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‘Dilimizin ulu Atası Üstad Esedüllah merdaniye sonsuz sevgiler ve saygılarımızı
bildirerek, bu sayıda bizim yanımızda olan; Evezüllah Seferi, İlteriş Altaylı, Mehrşid
Rehnema, Hemid Hezreti, İmad Hezreti, Lale Yeşilova, Hüseyin İsmailifer, İsa Doğnlı,
Hemidriza Rusta, Nefis Sinafer, Semed Muğanlı, Kamran Selimi, Qutluxan Qaşqayı,
Mehbube Merdanlı, Emin Cahangiri’ ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu dergide
Kaşkay sosyal medyasında paylaşılan birçok yazıdan yararlanmışız, burada sanal
çevremizi diri tutan Kaşkay şairlerimiz ve yazarlarımızdan da çok teşekkür ederiz. ’
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Önsöz
Kaşkay Türkleri ile ilgili Türk dünyasında paylaşılan bilgiler, oldukça az ve bir o kadar da ayrıntısızdır. Bu eksikliğin
nedeni ise maalesef Kaşkay yazarlarının İstanbul Türkçesine gerektiği kadar ilgi duymamalarıdır.
Şive farklılığının yanı sıra, alfabe farklılığı da bu ilişki köprüsünün bu zamana kadar kurula bilmemesinin başka bir
nedeni sayılıyor.
Türk diline, tarihine ve siyasetine bağlı, özellikle de Kaşkay Türklerine ilgili olan konu başlıklarını ‘Yolumuz’ adlı bu
dergide ortaya koyup bütün araştırmacılara sunmak üzere bu konulara alakalı olanlar için güçlü ve kalıcı bir bilgi
köprüsünü sağlayabileceğimizi umuyoruz.
Bu yüzden baharın müjdecisi olan, Güntün eşitliğinde (Ekinoksunda) güneşin ışınları taraz devresine (ekvatora) dik
açı (90 derece) ile gelen 21 Martın sıcaklığa yüz tutan çağında, 2020yılında sıcak bir bayram tebriki ile sizleri
selamlayan ve bayramınızı kutlayan dik duruşlu Yolumuz ekibiyle buradayız. Biz Sıcak denizlerin yeşil sahillerinden
başlayan uzak yolardan sizinle beraber Birlik kurmaya gelmişiz.
Firuzabad’ın duygusunu Tebriz’e, Tebriz’in sesini Ankara’ya götürebilecek Yolu planlamaya ve haritalamaya
gelmişiz. Güneyden kuzeye, doğudan batıya bütün Türk dünyasında dostlukları kurabilecek yolun aramasında
bizimde bir katkımız olsun diye gelmişiz! Adımız gibi bizim görevimiz Yolumuzdur.
Geç olmuş olsa da, Türk dünyasının şimdiye kadar yeterince tanınmamış bu büyük topluluğunu yanı Kaşkay
Türklerini, sizinle buluşturabilmek ve tanıştırabilmekten son derece mutlu ve bahtiyarız.
Görevimizi yerine getirmekte sorumluluk duyarak, Yolumuzu devam ettirmek için sarsılmaz bir kararlığımızın
olduğunu bildirmekten onur duyuyoruz.
İran dışında Kaşkay Türklerini konuşan ilk dergi olarak en geniş ve kapsamlı malumatı derleyip paylaşmakla birlikte
günümüzün sıcak konularını da olabildiğince ele alacağız.
Sizler için dergimizin her sayısında dopdolu yeniliklerle karşınıza çıkmayı planlıyoruz, araştırmacılar için
güvenilebilecek bir kaynak olmaya, onların ilgisini çekebilecek değerde taze konuları ortaya koymaya kararlıyız.
Dergimizin ilk sayısı olması münasebetiyle size kısaca birkaç bilgi vermek istiyoruz:
Dergimizin var oluş amacı yukarıda da söz etiğimiz gibi içinde olduğumuz bu Yolumuz’dur. Yolumuzla sizi yeni bir
dünyaya götürmeyeceğiz belki yazılarımızla var olan şu dünyanın karanlıkta kalan, görünmeye hak kazanamayan
yüzünü size göstermeye çalışacağız.
Dergimizin temel ve tam konuları Kaşkay Türklerinin Tarihi, Yaşamı, Edebiyatı, Ekonomisi, Folkloru ve benzerini
içerecektir.
Dergimizin dili Türkçenin İstanbul şivesi başta olmak üzere, başka şivelerinde de olacaktır. Kullandığımız alfabe ise,
La.Türk (Latin_ Türk) ve Ar.Türk (Arap_ Türk) alfabeleridir.
Dergimiz 3 aydan bir, internet üzerinden yayınlanacaktır ve ona www.yolumuzdernek.com adresi üzerinden
ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
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Dergimizin çıkış tarihine de kısaca değinmek gerekirse; 21 Mart 2020’den itibaren Dergimizin yeni sayıları her 3
ayıda (3. Ayın ortaları yani 21’inde) sizlerle buluşacaktır. Peki, neden ayın ortası ve böyle bir tarihte? Sorarsanız,
Çünkü zamanlamamızı İran’da kullanılan ve Büyük Selçuklu adıyla anılan güneş takvimine göre ayarlamışızdır
diyoruz.
Dergi içeriği ve çıkış tarihi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra sizi dergimizin birinci sayısıyla baş başa bırakıyoruz.
Ama Türkiye’mizi demeden mi?
Evet olmuyor! Ve İyi ki varsın Türkiye’miz diyoruz! Yazdıklarımızı içinde doğup büyüdüğümüz ülkenin tam tersine
baskı ve sistematik şiddete maruz kalmadan kendi ikinci vatanımızda yani büyük Türkiye’mizde yayınlanabiliyor
düşündüklerimizi kendi Gardaşlarımızla özgürce paylaşa biliyoruz.
Bu yüzden diyoruz ki: Özgürlüğün güzel ve güvenli limanı ey Türkiye! Seni canı gönülden seviyoruz!
Son olarak da, Yolumuz dergisinin ilk sayısının hazırlanmasında özel gayretleri olan tüm emeği geçen Kaşkay,
Azerbaycan ve Türkiye’deki arkadaşlara, huzurlarınızda bütün samimiyetimizle teşekkür ediyoruz. Yeni sayıda yeni
güzellikleri paylaşabileceğimiz dileğiyle siz kıymetli okuyucularımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Yolumuz Dernek Kurulu
21Mart.2020 Ankara
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Kaşkay Türklerinin Tanıtımı. 1
İlteriş Altaylı

Giriş
Orta Asya’yı Mezopotamya’ya bağlayan ve birçok medeniyetin kaynağı olmuş, birçok medeniyeti bağrından koparmış
bir coğrafya olan İran çeşitli Türk boylarının, özellikle Oğuzların en önemli yerleşim merkezi olmuştur. Türklerin en
eski çağlardan beri yurt tuttuğu İran, bu özelliğine rağmen Türkiye Türkoloji’sinde üzerinde az araştırma yapılmış
olsa da birçok çeşitli Türk topluluklarının varlığı ve onların bölgedeki katkıları tarihten kültüre kadar ortaya
çıkmaktadır. Türk toplulukları içerisinde Türkiye’den sonra otuz milyonu aşkın nüfusu ile ikinci Türk topluluğu olan
İran Türkleri, çeşitli Türk boylarından meydana gelmiştir.
Bugün İran’ın güney, güney batı ve merkezi bölgelerinde Şiraz merkez olmak üzere sekiz dokuz eyalette (İsfahan,
Fars, Huzistan, Kohkiluye ve Boyer Ahmet, Kirman, Yezd, Buşehr, Bender Abbas ve Çaharmahal ve Bahtiyarı) dağınık
olarak yaşayan ve bir Türk toplumunun birliği olarak tanınmakta olan Kaşkay Türkleri de bu boylardan biridir.
Kaşkaylar, İran coğrafyasında nüfus
bakımından Azerbaycan Türklerinden
sonra ikinci sırada geldikleri gibi,
bölgedeki tarihi kökleri de oldukça önemli
olan bir Türk konfederasyonudur.
Azerbaycan Türklerine karşılık ikinci
sırada yer alan Kaşkay Türklerinin dili,
kültürü, tarihi ve her bir alanı üzerine
Türkoloji, Türk tarihi ve benzer dallarda ne
yazık ki pek az araştırma üretilmiştir.
Ve bugün bir oğuz boyu sayılan Kaşkay
Türkleri, diğer boylara kıyasla coğrafi
konum olarak daha güney bölgesine
yerleşmiş bir boydur.
Kaşkaylar, İran coğrafyasında, İran’ın
çağdaş tarihinde özelikle siyasi alanda önemli bir aktör olmuştur, 1. Ve 2. Dünya savaşında İran’ın güneyi İngilizler
tarafından işgal edildiği ile birlikte, Kaşkaylar İngilizlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Gerek 1. Dünya savaşında gerek
2. Dünya savaşında İngilizlerle karşı karşıya gelen Kaşkaylar bölgenin savunmasında kahramanca davranarak İran’ın
çağdaş siyasi tarihinde önemli yer edinmişlerdir.
Bunun dışında 1950li yılarda İran petrolünün malileşmesinde Kaşkaylar ana rolda yer almışlardır. Şöyle ki Petrolün
millileşmesinde Kaşkay hanları (birçok kaynakta Kaşkay kardeşleri diye yazılmıştır, Hüsrev Han, Nasır Han, Melik
Mensur Han ve Muhammed Hüseyin Han) hepsi geniş ölçüde milli cephenin, Musaddık hükümetinin petrol sanayisini
millileştirme politikasını desteklemişlerdir. Başta İlbeyi Hüsrev Han olmak üzere bu dört kardeş, Musaddık
hükümetinin bu tedbirlerine destek vermişlerdir.
Kaşkaylar Kaçarlardan sonra Pehleviler döneminde merkezi yönetim tarafından ağır bir baskı ve zülüm altında
kalmışlardır. Fars birlikteliği adına, Kaşkayı Hanlarının pek çoğu idam edilmiştir veya yurt dışına sürgünde
bulunmuşlardır. İran İslam inkılabından sonra ise sürgünde olan Kaşkayı hanları İran’a dönmüşlerdir fakat İran
İslam devrimi sistemi ile de çok anlaşamamışlar ve yeni hükümet ile de büyük çatışmalar yaşamışlardır.
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Son yılara dek Kaşkayların en önemli mesleği hayvancılıkmış. Bu yüzden daha çok göçebe olarak yaşarlarmış ama
son yılarda göçebeliğe devam eden Kaşkay sayısı çok. Hayvancılık mesleğinin en başında da At yetiştiriciliği söylenir.
Geniş ve verimli arazileri olduğu için hayvancılıktan sonra gelen meslek ziraatçilikmiş. Bu mesleklere bağlı olarak
bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılarlarmış. Bu yüzden şehir hayatına fazla ihtiyaç duymazlarmış. Kaşkaylar için el
dokumacılığı da çok eskiden beri çok önemlidir. Dokumacılıktan kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi gelir de elde
ederler. Bu yüzden el dokumacılığında çok başarılı olmuşlardır. El dokumalarının çeşitleri başlıca şunlardır: Halı,
Gebbe, Kilim, Cecim, Rend, Keçe, Çadır.
Kaşkaylar eskiden beri el dokumacılığına büyük önem vermişlerdir. El dokumacılığı artık gelenek haline gelmiştir.
Bu yüzden el dokumacılığında çok başarılı olmuşlardır. Bunun en iyi örneği, Victoria Müzesindeki 400 yıllık Kaşkay
halısıdır. Hatta 1995 yılında Almanya’da düzenlenen el dokumaları yarışmasında Kaşkaylar birinci olmuşlardır.
Günümüzde Kaşkay el dokumaları, İran dokumaları adı altında dünyadaki pek çok evi süslemekten ziyade çok büyük
yarışmalarda kazançlar elde etmektedir. 2017 yılında fars ili dokumacılığı adına dünya çapında gene büyük başarı
elde emişlerdir. Ne yazık ki buda diğer başarılar gibi Kaşkay adına değil Fars ili adına olmuştur.
Kaşkaylarda müzik ve şiir de çok önemlidir.
Kaşkaylar göçebe olarak yaşadıkları için sözlü
kültürleri gelişmiştir. Şiir ve müzikle de
uğraşmışlardır. Halk hikâye ve destanları
ayrılıktan ve Azerbaycan Türklerinden uzakta
kalmalarından hüzünle söz etmektedir.
Yolumuz dergisinde Kaşkaylar Kimdir başlığı,
girişte Kaşkay Türklerinin hakkında değindiğimiz
konular ve daha Fazlasını sunmak adıyla açılmıştır.
Bu başlık altında derginin1. Sayısında Kaşkay
sözcüğünün menşei ve kökü ve Kaşkay Türklerinin
tarihi ve siyasetteki yeri Pehlevi dönemine kadar
yazının esasını oluşturacaktır. Yazının devamı
gene bu başlık altında ilerleyen sayılarda
Kaşkaylarda Gelenek ve Görenekler (düğün (Toy)
adetleri), Kaşkay şiiri ve edebiyatı ve benzeri ile
sürdürülecektir.
Anahtar Kelimeler: İran, Fars, Aşiret, Kaşkay, Oğuz, Türk, Azerbaycan

