḫliḫ memnuniyet, zevk, mutluluk (725) ve könenmeḫ
memnuniyet, zevk, mutluluk (725) aynı anlamda kullanılmıştır.
9. -mAKlIK ekini alan eylem; adın bütün işlevlerine sahip olmuş, çokluk eki başta
olmak üzere bütün ad çekim eklerini almış, tamlamalar kurmuş, cümlede özne, nesne
gibi her görevde bulunmuştur.
10. Türkçe’nin bütün dönemlerinde kalınlık-incelik uyumuna genelde bağlı olan ek
GMKT metinlerinde bu uyumun dışına çıkmıştır. GMKT’nin karakteristik
özelliklerinden biri olan /k/ ön damak ünsüzünün /ḫ/ya gelişmesi -mAKlIK ekinde de
görülmektedir. Özellikle ince ünlülü sözcüklere geldiğinde -meklik şeklini alması
beklenen ek, ünlülerini ince sıradan alırken ünsüzlerini kalın sıradan almıştır:
birlemeḫliḫ, çeşmeḫliḫ, yeŋirtmeḫliḫ…gibi152.
11. Ek Orta Türkçe döneminde görülen istisnaların aksine GMKT metinlerinde
düzlük-yuvarlaklık uyumuna katı bir şekilde uymuştur.
12. Karahanlı, Harezm ve özellikle Çağatay Türkçesi döneminde görülen ekin
sonundaki /-k/ sesinin tonlulaşması GMKT’de görülmemektedir.
13. -mAKlIK ekini alan eylemlerin adlaşarak yardımcı eylem aldığı örnekler, ekin
adlaşma seviyesini ne derece ileri götürdüğünün göstergesidir: ayamaḫlıḫ et- merhamet
etmek (180), baraḫmaḫlıḫ/beraḫmaḫlıḫ ber- selam vermek, tebrik etmek (218),
keçikilmeḫliḫ et- gecikmek (666)… gibi. Aynı şekilde yardımcı eylemler de söz konusu
ekleri alarak adlaşabilmektedir: bolmaḫlıḫ (311) yardımcı eylemle kurulan azad
bolmaḫlıḫ özgürlük (190-191), belgili bolmaḫlıḫ(lar) açıklık, kanıt (252, 311), borçlu
bolmaḫlıḫ
kusur,
kabahat
(311),
ḫarşı
bolmaḫlıḫ
muhalif
(311),

152

Transkripsiyonda kolaylık sağlanması için “açık e (ä)”, “normal e” harfiyle gösterilmiştir.
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tasbolmaḫlıḫ/taspolmaḫlıḫ lanetlenme, mahvolma, cehennem azabı (1393, 1394), utru
bolmaḫlıḫ karşı olmak (1565), ülüşlü bolmaḫlıḫ cemaat, komünyon (76),
bolmamaḫlıḫ (311) ile kurulan utru bolmamaḫlıḫ engel olmama, direnmeme,
iddiaların kabul edilmemesi, engelsiz, dirençsiz; etmeḫliḫ etmek (510) ile kurulan
ḫuluḫ etmeḫliḫ kulluk, hizmet (897), yaḫşı etmeḫliḫ iyilik (510), zanêdbat etmeḫliḫ
ihmal etmek (1765); etilmeḫliḫ sonuç; çalışma (510) ile kurulan fikir etilmeḫliḫ
düşünce çalışmaları (408); almaḫlıḫ alma, edinme, benimseme (83) ile kurulan boyın
almaḫlıḫ kabul, boyun eğme, kendi kendine dayatma (321), boyuna almaḫlıḫ (321),
boyu üsne almaḫlıḫ (84), öç almaḫlıḫ (84, 1087).
Kısaltmalar
AH
BH
bkn
BL
BN
CC
ÇTS
D
DPKAM
EUES
FŞ
GMKT
GN
HŞ
KB
KE
KG
KTS
KTY
ME
MM
MR
MŞ
NF
NŞ
RKT
SN
TDK
TİEM
TZ

: Atabetü’l Hakayık
: Bahrü’l-Hakâyık
: bakınız
: Bedâyiʿü’l-Lugat’
: Babur-nâme
: Codex Comanicus
: Çağatay Türkçesi Sözlüğü
: Doğu
: Daśakarmapathāvadānamālā
: Eski Uygurcanın El Sözlüğü
: Ferhâd ü Şîrîn
: Gregoryen Muhiti Kıpçak Türkçesi
: Garibnâme
: Hüsrev ü Şīrīn
: Kutadgu Bilig
: Kısasü’l-Enbiyā
: Kitab-ı Gunya
: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
: Kül Tigin Yazıtı
: Mukaddimetü’l-Edeb
: Mu’înü’l-Mürîd
: Münebbihü’r-Rākįdin
: Müntahab-ı Şifâ
: Nehcü’l-Ferādis
: Nevâdirü’ş-Şebâb
: Rylands Nüshası Kur’an Tercümesi
: Süheyl ü Nev-bahar
: Türk Dil Kurumu
: Satır-Altı Kur’an Tercümesi Türk ve İslam Eserleri Müzesi
: Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye
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Suhan Tüýliýew
Türkmen Sazynyň Perdeleri
Dilçi alym, türkolog Ýusup Azmunyň “Söz kökümiz – öz kökümiz” kitabynda türkmen
dilindäki örän jedelli, köp işlenmedik, kyn meselelere ylmy taýdan seljerme berilýär.
Alym bu ugurda örän köp işleri edipdir. Sözleriň gelip çykyşy taýdan haýsy dile
degişlidigini, manysyny anyklamakda kitabyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatly
maglumatlara baýdygyny belläp geçmek isleýärin. Dil – gymmatly hazyna hökmünde
asyrlaryň dowamynda giňelip, ösüp, özgerip, kämilleşip gelýän hadysa. Türkmen diliniň
sözlük goruny beýleki diller bilen baglylykda öwrenmek, seljermek aňsat iş däl, munuň
özi düýpli ylmy derňewleri talap edýän mesele.
Türkmen saz sungaty öwüşgine baý we çuň mazmunly eserleri bilen tapawutlanýar.
Olaryň saz perdesi, esasan, 7 basgançakly perdelere degişlidir. Bu saz perdeleri halk
aýdym-sazlarynyň, kompozitor döredijiliginiň perde gurluşynda esas hökmünde
ulanylýar.
Türkmen sazy perde gurluşy boýunça 2 topara bölünýär:
1-nji topara – tebigy perdelere esaslanýan aýdym-sazlar;
2-nji topara – türkmen sazynyň gadymy milli saz perdelerinde 153 dörän aýdymsazlar degişli.
I. Tebigy Perdelere Esaslanýan Aýdym-Sazlar
Tebigy perdelere esaslanýan halk aýdym-sazlarymyzy:
a) örän gadymy perdeler,
b) tebigy (gadymy grek) perdelere gabat gelýän nusgalar,
c) milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan tebigy perdeler ýaly toparlara bölmek
bolar.
Örän gadymy perdeler
Folklor aýdymlarynyň ses göwrümi 2, 3 basgançakdan ybarat nusgalary entek perde
gurluşy kemala gelmedik – örän gadymy döwre degişli edilýär. Olarda saz perdesi
(häzirki manysynda) bolmaýar we diňe saz perdeleriniň daýanç sesi (tonikasy) duýulýar.
Meselem, “Ýagyş ýagara geldi” aýdymy gadym zamanlarda gurakçylyk bolanda, ýagşyň
ýagmagyny isläp, uly adamlar tarapyndan aýdylýan däp-dessur aýdymy bolupdyr. Ol
soňra esasy manysyndan daşlaşyp, çagalar tarapyndan ýerine ýetirilýän sanawaç
häsiýetli aýdyma öwrülipdir.
Aýdymyň mazmuny: ýagyş ýaganda çagalar ýagşyň aşagynda oýnaýarlar. Olar
saçynyň ösmegini arzuw edýärler.
Bu aýdym 2 sesden ybarat bolup, onuň ses göwrümi: uly sekunda. Aýdymyň ilkinji 4
taktynda daýanç sesi – sol, ikinji 4 taktynda – lýa. Olaryň gezekleşmeginden bu sadaja
heň köp gezek gaýtalananda hem irizmeýär:
1. Ýagyş ýagara geldi

153

Türkmen sazynda “perde” sözi durnukly hem durnuksyz basgançaklaryň özara gatnaşygy (lad)
we dutaryň perdeleri ýaly manylarda duşýar. Bu söz kitapda lad manysynda gelende, köplenç,
perde görnüşde, dutar sazy bilen baglanyşykly ýerlerde bolsa (dutaryň sapyndaky perdeden
tapawutlandyrmak üçin), saz perdesi görnüşde dolulygyna ulanylýar.

