ERZURUM, AĞRI VE KARS KÜLTÜRÜNÜN
MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ İÇİNDEKİ YERİ*
S A lM

sa k ao ğ lu

**

Kültür’ü incelem e konusunun çeşidine göre ikiye ayırm ak bir âdet ha
line gelmiştir. Bunlardan m addî planda yer alanlarını inceleyen koluna et
nografya adı verilir. Etnografya, cem iyetlerin yaşayışlarında daha çok eşya
olarak yer alan, yani elle tutulup, gözle görülen nesneleri inceler. Bir
bölgenin dokum acılığı (halı, kilim, kum aş, vs.), giyecekleri (elbise, şapka,
ayakkabı, vs.) hep etnografyanın konusunu teşkil eder. K ültürün bu dalı
nın bir müzesi de vardır. Bu dalın incelem e konusu olan nesneler sınıflan
dırılıp m üzelerin raf ve cam ekânlarını süsleyebilir.
Folklor adını verdiğim iz dal ise, gözle görülm ediği için m üzelerde sergilenem eyen kültür ürünlerini içine alır. Ancak, folklorun konusu olan
ürünler insan zihninde saklanır ve onların hareketleriyle, konuşm alanyle
kendisini gösterir. Bu ürünlerden bazıları dile getirildiği zam an bir değer
ifade eder; zihinlerde kaldığı m üddetçe, sadece saklanmış, fakat gün ışığı
na çıkarılm am ış olur. D iğer bir bölüm ü ise, yaşayışım ızın bir anında bi
zim le olur ve biz farkında olm adan onu adeta gözler önüne serebiliriz.
T ah taya vurup kulak memesini çekm em iz gibi.
Biz bu

konuşm am ızda,

manevî kültür adını

verebildiğim iz

ikinci

bölüm ü ele alacak, oradan hareket ederek bazı neticelere ulaşm aya çalışa
cağız.
K ü ltü rüm ü zü n tezahür şekilleri oldukça çeşitlidir. B unlann edebî folk
lor adını verebileceğim iz bir bölüm ü, hayatın çeşitli anlarında, bazen de
safhalarında m üracaat ettiğim iz anonim ürünlerdir. Ç o ğu n lu ğu m anzum
olan bu ürünler, ancak yerli yerinde kullanıldığı zam an bir değer ifade
eder; aksi takdirde alınm ak istenilen netice ters yönde gerçekleşebilir. Bir
atasözüm üzün yanlış kullanılm ası, bir dua yerine bir bedduanın söylen
mesi gibi. Bir kısım edebî folklor ürünleri ise çeşitli am açlara bağlı olarak
*
6 M art 1985’te A ğrı'da, N aci G ökçe Lisesi’nde, 15 M art ıg S s’te Atatürk Üniversitesi’nde verilen, “ Bölge Kültürüm üzün M illî Kültürüm üz İçindeki Y eri” konulu konferansın
metnidir.
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı.

550

SAİM SAKAOĞLU

kullanılır. Eğlenm ek için tekerlemelerin, çocuğu uyutm ak için ninnilerin
söylenmesi gibi.
Bu ürünler, bir m illetin en eski kaynaklarında yer aldığı şeklini ya ay
nen koruyarak veya bazı değişikliklere uğrayarak günüm üze kadar gelebil
miştir. Biz de en eski yazılı kaynaklarım ızda bulabildiğim iz bazı örnekleri
günüm üzde de görebilm ekteyiz. 1071 M alazgirt zaferiyle A nadolu içlerine
doğru yol alm aya devam eden atalarım ız, fethettikleri topraklan Türkleşti
rirken kültürüm üzün de dam gasını vurm uşlardır. O nlar, geldikleri yerler
deki, eşya, hayvan ve bitki adlannı aynen getirip Anadolu T ü rklü ğün e ar
m ağan etmişlerdir. A ncak, geldikleri yerde bulunm ayan eşya, hayvan ve
bitkileri A n ad olu ’daki adlarıyla anm aya başlamışlardır. Bugün biz de ben
zer bir yolu tutm uyor m uyuz? Avakado adlı A m erika menşeli meyveyi aynı
adla ülkem izde yetiştirm iyor m uyuz? Son yenilik video, T ü rk dilinin dört
kaidesine birden aykırı olm asına rağm en dillerden düşüyor mu?
Atalarım ızın anayurtlarından aynlıp yeryüzünün değişik bölgelerine
yerleşirken kültür ürünlerini de beraberlerinde getirdiklerini söylemiştik.
O nlar, böylece, aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallannda aynı
meyvenin yetişmesi gibi, yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile ge
tirmişlerdir. Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı
benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi, atalanm ız da yadırgam ayacaklan kültürlerden tesirler almış, ancak onları m illî benliklerinin
içinde eritmesini bilmişlerdir. A ynı kültürün küçük farklarla karşımıza çık
masını tabiî karşılıyoruz. Büyük bir m eyve ağacı düşünelim . D ah a çi
çek açarken bile bütün dallarda bir birlik görem eyiz. M eyveler güneşle ne
kadar temas ederse o kadar erken olgunlaşır; toplanıp yenilecek hale gelir.
Bir dut ağacından bir buçuk ay m eyve alabiliriz. B unlann büyüklükleri,
tadlan, renkleri, hasılı hem en bütün hususiyetleri küçük farklılıklar göste
rir.
K ü ltü r ağacım ızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı deği
şikliklere uğram asını tabiî karşılıyoruz. Elbette bizim kadar geniş bir coğ
rafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. Ancak,
başka ülkelerin topraklannda yaşasa bile onlar, aynı kökten geldiklerini
unutm am ışlar, o ağacın tadını, kokusunu, rengini aynı güneşin ısıttığı
dünyam ızda başka bir topraktan beslenerek yaşatm aya çalışmışlardır. N a 
sıl ki bitkiler, yetiştikleri coğrafî bölgelere göre kendilerine has birer yayıl
ma sahasına sahiplerse, kültürler de, ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni
yeni sahalara sahip olmuşlardır. Bizim kültürüm üz de yayıldığı her yere,
aslından pek az bir kayıpla ulaşmış, am a özünü daim a korum uştur.
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İşte bu kültür akışı, bizim m illî beraberliğim izin en bü yük tem inatı
dır. Biz, bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak, çocuklarım ız aynı teker
lem elerle oynayabiliyorlarsa, türküler, ninniler, ağıtlar hep aynı kalıplara
dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları olduğum uz içindir. Bugün, A nadolu
adını