1. Kaşkay sözcüğünün kökü:
Bu sözcük her ne kadar da Türkiye'de Qashqai olarak tanınmış olsa da aslında bu toplumun kendi dilinde "Qaşqayı"
(Kaşkayı/ Qeşqayı) olarak biliniyor. Tarihi kaynaklarda ve araştırmalarda Kaşkay kelimesinin menşei hakkında
muhtelif bilgiler mevcuttur.
Böylesine Kaşkay adı farklı şekillerde kayıt edilmiştir: Kaşkay, Keşvay, Kaşgay, keskayi, keşgayi, kuşanı, Qashqai,
Qashqay, vb. [1-2]
Kaşkay sözcüğündeki bu değişik şekilleri bir sürü değişik görüşlerde ortaya koymuştur. Kaşkay sözcüğü hakkındaki
görüşlerin kaynakları böyle sınıflandırıla bilir:
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Ama çok iyi bilinen şu ki Kaşkay Türkleri tarihin en eski döneminden beri Zagros Dağları’nın eteğinde uygarlık Kuran
bir topluluktur. Yukarıda sınıflanan kaynaklar kısaca ilerleyen bölümlerde incelenmiştir:

1.1 Tarihi olay ve adlar kaynağı
Nasreddin Şah Kaçar döneminde kaleme alınan Farsname-i Nasıri’nin yazarı Mirza Hasan Fesai, Kaşkay adının kökeni
hakkında ilk inceleme yapan kişi olarak bu adın Türkçede kaçak (Firarı) manasına gelen “Kaç” ve “Kayı” kelimelerinin
birleşiminden geldiğini savunmaktadır.
[3] bu görüş hatta Kaçar sözcüğü ile Kaşkay sözcüğünün aynı kökten olduğunu da savunmaktadır.
Başka bir görüş ise Kaşkay sözcüğünü Türkmenler tarafından kaçanlar olarak anlatılan fikirden çıktığını
söylemektedir.
İrec Afşar, Kaşkay sözcüğünün ilk defa Tac’üd-din Hasan bin Şahbazi Yezdi’nin 1451-1453’te yazdığı Cami’üt-tavarih
-i Hasan’ı adlı eserinde geçtiğinden söz eder.[4]
Prof.Dr Muhammettagi Zehtabi siyasi tarihçiliğin en büyük muhaliflerinden biri olan kendi yazmış olduğu, “İran
Türklerinin Eski Tarihi” adlı kitabında Orhun Yazıtları ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ül lügat-i Türk adlı kitabına
dayanarak Kaşkay sözcüğünün Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri olan Kayı boyundan geldiğini
söylemiştir.[5]
Yazar ve dilbilimci Esedüllah Merdani, Prof.Dr Muhammedtegi Zehtabi’nin görüşünü onaylamakta ve hatta bölgenin
coğrafi etimolojisine dayanarak Kaşkay Türklerini Sümer uygarlığının kalıntıları olarak tanımlamaktadır. Örneğin o
bölgedeki Sümürüm (Semirum) şehrinin adının “Benim Sümer’im” anlamında olduğunu söylemektedir.[6]
Kabusname kitabının yazarı, Kayı boyunun savaşçılıkta diğer Türk kabilelerinin öncüsü olduğunu söyleyerek onların
başında da Kaşkay Türklerinin olduğunu ifade etmiştir. Birçok farklı kaynaklara göre gene “Kaşkay” sözcüğünü
“kaçkay” şeklinde açıklayanlarda, Kaşkayları Kayı boynun kaçar ve cesurları olarak tanıtmaktalar.

1.2 Tayfa ve oba adı kaynağı
Hasan Cedi Bayat, var olduğu dönemde dünyanın en büyük dört devletinden birisi olan Kuşanlı İmparatorluğu ile
Kaşkayların aynı kökten olduğunu idea etmektedir. Bu bağlamda gene Hasan Cedi Kaşkay sözcüğünün “Keş”
Buhara’ya yakın olan bir şehir ve oğuz Türklerinin en önemli boylarından biri olan “kayı” sözcüklerinin birleşmesi
ile ortaya gelmesini savunmaktadır.
Mohammad Cefer Hurmucı Kaşkay Türklerini Kıpçak bozkırlarından gelen Türkler olarak biliyor ve onları Yemut
tayfasından olan Kaşka tiresinden olduğunu ortaya koymuştur.
Bu kaynaklara göre Kaşkay denilen isim ve grup sürekli Orta Asıya, Hindistan, Irak arasında yer değiştirerek sonunda
Zagros dağları etiğine yerleşmişlerdir.

1.3 Milletin özeliklerinden çıkan kaynak ve fikirler
Ferheng-i lügat farsi eserinde Kaşka sözcüğü korkmaz ve cesaretli olarak tanınmaktadır. Böylece Kaşkay sözcüğü bir
milleti ifade ettiği için korkmaz bir millet anlamına gelebileceği idea edilmiştir. Ayrıca Özbek Türkçesinde sözlüklere
baktığımızda Kaşkay sözcüğüne benzer olan gaşga da aynı anlama gelmektedir. Veya Azerbaycan’ın Şah Sevenleri
lehçesinde olan “atası yüzüne gaşga olup” deyiminde yer alan gaşga sözcüğü gene benzer bir anlam taşımaktadır, bu
deyimde gaşga sözcüğünü “ayaklanan” ve “başkaldıran” anlamına gelmektedir. Başka bir görüşte Kaşkayların göçebe
olduklarından dolayı Kaşkay kelimesini Göç veya köç kelimesi ile ilgili olduğu söylenmektedir. Bu bağlamda Kaşkay
Türkleri ile aynı coğrafi da olan lorların “bütün gök Türk evinin çatısıdır” deyimi de gene bir örnektir. Deyimde
işlenen Türk sözcüğü Kaşkay Türkünü temsil eder.
Kaşkay kelimesinin, muhtelif Türkçe Lehçe ve şivelerinde, "kaşka veya kaşga" (alnı beyaz at veya binek hayvanı)
anlamındaki kelimeden geldiğini söyleyenler de vardır. Oberling, "Alnı beyaz atın uğur getirdiğine inanılırdı. Bu batıl
inançtan dolayı zamanla bu kabile fertleri "Kaşkay atlılar" (atlarının alnında beyaz benek olan atlılar) adıyla
tanındılar.
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Behmenbegi, Kaşkay adının "kaşka" sözünden alınması fikrine işaret ederek: "Bartold veya bu fikri ile sürenleri
hatırlatarak, göçeri tayfa ve kabilelerin çoğu özlerini hayvanların adı ve rengi ile de adlandırmışlardır" tespitinde
bulunmuştur.

1.4 Coğrafya kaynağı
Kaçar döneminde de birçok yazıda Kaşkay adı sürekli geçmiştir, bu yazılarda pek çoğunda Kaşkay folklor
edebiyatında yer alan vatan özlemleri sunulmuştur. Bu folklorlarda Kaşkay Türklerinin özlediği vatan genelde
Azerbaycan’dır, Öğreneğin:
Ağ deve düzde kaldı neyleyim
Yükü Tebriz’de kaldı neyleyim
Ayrıca birçok kaynaklarda Kaşkay sözcüğünü Azerbaycan bölgesinde bulunan benzer adlardan geldiğini
savunanlarda olmuştur. Örneğin:
Tebriz ve Miyana arasında bulunan Eher’in Kuzey doğusunda “Kaşka dağı” adlı bir dağ bulunmaktadır. Bu dağ savalan
dağının devamı ve Türklerin Yaylasıdır. Eher şehrinin kuzey doğusunda “kaş kamış” adlı bir köy de bulunmaktadır.
Hoy ve Maku yakınlarında “Kaşka Bulak” adlı köy de bulunmaktadır. Veya Azerbaycan Cumhuriyetinde Gence
şehrinin çevresindeki dağlardan akan ve Gence Çayı’na karışan nehrin adı da “Gaşga” çayıdır.
Bu söylenen fikirler arasından en çok kabul edileni Kaşkayı sözcüğünün Kayı boyundan olduğu olmuştur, ancak
şimdiki elde olan belgelere bakarsak, Kaşkay Türklerinin izini İran coğrafyasında yaşanan tarihin en derin
noktalarına kadar bulabiliriz.
Ama bu konularda bilgi vermek günümüzde de yayığın şekilde söz konusu olmamıştır ancak kesin bilinen şu ki
Kaşkay unvanı daha önceden de pek çok kaynakta adı geçmiş olsa da, Sefevi hâkimiyetinde yanı 16.Yüz yılda Cani
Ağa Kaşkayının ailesi tarafından günümüzde İran adlanan coğrafyasının güneyinde Türkleri birleştirme amacıyla
yanı güney İran’da yaşayan Türk boylarının bir çatı altında toplanma amacı ve günümüzdeki Kaşkayı
konfederasyonunun yapısının oluşturması amacı ile teşekkül edilmiştir. Ve bu adın menşe ile ilgili yukarda sunulan
dört sınıf çeşitlikte ortak olan Kaşkay adı Kayı boyundan olduğu belki de en ortak fikir sayılabilir.
Aşağıdaki bölümde Kaşkay ilhanlığının kuruluşu ve Kaşkayların durumu Pehelviye kadar ele alınmıştır.
2.Pehlevi öncesi Kaşkaylar ve İlhanlıkları:
Safeviler döneminde, özellikle Şah Abbas hâkimiyeti zamanında bugünkü İran adlanan coğrafyada Türk halklarından
pek çoğunun muhtelif vilayetlerde Tayfalar şeklinde güç sahibi oldukları bilinen tarihi bir gerçektir. Ayrıca bu
dönemde Kafkas halklarından (Azerbaycanlı, Dağıstanlı, Gürcü vs.) pek çoğunun İran'ın muhtelif vilayetlerine
göçürülmesi de bilinen tarihi bir gerçektir. Ancak bu göçürülmeler Safevî hâkimiyetinden önce de olmuştur. Kesin
bilinen şu ki ilk başta Kaşkayların İlhanı pozisyon ve Konumunda bulunan İlhanlarda bölgedeki Kaşkay Türklerinden
değil belki Azerbaycan’dan göçürülen Türklerden olmuştur. Gerçi İlhanlar Safevi Şahlarının siyasi ve güvenlik
gerekçesiyle göçürülenler arasından oluştu ama bununla birlikte, daha sonra bu İlhanlar bölgede yaşayan Kaşkay
Türkleri özelikle Keşküllü Tayfası ile yaptıkları evlilikler onları sıkı şekilde bağlamış ve İlhanlar ailesi herkesten daha
çok Kaşkay adlandırılmış ve Kaşkay adını soyadlarında bile kullanmışlardır. Amir Gazi, onurlu bir Türk komutanı
aynı zamanda Şah İsmail'in en üst komutanlarından ve Azerbaycan'daki Şahlı ordusunun bir üyesiymiş.
Amir Gazi Şahlı'nın oğlu Gazi Ağa da Şahlı ordusunda görev yapmıştır. Gazi Ağa Azerbaycan Türklerinde birçok büyük
grupları toplayabilmiş ve başkanlık edebilmiştir. Böylece Gazi Ağa Şah İsmail sarayında güçlü pozisyon almıştır.
Birçok kaynağa göre bu aile Osmanlı imparatorluğundan göçen Ak Koyunlu tayfasındandır ki daha sonra Şah İsmail
sarayında yer almışlarıdır. ŞAHLI lakabını de Şah İsmaillin sarayında olduklarından aldıkları biliniyor.
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Basra Körfezi kıyısındaki bu coğrafyanın sınırlarını Portekiz'in bu coğrafya işgaline karşı korumak için birçok Türk
grupları gönderilmiştir, bunların en önemlisi de Şah İsmail ordusunda yer alan Şahlılar olmuştur. Kaşkay İlhanlarını
oluşturan ve Şahlı olan aile de bu dönemlerde güneye yerleştirilmiştir. Şahlılar ordusu olarak güneyde savaşan
Türklerin askerlerinin büyük bir sayısının Kaşkay olduğu bilinmektedir. Ve daha sonra Şahlı bir tayfa olarak
Kaşkaylar içinde de yer almıştır.
Safevilerin en güçlü Şahlarından biri olan Şah Abbas’ın tahta
çıkması ve İsfahan’ı başkent yapması durumları oldukça
değiştirmiştir.
Şah Abbas, hükümet tahtına oturduktan sonra Safevi
sarayında büyük etkisi olan Kızılbaşların hâkimiyetine ve
etkisine son vermeye kararlanmış.
Şah Abbas, hükümet meselelerinde güce sahip olup müdahale
edebilen ve Şahlığın pozisyonuna karşı cesaret edebilen her
kes ve her grubun ortadan kaldırılmalı olduğuna inanıyordu.
Hükümet içinde olan etkili ve güçlü Kızılbaşlar Şah
hükümetinin egemenlik ve bağımsızlığına karşı bir
tehlikeydi. Böylece Kendi iradesine ve gücüne sahip akıllı bir
genç şah olarak, onlardan kurtulmak için bir fırsat arıyordu.
Doğal olarak bu arada Kızılbaşlar içinde de şaha karşı
durabilen bir sürü yetkili şahsiyetler vardı, Yakup Han
bunların biriydi, Yakup Han güneyin yerel kabileleri, Başta
Kaşkay Türklerinin Farsımadan (Eymir) tayfası gelmek üzere
Şah Abbas'a isyan etti.
Ama bu isyanlar ve başkaldırıların hiçbiri başarılı olamadı ve Şah bunların hepsine yendi. Örneğin Farsımadan
Tayfasının lideri durumunda olan Abulkasım Han da Yakup Hanla isyana katıldığı için Şah tarafından öldürüldü.
Şah Abbas hükümetini sağlam Tuta bilmek için tüm rakiplerini ve hatta güçlü hizmetçilerini bile öldürmeyi amaçladı,
gene Abulkasım Han isyanı gibi isyanlar Şaha Kaşkayların kontrolünü ele geçirme ve zayıflatma ve yönetimini kontrol
etme fırsatı verdi. Ve bu bahane ile Şahlı ordusunun komutanı olan Amir Gazi Kaşkay yöneticiliğine görevlendi.
Daha sonra Amir Gazinin oğulları İsmail ve Hasan görev adlılar, bu dönemlerde Kaşkayların kışlık ve yaylakları
belirlendi, Kaşkaylar Şaha karşı çıkmayan ama daha düzgün bir yapı ve güce sahip oldular. Demek olur ki bu olaylar
il hancılığın başlangıcı oldu.
Bu sebeplerden dolayı birçok tarihi eserde de Kaşkayları Azerbaycan Türkeri’nden kabul edilerek, Câni Ağa Kaşkay
tarafından dönemin siyasi ve sosyal şartları içerisinde bir üst kimlik olarak "Kaşkay" adı altında bütün aşiretlerin
büyük bir el birliğine çevrildiği yazılmıştır. Bu adı almalarının da Câni Ağa'nın tercihi olduğu da belirlenmiştir.
Bugün İran'ın güney bölgesinde, özellikle Fars eyaletinde yaşayan Kaşkaylar, o dönemde ve daha sonrası
gösterdikleri etkinliklerle kendilerini bu coğrafyanın çağdaş tarihine tanıtmaları önemli bir yer edinmiştir.
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Kaşkay ilhanlığı Safeviler ve Afşarlar dönemi ile başlamış oldu, böylece Kaşkay
ilhanlığını bu dönemlerle ele alıp ilerleyen kısımlarda çağdaş Kaşkay ilhanlığı ve
daha sonra Kaşkayların İran’ın çağdaş siyasetinde yer almasından bahis
edeceğiz.
2.1 Kaşkaylar Afşar döneminde:
Bu dönemde Cani Ağanın oğlu Şah İsmail Kaşkay Nadir Şah emri ile Kör
edilmiştir. Şöyle ki Nadir Şahın Hindistan’a saldırılmasında Kaşkaylar İsmail Han
liderliği ile geniş ve aktif bir Katkıları olmuştur, fakat daha sonra İsmail han ve
kardeşi Hasan han Nadir Şaha kurdukları tuzakta başarılı olamıyor ve
cezalandırılıyorlar. Nadir şah emri ile İsmail Kör ediliyor ve Hasan Han da
işkence altında ölüyor.
İsmail Han, bu nedenle tarihte Kaşkaylı Kör İsmail olarak anılmıştır. Tuzak
kurma Hikâyesini keşfettikten sonra Nadir Şah Kaşkay birliğini kırdı ve bazılarını
Horasanın Kalat Nadiri ve Sarahs’taki Dareyi-e Gaz bölgesine taşınmaya zorladı.
Bu zorla sürgün sırasında, Horasan iklimine alışkanlıkları olmadıklarından dolayı soğuk kışlar ve sıcak yazlar onlara
çok kötü zaman geçirtirdi. Bu iklim ile başa çıkmaya hazır olmayanlar hayvanlarının çoğunu kaybetti, kendilerinden
de çok sayıda can kayıp oldu. Güneydeki mülklerinin çoğu hükümet tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildi.
2.2 Kaşkaylar Zend döneminde:
Daha sonra Karim Hanın güçlenmesi ili birlikte, Nadir Şah'ın yönetimi sırasında Horasan'a
sürgün edilen Kaşkaylar Karim Hanı Zendden sürgünden Fars'a dönmelerine ve ikamet
etmelerine izin verilmesini istediler. Bölgede kendisi için yeni müttefikler arayan Karim Han,
talebi kabul etti ve geri dönebileceklerini sağladı.
Kaşkaylar bu kez Karim hanı oldukça savaşlarda desteklediler, Azad han Afgan’ın yenilmesine
sebep oldular. Kaşkaylar Karim han döneminde tekrar eski güçlerine döne bildiler.