Tebigy perdelere gabat gelýän nusgalar
Türkmen sazynda tebigy – ady gadymy grek halklaryndan gaýdýan 7 basgançakly
perdelere154 gabat gelýän aýdym-sazlar kän. Meselem, “Läle” folklor aýdymy – eoliý
perdesinde; “Göwnüm seni” halk aýdymy – miksolidiý perdesinde döräpdir:
2. A-eoliý Halk aýdymy “Läle”

3. A-miksolidiý Halk aýdymy “Göwnüm seni”

Milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan tebigy perdeler
Heňiň dowamynda perdäniň basgançaklarynyň arassa görnüşden peselen ýa-da
beýgelen görnüşe geçmegi türkmen sazyna mahsus milli aýratynlyklaryň biri bolup
durýar. Ýagny:
– heň ýokaryk gidende perdäniň basgançaklary arassa bolup, heň yza gaýdanda
olaryň käbiri peselýär;
– heň aşak gaýdanda basgançaklar beýgelip, soň arassa görnüşe geçýär;
– perdäniň dürli basgançaklary arassa we peselen ýa-da beýgelen görnüşlerde
gezekleşýär.
Netijede, ses hatarynyň düzümi çylşyrymlaşýar.
“Sen-sen” halk aýdymynda frigiý perdesiniň IV bagsançagy arassa we peselen
görnüşlerde gelýär:
4. A-frigiý Halk aýdymy “Sen-sen”

154

Halk aýdym-sazlarymyzyň perde gurluşyny gadymy grek atlaryna esaslanýan perdelere salmak
türkmen sazynyň grek sazyndan täsirlenendigini aňlatmaýar. Gadymy grek atlaryna esaslanýan
7 basgançakly perdeler saz äleminde giňden ulanylýandygy sebäpli, türkmen sazynyň perde
gurluşynyň derňewinde beýan edilen pikiriň halkara derejesinde düşnükli bolmagy üçin, şol
perdelerden ugur almak amatly bolýar.
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“Mary-Şahu-Jahan” halk aýdymynda IV basgançagy arassa we peselýän frigiý
perdesiniň aýdym-sazlarynda IV peselen basgançak çyzylan mordent görnüşinde alnyp,
soňra II basgançaga geçilende (kiçi tersiýa), ol basgançaklaryň arasynda artdyrylan
sekundanyň öwüşginindäki heň öwrümi döreýär. Bu heň öwrümli frigiý perdesine
artdyrylan sekunda meňzeş öwüşginli perde155 diýilýär:
5. A-frigiý Halk aýdymy “Mary-Şahu-Jahan”156

“Gözelim” halk aýdymynda eoliý perdesiniň II, IV, V basgançaklary arassa we peselen
görnüşlerde owazlanýar:
6. A-eoliý Halk aýdymy “Gözelim”

Şeýlelikde, perdäniň basgançaklarynyň peselmegi, beýgelmegi bilen heňiň perde
gurluşy adyny gadymy grek halklaryndan alyp gaýdýan perdeleriň çäginden çykyp, başga
bir – diňe türkmen sazyna häsiýetli perdä öwrülýär. Meselem, frigiý perdesinde “Sensen” halk aýdymyndaky ýaly IV basgançak arassa we peselen görnüşlerde üýtgäp
duranok ahyryn (4-nji mysal). Şonuň üçin bu aýdymyň perdesi frigiý däl. Şol sebäpli
milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan tebigy perdeler barada maglumat berlende,
olaryň haýsy basgançaklarynyň peselip-beýgelýändigi görkezilse has dogry bolar.
Meselem, “Sen-sen” halk aýdymynyň perdesi IV basgançagy arassa we peselen
görnüşlerdäki frigiý perdesiniň ses hataryna gabat gelýär.
II. Türkmen Halk Aýdym-Sazlarynda Tebigy Perdeleriň Ulanylyşy (Umumy düşünje)
Halk aýdym-sazlarynda saz perdeleriniň tutýan orny.
Olaryň daýanç sesi we daýanç sazlaşygy
Tebigy perdelere esaslanýan türkmen halk aýdym-sazlarynyň diňe I basgançagy
durnukly bolýar. Oňa daýanç sesi (tonika) diýilýär.
Folklor aýdymlary göwrüm taýdan kiçi bolup, olaryň heňi, köplenç, bir saz perdesiniň
çäginde galýar. Şol sebäpli, folklor aýdymlarynyň bir daýanç sesi bar.
155

156

Ş. Gullyýewiň adalgasy. Bu adalga rus dilinde «лад с ложной увеличенной секундой»
görnüşinde berilýär. // Ш. Гуллыев. Искусство туркменских бахши. – Aшхabaд: Ылым,
1985. С. 74.
Nota geçiren M. Aşyrow.

Halk aýdymlarydyr dutar, gyjak, gargy tüýdük sazlary birnäçe bölümden ybarat
göwrümli eserler bolansoň, heň başga saz perdelerine-de geçýär. Şonda eseri başlaýan
perde – esasy perde, onuň I basgançagy – esasy daýanç sesi hasaplanýar we has
durnuklylygy bilen tapawutlanýarlar.
Eseriň dowamynda duşýan beýleki perdelere – wagtlaýyn perde, olaryň I
basgançagyna – wagtlaýyn daýanç sesi diýilýär. Wagtlaýyn perdeler özüniň daýanç
sesine ýetende, belli bir derejede, durnuklylyk gazanylýar. Muňa garamazdan, eser
tutuşlygyna alnanda, wagtlaýyn perde esasy perdä görä durnuksyz bolýar we ol esasy
perdä geçmäge ymtylýar.
Gargy tüýdük sazlary bir sesli bolansoň, olarda esasy perdäniň I basgançagyna –
esasy daýanç sesi, wagtlaýyn perdäniň I basgançagyna – wagtlaýyn daýanç sesi diýilýär.
Dutar sazlarynda, dutarda sazandarlyk edilýän aýdymlarda heň, esasan, dutaryň
aşaky kirşinde ýerine ýetirilýär. Ýöne dutaryň kirişlerine bile kakylansoň, saz iki sesli
görnüşde ýaňlanýar.
Şeýlelikde, I basgançagynyň iki sesli görnüşde owazlanmagyndan daýanç sazlaşygy
emele gelýär. Şoňa görä-de, dutar sazlarynda, halk aýdymlarynda esasy perdäniň I
basgançagynda döreýän sazlaşyk – esasy daýanç sazlaşygy, wagtlaýyn perdäniň I
basgançagynda döreýän sazlaşyk – wagtlaýyn daýanç sazlaşygy bolar.
Boş kakuw sazlaşygy.
Halk aýdym-sazlarynyň dürli belentlikde ýerine ýetirilişi
Dutaryň perdelerine basman, açyk kirişlerine kakylyp alynýan owaza boş kakuw
diýilýär. Häzirki döwürde dutar çalmak nota boýunça hem öwredilýär. Şonda, esasan,
dutaryň boş kakuwy e1-a1 bolan belentlik ulanylýar157. Ýöne, halypalar gadymdan bäri
halk aýdym-sazlaryny ýerine ýetirende dutaryň, gyjagyň kirişlerini aýdym-sazyň
mazmunyna, aýdymçynyň ýerine ýetirijilik mümkinçiligine, aýratynlyklaryna görä dürli
belentlige düzüpdirler. Meselem, W. Uspenskiý bilen W. Belýaýewiň “Türkmen sazy”
kitabynda dutaryň, gyjagyň boş kakuwy d-g, e-a, a-d1, h-e1, cis1-fis1, d1-g1 we ş. m.
belentliklerde owazlanýan aýdym-sazlaryň nota ýazgysy bar.
Bu däp häzirki döwürde-de dowam edýär.
Boş kakuwyň daýanç sazlaşyk ähmiýeti
Köp aýdym-sazlarda heňiň I basgançagynyň sazlaşdyrylyşy boş kakuwa gabat gelýär.
Şeýlelikde, arassa kwarta düzülen dutarda saz perdesiniň daýanç sazlaşygy arassa
kwarta bolar.
Bu hadysa tebigy perdelere gabat gelýän nusgalarda we milli aýratynlyklary bilen
tapawutlanýan tebigy perdelerde duşýar.
Eoliý saz perdesi
Eoliý perdesi aýdym-sazlarda esasy perde hökmünde duşýar.
Bu perdäniň I basgançagy a1 belentlikde ýaňlanýar158.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (e1-a1).
Heň perdäniň daýanç sazlaşygynda tamamlanýar:
7. eoliý perdesi

157
158

Halk aýdym-sazlary nota sol açarynda geçirilýär. Şonda dutaryň sesi nota ýazgysyndakydan 1
oktawa aşakda owazlanýar. Meselem, notada ýazylan – e1-a1, owazlanýar – e-a we ş. m.
Şu ýerde we VIII babyň dutar sazyna degişli maglumatlarda kirişleri e1-a1 belentlige düzülen
dutar göz öňünde tutulýar.
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“Aga begler” halk aýdymy dutarda çalnanda “Gapdal heňi” diýlip atlandyrylýar. Sazyň
başlangyç bendi a-eoliý perdesinde owazlanýar:
8. A-eoliý Halk sazy “Gapdal heňi”159

Doriý saz perdesi
Doriý perdesi halk aýdym-sazlarynyň şirwan bölüminde wagtlaýyn perde hökmünde
duşýar.
Perdäniň I basgançagy boş kakuwdan 4 basgançak ýokarda – d2 belentlikde
ýaňlanýar.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (d2-a2).
Bendiň soňunda saz daýanç sazlaşygy boş kakuwa (е1-а1) gabat gelýän esasy perdä
dolanýar:
9. doriý perdesi160

“Teşnit” dutar sazynyň şirwan bölüminde heň d-doriý perdesinde ýaňlanýar we
soňunda a-frigiý perdesine geçýär:
10. d-doriý-a-frigiý Halk sazy “Teşnit”161

Ioniý we miksolidiý saz perdeleri
159
160
161

Nota geçiren Ý. Rejebow.
Şu ýerde we işiň dowamynda saz perdeleriniň ses hatarynda bitinlik nota bilen – dutaryň boş
kakuwy; ýarymlyk nota bilen – beýan edilýän saz perdesiniň daýanç sazlaşygy görkezildi.
Nota geçiren Ý. Rejebow.