verdiğim iz

yurt parçam ızın her

köşesinde

ortak

duygularım ızın

atasözü, deyim , m ani, türkü, tekerleme, bilm ece, masal, efsane, fıkra, vs.
olarak aynı kalıptan çıkm ışçasına benzerlik göstererek tesbit edilm esi, m illî
bütünlüğüm üz için bulun m az bir delildir. H akkari’de A köyü için anlatı
lan bir fıkranın Toroslarda B köyü, O rta A n ad olu ’da C köyü, İç-Batı K a 
radeniz Bölgesinde Ç köyü, D oğu K aradeniz Bölgesinde ise D köyü için
anlatılması bu beraberliğin işareti değil de nedir. V a n ’daki, E rzurum ’daki,
T o k at’taki, K o n y a ’daki çocukların “ aşık” adını verdiğim iz kem ik oyununu
oynam alarını,

beraberliğin

daha

çocukluk

çağlarında

başlam asının

en

güzel örneği olarak gösterem ez miyiz? Y a kuş efsaneleri. ... Y aln ız A n ad o
lu ’da mı, bütün Türklerin yaşadığı bölgelerde hep aynı güzellikle ve ben
zer şekillerde anlatılm ak suretiyle düşünce birliğim izin en güzel örneği ol
m uyorlar mı?
A talarım ızın bize m iras bıraktığı en m anâlı kültür ürünü atasözlerimizdir. Asırların süzgecinden geçerek günüm üzdeki en güzel ve en mânâlı
şeklini alan bu sözler, bazen birkaç kelime ile, belki de dakikalar sürecek
bir açıklam anın yerine geçiverecektir. Dilinin yapısı ve dil zevkinin geliş
mesine bağlı olarak zam an içinde bazı değişikliklere uğrayabilen bu sözle
rimiz için şu küçük değerlerdirm eyi getirebiliriz:
1 — Bütün T ü rk dünyasında bilinip söylenen atasözleri,
2 — Y aln ız A n ad olu ’da (veya K ıbrıs’ta, A zerb aycan’da) bilinip söyle
nen atasözleri,
3 — Sadece küçük bir bölgem izde bilinip söylenen atasözleri.
Şim di, örneklerini de vererek atasözleri dünyam ızın kapısını aralaya
lım. K ü ltü r beraberliğim izi göstermek için ortaya koyacağım ız pek çok de
lil, bir atasözüm üzün yayılış sahasına işaret etm em iz halinde son derece
sönük kalacaktır.
K ızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
H er yerde gelin ve kaynana olacağına göre, bu atasözüm üzü de
Türklerin yaşadığı her yerde bulm am ız m üm kün olacaktır. Bölgem izin il
lerinde bu atasözüm üz nasıl söylenm ektedir, evvela onu görelim.
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E rzu rum /Ilıca/O cak : G izim sene diyirem , celinim sen anna (Geçm en 69)
Erzurum /H ınıs
: Kızım sene diyirem , gelinim sen anla (Alaattinoğlu
K ars/A rdahan

34 )
: K ızım sana diyerem , gelinim sen eşit (Turan-)

Bu
atasözüm üzü,
Türklerin
yaşadığı
her
yerde
m üm kündür. Bunlardan bir bölüm ünü söylece sıralayabiliriz:

bulm am ız

Azerbaycan
Kırım

G izim sene deyirem , gelinim sen eşit
K ızım sanga aytam an, kelinim sen dingle

Türkm enistan
Karaim ler
Balkarlar

G izim sanga aydayıng, gelnim sen düş (eşit)
K ızım sana ay tem, kelinim sen eşit

K azan Tatarları

K ızım sanga aytam a, kelinim sen eşt
K ızım sınğa aytem , kilinim sin tıngla

Başkırtlar
Karakalpaklar

K ızım hinge aytem kilenem hin tıngla
K ızım sağan aytam an, kelinim sen tıngl

Ö zbekler

K ızım senga aytam an, kelinim sen eşit

Yeni U ygurlar
Kırgızlar

K azım sanga aytay, kilinim sen tıngla
Kereğim sağa ay tam, kelinim sen uk
U lu gum saga aytam ın, uulum sen uk (Yüce 307308)

Görüleceği üzere; kızım, sen-sana, gelin kelimeleri bütün örnekleri
m izde aynen yer alm aktadır. Söyle- fiili ise bir örneğim izin dışında yerini
ayt- fiiline terk etmiştir.
Şim di de, bölgem izde söylenilen bazı sözleri sunm ak istiyorum.
1. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Ardahan

: Datlı dil ilanı deliğinden çıkanr (Turan-)

Kağızm an

: T atlı söz yılanı delikten çıkarır (Aydın 63)

T u zlu ca

: Şirin dil ilanı deliyinnen çığardır (Adım 54)

2. Tazın gölge hoş, kışın çuval boş.
A ğn
Erzurum /Il a
K ars/A rdahan

: Y azın gölge hoş, kışın çuval boş (K utlay 103)
: Y azın çölce hoş, gışın çuval boş (Geçm en 72)
: Y azın gölge hoş,
gışın çuval boş (Turan-)
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3. Su uyur, düşman uyumaz.
Erzurum

: Su uyur, düşm an uyum az (M anav 54)

Erzurum /H ınıs

: Su uyur, düşm an uyum az (Alaattinoğlu

K ars/T u zlu ca

: Su yatar, tüşm en yatm az (Adım 54)

35)

4. Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork (sakın).
Ağrı

: Suyun lal ahanından,
(K utlay 103)

E rzurum /Şenkaya

: Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından
kork (Ö ztürk 105)

K ars/G öle

insanın

yere

bahanından

: Suyun durgun ahanından, adam ın yere bahanm dan (Şirin-)

Kars/Selim Sankam ış

: Suyun lal akanı, insanın yere bakanı (Çoşkun 23)