2.3 Kaşkaylar Kaçarlar döneminde:
Karim Handan sonra Kaçarlar Büyük Ağa Muhammed liderliği ile güç sahibi oldu. İsmail Han'ın ölümünden sonra,
oğlu Cani Ağa İlhan olarak Kaşkayların yönetmenliğine geçti. Büyük Cani Ağa ile adaş olan ve aynı zamanda onun
dördüncü kuşağından olan Cani han Kaşkay bir diğer adıla da ikinci Cani Ağa ile anılan Nadir şah Afşar döneminde
de onun önderlerindenmiş. Kaşkay Türklerinin çağdaş ilhanlığının dönemini, Nadir Şah Afşar'ın öldürülmesinden
dolay ülkenin her tarafında çıkan karışıklık (isyan) neticesinde görmek mümkündür. Çeşitli bölgelerde, o
dönemlerde merkezi hükümeti ele geçirmek için, aşiretler arasında şiddetli çarpışmalar başlamış. Horasan,
Azerbaycan (İran), İsfahan ve Fars eyaletleri bu çarpışmaların önemli merkezleri halindeymiş. Horasan ve
Azerbaycan'da Afşarlar, İsfahan ve Fars'ta Bayatlar, Kaşkaylar, Bahtiyarlılar ve Zendler arasında çeşitli çarpışmalar
meydana gelmiştir. Muhtelif bölgeler ve şehirler, elden ele geçip, duruyormuş.
Bu çatışmalar Kaşkayları ne kadar birleşmeye teşvik etmiş olsa da onlar ne kadar güneyde büyük bir güç sayılmış
olsa da Kerimhan'ın bölge de hâkimiyete geçmesine kadar Kaşkaylar siyasal ve saray güce elde edememişlerdi. Bu
dönemde Câni Ağa'nın tedbir alması sayesinde Kaşkaylar Kerimhan'la savaşmadılar. Bu da onların saraya
yakınlaşmasını sağlamış oldu.
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Bu döneme kadar de Kaşkaylrın altı İlbey si olduğu bilinmektedir, ama bu dönemde Kaşkaylar daha da güçlendiler.
Kaşkay İlhanlığı daha da düzgün hala gelmiş oldu, Kışlık ve yaylaklarını tespit ederek bunu daimî hale getirdiler.
Kaşkayların bazı kabileleri (aşiretleri), Kerim Han'ın oluşturduğu ordu arasında yer aldılar. Kaşkayların alt liderleri
(Kelanterler, Kethüdalar ve.) Fars bölgesinde çeşitli kervansaraylar, mescitler, hamam ve çeşitli binalar inşa ettirerek
oldukça güçlendiler.
Karim Han ölümünden sonra Lotfali Han Zend Büyük Ağa Muhammed hanla savaşlarda bulundu, Kararsız Zend
hükümdarları ile ittifak kuran Kaşkaylar da bu kez kendi dildaşı olan Ağa Muhammed Hanla karşı karşıya geldiler.
Kaşkay bir kez daha bir hata yapıp yanlış tarafı seçti ve başarısızlığa mahkûm olan birini destekledi. Kaçarların büyük
hükümdarı Ağa Muhammed Han zamanında Zend hâkimiyetine son vermek ve güçlü olarak gördükleri Kaşkayları
etkisiz hale getirmek için saldırılar planladı. Kaşkaylar saldırıya karşı
dağlara çekildiler. Ne yazık ki Kaşkaylar ile Zendliler arasındaki samimi
ilişki Kaçarlar dönemine olumsuz şekilde sirayet etmiş oldu. Bu ilişki
Kaşkayları, Kaçarların hedefi haline getirdi. Ama kaçarlar güçlendikçe
onlarda olan hükmet yapısı gönümüzdeki federalizm (United Kingdom,
United States gibi) denilen şeklinde olduğu için Kaşkay yapısı ve
hâkimiyetini güçlendirmiş oldu. Feth Ali Şah; Cani Ağa’yı, ilhanlık
görevine tayin etti. İlhanlık görevi, Kaşkayların varlığına siyasi bir
hüviyet eklemiş oldu. Ve ilk defa İlhanlık görevi Kaşkaylarda resmiyet
bulmuş oldu. Daha önce Kaşkay da sadece İlbey’i unvanı kullanılmıştı,
Feth Ali Şah bu unvanı da Cani Ağa oğlu Muhammed Hasan’a verdi.
Bunun yanı sıra Feth Ali Şah döneminde Kaşkaylardan asker olarak
ülkenin korunması için istifade edildi. Cani Han’ın yetkisi sadece Kaşkay
eli ile sınırlandırılmamış aynı zamanda bütün Fars ve İsfahan elinin de
ilhanı oldu. Kaşkaylar Kaçar iktidarı boyunca özerk bir yapıda hayatlarını
idame ettirmiş oldu. Bu nedenle birçok topluluk Kaşkayların bünyesine
eklenmiş ve Kaşkay dili ve sistemi ile uyum sağlamış oldular. Ama gene
de Kaşkaylar Ahmet Şah dönemine kadar sürekli sorunlar yaşadılar
başlıca bu sorunları şöyle söyleye biliriz:
-

-

Fars elleri sadece Kaşkay hanları yönetiminde kalmadı ve bu dönemde Kıvamiler de yönetimde oldular ve
yönetim iki kısım oldu.
Bu dönemde üçüncü güç olan Muşir-ul Mülk hakimiyeti Kaşkay ve Kıvamileri ne kadar birleştirmiş olsa da
gene Kaşkay zarar görmesine sebep oldu ve Muşir-ul Mülk güçlenmesi ile Kaşkaylar Kirmana göç etmek
zorunda kaldılar. Gene Muşir-ul Mülkün atılmasıyla Kaşkaylar geri döndüler.
Cani Hanın oğlu Muhammed Kulu Han Kaçar mütevelli heyetinden izin almadan Fars’a gidip isyan
girişiminde bulunması neticesiz kaldı.
Ne yazık ki gene Kaçarlar döneminde özelikle Muhammed Şah döneminde Kaşkayların verimli Toprakları
yerleştirme politikası altında Farslar ve diğer etniklere pay oldu.
Muhammed Ali Şah Kaçar döneminde ilk başta Kaşkaylar ile çok iyi ilişkiler ve temaslar kuruldu, ne yazık ki
bu ilişki de çok uzun süreçli olmadı. Ve hatta Kaşkaylar bu dönemde şaha karşı birçok isyanda bulundular.
Şah da buna Karşı Kaşkaylar gücünü azaltmaya çalışıp başardı.