Ioniý we miksolidiý saz perdeleri, köplenç, halk aýdym-sazlarynyň şirwan bölüminde
wagtlaýyn perde hökmünde duşýar.
Bu perdeleriň I basgançagy boş kakuwdan 4 basgançak ýokarda – d2 belentlikde
ýaňlanýar.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (d2-a2).
Şirwan bölüminiň başynda ioniý ýa-da miksolidiý perdelerinde başlanan saz bendiň
soňunda daýanç sazlaşygy boş kakuwa (е1-а1) gabat gelýän esasy perdä dolanýar.
Ioniý we miksolidiý perdeleriniň aýratynlygy:
a) heňiň ses göwrümi perdäniň ilkinji 6 basgançagyna ýerleşse, saz ioniý perdesiniň
öwüşgininde gelýär. Ýöne, heň VII basgançaga (c3) tarap ýene bir ädim ädende,
perdäniň ioniý däl-de, miksolidiý perdesidigi belli bolýar:
11. ioniý we miksolidiý perdeleri

“Hajygolak” dutar sazy birnäçe bölümden durýar. Onuň 1-nji bölüminiň şirwanynda
heň D-ioniý perdesiniň çäginde galýar we sözlemiň soňunda a-kyrklara – sazyň esasy
perdesine geçýär:
12. D-ioniý-a-kyrklar Halk sazy “Hajygolak”-1162

“Gökdepe mukamy” dutar sazynyň şirwan bölüminiň 1-nji sözleminde heň ioniý
perdesinde başlanýar. 2-nji sözlemde heňiň ösdürilişi has giňräk aýlanyp, c3 –
miksolidiý perdesiniň VII basgançagyny hem öz içine alýar.
Heň her sözlemiň soňunda frigiý perdesine gaýdyp gelýär:
13. D-miksolidiý-a-frigiý Halk sazy “Gökdepe mukamy”163

162
163

Nota geçiren Ý. Rejebow.
Nota geçiren O. Annanepesow.
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Halk aýdym-sazlarymyzda ioniý öwüşginde gelýän nusgalar kän. Sazyň derňewinde
olar (12-nji mysal) – ioniý perdesi, heňiň ösdürilişi miksolidiý perdesini
alamatlandyrýan VII basgançaga ýetse (13-nji mysal) – miksolidiý perdesi görnüşde
bellenilýä
Bellik: “Gökdepe mukamyndan” alnan parça (13-nji mysal) daýanç sazlaşygy d2-a2
bolan wagtlaýyn miksolidiý perdesine degişli bolup, bu ýagdaý dutar sazlarynyň şirwan
bölüminde duşýar.
Ýöne miksolidiý perdesi halk aýdym-sazlarymyzyň başynda esasy saz perdesi
hökmünde hem ulanylýar. Oňa “Göwnüm seni” halk aýdymynyň heňi (3-nji mysal)
aýdyň mysal bolup biler.
Miksolidiý perdesi sazda esasy perde bolanda, onuň I basgançagy – a1.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (e1-a1).
Heň perdäniň daýanç sazlaşygynda tamamlanýar.
Frigiý saz perdesi
Frigiý – halk aýdym-sazlarymyzda iň kän ulanylýan perdedir. Ol öwüşginine
baglylykda, daýanç sazlaşygy I basgançakda (boş kakuwda), şeýle hem IV we VI beýgelen
basgançaklarda ýerleşýän görnüşleri bardyr.
I basgançagyň frigiý perdesi (adaty görnüşi)
I basgançagyň frigiý perdesi (adaty görnüşi) aýdym-sazlarda esasy perde hökmünde
duşýar.
Onuň I basgançagy a1 belentlikde owazlanýar.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (e1-a1).
Heň perdäniň daýanç sazlaşygynda tamamlanýar:
14. frigiý perdesi

“Teşnit” dutar sazynyň başlangyç bendi a-frigiý perdesinde owazlanýar:
15. a-frigiý Halk sazy “Teşnit”164

IV. basgançagyň frigiý perdesi
IV basgançagyň frigiý perdesi (IV frigiý) halk aýdym-sazlarynda wagtlaýyn perde
hökmünde gelýär.
IV basgançagyň frigiý perdesi aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
a) perdäniň I basgançagy boş kakuwdan 4 basgançak ýokarda – d2 belentlikde
ýaňlanýar.
b) daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (g1-d2);
c) perdäniň I basgançagyndan aşakdaky VI basgançak beýgelýär (h1) we daýanç
sazlaşygyna tarap h1-c2-d2 heň öwrümi emele gelýär:
164

Nota geçiren Ý. Rejebow.

16. IV basgançagyň frigiý perdesi

d) bu perdäniň sazlarynda IV arassa (g2), V arassa (a2) basgançaklar bilen bir hatarda
olaryň peselen (ges2, as2) görnüşleriniň duşmagy mümkin;
e) heň daýanç sazlaşygy boş kakuwa (e1-a1) gabat gelýän saz perdesinde
tamamlanýar.
IV basgançagyň frigiý perdesiniň tamamlanşynyň 2 görnüşi barada
IV basgançagyň frigiý perdesiniň heňleriniň tamamlanyşynyň 2 görnüşi bar.
1-nji görnüşi. Dutar sazynyň 1-nji bendinde heň daýanç sazlaşygy dutaryň boş
kakuwyna (e1-a1) gabat gelýän saz perdesine dolanýar.
“Ýar, derdiňden” dutar sazynda 1-nji bendiň mazmun taýdan esasy bölegi d-IV
frigiýde ýaňlanyp, heň soňra a-frigiýe geçýär:
17. D-IV frigiý-a-frigiý Halk sazy “Ýar, derdiňden”, 1-nji bent165

2-nji görnüşi. IV basgançagyň frigiý perdesi dutar sazlarynyň şirwan bölüminiň
öňünden gelýän bentde öz (IV frigiý) perdesinde galýar we onuň daýanç sazlaşygynda
(g1-d2) tamamlanýar:
18. D-IV frigiý Halk sazy “Ýar, derdiňden”, 2-nji bent

165

Nota geçiren Ý. Rejebow.
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VI beýgelen basgançagyň frigiý perdesi
VI beýgelen basgançagyň frigiý perdesi (VI frigiý) halk aýdym-sazlarynyň şirwan
bölüminde duşýar. Ol saza wagtlaýyn girip, köplenç, D-ioniý perdesine geçýän ýaly
äheňde başlanýar we gysga pursatlyk, käbir sazlarda birnäçe bendi emele getirýän
dowamlyklarda bolýar.
Heň D-ioniý perdesiniň üsti bilen sazyň esasy perdesine geçýär we onuň daýanç
sazlaşygynda (e1-a1) tamamlanýar.
VI frigiýiň aýratynlyklary:
a) perdäniň I basgançagy boş kakuwdan 6 basgançak ýokarda – fis2 belentlikde
ýaňlanýar;
b) daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (cis2-fis2).
ç) perdäniň I basgançagyndan aşakdaky V basgançagy arassa (cis2) bolup, ýokarky V
basgançagy peselen (c3) ýagdaýda gelýär we ol sesler öz aralarynda kemeldilen
oktawany (cis2 – c3) emele getirýär;
d) perdäniň I basgançagy bilen V peselen basgançagynyň arasy bolsa, kemeldilen
kwinta (fis2 – c3) deň bolýar:
19. VI beýgelen basgançagyň frigiý perdesi

“Dön göwnüm” dutar sazynyň esasy saz perdesi kyrklar bolup, onuň bir bentden
ybarat şirwan bölümi VI beýgelen basgançagyň frigiý saz perdesinde owazlanýar. Heň
bendiň soňunda eseriň esasy – kyrklar saz perdesine dolanýar:
20. fis-VI frigiý-a-kyrklar Halk sazy“Dön göwnüm”166

166

Nota geçiren Ç. Ahunow.