Bazı atasözlerim izi T ü rk dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşayan ben
zerleriyle değerlendirirsek ilgi çekici durum lar ortaya çıkacaktır. Bizim ,
A n ad olu ’m uzda söylediğim iz atasözlerim iz asırlardan beri hiç bir yakın
m ünasebetim izin bulunm adığı soydaşlarım ız arasında aynı canlılıkla yaşa
m aya devam etmektedir.
1. A zıcık aşım, kaygısız (ağrısız, kavgasız) başım.
Erzurum /Şenkaya
Kars/Iğdır

:
:

Asacık aşım, kaygusuz başım (Ö ztürk 95)
A zacıh aşım, ağrım az başım (Akyüz 226)

Bu atasözüm üz, K u m u k Türkleri arasında aşağıdaki gibidir:
A z aşım, aurum ağan başım (Nem eth 277)
2. A k ıl yaşta değil baştadır.
Erzurum
Erzurum /H ınıs
Erzurum /Şenkaya
K ars/ Ardahan
K ars/T uzluca

A kıl yaşta
Akıl yaşta
Akıl yaşta
Akıl yaşta
A h ıl yaşta

değil baştadır (M anav 20)
deyil baştadır (Alaattinoğlu 33)
değil baştadır (Ö ztürk 94)
değül baştadır (Turan 149)
değil baştadır (Adım 50)
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Bu

atasözüm üz,

A zerbaycan,

D obruca,

Kum uk

ve

Y en i

U ygu r

Türkleri arasında aşağıdaki gibidir:
A zerbaycan

: A ğıl yaşda olm az, başda olur (Gülensoy 95)

D obruca

: A kıl çaşta tuvul baştadır (Gülensoy 95)

Kum uk

: H akil yaşta bolm as basta bolur (Nem eth 288)

Yeni U ygurlar

: Ekil yaşta emes başta (Çeneli 727)

3. Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, dan) ambannda sanır (görür).
Erzurum

: A c tavuh cendini dari anbann da görür (Tanalp 80)

Erzurum /H ınıs

: A ç tavuk rüyasında d an görür (Alaattinoğlu 33)

Erzurum /Şenkaya

: A ç tavuk düşünde darı görür (Ö ztürk 94)

K ars/G öle
K ars/Iğdır-Tuzluca

: A c tövöh öznü anbarda görer (Şirin-)
: A c toyuh yuhusunda dan görer (Öcal 82, Adım 50)

K ars/Selim -Sankam ış: A c tavuk düşünde d an görür (Çoşkun 12)
Bu atasözüm üz Balkar Türklerinde, aynı m ânâda, benzer kelimelerle,
fakat biraz değişik olarak aşağıdaki gibidir.
T a ’uh tüşü tan-bürtük (Pröhle 120)
4. Araba devrilince (kınldıktan sonra, kmlınca) yol gösteren çok olur.
A ğn
: A raba devrildikten sonra yol görünür (K utlay 100)
K ars/Selim -Sankam ış: Arabası devrilene yol gösteren çok olur (Çoşkun
13)
Bu atasözlerim iz K u m u k Türkleri arasında aşağıdaki gibidir:
Arba sınnan son yol görsetegen k’op bolur (Nem eth 276)
5. Tok acın halinden bilmez (ne bilir).
Erzurum
Erzurum /H ınıs

: T o k acın halinden ne anlar (Tüfekçi 35)
: T o k açın halinden anlam az (Alaattinoğlu 35)

Bu atasözüm üz de K u m u k Türkleri arasında aşağıdaki gibidir:
A ç hadirin t’ok bilm es (Nem eth 275)
6. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
A ğn
Erzurum

: A ğlam ayana m em e yoh (K utlay 100)
: Ağlam ayan çocuğa m em e verilmez (M anav 53)
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K ars/G öle

: A glam ıyana m em e yohdu (Şirin-)

K ars/T u zlu ca

: A glam ıyana m em e yohdu (Adım 50)
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Bu atasözüm üz de K u m u k Türkleri arasında aşağıdaki gibidir:
Y ilam agan yaşga em cek berm es (Nem eth 289)
Ö rnekleri çoğaltabiliriz. Atasözlerim izdeki bu beraberlik bize bir ger
çeği göstermektedir. Bu özlü sözler, soydaşlarım ızın yaşadığı bölgelerde
hem en daim a aynı şekli korum uştur. A radaki m addî uzaklık, sözlerde ay
nı büyüklükte bir değişiklik m eydana getirememiştir. Erzurum , A ğ n ve
Kars illerimizin çeşitli köşelerinden derlenen bu sözler tam m ânâsıyle bir
beraberlik göstermektedir. Bu da bize, bölgem izin bütün köşelerinin aynı
kültürün sağlam birer bekçisi olduğunu açık bir dille ortaya koym aktadır.
Atasözlerim izin hikm et dolu dünyasından bizi çocukluğum uza götüre
cek tekerlem eler dünyasına geçiyoruz. H er çocuk, çocukluk çağında pek
çok tekerlem e öğrenm iş ve yeri gelince de bunları kullanm asını bilmiştir.
H attâ her çocuk öğrendiklerine benzer birkaç tekerlemeyi de bizzat uyduruvermiştir. Bakınız, Erzurum lu bir çocuk, A laca köyünden nasıl sesleni
yor:
L eylek leylek havada,
Yum urtası tavada
Çağırın gelsin et yesin,
Et yem ezse dert yesin,
Başına vurun kat yesin (Sarıoğlu 187)
Bu

çocuğum uzu

A laca

köyünden

alıp

binlerce

kilom etre

öteye

götürür, Balkanların M akedonya bölgesine bırakırsak, her halde oradaki
yaşıtlanyle kolaylıkla anlaşabilecektir. O radaki soydaşlan da onun söyle
diklerinden daha farklı bir şey söylememektedir. İşte, onların söylediği te
kerleme:
Leylek leylek avada,
Yum artası tavada,
A y di çağırın et yesin,
Et yem ezse ot yesin (Zajaczkowski 29)
Şu m ısralarla başlayan tekerlemeyi bilm eyenim iz var m ıdır acaba?
Sanm ıyorum : Evelem e develem e/Devekuşu kovalama. ... Bu tekerlem em i
zin A n ad olu ’m uzda çok yaygın olduğunu söylemiştik. Rahm etli hocam ız