Daha sonra Kaşkaylar İngiliz saldırılarına karşı merkezi hükümetle ortak hareket ederek önemli başarılar elde ettiler.
Bu dönemde Muhammed Ali Han Ihanıydı, daha sonra Muhammed Kulu Han ve ondan sonra ilhanlık görevinin en
önemli ilhanlarından biri olan Sultan Muhammed üstlendi.
Artık bu dönemden Kaşkaylar organize hale geldikleri söylenebilir. Bu dönemlerde yanı 1905-1911 arası yani ortaya
çıkan Meşrutiyet döneminde Kaşkaylar merkezi hükümete yani Kaçar yönetimine karşı olmayı tercih etiler.
Kaşkaylar Meşrutiyetçilere karşı olumlu bir tutum sergilediler. Bu durumun bir nedeni İngilizlerin Kaşkaylar
üzerindeki yoğun baskıları ve mevcut baskıdan bunalmalarıydı.
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Meşrutiyet idaresi kurulduktan sonra Kaşkayları mecliste temsil eden farklı isimlerde oldu. Bu isimlerin en
önemlisinden biri Hacı Kerim Han Keşküllü oldu. Savletü’t Devle Meşrutiyet döneminde nüfuzunu arttırarak
rakipleri karşısında üstünlük kurdu. Bunun yanı sıra rakiplerinin gücünün azalması da Sovlet_ü Dovle’nin
parlamasında etkili oldu. Sovlet_ü Dovle, Isfahandan Basra Körfezine kadar uzanan ticaret yollarını ele geçirebildi.
Sovlet_ü Dovle o kadar geniş imtiyaza sahip oldu ki güney de bir büyük hâkimiyet olarak biliniyordu ve kendi idari
sistemi varıydı. Siyasi, askeri ve ekonomik nedenlerden dolayı bozulan birliği Sovlet_ü Dovle yeniden tesis etmiş oldu.
Kaçarlar döneminde en zor zamanlarında, savaşlarda, İngilizlerle olan mücadelelerde devlet Kaşkayların gücüne
sığındı.
Kaçar hükümetinin son şahı olan Ahmet Şah’ın tahta geçmesinden kısa süre sonra I. Dünya Savaşı ortaya çıktı. İngiliz
ve Rus kuvvetleri Kaçarların ülkesi olan Memalik-i Mahruse Kaçar (günümüzdeki İran) topraklarını işgal etmiş
bulunmaktaydı. İngilizlere karşı yapılan savaşta mücadele verenler arasında Kaşkaylar ilk sıradaydı, Kaşkaylar
savaşta İngilizlerin karşısında yer alarak Osmanlı Devleti’ne de yardımda bulundular. İngilizler Kaşkayların
merkezini ele geçirerek Kaşkayları devre dışı bırakmak istiyorlardı. Ancak Kaşkaylar, İngilizlere büyük bir zayiat ve
hasar verdirerek Şiraz-Kazerun karayolunu, Şiraz’ın batı kısmını, güney ve güney batı bölgelerini ele geçirmeyi
başardılar. 1918 yılında İngilizler Kaşkaylara saldırı düzenlediler, ama Sovlet_ü Dovle’nin üvey kardeşi Ali Han Salar
Haşmet öncülüğündeki Kaşkay birlikleri, onlara karşı büyük başarı sağlamış oldular. Ve İngilizler ikinci kez de
Kaşkaylara yenilmiş oldular.
Savlet üt-Devle’nin amcasının oğlu ve Abade’nin eski yöneticisi olan Muhammed Ali Kaşkay Abade’nin fethi için
planlar yapmıştı. Muhammed Ali Han Kaşkayi’nin Güney Polisi’ne saldırmaya hazırlandığı sırada veba hastalığı
yayıldı. Muhammed Ali Han Kaşkay ve birçok insan bu hastalıktan dolayı öldü. Bu nedenle Kaşkaylar, Abede’den
çekilmek zorunda kaldılar.
Ahmet Şah ile Savlet üt-Devle arası oldukça iyileşti, Savlet üt-Devle Ahmet Şahı Avrupa gezisi dönüşünde Kazerun
şehrinde yer alan Abgine köprüsü civarında konukladı. Bu konuklama da konuşulanlar bilhassa Rıza Şah’ın iktidarı
meselesi hakkındaki malumatlar birçok tarihçinin dikkatini çekmiştir. Muhammed Nasır Han Kaşkaynın Amerika da
Habib Laciverdi tarafından yapılan röportajında da bu konu önemli bir yer almıştır. Ahmet Şah ile Savlet üt-Devle
ilişkisi ve samimiyeti göstermek adına aşağıda bu röportajdan bir parça getirilmiştir:
Habib Laciverdi: Sizin Rıza Şah ile ilk karşılaşmanız ne zaman ve nasıldı?
Muhammed Nasır Han Kaşkay: Rıza han (Rıza Şah), Savunma Bakanı olduğu dönem, o zaman Ahmet Şah Avrupa
yolculuğundan dönüyordu, Ahmet Şah Lawrence gemisi ile Buşehre gelmişti, Rıza Şah bize konuk oldu. Rıza Şahı İlk
defa orda gördüm, babam da onu ilk defa görüyordu. Oradan Buşehre Ahmet Şahı ağırlamaya gittiler. Ben daha önce
de güneyde babamla birlikte Ahmet Şah ile görüşmüştüm. Orda babamla Ahmet Şah birbirlerini çok semimi
karışılmışlardı.
Habib Laciverdi: Rıza Şahı ilk karşılaşmanızda nasıl buldunuz?
Muhammed Nasır Han Kaşkay: Çok hoşumuza gitti. Ben çok beğendim, şimdi söyleyeceğim. İki kişi Kaşkaylardan
yani biri Seyed Abdulvahab Behreyni ki Behrani ailesindendi, bu aile her zaman bizim aile ile birlikteydi ve Hızır Han
Cahangiri ki Kaşkay tayfalarındandı babam bu adamın çok tehlikeli olduğunu söylediler.
Habib Laciverdi: Kim?
Muhammed Nasır Han Kaşkay: Rıza han (Rıza Şah). Babama bu adamı burada öldür dediler. Babamda üç önemli
nedene göre böyle bir şey yapamam dedi, bir – Kaşkay hiçbir zaman esiri öldürmez! İki- o şimdi benim evimin içinde
konuğumdur Kaşkay konuk(misafir) öldürmez! Üç – bu kadar çatışmanın içinde bir milli karakteri öldürmek doğru
olmaz, yarın bu yaptı derler bunu yapamam. Buşehre gittiler Ahmet Şah ile döndüler, Abgine Köprüsünde babam
Ahmet Şah için bir şenlik kurdu. Orda şah için ordu kurduk, Ahmet şah da bakınca burada süvari (Atlı asker) falan
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Var dedi, geldiler çok iyi şekilde ağırlandılar, içi düzgün, kadife kumaştan olan çadırlar yatma ve dinlenmeleri için
hazırlandı.
Sonbahardı bir gece öncesi de yağmur yağmıştı. Havayı çok iyi yapmıştı. Her yer cennet gibi olmuştu.
Ahmet Şah babamla çok kibar, saygılı ve samimi davrandı ve “başbuğ süvarin var tamam ister on bin olsun ister yirmi
bin olsun ama havayı nasıl böyle güzel ayarlayabildiniz, bu malzemelerde diyelim parayla alınmış ama hava?” Dedi.
Daha sonra “siz hava durumuna göre mi dolaşıyorsunuz” dedi. Babamda “evet ama meteoroloji uzmanı değiliz” dedi.
Ahmet Şah “peki bu azamet, bu servet?” dedi. Babamda dedi-  – و ما فی یده كان لموالهne varsa siz önderimiz aittir.
Şah sonra da Rıza Hana dönüp “ah bakan bütün illerin liderini gördüm Savlet üt-Devle gibi zeki ve dahi olanı yokmuş”
dedi.
Daha sonra yalnızlaşınca da baba Ahmet Şaha “bu ordu siz olmadığınızda benim elimdeydi, siz burada olduğunuzda
bu ordu sizin hizmetinizdedir ve siz onlardan benim öldürülmemi bile isteseniz öldürürler” dedi.
Ahmet Şah da müdahile etti ve “öyle laf mı olur başbuğ” dedi. Bir az sonra Ahmet Şah parfüm, gülsuyu ve böyle
konulardan söz etti ve bu durumu gören babam da bir Kaşkay öfkesi ile kendi alına dövdü “sen bir ülkenin şahısın
gerek ne kadar tank, top, tüfek, kurşun getirdiğinden bahis edesin, parfüm, gülsuyu ve bunlar hanımlarındır” dedi ve
sonra birlikte güldüler. Rıza Şah’ın tahtı ele geçirip Kaçar Hanı Ahmet Şah’ı uzaklaştırdıktan sonra durumlar
Kaşkaylar için değişti. İkinci sayıda bu başlık altında Kaşkaylar Pehlevi döneminde ve Kaşkayların sosyal yapısı
konularından bahis edilmeyi planlıyoruz.
1
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Cani Ağa(2.cani ağa)
İsmail Han (kör İsmail)
Cani han
Muhammet Ali Han
Hacı Hüseyin Kulu Han
Muhammet Ali Han
Murtaza Kulu Han
Muhammet Kulu Han
Muhammet Ali Han
Sultan Muhammad
Muhammet Kulu Han
Sultan Muhammad
Darab Han
Abdullah Han (Zergamû'd
İsmail Han
İsmail Han
Ahmet Han(Zigemû'd-devle)
Ali Han (savaş komtanı)
Muhammed Nasir Han
Melik Mansur Han
Muhammed Nasir Han
Hüsrev Han

baba
Namdar Ağa
Cani Ağa(2.cani ağa)
İsmail Han (kör İsmail)
Cani Xan
Cani Xan
Cani Xan
Cani Xan
Cani Xan
Cani Xan
Muhammet Kulu Han
Cani Xan
Muhammet Kulu Han
Mustafa Kulu Han
Darab Han
Darab Han
Darab Han
Darab Han
Darab Han
İsmail Han
İsmail Han
İsmail Han
İsmail Han

Dövlət
Safevi devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti
Kacar devleti

Kacar devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Pahlevi devleti
Ilhanlık
görevi almadı

Ölüm ve doğum
1760 larda
1794-1854
1794-1854
1797-1835

kabir
Kerbela
Şiraz
Şiraz
Necef

1794-1854

Şiraz
Şiraz

İlhanlik dönemi

1819
1819
1824(6 aylık)
1826
1826-1834
1834-1853
1837 kısa süre
1837 kısa süre
1857-1863

Şiraz
1830-1891
1872-1907
1873-1932
1873-1932

1899-1983
1908-2006
1899-1983
1920-1982

Tahran(rey)
Tahran(rey)

Amerika
Amerika
Şiraz

19-1932
1932-1941
1941-1953
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Kaşkayı’ lar Türklüğün Güney Kolu
Semet Muğanlı

Kaşkayı Türkleri İran’ın güneyinde Zagros Dağları'nın etekleri boyunca, yoğunlukla İsfahan,
Fars, Buşehr illerinde yerleşen ve bir kısmı hala yaylak ve kışlak bölgeleri arasında konargöçer yaşam süren bir Türk halkıdır. Kaşkayı Türkleri İran’daki 40 milyon Türk nüfusunun
4 milyonunu teşkil etmektedir. Dilleri Oğuz grubu Türk dilleri içerisinde yer alan Kaşkayı
Türkçesidir. Kaşkayılar günlük hayatta kendi aralarında Türkçe konuşurlar. Fakat eğitim dili
Farsça olduğu için hemen hemen hepsi Farsça da bilmektedir. Kaşkayı Türkçesi standart bir
yazı dili geleneğine sahip olmasa da sözlü edebiyat ürünleri açısından oldukça zengindir.
Kaşkayı Türkçesi ile eser verenler arasında Türk dünyasına tanıtılması gereken meşhur
yazar Esedullah Medanlı Hoca ve şair Mirza Mezun gibi önemli edebî şahsiyetler vardır.
Aşağıdaki bölüm Mirza Mezun’a ait “Mübarek Gece” adlı şiirden alıntıdır.
Mübarek gecedir yar mehmanımdır
uzansın bu gece seĥer olmasın
Rovşen yüzü şem-i şebistanımdır
güne de: çalmasın, ķemer olmasın
Kara ķaşı kelamullah ķafıdır
ķoynu içi Çin ceyran nafıdır
Etri meclis için zulfı kafıdır
gul-ab sepilmesin, enber olmasın
Müemmer saçları boynum kemendi
müetter zulfları umrum pirendi
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Emmeyi kafıdır, lebleri ķendi
nebatı neylerim, şeker olmasın

“Kaşkayı” kelimesinin kökeni hakkında araştırmacılar çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.
Bunlardan en önemlisi “Kaşkayı” kelimesinin “kaş” ve “kayı” kelimelerinden meydana geldiği
fikridir. Birinci parça olan “kaş” kelimesi iki esas anlama sahiptir: 1) Öncü, başlangıç, ön
bekçi. 2) Kaç- kelimesinin bozulmuş şeklidir ki bunun da iki anlamı vardır: a) Koş, hızlı hareket et. b) Koşucu, çabuk ve hızlı. İkinci parça olan “Kayı” kelimesi ise Oğuz Türklerinin
24 boyundan birinin adıdır. Bu görüşe göre birleşik bir sözcük olduğu düşünülen “Kaşkayı”
kelimesi şu iki anlama gelmektedir: a) Öncü, akıncı, ilerici olan Kayı kabilesi. b) Çabuk, hızlı
ve hareketli Kayı boyu. Japon otomotiv üreticisi Nissan’ın “Qashqai” adlı modelinin adını
İran'ın Güneyinde yaşayan güçlü ve hızlı Kaşkayılardan almış olması da “Kaşkayı”
sözcüğünün anlamına işaret eden ilgi çekici bir noktadır. İran’da “Kaşkayı” adını taşıyan bir
futbol takımı da vardır (Temizel, 2007).
Kaşkayılar kendi içlerinde Emele,
Dere

Şorlu,

Siş

Beyli,

Farsımadan(Eymir), Büyük ve Küçük
Keşköllü

olmak

üzere

boylara

ayrılmaktadırlar. Daha küçük boylar
ise

Karaçaylı,

Rehimli,

ve

Sefi

Hanlı’dır. Kaşkayı’lar dinî açıdan Şii
mezhebine mensupturlar.
İran coğrafyasında Sümerler’den bu
yana binlerce yıl Türklerin hüküm
sürdüğü bilinmektedir.
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Ancak Kaşkayılar’ın çoğu sonradan mecburi göçlerle Türkistan’dan Kafkasya’ya gelmişler,
uzun bir süre burada yaşamışlar, dolayısıyla Kafkas dillerinin (özellikle Azerbaycan
Türkçesinin) tesirinde kalmışlardır. Bunun için Kaşkayılar Azerbaycanlıların en yakın
akrabalarıdır denebilir. Köken olarak kendilerini Akkoyunlu neslinin devamı olarak gören
Kaşkayılar 16. yüzyılın birinci yarısında, Şah İsmail Safevi tarafından güneye göç
ettirilmişlerdir. Bu bölgeye geldiklerinde bir kısım Halaç, Afşar, Bıçakçı, Baharlı, Nefer, Hamse
vb. Türk boyları da Kaşkayı toplumuna dahîl olmuştur. Özellikle Selçuklular döneminde
Anadolu Türkleriyle olan yakın münasebetlere bağlı olarak Anadolu’daki bazı Türk
unsurlarının da Kaşkayı toplumuna karıştığı düşünülmektedir. Yani Kaşkayı halkının
içerisinde kardeş milletlerden (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi çok sayıda farklı
millet de mevcuttur (Çelik, 2018).
Birinci Dünya Savaşı denilince genelde Batılıların kendi aralarında savaştıkları cepheler ve
özelde ise Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı cepheler akla gelmektedir. Ancak bu yazıda
daha az bilinen özellikle Anadolu’nun doğusu ve Basra Körfezi’ne yakın bölgelerdeki
Kaşkayıların mücadelelerine dikkat çekmek istiyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında (19151920 yıllarında) Kaşkayıların Irak’ın güneyinde İngiltere’ye karşı savaşan Osmanlı’ya
yardım etmeleri önemli bir husustur. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı’nda, İran en zayıf
dönemlerini yaşamaktaymış. İran hükümeti tarafsızlığını ilan etmesine rağmen düşman
orduları, İran’ın kuzeyinden ve güneyinden ülkeye girer. Birinci Dünya Savaşı’nın
başlamasının ardından İran, İngiltere tarafından işgal edilir. Güneyde, Kaşkayı Türkleri,
birkaç kez tekrarlanan İngiltere saldırıları karşısında vatanseverlik mücadelesine devam
ederler. Bu dönemde millî kahraman ilhan1 Sovlet Dovle önderliğinde, Kaşkayıların bölgeyi
savunması İran’da Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarının biri olarak görülür.
Sonrasında gelen güneydeki jandarma teşkilatlarının tutum ve davranışları, Kazerun

1

17

İlhan: İmparator, lider.