“Dön, göwnümde” saz esasy perdä D-ioniý perdesiniň üsti bilen gaýdyp gelýär.
Türkmen Sazynyň Gadymy Milli Saz Perdelerinde Dörän Aýdym-Sazlar (Umumy
düşünje)
Türkmen sazynyň gadymy milli saz perdeleri barada meselä geçilmänkä, dutaryň
kirişleriniň düzülişi, dutaryň sapynda perdeleriň ýerleşişi we olaryň ady barada
maglumat berilse, soňky ediljek esasy gürrüňler has düşnükli bolar.
Dutaryň düzülişi
Dutar, esasan, arassa kwarta düzülýär. Dutarda başga düzgünde çalynýan aýdymsazlar hem bar.
Dutar kirişleriniň unisona düzülişi. Ödeniýaz Nobadow gargy tüýdük heňlerinden
dörän “Uzuklar”, “Ýagma bulut”, “Sona gelin”, “Daraýy donly” ýaly sazlary dutaryň
unison düzgüninde çalýar. Halypa bu usuly dutardan gargy tüýdügiň owazyna mahsus
öwüşginleri almak üçin ulanýar. Ol sazlar dutaryň arassa kwarta düzgüninde-de ýerine
ýetirilýär.
Dutar kirişleriniň arassa kwinta düzülişi. Gurt Ýakubow “Uzuklar” sazly rowaýatyny
dessan görnüşinde aýdanda, rowaýatyň mazmunynyň nepisligini ýüze çykarmak üçin
dutary arassa kwinta düzýär.
Dutarda “perde” sözüniň 2 manysy
Dutar saz guralyna degişlilikde perde sözüniň 2 manysy bar:
1) dutaryň sapyndaky simden ýasalýan bogunlar (halkalar),
2) dutaryň sapyndaky her iki bogunyň arasy.
Saz teoriýasynda perde sözi 2-nji, “dutaryň sapyndaky her iki bognuň arasy” manyda
ulanylýar.
Dutar perdeleri we ol perdelerde owazlanýan sesler
Dutaryň 13 perdesi bar. Ol perdeleriň arasy boş kakuwdan başlanyp, 12-nji perdä
çenli ýarym tona, 12 – 13-nji perdeleriň arasy bolsa, bir tona deň. Halk aýdym-
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sazlarymyzda 13-nji perdeden aşakda, dutaryň gapagynda – c3, cis3, d3 seslere
(olardanam aşak) ýetýän heňler hem kän. Olar ýokarky kirişde burdon saklaýan е1 bilen
sazlaşdyrylýar.
Kirişleri e1-a1 düzgüne düzülen dutaryň perdeleriniň yzygiderligi we san tertibi, şeýle
hem ol perdelerde owazlanýan sesler167:
21.

Dutar perdeleriniň san tertibi:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Heň, adatça, dutaryň aşaky kirşinde ýerine ýetirilýär. Ýokarky kirişde bolsa, heňiň
sazlaşygy, käte, goşmaça heň öwrümleri çalynýar. 21-nji mysalda 2 kiriş diňe arassa
kwarta bilen sazlaşdyrylyp, shema görnüşinde berildi. Halk aýdym-sazlarynyň heňi
dutarda çalnanda arassa kwartadan başga dürli ses aralyklary bilen baýlaşdyrylýar.
Dutar perdeleriniň atlary
Dutar perdeleriniň hersiniň öz ady bar. Dutar perdeleriniň ady168 we ol perdelerde
owazlanýan sazlaşyklar:
0, perdä basylman, açyk kirişlere kakylanda owazlanýan sazlaşyk – boş kakuw.
Ses belentligi – е1-а1.
1-nji perde – baş pеrdе. Ses belentligi – f1-b1.
2-nji perde – nowaýy pеrdе. Ses belentligi – fis1-h1.
3-nji perde – ýokarky açyk perde. Ses belentligi – g1-c2.
4-nji perde – kyýamat perde. Ses belentligi – gis1-cis2.
5-nji perde – bäş perde, bäşinji perde. Ses belentligi – a1-d2.
6-njy perde – geňzew, (gökleň) perde. Ses belentligi – b1-es2.
7-nji perde – aşaky açyk perde. Ses belentligi – h1-e2.
8-nji perde – türkmen perde. Ses belentligi – c2-f2.
9-njy perde – ogurja perde. Ses belentligi – cis2-fis2.
10-njy perde – göni perde. Ses belentligi – d2-g2.
11-nji perde – aşaky kyýamat perde. Ses belentligi – dis2-gis2.
12-nji perde – kiçi şirwan perde. Ses belentligi – е2-а2.
13-nji perde – şirwan perde. Ses belentligi – fis2-h2.
Türkmen sazynyň gadymy milli saz perdeleri
Saz mirasymyzda tebigy perdelere gabat gelýän we olardan milli aýratynlyklary bilen
tapawutlanýan nusgalardan başga diňe türkmen sazyna mahsus bolan kyrklar, IV
basgançagyň kyrklar perdesi, baş perde, nowaýy, yrak nowaýy, kyýamat, şirwan saz
perdeleri hem giň gerim alýar we bu gadymy perdeler aýdym-sazlarymyza hiç bir halkyň
sazyna meňzemeýän öwüşgin çaýýar.
Kyrklar, IV basgançagyň kyrklar perdesi, baş perde, nowaýy, yrak nowaýy, kyýamat,
şirwan saz perdeleri hem tebigy (diatonik) perdelere degişli.
167

168

Perdeleriň yzygiderligi notada görkezilende e1-a1 belentlikden hasaplandy. Eger, dutar
kirişleriniň çeküw belentligi başga bolsa (boş kakuwy başga sese düzülen bolsa), ol
yzygiderlikde başga belentlikdäki sesler (notalar) ýerleşer.
Dutar perdeleriniň ady Azym Ahmedowyň “Dutaryň owazy – halkymyň sazy” kitabyndan
alyndy. // Ahmedow A. Dutaryň owazy – halkymyň sazy. Saparow A. Mukamçy kompozitorlar.
– Aşgabat: Türkmenistan, 1983. 19-31-nji sah.

Türkmen sazynyň gadymy milli saz perdeleriniň gurluşyny hem ady gadymy grek
halklaryndan gaýdýan 7 basgançakly tebigy perdeler arkaly aňlatmak amatly bolýar.
Ýöne, olaryň daýanç sazlaşygynda, perde we gurluş aýratynlyklarynda birnäçe tapawut
bar.
Daýanç sazlaşygynda
Tebigy perdelere gabat gelýän we olardan milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan
nusgalarda daýanç sazlaşygy dutaryň boş kakuwynda ýerleşýär we arassa kwarta (e1-a1)
bilen sazlaşdyrylýar; gadymy milli saz perdeleriniň daýanç sazlaşygy dutaryň dürli
perdelerinde ýerleşýär we:
– kyrklarda – I basgançagyň primasy (I1) – arassa kwarta (e1-a1),
– baş perde saz perdesinde – I basgançagyň primasy (I1) – arassa kwarta (f1-b1),
– kyýamat saz perdesinde – I basgançagyň primasy (I1) – arassa kwarta (gis1-cis2),
– şirwan saz perdesinde – I basgançagyň primasy (I1) – arassa oktawa (e1-e2)
görnüşlerde sazlaşdyrylýar.
Aýratyn hem daýanç sazlaşygynyň:
– yrak nowaýyda – I basgançagyň kwintasy (I5) – arassa kwinta (g1-d2),
– nowaýyda – IV basgançagynyň kwintasy (IV5) – arassa kwinta (e1-h1),
– IV kyrklarda – IV basgançagynyň kwintasy (IV5) – arassa kwinta (g1-d2) görnüinde
sazlaşdyrylyşy üns berilmäge mynasypdyr.
Perdeleriň meňzeşliginde
Gadymy milli saz perdelerinden nowaýy – eoliý bilen, yrak nowaýy – miksolidiý bilen,
şirwan – eoliý (ýa-da frigiý) bilen ses hatarynyň gurluşy boýunça meňzeş. Ýöne, olaryň
daýanç sazlaşygy, ses hatary dutarda başga belentliklerde (perdelerde) ýerleşýär we
başgaça sazlaşdyrylýar. Netijede, bu saz perdeleri başga öwüşginde owazlanýar.
Aýdym-sazlaryň gurluşynda we saz perdesinde
Halk aýdymlary, dutar-gyjak sazlarynyň hemmesi daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan saz
perdesinde çalynýan giriş bilen başlanýar.
1. Daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan eserler şol perdede hem dowam edýär;
2. Sazy daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan perdede başlamak däbi milli perdelerde dörän
aýdym-sazlarda-da berjaý edilýär:
a) ilki daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan saz perdesinde giriş çalynýar;
b) soňra gadymy milli saz perdesine geçilýär we eseriň esasy bölümi milli saz
perdesinde ýerine ýetirilýär. Şonda milli saz perdesi – esasy perde bolýar;
ç) aýdym-sazyň soňunda saz ýene daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan saz perdesine gaýdyp
gelýär we eseri tamamlaýar:
giriş
–
esasy bölüm
–
sazyň soňy
e1-a1
gadymy milli saz perdesi
e1-a1
d) daýanç sazlaşygy e1-a1 bolan perdäniň aýdym-sazlarynda gadymy milli saz perdesi
wagtlaýyn perde hökmünde-de gelýär we özbaşdak bölümi emele getirýär:
giriş, esasy bölüm – özbaşdak bölüm – esasy bölümiň dowamy, sazyň soňy
e1-a1
gadymy milli saz perdesi
e1-a1
Netijede, bu aýratynlyklar gadymy milli perdelerde dörän aýdym-sazlarymyzyň
mazmunyny, çeperçiligini açyp görkezmekde ähmiýetli orny eýeleýär.
Kyrklar saz perdesi (adaty görnüşi)
Türkmen sazynda kyrklar perdesi (adaty görnüşi) zaryn labyzlylygy bilen aýratyn
orunda durýar. Ol halk aýdym-sazlarymyzda esasy perde hökmünde gelýär.
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Kyrklaryň perde gurluşy III basgançagy beýgelen frigiý perdesine meňzeş. Kyrklar saz
perdesini häsiýetlendirýän esasy aýratynlyk: II – III basgançaklaryň arasynda
artdyrylan sekunda emele gelýär.
Onuň I basgançagy a1 belentlikde owazlanýar.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (e1-a1).
Heň perdäniň daýanç sazlaşygynda tamamlanýar:
22. kyrklar perdesi169
art.2