556

SAİM SAKAOĞLU

Prof. Dr. Ahm et Caferoğlu, 1946 yılında Y o zga t’ta bu tekerlemeyi aşağıda
ki şekilde tesbit etmiştir:
Evelem e develeme,
Devi guşu guğalam a,
H alhada bülbül,
C uvarada süm bül,
Navhat gelir
Yazılarah, cizılarah
Bir getere düzülerek
A ncıh boncuh bebek
Sen cih çocuh (Caferoğlu 167)
‘Leylek leylek havada’ tekerlemesini M akedonya’da söyleyen yavru
muz, bu tekerlemem izi de aşağıdaki şekilde söylemektedir:
Evelem e develeme,
Deve kuşu kovalama,
T azı tazı,
Berber kızı,
N e vakit geldin,
Çoktan geldim ,
Y azılalım bir tahtaya,
Dizilelim bir sıraya,
O n cu k boncuk,
Leblebi çocuk (Zajaczkovvski 29)
Tekerlem eler. ... Ç ocu klu k günlerim izin şiir dünyası. ... A radaki m e
safe ne kadar bü yük olursa olsun, aynı kökten beslenen dallar gibi hep
aynı çiçeklerle meyve vermektedir.
Bilm eceler hem en her yaşın eğlencesidir. Zam anım ızın büyük bir
bölüm ünü alıp götüren elektronik âletlerin olm adığı devirlerde gece eğlen
celeri arasında yüzük oyununun yanında bilm ecelerin m ühim bir yeri var
dı. Bir kavramı, kelimelerle tarif ederken, onu, adeta gizlem eye çalışan bil
meceler, bizi şaşırtırken düşündüren eğlendirici bir oyundur. Benzetm enin
en safı, açıklam anın en durusu ondadır. T ezat ve yanıltm a onun başlıca
hususiyetidir.
E rzurum ’da derlenen aşağıdaki örnek bilm ecem iz, benzer bilmecelerin
nasıl bir dağılış gösterdiğinin en güzel örneğidir.
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D ağda düleym an gördüm ,
Suda sulim an gördüm ,
Y atır koca taş gördüm ,
T u zsu z bişen aş gördüm (Akalın 229)
(Koyun, balık, peynir, helva)
Bu

bilm ecenin

bütün

T ü rk

dünyasında

örneğini

görebilmekteyiz.

Ü nlü T ü rkolog Andreas T ietze’nin, bu bilm ecenin T ü rk dünyasındaki da
ğılışını gösteren m ukayeseli bir incelemesi vardır. E rzurum ’daki bilm ece
mizin diğer ülkelerdeki T ü rkler arasında aldığı şekillerden bazıları aşağıda
gösterilmiştir.
A zerbaycan

: D ağda dileym an,
Suda Süleym an,
A ğ ır düşm üş daş,
D uzsuz bişmiş aş.
(Ayı, balık, ölü, helva)

Türkm enler

Suda süleym an gördüm
D ağda dalaym an gördüm ,
Suvsuz bişen aş gördüm ,
D uzsuz bişen aş gördüm ,
G oynap duran daş gördüm .
(Balık, dağ keçisi, kavurga, helva, fasulye)

K ırım Tatarları

T a gd a talim an kurduk,
Suda suleym an kurdık,
Y erd e et sakalı kurdık,
Kuneşte pişmiş aş kurdık,
K u b u k kuskan taş kurdık,
(Ayı, balık, horoz, karpuz, sabun)

Ö zbekler

Kazaklar

: Suvda süleym annı kördim,
K öçadâ gâdaym annı kördim ,
Y u m alap yatğan taşnı kördim,
Be tuz pişkan aşnı kördim.
(Balık, tavuk, kavun, helva)
Q ırd an hıratm an kördim,
Sudan süleym an kördim ,

558

SAİM SAKAOĞLU

H ayrılıp turğan tas kördim ,
T u zsu z pisken as kördim.
(Değirm en, un)
Bu bilm ecenin A n ad olu ’da tesbit edilen 50’den fazla benzer şekli,
Başgöz-Tietze kataloğunda 1039 num arada yer alm aktadır.
G eçtiğim iz yıllarda bir batılı tarafından kalem e alm an bir m akalenin
adı çok ilgi çekicidir: “ Bütün T ü rkler Arasında O rtak Bilm ece V a r m ı
dır?” Ingeburg T h alh am m er adlı araştırıcı, makalesinin adındaki soruya
“evet” cevabını vermektedir. Cevabı, “dudakların birbirine değm esi” olan
bilmeceyi de, çeşitli T ü rk topluluklanndan aldığı bilm ecelerle, bu sorusu
nun örneklerinden biri olarak vermiştir. Biz de birkaç örneğini aşağıya alı
yoruz:
A nadolu

A zerbaycan

: ‘G e l’ desem, gelm ez,
‘G elm e’ desem, gelir.
: ‘D ey, d ey’ deyerem , deym ez,
‘D eym e, deym e’ deyerem , dey er.

T ü rkm enler : ‘G e l’ diysem gelenek,
‘G elm e’ diysem gelyer.
Başkırlar

: ‘T e y ’ tihen teymey,
‘T e y m e ’ tihen teye,

K um uklar

N ogaylar

‘G el’ dese gelm ey,
‘G elm e’ dese gele,
: ‘K el K el’ desen kelm eydi,
‘K elm e’ desen keledi.

K ırgızlar

: ‘T i ti’ desem tiymedi,
‘T im e ’ desem tiedi.

Ö zbekler

: ‘K el kel’ desem kelm aydi,
‘K elm a kelm a’ desem keladi.