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

şehrinin savunulması, Rahdari Antlaşması, Akçeşme Savaşı, Şiraz’ın muhasara edilmesi,
Abade ayaklanması gibi olaylar dönemin önemli konularıdır (Temizel, 2017).
II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’dan İran’a gitmek isteyen Melik Mansur Han Kaşkayı,
hatıratında Türkiye’de ikameti ve dönemin devlet adamlarıyla yaptığı görüşmelerinden
bahsetmektedir.
Melik Mansur Han’ın konuya ilişkin
hatıratında verdiği bilgiler, Türkiye
Cumhuriyeti tarih araştırmacılarının
henüz dikkatini çekmemiştir. Melik
Mansur Han, Türkiye’deki ikameti
esnasında dönemin Başbakanı Şükrü
Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı Numan
Menemencioğlu ve İran Büyükelçisi
Cemal

Hüsnü

Taray

ile

gerçekleştirdiği müzakereleri kaydetmiştir. Melik Mansur Han, Başbakan Saraçoğlu’nun
Kaşkayılar’ın dönemin devleti Pehlevi’yle yaşadığı sorun, meydana gelen millî ayaklanmalar
ve giriştikleri savaşı işaret ederek kendilerinin de istemeleri durumunda Kaşkayılar’a
Türkiye-Suriye sınırında bir bölgenin ikamet için tahsis edilebileceğini önerdiğini
kaydetmektedir. Dönemin şartları ve Kaşkayı operasyonunda İngilizler’in pozisyonu
düşünüldüğünde bu önerinin ne kadar realist olduğu tartışmalıdır. İsmet İnönü dönemi
Türkiyesinin İran’daki Türk soylu kalabalık bir toplulukla merkezî otoritenin giriştiği güç
mücadelesine ilgi göstermiş olması manidardır. Kaşkayılar ile ilgili başka bir önemli konu da
İran petrolünün millileştirilmesine katkı sağlamış olmalarıdır. Kaşkayılar’ın askerî gücü
ilhanlarının vefatıyla azalmıştır. Günümüzde Daryuş Han Bahadori Kaşkayı ilhanların torunu
ve aksakalı olarak önemli bir şahsiyettir (Bayat ve Nasiri Tayibi, 2015).
Her halkın kendisine has âdetleri vardır. Kaşkayı erkekleri at binme, silah kullanma ve
çobanlık yetenekleriyle ön plandadırlar. Kaşkayı geleneksel erkek giyimindeki en önemli
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parça ise tipik, taca benzer keçeden başlıklardır. Kaşkayı geleneklerine bakıldığında
düğünlerin önemli bir yeri olduğu görülür. Eşler genellikle yakın çevreden seçilir. Kaşkayılar
genelde erkek egemenliğini aile ve sülalenin devamı için önemserler. Bu yüzden de erkek
çocukları ailesinin ve soyunun tüm sorumluluklarını üstlenir. Kaşkayılar’da boşanmalar çok
az görülür ve hoş karşılanmaz. Kaşkayılar’ın kız isteme, nişan ve kına törenlerinden sonra
geleneksel düğünleri geniş alanda çadırlar dikilerek ve kadınların da rengarenk kıyafetlerle
katıldığı çok eğlenceli ortamlarda yapılır. Düğünler eski Türk adetleri ile benzerlik gösterir
ve eğlencelere at üzerindeki oyunlar, ok atışları, şarkı ve halk oyunları eşlik eder.
Kaşkayılar’ın halk oyunları ağır hayat şartlarının zorluklarını bir nevi de olsa unutturur ve
onlara anlık mutluluklar yaşatır. Kadın erkek omuz omuza ellerinde renkli mendilleriyle
halay çekerler. Zaten bu oyunların onların hayat şartlarını simgelediği ve birlik
beraberliklerini yansıttığı malumdur.
Ağırlıklı olarak hayvancılığı meslek edinen Kaşkayılar’da koyunun yününden yapılan, genel
Türk tamgalarının figürlere yansıdığı el dokuma halıları da en büyük zanaat ve en önemli
kazanç kaynaklarındandır. Bu halılar düğünlerde de süs olarak sergilenir. Müziklerde de
geleneksel etkiyi görmek mümkündür. Kaşkayılar İran’da tanınan Furud Han Gorginpur gibi
usta ses sanatçılarına sahiptir (Kayhan, 2019).
Kaşkayılar Türkiye’nin türkülerini dinleyerek, dizilerini izleyerek, bu ülkeyi severler,
kendilerini bu gönül coğrafyasının bir parçası hissederler ve Türk ve Müslüman ülkelerin
öncüsü Türkiye’yi takip ederek benimserler. Yurt dışını gezmek isteyenlerin tercih ettikleri
ilk seçenek yakın dil, kültür ve yemekleri nedeniyle Türkiye olur. Kaşkayı halkı arasında
yaygın olan Dede korkut, Köroğlu, Nasrettin Hoca, Aslı ve Kerem gibi Türkiye ile ortak
kültürel mirasları vardır. Kaşkayılar kültürel ve millî zenginliklerinin çoğunu korumalarına
rağmen,

temel olarak yaşam tarzlarından ve tarihî süreçte yaşadıkları olayların

sonuçlarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle günümüzde eğitim, ekonomi ve dil gibi
alanlarda çeşitli problemlerle karşı karşıyadırlar. Bu sorunların çözülebilmesinin,
Türkiye’nin de öncülük etmesiyle gençlere eğitim imkanlarının sağlanması, medyada
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ortaklığın kurulması, turistik etkileşimin karşılıklı arttırılması, akademik araştırmalar ve
ekonomik iş birliklerine destek verilmesi gibi yollarla mümkün olduğu düşünülmektedir.
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Bayram
Emad hezreti

İnsan ve doğa arasındaki bağlantı o kadar güçlü ki, eğer insanı doğadan ayırırsak, sonsuza dek karanlığa gitmiş
oluruz.
Bu girişle, insanın her zaman doğaya karşı saygılı ve uyumlu olamamasına ve bu düzene bağlı kalmamasına rağmen
onu doğadaki düzenli ve kurallı varlıkların bir parçası olarak görmeye mecburuz, hiç olmasa insan doğanın bir
temsilidir ve yaratıcılığının kaynağı her zaman yaşadığı doğal çevredir.
İnsanların davranışı ve eyleminden ötürü ulaştığı veya ulaşmaya çalıştığı her başarı, doğanın bir çeşit
modellemesidir. Böylece insan icatlarının pek çoğu doğanın modellemesi ile olmuştur. İnsanlar arasındaki doğasal
geleneklerden profesyonel uçaklara, Astronomik biliminden su altında yüzebilen Gelişmiş denizaltılara kadar
doğadan örnek alınarak icat edilmiştir.
İnsanoğlunu hayatına böyle bakıldığımızda, insanlar arasındaki geleneklerinin var oluşunu sebebi doğanın hangi
özeliğinden olduğu sorusunun cevabını aradığımızın farkındayız. Bu çeşit sorulara her alanda rastlayabiliriz.
İnsanların farklı dillerde söyledikleri kelemeler ve doğa arasındaki ilişki nedir?
Geleneklere, Töreler ve benzeri ile doğa evrim ve değişimi arasındaki bağlantı nedir? Ve bunun gibi yüzlerce soru.
Dünyanın güzelliklerinden biri mevsimlerin varlığıdır, mevsimlerin başlangıcını yılık tekrarlanan doğanın dört
büyük devrimi diyebiliyoruz, bu yazının devamı her yıl meydana gelen bu dört mevsim ve bu mevsim değişikliklerden
kaynaklanan Türk halkının gelenekleri hakkında sunulacaktır. Dergimiz her mevsimimin başında (Büyük Selçuklu
güneş takvimine göre) yayımlandığı için her sayıda o mevsime uygun gelenekleri sunmaya düşünüyoruz. Birinci
sayımız 21 Martta yayımlandığı ve bugünde Türk kültüründe kutlanan bir gün olduğu için bu sayıda bu devrimi
huzurlarınıza sunacağız.
Bayram konusunu ele almak için konuyu bir az daha özelleştirelim, Astronomi açısından Nevruz bayramı ne
demektir, özeliği nedir? Neden böyle bir günü kutluyoruz?

21

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Bahar mevsiminin başlangıcı olan Nevruz adıyla anılan bugün nerdeyse bütün Türkler ve Türk kültüründen etkilenen
milletler arasında kutlanmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksunda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile
gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda
gündoğumu hattına girmektedir.
Nevruz iki sözcükten oluşan Türkçe kurallarına yatkın bir terkiptir. “Nev” yeni anlamına gelen Avrupa dillerinden ve
“rûz” gündüz anlamına gelen Sanskrit kökenli bir sözcüktür. Fakat bu adın var oluş tarihi ile Oğuz bayramı’ da
adlandırılan günün kutlandığı tarih arasında binyıllarca fark görünüyor. Adın çok yeni bir ad olmasına rağmen
binyıllar öncesinden kutlaması varmış. Ayrıca bu ad Farsça dil kuralarına da yatkın değildir yanı Farsçada böyle bir
terkip doğru değildir, olsa “rûz”ı “Nev” şeklinde olmalıdır ki yeni gün anlamını taşısın ve böyle gün yeni şeklindedir
ki böyle terkipte Farsçada yoktur.
Doğu Dünyası’nın büyük bir coşkuyla kutladığı, bayram etnik bakımından sadece Türk soylu halkların ortak
bayramıdır. Türk soylu halkların ortak bayramı olan Nevruz, tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişini ifade eder.
Nevruz gece ile gündüzün eşit olduğu, gün dönümü olarak da adlandırılan, ilkbaharın geldiği 21 Mart gününe tekabül
eder. Güneşin koç burcuna girdiği gündür. Nevruz ile tabiat yeniden doğar ve yeni bir hayat başlar. Nevruz günü, aynı
zamanda iyilik ve bereketi temsil eden baharla, kötülük ve sıkıntıyı temsil eden kışın mücadelesini sembolize eder.
Türkler’ de Nevruz’la ilgili görülen en önemli rivayet de böyle bir şeyi temsil eder, bu rivayet
Nevruzun Ergenekon günü olmasıdır.