I II III
23. a-kyrklar Halk aýdymy “Bilmersiň”

Aýdym-sazlarda kyrklar perdesiniň käbir basgançaklary beýgelip-peselmegi
mümkin. Şonda perdäniň ses hatary çylşyrymlaşýar.
IV basgançagyň kyrklar saz perdesi
IV basgançagyň kyrklar perdesi (IV kyrklar) kyrklar saz perdesiniň ýene bir
görnüşidir. Ol halk aýdym-sazlarymyzyň şirwan bölüminde wagtlaýyn perde hökmünde
duşýar.
IV basgançagyň kyrklar perdesiniň aýratynlyklary:
a) perdäniň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 4 basgançak ýokarda – d2
belentlikde ýaňlanýar;
b) daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (g1-d2);
ç) perdäniň I basgançagyndan aşakdaky VI basgançak beýgelýär (h1) we daýanç
sazlaşygyna tarap h1-c2-d2 heň öwrümi emele gelýär;
d) heňiň soňunda daýanç sazlaşygy boş kakuwda (e1-a1) ýerleşýän saz perdesine
dolanýar:
24.IV basgançagyň kyrklar perdesi
art.2

I II III
Dutar sazlarynda IV kyrklar perdesiniň VI basgançagy dutaryň 13-nji perdesine gabat
gelýär we, 12 – 13-nji perdeleriň arasy 1 ton bolandygy üçin, VI basgançak beýgelen (h2)
ýagdaýa geçýär:
25. IV basgançagyň kyrklar perdesi, dutar sazlarynda ulynylyşy

Ýar, derdiňden” dutar sazynyň 3-nji bendi (şirwan bölümi) d-IV kyrklarda ýaňlanyp,
heň soňra a-frigiý perdesine geçýär:
169

Kitapda gadymy türkmen saz perdeleriniň hemmesiniň ses hatary shema görnüşinde görkezildi.
Halk aýdym-sazlarymyzda heňiň ösdürilişi mahaly başga saz perdelerine geçilmegi netijesinde
olaryň ses hatary has baýlaşyp biler.

26. d-IV kyrklar-a-frigiý Halk sazy “Ýar, derdiňden”, şirwan bölümi170

Baş perde saz perdesi
Dutaryň 1-nji, baş perdesinde baş perde saz perdesiniň daýanç sazlaşygy ýerleşýär.
Bu saz perdesi halk aýdym-sazlarynda esasy perde hökmünde duşýar.
Baş perde saz perdesiniň ses hatary II basgançagy arassa (c2) we peselen (ces2)
görnüşde gezekleşýän miksolidiý perdesine meňzeş.
Onuň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 2 basgançak ýokarda – b1 belentlikde
ýaňlanýar.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (f1-b1):
27. baş perde saz perdesi

“Şasenem-Garyp” dessanyndan “Janlarym”, “Özge gerekmez” ýaly halk aýdymlary
baş perde saz perdesine degişli aýdyň mysallardyr.
“Özge gerekmez” halk aýdymynda aýdymy başlaýan a ses eseri başlaýan girişiň saz
perdesine (daýanç sazlaşygy – e1-a1) degişli bolup, baş perdäniň düzümine girmeýär:
28. b-baş perde Halk aýdymy “Özge gerekmez”171

170
171

Nota geçiren Ý. Rejebow.
Nota geçiren Ý. Rejebow.
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Nowaýy saz perdesi
Dutaryň 2-nji, nowaýy perdesinde nowaýy saz perdesiniň daýanç sazlaşygy ýerleşýär.
Bu saz perdesi halk aýdym-sazlarynda esasy perde hökmünde duşýar.
Nowaýy saz perdesiniň aýratynlyklary:
a) perdäniň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 2 basgançak ýokarda – h1
belentlikde ýerleşýär;
b) daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (e1-h1);
ç) nowaýy saz perdesiniň esasy oňurgasy eoliý perdesine gabat gelýär. Onuň eoliý
görnüşinden başga käbir sazlarda heňe frigiý öwüşgini girýär:
29. Nowaýy saz perdesi

30. h-nowaýy Halk sazy “Nowaýy düşürimi”172

Halk aýdym-sazlarynda nowaýy saz perdesiniň basgançaklary peselen-beýgelen we
arassa görnüşlerde gezekleşmegi mümkin.
Kyýamat saz perdesi

172

Nota geçiren Ý. Rejebow.

Dutaryň 4-nji, kyýamat perdesinde kyýamat saz perdesiniň daýanç sazlaşygy
ýerleşýär. Bu saz perdesi halk aýdym-sazlarynda esasy we wagtlaýyn perde görnüşinde
duşýar.
Kyýamat saz perdesiniň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 3 basgançak ýokarda
– cis2 belentlikde ýerleşýär.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwarta (gis1-cis2).
Bu perde IV basgançagy arassa we peselen (f2, fis2), şeýle hem VIII (ýokarky I)
basgançagy peselen (c3) düzümdäki frigiý perdesine meňzeş:
31. Kyýamat saz perdesi

32. cis-kyýamat Halk sazy “Tüniderýa”173

Kyýamat – wagtlaýyn saz perdesi
Kyýamat – wagtlaýyn saz perdesi hökmünde gelende, daýanç sazlaşygy e1-a1
belentlige esaslanýan halk aýdym-sazlarynyň içinde aýratyn bölümi emele getirýär:
giriş, esasy bölüm – özbaşdak bölüm – esasy bölümiň dowamy, sazyň soňy
e1-a1
kyýamat saz perdesi
e1-a1
Kyýamat perdesiniň bu görnüşine “Arzygül”, “Selbinyýaz”, “Hajygolak” ýaly onlarça
nusgalary mysal görkezmek bolar.
Yrak nowaýy saz perdesi
Yrak nowaýy saz perdesi halk aýdym-sazlarynda esasy we wagtlaýyn perde
hökmünde duşýar.
Yrak nowaýy saz perdesiniň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 2 basgançak
aşakda – g1 belentlikde ýerleşýär we ol diňe heňiň sazlaşdyrylyşynda ulanylýar.
Bu saz perdesiniň ses hatary miksolidiý perdesine meňzeş.
Daýanç sazlaşygy – arassa kwinta (g1-d2):
33. yrak nowaýy saz perdesi

Yrak nowaýy perdesiniň käbir sazlarynda VII basgançagyň beýgeldilen (fis2) we
arassa (f2) görnüşleri gezekleşmegi mümkin.
34. g-yrak nowaýy Halk sazy “Peýmanyň”174