U ygurlar

‘T e g ’ desâm tegm eydu,
‘T e g m e ’ desâm tegidi. (Thalham m er 113)
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Şu bir iki küçük örnekte de bu benzerlikleri bir defa daha göstermek
istiyorum. Bölgem izin değişik yörelerinde tesbit edilen bilm eceler, A sya ve
A vrupa’nın değişik bölgelerinde yaşayan soydaşlarım ızın dilinde ne gibi
benzer şekillere girmişler, onları görelim.
1. Erzurum /Ilıca

: Yol

üstünde çitli sandıh/m ezar (Yavuzer-)

E rzurum /Şenkaya : Y o l
K ars/G öle
: Yol

üstünde kilitli sandık/m ezar (Ö ztürk 1 16)
üstünde kiliddi sardıh/m ezar (Şirin-)

Bu bilm ecem izin Balkar Türkleri arasındaki şekli de şöyledir:
Zol usünde kiritli kübür/gabır (Pröhle 120)
2. E rzurum /Şenkaya : A k odada san gelin oturur/Yum urta (Ö ztürk 121)
Bu bilm ecem izin Balkar Türkleri arasındaki şekli de şöyledir:
A k kalada sarı biyce/yum urtanın sansı (Pröhle 120)
3. Erzurum

: A lçacık tepe/Çm gırahlı küpe/nohut fidanı (Akalın
30)

Bu bilm ecem izin K azanlık ve Balkar Türkleri arasındaki şekilleri de
aşağıdaki gibidir:
A lçacık tepe/Çıngıllı küpe/biber (Cebeci 48)
Alçacık tepe/Çengelli küpâ/kızılcık (K akuk 264)
Bilm ece bahsi için son olarak şunları söyleyebiliriz: A sya’nın ortalanndan A vrupa’nın ortalanna kadar uzanan geniş bir bölgede sorusunun
yapısı aynı olan, cevabı aynı olan bilm ecelerin varlığı bir kültür
bütünlüğünün en güzel örneğidir. Şenkaya’da, G ö le’de, A ğ rı’da, Ilıca’da
yaşayan insanım ız nasıl aynı bilm eceyi söylemişse, Ç in ’de yaşayan Y eni
U ygurlarla, A vrupa içlerinde yaşayan soydaşlarım ız da aynı bilmeceleri
söyleyivermişlerdir. Bu da ortak bir kültürün değişik coğrafyalarda boy at
masının en tabiî neticesidir.
Türküler, Türklerin sevinçlerini, acılarını, hasretlerini dile getiren, ha
yatın hem en her safhasında söylenebilen kültür ürünleridir. A n ad olu ’da
türküye karşı aşın bir sevgi vardır. T ü rkü ler adeta onların ayn lm az birer
parçasıdır. T ü rk ü söylenm eyen bir köyü düşünm ek, yem ek yem eyen bir
insanı düşünm ek kadar imkânsızdır. D aha çocukluk çağında başlayan
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türkü söylem e tutkusu gittikçe gelişerek gençlik çağında en yüksek seviye
sine ulaşır. Delikanlının dilinde evlenme arzusu olarak gördüğüm üz türkü
parçaları, genç kızım ızın dilinde ise bir hayırlı kısmet olarak billurlaşır.
Türkülerim iz, Y ah y a K em al’in mısralarında, bir yaz günü kafilelerle
geçilen T u n a kıyılarına kadar hep aynı duygularla yayılm ış, aynı sevgilerle
söylenir olm uştur. D aha gram ofonun bile icat edilm ediği asırlarda aynı
türkülerin ta A vrupa ortalarına kadar yayılm alarını nasıl izah edebiliriz ?
Bizim insanım ız köprüsüyle, cam isiyle, hanıyla ham am ıyla süslediği top
raklara türküleriyle renk katmasını da bilmiştir. Bakınız, G eyik türküm üz
nerelere kadar yayılmış.
Ben de gittim bir geyiğin avına,
G eyik çekti beni kendi tavına,
T övbeler tövbesi geyik avına,
A la geyik dağlar senin yâr benim,
G eyik şenle uğraşam am can benim (G üney 42).
Bazı kaynaklar bu türküm üzü Ç u kurova’ya, G avur D ağları çevresine
bağlarsa da, kesin olarak nerede doğduğunu söylem em iz kolay olm ayacak
tır. T ü rkü bizim ya, nerede doğarsa doğsun.
G eçen asnn son çeyreğinden itibaren yarım asır T ü rk halk kültürüne
hizm et eden, değerli talebeler yetiştiren M acar türkoloğu İgnaez K u n o ş’un
1906’ da neşrettiği Adakale Türk Türküleri konum uz için son derece değerli
bir kaynaktır. T u n a nehri üzerindeki A d akale’de yaşayan soydaşlarım ızın
dilinde G eyik türküsü şu şekilde geçm ektedir :
Ben de gittim bir geyiğin avına,
G eyik beni çekti kendi dağına,
Benden selâm olsun nazlı yârim e.
Hayvan ile güleşem em , yâr benim,
Canım yâre kurban olsun, şan benim (Kunoş 24).
Tıpkı G eyik türküsü gibi, bütün A n ad olu ’da sevilerek söylenilen şu
türküm üz, acaba nerelere kadar yayılm ıştır dersiniz? Bir örneğini verelim,
yeter.
Elinizden elinizden,
Bir kurtulsam dilinizden,
Yeşil başlı ördek olsam,
Sular içm em gölünüzden.
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K ars’ım ızın T u zlu ca ilçesinde bir talebem izin derlediği bir m aniye ba
kalım, hem de türkü olarak söylenilen bir maniye.
Gederem elinizden,
G urtullam dilinizden,
Y aşıl baş ördek olsam,
Şu içm em gölünüzden (Sevilmiş 51).
Bulgaristan’daki soydaşlarım ızın dilinden 15 yıl kadar evvel tesbit edi
len şu şekil, aslından pek de farklı değildir.
G idiyorum elinizden,
Kurtuluyorum dilinizden,
Y eşil başlı ördek olsam,
Su içm em gölünüzden (Zajaczkovvski 135).
M akedon ya’daki soydaşlarım ızın dilinden 15-20 yıl evvel tesbit edilen
şekil ise, bakınız, aslına ne kadar yakındır:
Çıkayım elinizden,
K urtulsam dilnizden,
Y ab a n î ürdek olsam,
Su içm em gülünüzden (Zajaczkovvski 31).
A h türküler, sizler, ne sınır tanırsınız, ne mesafe; aynı duyguları pay
laşan T ü rk insanının her yöne doğru nota nota, nağm e nağm e yayılırsı
nız. A n ad olu ’nun sarp dağlarının geyik avcısı, T u n a boylarına kadar, kim
bilir hangi sevginin peşine takılıp gitmiştir.
M anilerle türküler kardeş gibidir. Bir m ani adeta büyüyerek bir türkü
şeklini alır. Bugün dudaklarım ızdan düşürm ediğim iz nice türküm üz aslın
da iki, üç m aninin alt alta gelm esiyle m eydana gelivermiştir. Karanfilli
türkülerim izi bir düşününüz, hepsi m anilerle örülm üştür. M ani hasrettir,
mani istektir, m ani sevdadır, sevgilidir. M ani, sevgilisine kavuşamamış
gencin vekilidir.
M eytup yazdım acele,
A l elinde hecele,
M eytup vehilim olsun,
Al goynunda gecele (Sevilmiş 66).
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T u zlu ca ’da derlenen bu güzel m anim iz Y ugoslavya’nın O hrid şehrin
de yaşlı bir T ü rkün dilinde, bakınız nasıl söyleniyor:
M ektubim i yazdem acele,
O kuyam asen hecele,
H eceley em ey esen,
Sok koynuna gicele (K akuk 255).
Bu m aniyi, bir Kırım Tatarı, T u zlu ca ’nm gencinden farklı söyleyecek
değil ya ... O da aynı duygularla yüklüdür, o da aynı sevgiyi paylaşm ak
tadır.
M ektup yazdim ecele,
A t holuna ecele,
M ektup benim vekilimdir,
A l hoynuna gicele (Chatskaya 350).
Dağlar, sevgilileri ayıran, sılanın yoluna haram i gibi dikilen dağlar. ...
M aniler dağları hep engel olarak görm üştür. İğdır’da derlenen bir m ani
miz, bakınız neler söylüyor.
Bu dağlar olm asaydı,
Gülleri solmasaydı,
Ö lü m A lla h ’ m emri,
A ynlıh olm asaydı (Akyüz 208).
Ağrılı gencim izin ağzında bu m ani hiç de değişmişe benzem em ektedir.
Bu dünya olm asaydı,
Lâlesi solmasaydı,
Ö lü m A llah ’ın emridir,
Aynlıh olm asaydı (K utlay 165).
Bulgaristan ile Y ugoslavya’nın Struga şehrinde derlenen şu iki mani,
İğdır ve A ğ n ’da söylenen şekillerden pek de farklı değildir.
A h şu dağlar olm asaydı,
Çiçekler solmasaydı,
Ö lü m A lla h ’tan gelir,
A ynlık olm asaydı (Zajaczkovvski 121).
Şu dağlar olm ayaydi,
Çiçeği solm ayaydi,
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Ö lü m A lla h ’ ın emri,
Ayrılık olm ayaya (K akuk 258).
T u zlu ca ve Bulgaristan’da derlenm iş şu iki m aniyi sadece okum akla
yetinelim ; benzerlik kendiliğinden görülecektir;
M ercim ek gile gile
Ö lçerem sile sile,
Eşidem yârim gelmiş,
Ç ıharam güle güle.
(Sevilmiş 65)