Özbek tarih yazarı Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i
Türk adlı eserinden aktardığı Ergenekon Destanı
şöyledir:
Bir gün bütün kavimler Gök-Türkler’e karşı birleşerek
onları hile ile yendiler. Gök -Türkler ’in çadırlarını,
mallarını, yurtlarını yağmaladılar. Büyüklerin hepsini
kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kendilerine köle yaptılar.
Bu yağmadan kurtulan Kıyan/Kayan ve Negüş/Tukuz
bir gece kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda
geldiler. Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve,
at, öküz, koyun) çok buldular.
Dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip
oturalım deyip dağa doğru sürülerini sürüp gittiler.
Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. O yeri görünce Tanrı’ya
şükürler kıldılar ve buraya Ergenekon adını koydular. Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o kadar
çoğaldılar ki sığmadılar. Bu sebepten buradan çıkış yolları aramaya koyuldular. O zaman bir demircinin önerisiyle
dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler ve ateşlediler. Tanrı’nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir
dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O günden beri
yeni yılın başladığı gece Kök-Türkler’ de adettir.
O günü bayram sayarlar. Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. Önce Kağan bunu kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle
döver. Ondan sonra beyler de öyle yapar. Bugünü mukaddes bilirler, böylece Tanrı’ya şükretmiş olurlardı.
Nevruz kültürü binlerce yıllık bir geçmişi barındıran gelenek ve görenektir. Nevruz şenlikleri, doğu halkaları
tarafından tarihin bilinen devirlerinden itibaren kutlanan milli bayramlarından birisidir. Ayrıca en ayrıntılı şekilde
kutlayan da gene Azerbaycan Türkleri başta gelmek üzere oğuz Türkleridir.
M.Ö. VIII. yüzyıllarda yaşayan eski Türk kavmi “Ti”ler; Nung-li adlı hem ay hem güneşe göre düzenlenen ve mart ayını
yılbaşı sayan bu kavım bugünkü Selçuklu takvimi ile bire bir aynı olan bir takvimi kullandıkları biliniyor. Birçok
kaynakta Türklerde yılbaşı, bitkilerin yeşerdiği zamandır ifadesine de rastlıyoruz.
Şamanizm’in Ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmaya dayanan eski bir Asya dini olduğunu biliyoruz. Çok geniş
bir alana yayılan Şamanlık, Türk-Moğol eski kültür tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Aslında Şamanizm TürkMoğol’un eski dinidir diye biliriz.
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Bu nedenlere göre, onların günlük yaşamlarının ve doğanın doğrudan bağlantısı olduğu açık şekilde tahmin edilebilir.
Hata bu bağlantı ve müdahalenin etkisini Türk – Moğol dil terimlerinde de yaygın şekilde görmek mümkündür. Yani
kelimelerinin çoğunun kökü bir şekilde doğa ile ilgilidir. Elbette ki bu tür geleneklerin kökünü Sümerler
medeniyetine kadar dayandırmak kolayca mümkündür. Ama bu gelenekleri daha sonra yaşatan Sümerlerin torunları
olan Türkler olmuştur ve böylece Türk halkının kültür ve gelenekleri kökünü daha çok incelediğimizde onlar doğadan
örnek almakta ilktirler iddiası kolaydır. Mısırlı Sinuhe yaşamı kitabı da bu iddiaya doğruluk damgası vurmaktadır.
Sinuhe'nin kitabında Hattı adlı Türk köklü kavim arasında olan mart kutlamasına rastlıyoruz.
Melikşah veya unvanlarıyla Ebü’l-Feth Celâlü’d-devle ve’d-dîn Muizzü’d-dünyâ ve’d-dîn Kasîmü emîri’l-mü’minîn
Melikşâh b. Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı adıyla anılan ve İran’da kullanılan güneş takviminde 21
Mart günü aynı zamanda yılbaşıdır.
İran Türklerinde de başta Azerbaycan Türkleri gelmek üzere Nevruz bayramı çok azim şekilde kutlanıyor. Bunun
yanı sıra farslarda Türkler kadar ayrıntılı olmasa da bu bayramı kutluyorlar. Bundan İran’da etnik farklılığından
dolayı bir aidiyet savaşı adlandırabildiğimiz savaş oradaki etniklerin arsında sürekli vardır. Ve o da her geleneği her
kültürü veya her tarihi övgüyü kendilerine ait bilmektir. Farslar Nevruzun Farsça ad olduğundan yola çıkarak onu
fars geleneği tanıtmaktadır. Türkler ise bugünde olan adetlerin Türklere ait olduğunu savunarak onu bir Türk
geleneği olarak tanıtmaktalar. Kürtler ise başka bir farklılıklara dayanıp onu kendi kültürleri biliyorlar. Bu yazının
amacı bu tartışmalara karışmak değildir, bu yazı da bayram önemi ve bayramda sergilenen adetleri İran ve Kaşkay
Türklerinde sunacağız belki sunduğumuz adetler ve onun arkasında olan geleneksel kavramlar söz konusu olan
aidiyet savaşı meselesinde de okuyucu kararına yardım olabilir.
İran’da yaşayan Kaşkay Türklerinde birçok adetler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları başlıca şunlardır:
Bu bayram da Yedisini adlı renkli bir sofra kurulur.
Bu bayram da Un, yağ ve hurma ile bayramın önceki günü, özel bir helva hazırlayıp ve ölenleri anılar bugüne Kaşkay
Türklerinde 'Arafah' denir ve mezar ziyaretlerine gidilir,
Bu bayram da üzerlik denen bir bitki yakıp dumanını eve, mala, cana ve çocuklara v.s. şeylere verirler.
Bu bayram da yeni elbiseler alınır.
Bu bayram da yakınlara hediyeler alınır,
Bu bayram da yumurta boyanır.
Bu bayram da kız beğenmeğe giderler.
Bu bayram da önceki yılda ölüsü olan ailelerin ölülerinden dolay giyindikleri siyah kıyafetler yakınlar tarafından
renkli kıyafetlerle değiştirilir.
Bu bayram da küsülüler barıştırılır.
Bu bayram da misafirliğe gidilir.
Bu bayram da nişanlı gençlere bayram payı götürülür.
Bu bayram da kötü söz söylenmez.
Bu bayram da yılın değişildiği saatte yatılmaz.
Bu bayram da başkaları hakkında konuşulmaz.
Bu bayram da şeker, Buğday Kavurgası, Şirin Çörek (Şiraz şehri adıyla İran piyasasına yayılmış Kaşkay Türklerine
özel bir tatlı), incir, ceviz, kuru üzüm vs. dağıtılır.
Kaşkayların kışlak bölgesinde bu mevsim de yetişen gelincik çiçeğine Nevruz gülü dereler.
Bu bayram da kızlar daha çok kırmızı renk giyinir.

23

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Bu bayram da kavga etmezler.
Bu bayram da hasta olanlar ziyaret edilir, onlara pay götürülür.
Bu bayram da aksakallara Nevruz payı gönderilir.
Bu bayram da börk (şapkasını) birinin evi önüne koyana pay verilir.
Son Çarşamba’da ateş üzerinden atlanır.
Son Çarşamba’da göçebeler arasında yakılan ateşin etrafı külü dağılmasın diye taşlarla kuşatılır, dilek tutulur.
Genelde hayvan isteme dileği tutulur. Yarın ateşten kalan küllerde o hayvanın ayağı izi görünür ve her kes mutlu olur.
Bu eylem daha çok çocukları mutlu etmek için yapılır. Aile çocuklar üstüne deve, koyun ve benzerini alır.
Bu bayram da Kaşkay göçebeleri kışlakta yurtlarını değiştirler (kış yurdu dedikleri ve genelde bir binası olan yerden
çıkıp yaz yurduna ve kara çadırlara giderler). Kış yurdundan yaz yurduna yer değiştirdiklerinde tüm davarları, atları,
mallar ve özleri yaktıkları iki büyük ateşin arasından geçirilir.
Göçebelerde bu bayramda koyunlar kırkılır, koyun kırkımı töreni Kaşkay göçebelerinde çok neşeli ve şanlı şekilde
yapılır, her tayfa kendi aralarında toplanırlar ve ailelerin koyanlarının kırkılmasına sıra düzenlerler (her aile bir gün).
Sırası olan aile bir kuzu kesip tüm tayfa yardımıyla koyunlar güzel bir şenlikle kırkılır, sonra koyunlarda bayramın
farkında olsun diye onların kafaları veya sırtları kınayla boyanır.
Bu bayram da göçebelerde at yarışları yapılır.
Bu bayram da atı ve iti vurmazlar. Bu iki hayvana saygı gösterilir.
Bu bayram da yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlar bile vurulmaz.
Bu bayramda av yasaklanır. Ava çıkanlar kınanır.
Bayram gecesi her kes kendi evinde olmalıdır, bayram gecesi ailede en güzel yemek aile ile birlikte yenilir.
Bayramda çadırlar gumbul adlı süslenme malzemesi ile süslenir.
Tabi ki böyle büyük bir motifi birkaç sayfada anlatmak imkânsızdır. Hiç şüphe yok ki bu bayram bütün Türk
dünyasında olduğu gibi Kaşkaylarda da kültür öğelerinin en temel ve köklü parçalarından birsidir. Bu nedenle
hakkında binlerce sayfa yazılacak kadar geniş ve engin bir konudur. Yolumuz dergisinin başlaması da bu önemli
kültüre denk gelmiş oldu. Dergimize uzun ömür arzulayarak inşallah bu konuyu ilerleyen yıllarda da değinmek
isteriz.
Bu sayımızda Yedisini adlı renkli sofranın felsefesini sunmaya çalışacağız. Oğuz Türkleri arasında, özellikle
Azerbaycan halkı arasında da yaygın şekilde Kaşkaylar gibi yer alan bu âdetin felsefesi dünyanın yaratıcısına
teşekkür etme ve tanrının bağışladığı bereketin şükrünü yerine getirmektir. Tüm dünyada şansın sembolü olarak
bilinen 7 sayısı, Haftanın 7 gün olması, 7 gezegen olması, 7 metal parçanın olması gibi pek çok sırları içermekten
ziyade Kaşkaylar dünya bereketlerinin yedi çeşit olduğuna inanıyorlar. Gerçi burada İran hâkimiyeti ve Fars "etniği
bu sözcüğün Yedisini olmasına karşıdırlar ve ‘Yedisini değil bu yedi tane S harfidir’ diyorlar. Ve S ye sin demeği de
Arapların S ye sin demelerinden geldiğine inanıp onun propagandasını yapıyorlar. Sofraya da yedi tane s ile başlayan
farklı şeyler diziyorlar, işte tam bu noktada söz etiğimiz aidiyet tartışması da başlıyor. Neden yedi s harfi önemli ki
diye sorulur? Farslar bu aslında s değildir Ç dir derler. Ve Araplarda ç olmadığı için s ye donuşmuş derler. Yanı farslar
iddiasına göre bu Yediçinimiş ve yedi ç neden önemli diye sorulduğunda yedi bereketi yedi tane Çin’den gelen
tabaklara koyup sofraya getirdiğimiz için derler. Aslında bu tartışma çok kaba görünse de İran da bir gerçektir ve
hata bir sürü makale ve kitapta bile yer almıştır.
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Kaşkaylar da inanılan ve bayram sofrasına
dizilen yedi çeşit dünya bereketleri
bunlardır:
Yer bereketi: bu çeşit bereketten bir örnek
sofraya
getirilmelidir.
Kaşkaylarda
Kavurga, buğday semenisi en çok kullanılan
örneklerdendir. Semeni Türkmenistan’ın
yerel yemeği tanınması da burada dikkat
çekicidir.
Ağaç bereketi: bu çeşit bereketten de bir
örnek sofraya getirilmelidir. Kaşkaylarda
alma veya ide iğde tercih edilen örnektir.
Gök bereketi: Gökten olan veya göğü temsil eden bir örnek sofraya getirilmelidir. Kaşkaylarda tercih edilen ve ortak
olan örnek aynadır. Bayram sofrasının ortasına büyük bir ayna yerleştirilir.
Göverme bereketi: tarım, ekin ve benzeri bereketlerden de örnek getirilmelidir. Kaşkaylarda sofrayı güzelleştiren
daha önceden bayram için hazırlanmış bir yeşillik tercih edilir. Bu yeşillik bayram yeşilliği ile tanınır.
Alışveriş bereketi: bu bereketten de örnekler alınması gerekir. Tüm dünyada ortak olan para bereketi Kaşkaylarda
da tercih edilir ve sofra sikkelerle süslenir.
Hayvan bereketi: bu bereketten gene çok düşünceli şekilde ve her yerde bulanması kolay olduğu için yumurta örnek
alınır.
Su bereketi: Azerbaycan Türklerinde mutluluğu temsil eden ve bayram balığı adıyla anılan küçücük süs balığı
Kaşkaylarda da su bereketi olarak tercih edilir. Ayrıca balık güneşin balık borcundan koç borcuna geçmesini de temsil
eder.
Bayramının kutlanış amacı üzerinde yapmış olduğumuz bu araştırmada çok fazla rivayetin olduğunu gördük. Bu
yolda bayram kültüründen ziyade fark ettiğimiz şu ki Türk kültürü birçok kültürle iç içe olmuştur. Birçok millet
böylesine köklü ulu Türk kültür unsurunu önce sindirmeye, bunu başaramayınca da kendi kültürlerinden bir şeyler
katarak, onu kendilerine mal etmeye çalışmışlardır. Gene yukarıda söz etiğimiz Yedisini örneğini ele alalım.
Dediğimiz gibi Farslarda bu kültürün benzerini fakat Yedisini yedi tane s diye algılayarak kutlamaktalar.
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Ama Yedisini yedi tane s diye bilmenin gerçek yüzü nedir? Burada
ki sorunun cevabı hiç düşünmediğiniz kadar kolaydır. Evet,
buradaki iddia Farsçadan Türkçeye yapılan bir çeviri hatasıdır. Ve
çevirmenlerin ve kültürü sindirmeye kalkanların dikkat
eksiksizliğidir ki burada ki ölçü ve ek olduğunun farkında olmadan
onu bir s harfi görerek böyle bir yanlışı büyütmüşler. Bu iddianın
yanlış ve hata olduğu açıkça görünmektedir, neden ki:
"S" harfinin seçiminin efsanevi bir anlamı yoktur. Çünkü Farsçanın
hiçbir yerinde, "S" harfi mutluluk anlamında kullanılmıyor. Bu
mantık ş ve ç için de geçerlidir.
Ayrıca iddiası olunan yedi tane s Farslarda da sofranın temel
içeriği değildir. Yani Farsçada balık anlamına gelen mahi sözcüğü
s ile başlamadan sofranın temel içeriğidir. Ayna, yumurta ve
benzeri de aynı şekilde iddiaya zıttır.
S ye Araplar gibi sin demek fars diline uymamaktadır.
Ancak ne yazık ki bu yılki bayramımız Korona virüsü gölgesinde ve
bildiğiniz gibi, Türkiye’mizde doktorlar sürekli evde kaldığımızı
uyarıyor. Yolumuz tarafından sizin bayramınızı kutluyor ve sizin
korona virüsü hakkında uyarlı olup evde kalacağınıza inanıyoruz,
inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız, güzel günler bizi
bekliyor. Koronaya yendiğimiz gün hepimizin bayramımız
olacaktır.
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'' KAŞKAYI'DAN KIZILALMAYA DOĞRU! ''
İSA DOĞANLI

Anahtar kelimeler
Kaşkay Türkleri
Qaşqayı Türkleri
Dil üzerinde saha araştırması

Bu bildiri 17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur.