173
174

Nota geçiren Ö. Gandymow.
Nota geçiren N. Bodynow.
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Bellik: yrak nowaýy we IV basgançagyň frigiý (IV frigiý) perdeleriniň arasynda özara
baglanyşyk bar:
1. Yrak nowaýy we IV frigiý perdelerinde ýaňlanýan aýdym-sazlaryň heň ugry
kybapdaş. Şonuň üçin bu perdeler öz aralarynda golaý gatnaşykda bolýarlar. IV frigiý
perdesiniň käbir sazlarynda heň ýokaryk gidende gysga pursatlyk yrak nowaýa geçip, yza
gaýdanda – IV frigiý perdesine dolanýar.
Perdeleriň arasyndaky bu gatnaşyk eoliý we frigiý perdeleriniň arasyndaky gatnaşygy
ýada salýar.
Şirwan saz perdesi
Şirwan saz perdesi halk aýdym-sazlarynda hem esasy, hem wagtlaýyn perde
görnüşlerde duşýar.
Şirwan saz perdesiniň I basgançagy dutaryň boş kakuwyndan 5 basgançak ýokarda –
e2 belentlikde ýerleşýär. Şol nokatdan ýokaryk hasaplanyňda şirwan saz perdesi eoliý
ýa-da frigiý perdesine meňzeş. Şirwan saz perdesiniň käbir aýdym-sazlarynda heň
ýokaryk gidende eoliý perdesinde owazlanyp, yza gaýdanda, oňa frigiý öwüşgini girmegi
mümkin.
Heňiň daýanç sazlaşygy – arassa oktawa (e1-e2).
Perdäniň I basgançagyndan aşakdaky VI basgançagyň beýgelmegi (cis2) ýa-da onuň
arassa (c2) we beýgelen (cis2) görnüşleriniň gezekleşmegi şirwan saz perdesine häsiýetli
aýratynlyklaryň biridir:
35. Şirwan saz perdesi

Aýdym-sazlarda şirwan perdesiniň käbir basgançaklary beýgelip-peselmegi mümkin.
Şonda perdäniň ses hatary çylşyrymlaşýar:
36. e-şirwan Halk aýdymy “Köne güzer”175

175

Nota geçiren Ş. Gullyýew.

Türkmen gadymy milli saz perdeleriniň ady barada
Türkmeniň gadymy milli saz perdeleriniň birnäçesi adyny dutaryň perde atlaryndan
alyp gaýdýar. Meselem, baş perde saz perdesiniň ady – baş perdeden, nowaýy saz
perdesiniň ady – nowaýy perdeden, kyýamat saz perdesiniň ady – kyýamat perdeden
emele gelýär. Bu saz perdeleriniň I basgançagy (daýanç sesi) dutarda adybir perdede
ýerleşýär.
Käbir gadymy milli saz perdeleri bilen dutar perdeleriniň ýerleşýän ýeri gabat
gelmese-de, olaryň arasynda mazmun taýdan umumylyk bar. Meselem, sirwan saz
perdesiniň I basgançagy – 7-nji perde, dutaryň şirwan perdesi – 13-de ýerleşýär. Ýöne,
bagşylaryň iň belent – 12, 13-nji perdelerde aýdýan aýdymlaryna “şirwan perdäniň
aýdymlary” diýilýär.
Şeýlelikde, “şirwan perdäniň aýdymlarynyň” aýdylýan belentligi bilen şirwan saz
perdesiniň ses göwrümi doly gabat gelýär.
Türkmen sazynyň perde gurluşy baý öwüşginliligi bilen tapawutlanýar we aýdymsazlarymyzyň içki mazmunyny ýüze çykarmakda ähmiýetli wezipäni ýerine ýetirýär.
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Hülya Uzuntaş
Dede Korkut Kitabı’ndaki “Bamsı” Unvanı Üzerine
0. Giriş
Dede Korkut anlatıları Oğuzların yaşamına dair pek çok bilgi içeren kahramanlık
destanlarıdır. Sözlü kültür ortamından yazıya aktarılarak ebedileştirilen bu destanları
ihtiva eden Dede Korkut Kitabı’nın (=DKK) mevcut yazmaları incelendiğinde farklı
dillerden (Arapça, Farsça, Moğolca, vb.) alıntılanan kelimelerin de anlatılarda
kullanıldığı görülür. Dede Korkut yazmaları bu yönüyle de çeşitli araştırmalara konu
edilmiştir. Örneğin; Osman Fikri Sertkaya “Dede Korkut hikâyelerinde askerlikle ilgili
Moğolca kelimeler üzerine” (2020a: 151-163) başlıklı yazısında DKK’de geçen 17
Moğolca kelimeyi, “Dede Korkut’un Günbed yazmasında geçen 50 Moğolca kelime”
(2020d: 55-81) başlıklı yazısında ise DKK’nin Günbed yazmasında geçen 50 Moğolca
kelimeyi incelemiştir. Erdem Uçar “Dede Korkut anlatmalarındaki ban üzerine” (2019:
21-42) başlıklı yazısında DKK’de genellikle ev kelimesi ile birlikte ve ev kelimesinin
önünde ban ev, ag ban ev, dünlügi altun ban ev, altun başlu ban ev, toksan
başlu ban ev gibi ibarelerde kullanılan 板 ban veya 版 ban kelimesinin Çince
“kereste, kalas, tahta” anlamlarına geldiğini ve bu Çince kelimenin Türkçede ban ev
“tahta ev” ibaresinde kullanıldığını yazmıştır. Yine naşirler tarafından çetr olarak
okunan Hintçe chattra “gölgelik” kelimesinin pek muhtemelen Farsça üzerinden
DKK’ye çatr şeklinde geçtiği de Osman Fikri Sertkaya tarafından ortaya konulmuştur
(2020b: 228-229). Alıntı kelimeler üzerine yapılan bu gibi araştırma ve incelemeler
DKK’deki izaha muhtaç diğer kelimelere de ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini
göstermektedir.
DKK’nin Dresden (Bay Büre Beg oġlı Bamsı Beyrek boyını beyān ėder; İç Oġuza
Ṭaş Oġuz ‘Āṣī Olub Beyrek Öldügi boyını beyān ėder) ile Vatikan (Ḥikāyet-i Bamsı
Beryik; Ḥikāyet-i Ṭaş Oġuz İç Oġuza ‘Āṣī Olub Beryek Vefātı) yazmalarındaki iki
hikâyenin başkahramanı olan ve bu yazmalarda farklı imlâlar ile karşımıza çıkan Beyrek
kişi adı ile ilgili muhtelif araştırmacılar tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Beyrek kişi adı hakkında yapılan etimolojik izah ve anlamlandırma çalışmalarından biri
Osman Fikri Sertkaya’ya aittir. Sertkaya “Begrek > Beyrek kelimesi üzerine” başlıklı
yazısında DKK’de kişi adı olarak geçen beyrek kelimesi ile ilgili ileri sürülen görüşleri de
değerlendirerek kelimenin, Eski Türkçe metinlerde de örneklerine rastlanılan begrek
kelimesinin sekunder (ikincil) şekli olduğunu ortaya koymuş ve kelimeyi “Beyefendi”
olarak anlamlandırmıştır (2020c: 189-192; 2021: 304-309).
Ben de bu çalışmada DKK’deki Oğuz yiğitlerinden Beyrek için, Beyrek adından önce
veya müstakil olarak kullanılan “Bamsı” unvanı ile ilgili
etimolojik izah ve
anlamlandırma teklifinde bulunacağım.
1. Bamsı Beyrek’in Doğumu ve Ad Alması
İç Oğuz ve Dış Oğuz beyleri hanlar hanı Bayındır Han’ın sohbetine katılmak için bir
araya gelir. Bayındır Han’ın etrafında diğer Oğuz beylerinin oğullarını gören Bay Büre
Bey, kendisinden sonra tacını-tahtını, yerini-yurdunu bırakacağı oğlu olmadığını
anımsayarak çok üzülür. Onun bu durumuna tanıklık eden Salur Kazan’ın suali üzerine
üzüntüsünün nedenini söyler. Bay Büre Bey’in Salur Kazan’a verdiği cevap üzerine Allah
tarafından duaları kabul olan Oğuz beyleri hep bir ağızdan Bay Büre Bey’e oğul vermesi