Ö lçerim sile sile,
A kşam a yârim gelecek,
Ç ıkayım güle güle.
(Zajaczkovvski 145)

T u t ağacı buruldu,

D ut ağacı buruldu,

D ibinde su duruldu,
Herkesin yârı geldi,

Altına sular buruldu,
Erkesin yari yanında,
Benim yarim buruldu.
(Zajaczkovvski 132)

M enim boynum buruldu.
(Sevilmiş 79)

M ercim ek ektim kile kile

M aniler dünyasının renk renk, nakış nakış işlenmiş m ısralarında ya
kalayabileceğim iz paralellikler o kadar çoktur ki, hepsini tesbit etm ek bile
uzun yıllarım ızı alabilir. Birkaç örnekle bu bahçenin de kapısını kapatıyo
rum.
Belki, geleceklerine dair bir şeyler öğrenm ek isteyen Aras boyundaki,
Toroslardaki, M akedonya’daki genç kızlarım ız bir m antıyar m anisiyle bu
kapıyı yeniden açabilirler.
A n ad olu ’nun dört bir bucağını bir efsane dem eti halinde T ü rk oku
yucularım ıza sunduğum uz ve dört yıl evvel Japoncaya tercüm e edilen 707
Anadolu Efsanesi adlı eserim de şöyle demiştim: “Anadolu baştan başa efsa
nedir.” Bu sözüm üze yeni bir genişlik kazandırıyor ve “T ü rk dünyası baş
tan başa efsanedir” diyorum . Y aln ız Ağrı D ağlan için söylenen efsaneler
bile başlı başına bir kitabı doldurabilir. A bdurrahm an G azi için anla
tılan efsane o kadar çok dal budak salmıştır ki, adeta ortaya yeni efsaneler
çıkmıştır. M u n zu r D ağlarının ünlü velisi M u n zu r Baba, Polanya’da Evliya
Kontuş olarak karşımıza çıkm aktadır. A ncak bu kapıyı aralarken çok dik
katli olm ak zorundayız. Bizim olanla bizim olm ayanın yanyana anlatıldığı
düşünülürse, bilhassa Y u n an mitlerinin her an taze tutulm asına hususî
gayret sarfeden aydınlarım ızın var olduğu unutulm azsa bu mesele de ko
laylıkla halledilebilir. T ü rk insanının efsaneye karşı olan aşın ilgisi her
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köyü, her kasabayı taşıyla, toprağıyla, insanıyla, bitkisiyle bir efsaneler
cenneti

haline

getirivermiştir.