ÖZET

DİL bir ulusun en belirgin özelliğidir ve insanoğlunun bütün tarihini dil ile sürekli onunla iletişimde olan DÜŞÜNCE
yapılandırmıştır.
DİL ile DÜŞÜNCE arasında yaşanan veri paylaşımları, tartışmalar ve gerginlikler, evrimin ilk çağlarından şimdiye
kadar, DİL_ DÜŞÜNCE kavramını da oluşturmuştur. Bu kavram bütün tarihin yönünü belirtmiş ve yeryüzündeki
uygarlıkların temelini kurarak, yaşam yapbozunun en önemli parçası konumuna gelmiştir.
Türkler yeryüzünün en etkin uluslarından biri olarak, insanoğlunun tarihinin birçok önemli noktasında iz
bırakmışlardır. Bu yüzden TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE yapısını araştırmak, sadece Türklük adına değil, bütün insanların
adına, büyük bir adımdır.
KAŞKAYI Türkleri, İran'ın güneyinde, Kenger(Basra) körfezinin yakınlığında yaşayan bir Türk topluluğu olarak, Dil
konusunda eski Türklerden kalan bir dokunulmamış zenginliğe sahipler, ama ne yazık ki Türkçenin bu zengin
şivesi, Tacikçe(Farsça)nin baskısında asimile olup ortadan silinmektedir.
Yüz milyonlarca Türkün yaşadığı dünyada, yedi milyon KAŞKAYI türkünün olup olmaması göze gelmeyebilir ancak,
Türkçenin bir şivesinin ölmesine tanık Olmak, bir türkün affedilemez yanlışlarının başında gelir! Çünkü Türkçenin
her sözcüğü türkün kanı gibidir. Atalarımız demişken; 'ATIN ÜSTÜNDEKİ TÜRK DEĞİLİSE YÜKTÜR!' şimdi de biz;
'KONUŞTUĞUMUZ TÜRKÇE DEĞİLİSE YÜKTÜR!' diyebiliriz.
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Bu gerçeği hiç zaman unutmamalıyız ki; Türklerin kurtuluşunun en kısa yolu, kesinlikle TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'nin
gizemli dünyasından geçecektir!

GİRİŞ

'İRAN' ülkesinde yaşayan derin Türk kültürü bu toprakların görsel ve içsel kimliğini tarih boyu sürekli olarak
yönetip şekillendirmiştir.
Türk atalarımızın şiir ve edebiyata, mimarlığa, hünere ve kültürel olarak tanıdığımız bütün alanlara bıraktıkları
etkiden ziyade, devlet yönetiminde olup biten tüm siyasal kararlarda, dolaysıyla da tarihi olayların denklem
noktalarındaki hassas anlarda, parlak izlerini açıkça göre biliriz.
Maalesef birçoğumuz tarihi öğrenmemişiz de, onu hep bize öğretmişler! Hem de hiçbir zaman Türklere karşı iyi
niyetli olmayan batılı_ doğulu yazarlar ve sözde araştırmacıların kirli paslı gözlüklerinin arkasından bakarak!
Dolaysıyla uzaktan bakıp 'PERS' adlı bir eski uygarlığa bağlı bildiğimiz bu komşumuza(İran'a) yeniden bakmamız
ve onu doğru düzgün tanımamız, şimdiki Türk dünyasında yürütülen siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine ve
daha sağlam bir yapıda canlanıp genişlemesine yardımcı olacaktır.
Ancak söz İran'dan olunca Türk dilini ve tarihini araştırmak adına sözde bilgi olan birçok uyduruk saçmalıkları
gerçeklerden ayırt ede bilmemiz şart! Neden ki barışçıl bir şekilde toplanmamış veriler asla hakikate yaklaşabilecek
sonuçlara varamazlar.
Bu dünyada insanoğlunun yaşamını sürdüre bilmesinin en önemli koşullarından biri, her halde ve her zaman
'Barış'ı sağlaya bilmektir.
Barışın temeli de ilk olarak kendi varlıklarımıza ve sonrası başka insanların varlıklarına saygı duya bilmemizdir,
neden ki kendine saygı duyamayan hiçbir zaman başkasına saygılı olamaz.
Bildiğimiz gibi şimdiki dünyamız artık destanlarda gelen efsanevi bir boğanın boynuzlarının üzerinde dengesini
korumak zorunda değil de, siyasi yönetimlerin karmaşık denklemlerinin ortasında, avare bir top gibi fırlamaktadır!
Ve mademki böyledir, BİZ'e bu gariban topun daha yumuşak dolaşmasına yardımcı olmak düşer.
BIZ Türkler yeryüzünün en etkin uluslarından biri olmak üzere bütün tarih boyu doğudan batıya ve kuzeyden
güneye kurduğumuz devletlerin sayesinde, ilk olarak insanlığı ve sonrası atalarımızdan ve analarımızdan kalan
törelerimizi koruyarak yüzler ve belki de binler yıl medeniyetin beşiği
olan toprakları korumuşuz.
Ancak geçen son asırda emperyalizmin sinsice hazırlanan pusularına
düşerek, kendimizi kayıp ettikçe, dünyanın nerdeyse yarısına hüküm
eden bir etnikten, birbirlerinden uzakta kalmış ve bazen dil seviyesinde
bile ilişki kura bilmeyen ayrımlaştırılmış siyasi toplumlara
dönüşmüşüz. Ve ne yazık ki böyle devam ederse gittikçe Türk dünyası
küçülür ve Türkiye başta olmak üzere düşmanlarımızın sinsi planlarla
parçalamaya çalıştığı birkaç ülke ve konfederasyon halinde kalmağa
devam edeceğiz.
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Ama hepsi bu değil! Kültürel ve siyasal ilişkilerimiz günden güne azalacaktır ve belki karşı karşıya da getirile
biliriz!! Dil anlaşmazlıkları çoğalınca ÖZ'den UZ'aklaşacağız ve tabi ki ölmeden önce, Türk ulusunu Özlüğünden
Özgeliğie doğru götüren bulanık sularda yüzmeye ve aniden öteki dünyalardan Türkün kurtarıcısının gelmesini
beklemeye devam edeceğiz!
Hal bu ki biz kendi varlıklarımızı görüp de özlüğümüzü yeniden tanımakla, özellikle Ortadoğu'nu ve sonucunda tüm
dünyayı bir adım dinçliğe doğru yönlendire biliriz Ve böylesine kendi kurtarıcımız da oluruz.
Acaba bir ulusta Dil'den daha değerli bir şeyi olabilir mi?
İnsanoğlunun yeryüzünde kendini tanıyıp düşünebildiği andan itibaren, DİL sadık bir aracı gibi onunla
çevresindeki olayların arasında, güvenilen bir köprü kurmuştur ve böylece DİL- DÜŞÜNCE kavramı uygarlıkların
temelini besleyerek bildiğimiz bütün tarihin kurucusu olmuştur.
Yani bir ulusu tanımamız için, Dil'ine değil, onun DİL- DÜŞÜNCE kavramına yaklaşmalıyız. Ancak bu yaklaşımda
Dil'i sadece seslerden oluşan bir iletişim aracına indirgemek(en azından konu Türk dili olunca), büyük bir yanlışa
neden olur.
Çünkü Türk dili asla klasik çerçevelere sığan bir dil değildir! Tabiri caizse Türk dilini POSTMODERN bir kavram
olarak nitelendirmek istiyorum.
Türk dili bir deniziyse, Dilci bu denizde boğulmamağa çalışan bir yüzücüdür! Dolaysıyla bu alanda araştırmacı
olarak çalışan uzmanlar, Türk dilini geliştirmeğe yok onun genişliği ve derinliğini keşif etmeğe odaklanmalılar. Tabi
ki Türk dilini siyasi sınırların içerisinde tutup saklamağa çalışan düşünceler, bu gerçeği kaldıramazlar.

YÖNTEM

Bu bildiri 'İran'da olan Türk ulusunun değişik dallarında yaşamakta olan kültür ve dil şivelerine dayalı saha
araştırmaları sonucu hazırlanmıştır. Dolaysıyla bu doğrultuda elde ettiğim bilgi verileri, bire bir Türk halkının
dilinde olan sözler ve sözcüklerden kaynaklanmıştır.
Türk ulusunun sayısız boylarının birçoğu şimdiki İRAN topraklarında yaşamaktadır ve onları değişik toplumlar
olarak nitelendirmek de aslında Türklük konusuna siyasi bakanların yanlış anlamalarından kaynaklanan bir
yorumdur. Yoksa konu Dil olunca İran'ın güneydoğusunda olan BULUÇ Türklerinden ta kuzeybatısında yaşayan
AVŞAR Türklerine kadar, her hangi bir önemsemeli fark ortada bulunmamaktadır. Bu gerçek dünyanın dört
bucağında yaşayan Türklerin birçoğunun konusunda da aynen geçerlidir.
Bu nedenle Türkün ne olup ne olacağını uyuşturucu kokan makaleler ve kitaplarında ortaya koyan doğulu_ batılı
sözde araştırmacıların yorumlarını bir kenara bırakıp, dil konusuna meraklı olan bütün çalışanları akademik
seviyede yürütülen araştırmalarıyla beraber, Türk ulusunun yaşam alanına girmeleri ve bu sahada da gerçek
veriler toplamalarının önemini vurgulamakta fayda var.
Bu araştırmada 'TÜRKÇE' bir bütün olarak temel tutulup, ondan ayrılan değişik şiveleri, Avrupa'dan Çine kadar bir
köke bağlayabileceğimize ve bu güçlü kökten ortaya çıkan DİL_ DÜŞÜNCE yapısının Türkleri yeniden bir araya
getirebileceğine dair bir sürü kanıtlar ve bakışlar ortaya koyulmuştur.
Aslında bu kısıtlı fırsatta, bildiğimiz ve her gün konuştuğumuz dili, yeniden inceleyip onula tanışmağa ve sonrası
'DANIŞMAĞA' doğru yürüyerek, Türk uygarlığını tarihin derinliklerinden bu zamana kadar taşıyan TÜRKDİL_
DÜŞÜNCE kavramına bir bakış atacağız.
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Bildiri dili Türkçe olmak üzere KAŞKAYI şivesiyle başka şiveler arasında dolaşmaktadır ve genel olarak basit
örneklerle muhatabı yumuşak bir şekilde Türkçenin değişik şivelerinin arasında gezdirmeye çağırıyor.
Dil alanında saha araştırmaları, hep zaman alıcı ve zor bir iştir çünkü bir dilin sadece bir şivesinin inceliklerini
doğru düzgün öğrenmek bile baya bir emek gerektiriyor, özellikle eğer araştıracağımız dil Türk dilinin ailesinden
bir şive veya lehçe olursa.
KAŞKAYI şimdiki İRAN ülkesinin orta ve güney bölgelerinde yaşayan bir Türk topluluğu olarak, altı milyona aşkın
bir nüfusa sahiptir. Genellikle türkün eski törelerine bağlı olan bu Federasyonda kültür ve dil açısından hala
araştırmacıları bekleyen tanınmamış bir zenginlik var. Şimdi KAŞKAYI'nın Türk ulusunun sadece bir küçük dalı
olduğunu düşünürsek, Türk dilinin ne kadar geniş ve güçlü bir dil olduğunu çok iyi anlayacağız.