için Allah’a dua ederler. Oğuz beylerinin duaları kabul olur ve bir süre sonra Bay Büre
Bey’in bir oğlu olur.
Bay Büre Bey, oğlu büyüyene dek ona güzel hediyeler getirmesi için bezirgânlarını
görevlendirir. Aradan yıllar geçer. Bay Büre Bey’in oğlu 15-16 yaşlarına gelir fakat Oğuz
yiğitlerinin ad alabilmesi için baş kesip kan dökmesi yani kahramanlık göstermesi
gerektiğinden henüz erlik adı yoktur. Ava çıktığı bir gün, doğduğu zaman kendisi için
hediyeler getirmek üzere babası Bay Büre Bey tarafından görevlendirilen bezirgânlarla
yolu kesişir. Kâfirler tarafından baskına uğrayan bezirgânlara kim olduklarını bilmeden
yardım eder ve onları malları ile birlikte kâfirlerin elinden kurtarır. Bezirgânlar ona
minnettarlık ifadesi olarak sahip oldukları hediyelerden sunmak isterler. Fakat Oğuz
yiğidi, bezirgânların beylerinin oğlu için götürdükleri hediyeleri isteyince bezirgânlar,
“(…) bizüm bir begümüz oġlı vardur bu üç nesneyi aŋa armaġan aparsavuz gerek idi”
(Drs.38b/2-3) diyerek bu istediklerini veremeyeceklerini belirtirler. Bunun üzerine
Oğuz yiğidi hediyelerin sunulacağı bey oğlunun kim olduğunu sorar. “Bay Bürenüŋ oġlı
vardur adına Bamsı dėrler”176 (Drs.38b/4-5) diye cevap verirler. Oğuz yiğidi istediği
hediyelerin zaten kendisi için Oğuz eline götürüleceğini öğrenince hediyeleri orada
almaktan vaz geçer, evine döner fakat gösterdiği kahramanlıktan hiç kimseye
bahsetmez. Oğuz yiğidinin ardından bezirgânlar da uzun süre önce çıktıkları yolculuktan
geri döner ve beyleri Bay Büre’nin huzuruna gelirler. Canlarını ve mallarını kurtaran
Oğuz yiğidini Bay Büre Bey’in yanında görünce minnettar oldukları Oğuz yiğidine saygı
göstermek için önce onun elini öperler. Bay Büre Bey atası dururken oğulun elinin
öpüldüğünü görünce hiddetlenir. Bezirgânlar kendilerini kurtaran Oğuz yiğidinin,
beyleri olan Bay Büre’nin oğlu olduğunu öğrenince neden önce oğluna saygı
gösterdiklerini açıklarlar. Bay Büre Bey bezirgânlardan oğlunun erlik adı alması için
göstermesi gereken kahramanlığı fazlası ile gösterdiğini öğrenince artık oğluna ad
verilmesi için Oğuz beylerini bir araya getirir, Dede Korkut da gelerek “(…) sen oġluŋu
ba(m)sam dėyü oḫşarsın bunuŋ adı Boz Ayġırlı Bamsı Beyrek olsun (…)” (Drs.39b/1011) diyerek Oğuz yiğidine ad verir.
2. “Bamsı” Unvanının Dede Korkut Yazmalarındaki İmlâsı ve Kullanımı
“Bamsı”, DKK’deki Oğuz yiğitlerinden Beyrek’in adının ilk parçasıdır. Yazmalarda
Beyrek adından önce kullanıldığı gibi müstakil olarak da kullanılmaktadır. Gerek imlâ
gerek harekelendirme noktasında müstensih hataları/eksikleri göz ardı edildiğinde
kelimenin yazmalardaki imlâsının  بامسىşeklinde müşterek olduğu görülür.
2.1. Dresden Yazmasındaki İmlâsı ve Kullanımı
Bamsı: ( نامسي38b/5);
( بامسي50a/2, 50a/3, 50a/4, 50a/5, 50a/6, 50a/6, 50a/7, 50a/8, 50a/9).
Bamsı Beyrek: ( بامسي بﯿرك40a/3, 43b/12, 60a/3, 60a/12).
Bay Büre Beg oġlı Bamsı Beyrek: ( قام بوره نك اوغلي بامسي بﯿرك35a/11);
( باي بوره بك اوغلي بامسي بﯿرك41a/5-6).
Bay Büre Ḫān oġlı Bamsı Beyrek: ( باي بوره خان اوغلي بامسي بﯿرك145a/10).
176

Dresden yazmasında Oğuz yiğidinin adının  نامسيimlâsı ile zikredildiği bu kısım Vatikan
yazmasında “Bay Büre Beg oġlı vardur aŋa armaġan aparsavuz gerek” (Vat.69b/2-3)
şeklinde geçer. Yani bey oğlunun adı zikredilmez. Nitekim erlik adı henüz verilmemiştir.
Dresden yazmasında da -hatalı bir imlâ olarak değerlendirilse de- sadece bu örnekte namsı
olarak okunacak şekilde yazılması da düşündürücüdür. Dresden yazmasına göre Bay Büre
Bey’in oğlu daha erliğini kanıtlamadan Bamsı olarak anıldığına göre erlik adı Boz Ayġırlı
Beyrek iken Vatikan yazmasına göre erlik adı Boz Ayġırlı Bamsı Beryek (Vat.70a/8)’tir.
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Boz Ayġırlı Bamsı Beyrek: ( بوز اﻳغرلق بامسي بﯿرك39b/11).
2.2. Vatikan Yazmasındaki İmlâsı ve Kullanımı
Bamsı: ( باَمسى75b/6);
( با َ ْمسى75b/7, 75b/7, 75b/8, 75b/9, 75b/10);
( با َ ْمسْى75b/8);
( با َ ْمسى75b/9, 75b/10).
Bamsı Beryek: َُْامسى باَرْ ﻳَك
ْ ( ب70a/12, 81b/10, 82a/1, 82a/7).
Bamsı Beryik: َُْامسى باَرْ ﻳِك
ْ ( ب67b/7, 72a/7, 82a/2).
Bamsı Beyrek: َامسى باَﻳ َْره ك
ْ ( ب70b/2).
Bay Büre Beg oġlı Bamsı Beyrek: ُْلى با َ ْمسى باَﻳ َْرك
ُِ ى بورهَُ بَکُْ او ْغ
ُْ َ ( با70b/12).
Boz Ayġırlı Bamsı Beryek: ُْلى با َ ْمسى باَرْ ﻳَك
ُِ ْ( بو ُْز اَﻳْغﯿِر70a/8).
3. “Bamsı” Unvanının Etimolojik İzahı ve Anlamlandırılması
3.1. Dede Korkut Kitabı’nda geçen -sI eki/kelimesi ve “Bamsı”
Unvanındaki Kullanımı
DKK’de geçen -sI eki/kelimesi üç ayrı tip olarak karşımıza çıkmaktadır.
a) -sI eki: Ünlü ile biten kelimelere gelen teklik üçüncü şahıs iyelik eki. ḳapusı,
köprüsi, vb. (Ergin 2011: 108), ulu-sı, delü-si, vb. gibi (Ergin 2009: 447).
b) -sI eki: Geldiği isim köküne “gibi” anlamı veren ek. Kedi-si mavladı “kedi gibi
inledi” [Özçelik 2016(I): 634-635; Özçelik 2016(II): 367]. Bu ek177 Türkiye Türkçesinde
kadın-sı ‘kadın gibi”, erkek-si ‘erkek gibi’, vb. kelimelerde de kullanılmaktadır.
c) -sI eki/kelimesi: Bana göre ek değil müstakil bir kelimedir. Başka bir dilden
Türkçeye geçerek kendisinden önceki kelime ile birleşip ekleşmiştir. Bam-sı (Beyrek)
unvanında geçmektedir. DKK’de -sı olarak ekleşen bu kelimenin aslı Çincede “erkek
evlat” anlamına gelen 子 tzŭ kelimesidir. Kelime Çince sözlüklerde şöyle geçer:
TZŬ Giles, 12.317 (39+0) “A child; a son” (1912: 1524b).
TZŬ Mathews’, 6939 (96+0) “A son, a child” (1972: 1023c-1024c).
TZŬ Karlgren, 1089 tsï (Mandarin Dialect)/ tsϊ (Canton Dialect)/ ‘tsi (Ancient
Chinese)/ śi “si” (Sino-Japanese) “child, son” (1973: 310).
TZŬ Pulleyblank, zǐ 39:0 tszˇ (Early Mandarin), tsz´ (Late Middle Chinese), tsi’/tsi’
(Early Middle Chinese) “son, child” (1991: 420).
TZŬ Schuessler, zǐ1 (tsi), tsiǝ (Later Han Chinese), *tsǝʔ (Minimal Old Chinese),
*tsjǝʔ (Old Chinese, Baxter’s reconstruction) “Child, son” (2007: 633).
Kelimenin Çince tsI okunuşu Türkçede -sI şekline dönüşmüştür. Eski Türkçede ince
sıralı olarak Tonyukuk yazıtında tinsi oġlı “Göğün oğlu” 178 ve Irk Bitig’in ilk
cümlesindeki tensi men “‘göğün oğlu’yum” (Tekin 2013: 19, 27) ibarelerinde geçer. Kalın
sıralı olarak da tïtsï “öğrenci” (Gabain 1974: 371a) kelimesinde kullanılmıştır.
3.2. “Bamsı” Unvanının İlk Hecesi Olan “Bam” Hakkında
Bamsı unvanının ikinci hecesi olan -sı’nın yukarıdaki izahından sonra ilk hecedeki
“bam”ın açıklanması gerekmektedir. Kelimenin sonundaki -m < + = -ŋ’den gelebilir.
Çünkü Türkçenin tarihî gelişim sürecinde gırtlak geniz ünsüzü (+ = ŋ) > dudak geniz
ünsüzüne (m) dönüşebilmektedir. Bu konuda Ayşegül Sertkaya’nın “Köl Tigin,
Tunyukuk, Bilge Kağan, Ongi, Taryat, Şine Usu gibi Göktürk harfli yazıtlarda “aykırı
177
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İlgili ekin kullanıldığı diğer örnekler için bk. Korkut 2021: 285-288.
Tonyukuk yazıtının ikinci taşının batı yüzünde 9. satırda bir kez, güney yüzünde 2. ve 3.
satırlarda birer kez olmak üzere toplam üç kez geçer (Ergin 2006: 78; Ercilasun 2021: 158, 160;
Alyılmaz 2021: 373, 378-379).