Bu

sahaya

yıllarını

vermiş

m uhterem

büyüğüm üz M ehm et O n d er’in on yıl kadar evvel bir tebliğini sunarken
söylediği bir cüm leyi hâlâ hatırlıyorum : O , K o n ya’daki M evlânâ Tetkikleri
Enstitüsü Salonunda şu m ealde bir cüm le söylemişti: “Bu salonu m erkez
olarak alan 100-150 metre çaplı bir dairenin içine 30-40 tane efsane sığdırabilirsiniz.”
Y usu fçu k kuşunu hepim iz biliriz. Görm em işsek bile adını işitmiş, hi
kâyesini dinlemişizdir. O ltu ’da anlatıldığına göre, Y usufçuk yaram az bir
çocukm uş. O hiç söz dinlem ez, olm adık yaram azlıklar yaparm ış. Bir gün
annesi süt pişirirken o, sütü içm eye çalışıvermiş. Buna kızan annesi, elin
deki kepçeyle Y u s u f un başına vurup şöyle deyivermiş:
“ Sen kuş olup pırlayasın, bir daha gözüm görm eye.”
Y u su f bir kuş olup uçuvermiş. (Sakaoğlu 1976/188-189).
Y usu fçu k kuşunun efsanelerini anlatm akla bitiremezsiniz. H er bölge
m izde daha değişikleri, daha güzelleri anlatılır. Ayrıca o, T ü rk dünyasında
değişik adlarla anıldığı gibi, birbirinden güzel efsanelerin de uçar kahra
manı oluverir. İşte sizlere iki tanesi. Birisi G aziantep’te anlatılan ibibik kuşu
efsanesi, diğeri A zerb aycan’da anlatılan şanapipik efsanesi.
G aziantep’te anlatırlar ki, ibibik kuşu vaktiyle yeni bir gelinmiş.
Güzelliğini görmek, daha da güzelleşm ek için sık sık aynanın karşısına
geçer, kendisini seyredermiş. Y in e bir gün aynanın karşısına geçmiş, saçla
rını tarıyormuş. O , bu işi dalgın dalgın yaparken kapı açılır ve içeriye ka
yınpederi girer. Bir an geleni farkedemeyen gelin saçlarını taram aya de
vam eder. T a b iî bu arada kayınpederi de gelini başı açık görür. Gelin bu
durum a çok üzülür, içi içini yem eye başlar:
“ K ayınbabam beni başı açık gördü; am an ya R abbim , ben bundan
sonra yüzüne nasıl bakarım .”
G elinin bu sam imî utanması karşısında A llah onu ibibik kuşu haline
getirir. K uşun başındaki kepezi de saçını tararken başında kalan tarağı
imiş. (Sakaoğlu 1976, 182-183).
A zerb aycan’da anlatılan şanapipik kuşunun efsanesini de bölge ağzı
ile verelim, bakalım bu gelinin başına neler gelmiş.
Şanapipik evveller gelinimiş. Bir defe başını yuğuum uş. Bu vaht onun
gaynatası içeri girir. G elin utanır. A llah ’a yalvarıp deyir:

ERZURUM, AĞRI VE KARS KÜLTÜRÜ

565

“A y A llah, kayınatam saçlarımı gördü. M en hecaletden onun üzüne
bahabilm irem . M eni ya daş ele, ya da guş.”
G elin guşa çevrilir. D arağı başında galır. Şanapipik olur. Şanapipik
çölde yaşasa da abadlıgdan coh uzağa getmir. (Üresin 17).
K açak sevgililerin sık sık gazete sayfalarında görüldüğü bir gerçektir.
Başlık parasının çokluğu, iki aile arasındaki eski bir anlaşm azlığın tazelen
mesi, dam adın fakir olması bu kaçışı hazırlayan sebeplerden birkaçıdır.
Sevgi bütün bu engelleri aşm aktadır. Aşm aktadır ya sonu bazen üzerlerin
de beyaz güvercinlerin uçuştuğu birer m ezarla bitmektedir. Bunların en
gönül yaralayıcısını şöyle dile getirebiliriz:
“ K ars’ın T u zlu ca ilçesinin İğdır ilçe hududuna yakın bir yerinde taş
lardan m eydana gelm iş bir yığın vardır. H alk bu taş yığınına, m ahalli
söyleyişle “O ğlan-gız gebiri” dem ektedir. Pek çok taş yığınına atfedildiği
gibi bunu da güzel bir hikâyeye bağlam ışlardır.”
“ ... Vaktiyle çevredeki köylerden birinde, delikanlının biri gönlünü
köyün güzeline kaptırır. K ız da genci sever, aşkına karşılık verir. Fakat ba
bası bu işe “O lm a z!” der de başka bir şey dem ez. ... Delikanlı ile sevgilisi
bir olup kaçarlar. Kızın babası da duyar duym az adam ları ile beraber
peşlerine düşer. ... Derken takipçiler öndekilere yetişirler. Baba, delikanlı
ya acım adığı gibi evladına da acım az, ikisini de oracıkta öldürüverir.” (Sakaoğlu 1976, 67-68).
A ncak bütün kaçaklar bu akıbete uğram azlar. Bazıları m addî m ânâda
kavuşam azlarsa da ruhları her dem birbirinin nefes alışını hisseder gibidir.
M ersin’de anlatılan “M enekşe K alesi’ndeki H eykeller” efsanesi ile Asya
Türklerinden olan K u m u klar arasında anlatılan efsane adeta birbirinin
ikiz kardeşi gibidir. Sevgide, kaderde ve ölüm de bir olan bu A nadolu
T ü rk gençleri ile K u m u k bölgesinde yaşayan T ü rk gençlerinin alm yazılan
adeta bir efsanede birleşivermiştir.
M ersin’e 40 kilom etre uzaklıkta M enekşe Kalesi adı verilen tarihî ka
lıntılar vardır. Bu kalenin çevresindeki pek çok şey gibi, hem en girişte d u 
ran biri erkek, diğeri kız süretindeki heykele de çevre halkı uygun hikâye
ler atfeder. Bunlardan birisi şöyledir:
“Civar köylerde oturan genç kız ile delikanlı birbirlerine gönül verir
ler. Y aşla n henüz yirm inin altında. ... A m a aileleri bu iki genci birbirine
verm eye razı değildir. Kızın babası verm ek istemez, oğlanın babası alm ak
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istemez. Sevginin tem iz ateşiyle yanıp tutuşan gönüllere kavuşm a üm idi
verecek bir su lâzım dır artık. O n u n da bir tek yolu vardır: K açm ak, bir
likte kaçıp uzaklara gitm ek.”
“ ... Binerler atlanna ve kaybolup giderler gecenin karanlığı arasında.
Neden sonra kızın babasının haberi olur. H em en adam lannı yanına alıp
birkaç koldan kaçaklan takibe başlar. Sonu belli olm ayan bir kovalam acadır bu. ... Arkadan gelenlerden bir kol M enekşe K alesi’nin girişinde kıstınr
bunlan. Artık kurtuluş üm idi kalmamıştır. Ü zerlerine pek çok silah çevril
miştir. K ız, kurtuluşu A lla h ’a sığınm akta bu lur ve başlar dua etmeye:
“ A llah ’ım, ya bizi bu zalim lerin elinden kurtarıp birbirim ize bağışla,
veya ikimizi şuracıkta donar taş eyle.”
Kızın duası kabul olur, sevdiği delikanlı ile birlikte M enekşe K ale
si’nin girişinde taş olup kalırlar. (Sakaoğlu 1976, 29-30).
K u m uklar sırasında, biraz da uluhiyyet izafe edilerek anlatılan efsane
m iz ise şöyledir:
“ Inguşlann oturduğu bir köyde, zengin ve tanınmış bir ailenin güzel
bir kızı vardı. Y akın köylerden birinde oturan yakışıklı bir genç, düğün
eğlencelerinden birinde bu kızı görür. K ız oğlana âşık olur ve oğlanın ai
lesi kızı ister. Fakat kızın ailesi vermez, oğlan tarafının fakirliğini ileri
sürerler.
G ençlerin sevgisi ise devam etmektedir. Sonunda kaçm aya karar veren
âşıklar, kızın hizm etkânnın yardım ı ile bu işi başarırlar. A m a babası bir
atlılar alayı ile takibe çıkar. K açaklar, evvela takipçilerin sesini, sonra da
atlannm soluğunu işitirler; biraz sonra öleceklerini anlarlar. T a n n ’ya yalvanrlar, takipçilerin eline düşm ektense kendilerini taş etmesini dilerler.
O n lar iki m üslüm an m ezar taşı şeklinde taş kesilirler. O rası 1925 yıllannda ziyaret yeridir ve hacılar orada dua ederler. Ç ü n k ü onlar T a n n ’nın
sevgili kullanndan sayılırlar.” (Sakaoğlu 1980, 61).
Efsaneler de, diğer kültür ürünlerim iz gibi bir bareberliğin, aynı köke
bağlı olm anın vazgeçilm ez örneklerindendir. M enekşe Kalesi ile ilgili ef
saneyi anlatan ihtiyar, K u m u k Türklerinin adını bile işitmemiştir. A caba
yan m asır evvel K u m u k efsanesini anlatan soydaşım ız yeryüzünde M ersin
diye bir yerin varlığından haberdar mıydı? Sanm ıyoruz. O nlar, bir
kültürün değişik toprak parçalanndaki temsilcilerinden başka bir şey de
ğildiler, o kadar.
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M asallar bize çocukluğum uzu hatırlattığı gibi, çocuklarım ızı da hatır
latır. Pedagoji ilmi çocuklann m utlaka masal dinleyerek büyüm eleri ge
rektiğini söylemektedir. N e var ki, çocukluğunda dinlediği m asalları hatırlayabilenlerim izin sayısı pek azdır. H ayalden hakikate geçişte birer köprü
başı olan masalları unutulm anın tozlu raflanna kaldırm ış bulunuyoruz.
Bir torunun ninesinden m asal isterken takındığı yalvarış havasını giderm ek
kim bilir hangi büyük iyiliklerin kapısını açıverecektir. Ç o cu k ruhuna ol
duğu kadar yetişmiş insanın eğlence dünyasına da hitap edebilen pek çok
masalım ız vardır. O nlar, adeta bugün ün m odem hikâyeleri gibidir. M asal
lar, sağlam kuruluşları, zengin motifleri ile birer dikkatin eseridir.
M asallarım ız arasında başka milletlerin m asalları ile beraberlik gösterrenler oldukça fazladır. A ncak, sadece bizim insanımızın anlattığı pek çok
m asalın varlığı da unutulm am alıdır. A n ad olu ’da anlatılan Muradına N a il
Olmayan Dilber>'\\ Fesleğenci Güzeli ’ni; N e idim, N e Oldum, N e Olacağırri\ A v
rupa ve A sya’da yaşayan T ü rkler arasında da dinlem ek her zam an için
m üm kündür.
Erzurum , Ağrı ve Kars illerimizi içine alan bölgem izin m anevî kültür
ürünleri ile diğer illerim izden derlenen aynı m ahiyetteki ürünlerin m uka
yesesi bizi şöyle bir neticeye ulaştıracaktır; Bölgem iz, A n ad olu ’m uzun bir
parçasıdır. A n ad olu ’nun tam am ına hakim olan kültür, bölgem izde de ay
nen yaşam aktadır. A yn ca. ‘Dış T ü rkler’ adını verdiğim iz, A nadolu dışında
yaşayan

soydaşlarım ızın

kültürleri ile bölgem izin

kültürü

arasında da

büyük bir benzerlik görülm ektedir. Y en i U ygu rlan n , K u m u klan n , Kazaklann, Ö zbeklerin, Kırgızların, çoğunluğu Balkanlarda yaşayan Avrupa
Türklerinin kültür dağarcığı benzer m eyvelerle doludur, K ü ltü r vazosunu
hep aynı renkteki, aynı kokudaki, aynı güzellikteki çiçekler süslemektedir.
Bize ait olduğu için, bir adına da “T ü rk K ü ltü rü ” dediğim iz millî
kültürüm üz A n ad olu ’m uzda tam bir bütünlük göstermektedir. A ynı m a
saldan zevk alan, aynı türküyle hoşça vakit geçiren, aynı bilm eceye cevap
arayan, aynı tekerlem eyle ebe seçen, aynı ninniyle çocuk uyutan bir top
lulukta ortak ve bölünm ez bir kültür birliği var demektir. A n ad olu ’m uz
buna en güzel örnektir. Bu m illî kültürüm üze sahip çıkalım , onu yaşat
m aya devam edelim . Bu m illî bir vazife olduğu kadar vicdanî bir vazifedir
de. U nutm ayalım , G azi M ustafa K em al Atatürk, “T ü rk iye C um huriyeti
nin temeli kültürdür,” demiştir. Cum huriyetim izin tem elinin sağlam ola
rak ayakta durm asını istiyorsak kültürüm üze sahip çıkalım .
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