genizleşme (denazalizasyon)” örnekleri” başlıklı makalesine baktığımızda mezkûr ses
olayının başka örneklerini179 de görüyoruz:
Eski ve Orta Türkçe
gırtlak geniz ünsüzü -+- = -ŋto+rul (to+-rul)
to+uz (to-+uz)
kö+lek (kö+-lek)

Yeni Türkçe
dudak geniz ünsüzü -mdomrul ~ dumrul (dom-rul~ dum-rul)
domuz (do-muz)
kömlek > gömlek (göm-lek)

Eski ve Orta Türkçe
gırtlak geniz ünsüzü -+ = -ŋ
meni+

Yeni Türkçe
dudak geniz ünsüzü -m
menim

Bu ses değişmesine dayanarak bam kelimesinin Eski Türkçedeki şeklinin bang =
baŋ olması gerektiği söylenebilir. bang şeklinin yabancı bir kelime olması hâlinde ise
kelime başındaki b- ünsüzünün Eski Türkçede olmayan bir harfin yerine yazılmış olması
gerekir görüşü ile b- ile ifade edilen ünsüzün v- ~ w- olduğu düşünüldüğünde karşımıza
vang ~ wang gibi bir şekil çıkmaktadır. bam kelimesi ile ilgili düşünülen bu ses
değişikliklerini Volker Rybatzki’nin Die Personennamen und Titel der
mittelmongolischen Dokumente: eine lexikalische Untersuchung adlı eserinde şu
şekilde görüyoruz:
“OirL (=Schriftoiratisch) bang ~ vang ‘prince, wang’; KalÖlöt waŋ ‘Vasallkönig,
Fürst’ ~ KalÖlöt/Torgut baŋ ~ oŋ ‘Wang (Fürstentitel: Vasallkönig; chin. Würde) ~
KalÖlöt/Torgut baŋ-xân ~ oŋ-xân ‘der Wang-chan (unter den Tienschan-Torguten)’.
Chinesisch > Mandschu wang, Sibe-Dialekt des Mandschu vaŋ ~ waŋ ‘König, Prinz’
(KAŁUŻYŃSKI 1977.283)” (Rybatzki 2006: 123a).
wang kelimesinin Eski Uygur Türkçesinde kişi adının bir parçası olarak kullanıldığı
da bilinmektedir:
“Waŋ Tarhan Katgın n. pr. (männlich) || erkek adı” (Wilkens 2021: 850a); “waŋhi < Chin. wang xi (Spätmittelchin. yaŋ xi) n. pr. (ein General) || bir generalin adı (→
Oŋhi)” (Wilkens 2021: 850b), vb.
Çince sözlüklere baktığımızda 王 wang kelimesi hakkında şu bilgilere erişiyoruz:
WANG Giles, 12.493 (96+0) “a king; a prince; a ruler; Royal” (1912: 1547b-c-1548a).
WANG Mathews’, 7037 (39+0) “a prince or king; a ruler; Royal”(1972: 1043c1044a-b).
WANG Karlgren, uang (Mandarin Dialect)/ uong (Canton Dialect)/ ˛ji̯wang
(Ancient Chinese)/ < g- / ō “uan” (Sino-Japanese) “king, prince, sovereign; royal” (1973:
366).
WANG Pulleyblank, wáng 96:0 waŋ́ (Early Mandarin), yaŋ (Late Middle Chinese),
wuaŋ (Early Middle Chinese) “king”. See also wàng (1991: 318); wàng 96:0 waŋˋ
(Early Mandarin), yaŋˋ (Late Middle Chinese), wuaŋh (Early Middle Chinese) “be king,
rule”. See also wáng (1991: 319).
WANG Schuessler, wáng2 (jwaŋ), waŋ (Later Han Chinese), *waŋ (Minimal Old
Chinese), *wjaŋ (Old Chinese, Baxter’s reconstruction) “King” (2007: 507).
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Listelenen örnekler ve diğerleri için bk. Sertkaya 2014: 2.
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Yukarıda verilen bilgilerden hareketle DKK’deki bamsı’nın, “kralın oğlu, beyin oğlu,
bey oğlu” anlamına gelebilecek Çince wang-tzŭ180 kelimesinin, Rybatzki’nin aktardığı
bilgiye istinaden pek muhtemel Moğolca üzerinden, Türkçeye geçmiş şekli olduğunu
düşünüyorum. Böylece Bay Büre Bey’in oğlunun adı olan beyrek (< begrek)
kelimesinin önündeki “kralın oğlu, beyin oğlu, bey oğlu” anlamına gelen bamsı
unvanının etimolojisi de açıklık kazanmaktadır.
Sonuç
1) “Bamsı” unvanı gerek müstakil gerek Beyrek adından önce olmak üzere Dresden
yazmasında 18 kez, Vatikan yazmasında ise 19 kez kullanılmıştır.
2) Kelimenin her iki yazmada da daima  بامسىşeklinde -  س- harfi ile yazılması,
‘Kelimeyi -son hecesini ince sıralı olarak- bamsi şeklinde okumak mümkün olabilir mi?’
sorusunu akla getirmektedir: Krş. tinsi/tensi (- s - ile yazılmıştır); Badaṣar (Drs.
20b/10, 32b/3, 49b/1, 50a/12, 77a/12, 145a/8; Vat. 75a/9, 76a/1, 99a/3) (iç sesteki -sdaima -  ص- ile yazılmıştır).
3) Oğuz beylerinin dualarının Allah tarafından kabul edilmesi neticesinde dünyaya
gelen ve DKK’nin mevcut hikâyelerinden ikisinin başkahramanı olan Beyrek’in şüphesiz
ki halk arasında mühim bir yeri vardır. Bey oğlu olan Oğuz yiğidinin 15-16 yaşlarına
geldiğinde henüz bir kahramanlık göstermediği için daha erlik adı almamışken -Dresden
yazmasına göre- bamsı “kralın oğlu, beyin oğlu- olarak anılması mümkündür.
4) Kelimenin ilk hecesi olarak düşünülen Çince wang “kral; prens” kelimesinin
Türkçe metinlerde oŋ şeklinde de kullanıldığı bilinmektedir.181 Rybatzki’nin aktardığı
bilgiye istinaden kelimenin Moğolcadaki kelime başı b’li (baŋ) kullanımının da Türkçeye
geçerek aynı kelimenin oŋ ~ baŋ > bam şeklindeki iki farklı imlâsının Türkçede
kullanıldığını düşünmek mümkündür.
5) Bamsı Beyrek (Türkçe: bamsı  << بامسىÇince: 王 子 ) adı, Beyrek’in Sertkaya
tarafından yapılan “beyefendi” anlamlandırması ile birlikte değerlendirildiğinde “Beyin
Oğlu Beyefendi” olarak anlamlandırılabilmektedir.
6) a. Begrek kelimesinin Tuba, Ruanruan, Tuyühun’lardaki şeklinin Çince
kaynakta po-le, Hotencede begarakä, Göktürk yazıtlarında üç ayrı yerde begrek, eski
Uygur şiirinde begrek, DKK’de ise, -g-> -y- değişmesi ile beyrek, beryek, beryik, vs.
gibi çeşitli imlâlarla geçtiği Osman Fikri Sertkaya tarafından ortaya konulmuştur.
b. DKK’deki “ban ev” ibaresindeki ban kelimesinin Çincede “tahta, kalas, kereste”
anlamına gelen Çince bir kelime olduğu Erdem Uçar tarafından ortaya konulmuştur.
c. DKK’de çetr okunarak Farsça diye açıklanan çatr kelimesinin Hintçe chattra
“gölgelik” kelimesinden geldiği Osman Fikri Sertkaya tarafından ortaya konulmuştur.
d. Dede Korkut yazmalarındaki Moğolca kelimelerin bir kısmı Osman Fikri Sertkaya
tarafından farklı çalışmalarda değerlendirilmiştir.
e. DKK’de genellikle Parasar okunan kelimenin/ismin etimolojik kökenine
dayanılarak tarafımdan yapılan Ermenice Badasar (< Bağdasar) şeklindeki okuma
düzeltisi Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı’nda yayımlanmaktadır (2022: 479-498).
f. Bu çalışmada da DKK’de geçen (boz aygırlı) bamsı beyrek kişi adındaki bamsı unvanına etimolojik açıklık getirildiği kanaatindeyim.

180
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Anlamı krş. “王子 a prince” (Mathews 1972: 1044a).
Örnek için bk. Wilkens 2021: 510a, vd.
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