BULGULAR

Dil zaten gizemli bir kavramdır. Onun derinliğini ve sırlarla dolu olan doğuş kaynağını görmezden gelmek ve
şifresini sadece ses laboratuvarlarında çözmeğe çalışmak kesinlikle yanlıştır ve bu kavram, sadece insanoğluna ayıt
olmadığı için, ancak evrensel bir bilgiyle çözüle bilir.
Yeryüzünde yaşayan her canlıda kendi türüyle iletişim kurabilme yeteneği var, ama bizim onların birbirleriyle ne
kadar anlaşa bilmelerinden pek doğru bilgimiz yok. Ancak belli olan şu ki bütün canlılar DİL'den yararlanıyor onu
kendi yaşamlarında kullanıyorlar. Ama bildiğimiz ses dizisinden oluşan ve sadece insanlara ayıt olan dil değil, belki
daha eski ve daha derin kaynaktan beslenen bir kavram.
Pekiyi acaba insanoğlunun dili nasıl oluşmuş?
Maymunların olgunlaşmış iletişim aracı mı bize miras kalmış?
Yoksa dil gökten getirdiğimiz gizli bir silah mı?
Belki de atalarımızın sözleşmesi sonucu, biçimbirim(morfem) konumuna gelen anlamsız sesbirimlerinin rastgele
seçiminden ortaya çıkan olaydır?
Bu soruyu cevaplamamız için şu iki yorumun birini seçmeliyiz:
_ ya insanın oluşu ve yaşayışını bu gezeğene bağlamalıyız…
_ ve ya başka bir yurtta olgunlaşmasından sonra, yeryüzüne sürgün olmasını düşünmeliyiz.
En azından şimdilik bilim dünyası ikinci yorumdan pek hoşlanmıyor ve bu konuda tartışmağı, gelecek zamanlara
ertelemekten yanadır. Ama insanoğlunun evrimini bütün canlılar gibi yeryüzünde olan bir sürü seçeneklerin
sonucu bilmek hem bilim açısından ve hem şimdiki beyinlere hüküm eden mantık açısından genel olarak
kabullenmiş bir yorumdur. Dolaysıyla insana bağlı olan her şeyin de doğal olarak yeryüzünde geçerli olan kurallar
ve yasalara uyması ve bu uyumda olgunlaşmağa doğru yürümesi kaçınmaz bir gerçektir.
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Yani bizim de bir evrilme hikâyemiz var tıpkı başka canlılar gibi. Bilime göre sonucu bize varan küçücük bir sürü
organizmalar bu topraktan evrile_ evrile değişik şekillere girip bitkisel ve ya hayvansal yaşamları deneyip, sonuçta
bir tür insana benzer maymunu oluşturmuşlar ve görünüşe bakılırsa şimdiki biz de o maymundan türenmişiz.
Ancak yaşam hikâyemiz ne olursa olsun, bizi ilgilendiren Dil'in bu dünyada ve tam insanın evrimleşme beşiğinde,
nasıl onunla beraber doğması ve olgunlaşmasıdır. Bu yüzden DİLEVRİMİ'ne özenle yaklaşmamız dilcilik yolunda
olan gizemlerin çözmesine yardımcı olacaktır.

DİL_ DÜŞÜNCE

DİL_DÜŞÜNCE kavramı, DİL EVRİMİ'ne yakından bağlı olan bir kavramdır ve onu insanoğlunun evrimine yüzeysel
bakmamakla, daha da iyi anlaya bileceğiz. Çünkü yaşam felsefesine, bir bütün olarak yaklaşmayınca, sonuç
batılıların da beğendiği uzmanlık Bilimlerinin(!!!) parçalanmış dünyasında gezinip kayıp olmaktır.
DİL_ DÜŞÜNCE'nin temeli evrenin oluşuna ve özellikle insanın özlüğüne doğru yürüttüğü yol üzerine kurulmuştur.
Dolaysıyla bu kavrama dayanan yeni bilgileri, (en azından şimdilik) laboratuvarlarda değil yaşamın doğallığında
ancak denetleye biliriz.

Bu bakış açısından DİL'i en azından beyin kadar karmaşık ve gizemli bir varlık olarak tanımlaya biliriz.
Bu varlık, beyinin dışarıdan gelen verileri analiz etmesi sonucu oluşan evrilmenin 'işletim sistemi' olarak gittikçe
genişlenip güç kazanmış ve böylece düşünce ile dil arasında kopmaz bir bağ oluşmuştur.
Beyin yeni bir olayla karşı karşıya geldiği an, Dil'deki söz ve bilgi dağarcığına dönerek yeni bir tanıtım anlamını
yaratmağa çalışmış ve bu süreçte doğanın kurallarına dayanarak yeni SES_ ANLAM parçacıklarını deneme_ yanılma
yöntemiyle bulup eskiden dağarcığında var olan sesler ve sözlere eklemiştir. Bu süreç sürerken çevreyi algılaya
bilen cisimdeki tüm araçlar, yani beşli hislerle birlikte, bütün ten ve sinir sistemi aynı yöntemden yararlanarak
beyinin istediği yönde gelişip TEN_ ANLAM parçacıklarını oluşturup bilince ve sonrası alt bilince eklemiştir.
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Böylece, ten ile tende depolanmış verilerin arasında zarif ve oldukça detaylı bir ilişki sağlanmıştır. Ve sonuç belli…
Düşünce, 'DİL' adlandırdığımız bu üstün zekâlı sistemle birleşmek üzere yapılanmıştır. Yani ilki sonu belli olmayan
bir hikâye gibi, düşünce dili ve dil de düşünceyi yaratıp bütünleştirmiştir.
İşte DİL_ DÜŞÜNCE'nin yaranışı böyleymiş!

DİL_ DÜŞÜNCE ÖRGÜSÜNÜ SÖKMEK

Dil'i yeniden tanımak için artık onu sıradan bir ses düzeneği gibi değil, aşırı derecede akıllı bir canlı Gibi
değerlendirmeliyiz.
Pekiyi dili nasıl inceleyip onunla düşünce kapısını açarak DİL_ DÜŞÜNCE dünyasının gizemlerini çöze biliriz?
Acaba bize dilin ilkel altyapısına ve sonuçta düşüncenin temellerine doğru yol gösteren bir yöntem var mı?
Dili sadece seslerden oluşan anlamlı ve ya anlamsız bireylerin yapılanmış durumu değil de, sinir sinyallerini, ten
algıları ve tepkilerini, değişik ses parçacıklarını ve hatta eski genlerden bu zamana taşınan şifreleri içeren,
yüzbinler yıl evrimin sonucu ortaya çıkan bir canlı varlık olarak kabul edersek, o zaman DİL_ DÜŞÜNCE bir ulusun
bütün düşünebilecekleri ile DİL arasındaki ilişki sonucu örülmüş birer zeki yapıdır.
Yani onunla karşılaştığımız dil bulmacası ancak bu örgüyü sökmekle çözülmeye doğru yönele bilir. Bu ters
mühendislik DİL_ DÜŞÜNCE'yi yaratmak kadar karmaşık ve zor olmasa da, oldukça bilgi gerektiren ve zaman alıcı
bir iştir. Bu açıdan bir dili o dilde konuşan insanların düşünce yapısını bilmeden asla çözmek olmaz ve karanlıkta fil
hayvanına dokunan kişilerin hikâyesi gibi, araştırdığımız dili tansık yaratıklara benzetmemize yol açar.
Örneği kaşkayı ağzında ''O'' sesbirimini tanımamız için bu sesin ilkel kimliğini ve onun kaşkayı düşüncünde ne
kaynaktan beslenmesine dair detaylı bilgilerin elde olması gerekiyor. Belki de bu ses bir zamanlar
'biçimbirim'(morfem) olarak yaşıyormuş ve içinde gizli kalan bu özelliğini yüzbinler yıl sonrasına kadar taşıya
bilmiştir.
Dolaysıyla 'O'dan budaklanan bir sürü sözcüğü ve KAŞKAYI kişisinin onlara olan bakış açısını bir de bu bakışın
etkisinde ortaya çıkmış bütün ürünleri (kültürel, tarihi, bilimsel vesaire…) bir araya getirdikten sonra, elimizde
olan verileri didiştirerek 'O' sesinin geninde gizlenmiş ilkel özellikleri bula biliriz.
Bu yöntem bizi DİL_ DÜŞÜNCE'yi üreten üstün akıllı doğallığa doğru yönlendirecektir ve sadece o zaman bir dilin
yapısına dokunup da düşünce alanında yeşerttiği ince filizlerin koparmasının ne kadar kaba ve sert bir davranış
olduğunu anlaya biliriz.
Dil bir buz dağı olsa, ses o dağın su yüzünden görüne biler kısmıdır. Dolaysıyla sesleri görmezden gelmek su altında
olan dev dağın yok sayma anlamına gelir ve bu yeni dilciliğin en kritik hatası ola bilir.
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SESDEN SÖZE YOLCULUK

Dilin sadece yazılabilecek kısmını var saymak şimdiki pratik sever dünyanın bir gerekçesi haline dönmüş olsa da,
insanların yazılmayan ve ya yazılamayan yöntemlerle bile ilişki kura bilmelerini biliyoruz. Türk kültüründe
KUŞDİLİ adlandırdığımız yazılamaz şifreli seslerden, bazı ilkel toplumlardaki şaşırtıcı iletişim araçlarına kadar
değişen bir alanla karşı karşıya geldiğimiz an, modern dilciliğin dil konusuna ne kadar aceleyle yaklaşmasını, gayet
iyi anlayabiliyoruz.
Bu nedenle bir toplumun boğazından çıkan bütün sesleri dikkate alarak DİL_ DÜŞÜNCE ağacının en ince
budaklarından, köke doğru yol almalıyız.
Örneğin KAŞKAYI'da ondan konuştuğumuz ''O'' sesine DİL_DÜŞÜNCE açısından bakmak istersek, bir sürü veriyi
incelemeliyiz:
_ O sesi Tacik(Fars) dilinin etkisi altında değişmeyen seslerdendir.(bu ses TACİK dilinde de var).
_ ''O'' bencillikten kurtaran kısa bir biçimbirim gibi, BEN'den sonradaki varlık Konumundadır. 'O' Ben'e
karşılık verebilen kavramdır.
_ O sesi ile başlanan sözcükler:
_ 'OL', 'O' sözcüğünün başka bir varyantı Olarak, var olmak ve var olana işarettir.
_ 'OD' , ATEŞ demektir. OD, Türk töresinde en kutsal anlamlardan biridir. Şaman OD'suz öteki dünyalarla
ilişki sağlayamaz ve Kaşkayıda OD yaşamın dinçlik temellerinden biridir.
_ 'OBA' çadırlardan oluşan yaşam alanı ve bu alanda yaşayan tüm üyelere denir. Bu sistem ancak emniyet,
akrabalık, inanç veya töreler gibi bir odak noktasının civarında kurulur.
_ 'OT' bitki anlamına gelen ve göçebe yaşamındaki sürekli yaşanan göçün yönünü belirten bir sözcüktür.
Ayrıca bu kökten yaranan bir sürü sözcük, Kaşkayıların yaşamında 'OT' sözcüğünün bıraktığı etkiyi
vurgulamaktadır.
_ 'OCAQ' od kavramının odak noktası ve Kaşkayı felsefesinde en kutsal kavramlardan biridir. Genelde her
boyun kendine özel bir ocağı var. OCAQ (ocak) Şamanizm'e dayanan birçok inancın kaynağı olarak, kaşkayı
kişisinin ölümünden sonra da onu tek bırakmayan bir yoldaşıdır ve bu yüzden boyların damgasına da
'OCAQ' denir. Bu ocak simgesi mezarların taşına da kazınır. 'OCAQ' bir obanın kötü ruhlarla savaşan en
güçlü silahlarındandır. 'OCAQ' savaşları durdura bilen ve bazen yargıç Konumuna gelebilen, iyiyi kötüden
ayırt edebilen bir yaşam üyesidir. Bir kız ata evinden ayrılarken ocağın etrafına dolaşıp onu ziyaret edip
öpmeden ve kutsanmış külünü alıp beline bağlamadan dinç bir evliliğe varamaz.
_ 'OW', O' köküne bağlı olan en işlek biçimbirimlerden 'O'ile, eski bir ses bileşimi olan 'W'dan ortaya gelen
bir sözcüktür. Onda gizlenmiş birçok anlam, kaşkayı insanının yaşamında sayısız etkiler bırakarak DİL_
DÜŞÜNCE yapısında yer almıştır. 'OWSUN'(efsun!!) gibi derin anlamlı sözcüklerin kaynağı da 'O' sesinden
beslenmektedir.
_'OWSUNLAMAQ' büyülemek gibi bir töredir ancak temeli kaşkayı kişisinin 'Ö'zü(kendisi)ile âşık olduğu
'O'nun (başkasının) arasındaki gizemli ilişkiye dayanmaktadır. Ve bu sevginin ayağı toprak yüzündeki
günlük ihtiyaçları gidermek üzere Avcıyla Avın arasında yaşanan 'OWLAMAK'(avlanmak!!) törenindeyken,
başı öteki dünyalardan esen gibi olan algıların etkisinde Aşıkla Maşukun arasında yaşanan sevilme ve
sevişmelerin tavanındadır.
_'OX' odaklanmanın bir başka simgesidir, bu sözcük 'OW' ses bileşiminden ürenmiş bir kök olarak, bir sürü
sözcüklerin anası sayılıyor. 'OX'(OK) beyinin odaklanarak 'OXUYUP'(okuyup) dışarıdan gelen verileri
önceden öğrendiklerine 'OXŞATIP'(benzetip) ilerledikçe 'OXUND'(yazıp okuma bilen insan) ola bilmesini
sağlayan bir araçtır.
Ayrıca, 'OWSUNLAMA' sonucu trans durumuna varandan sonra, 'OX', 'BEN'den kopup 'O'na doğru
fırlatılan bir parçadır. Ben Onu böylece 'OXLAYIP' ve sonrası kendi 'OWUM' (AVIM) kılacağım. Kalırsa
'OBAMLA OCAĞIMIZIN OWQANINDA OYNAYARAK OWUNACAĞIM' (obamla ocağımızın civarında
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oynayarak avunacağım), ölürse de 'OXLANMIŞ OWUMA OXŞAYIP AĞLAYARAK OWUNWCAĞIM' (oklanmış
avıma okşayıp ağlayarak avunacağım).
_'OĞ' oluş anlamını kavrayan 'DOĞ' sözcüğünün çekirdeği olmak üzere, 'OX' gibi 'OW' kökünden dallanmış
bir biçimbirimdir. Bir sürü anlamın kökü bu sözcüğe bağlanarak, kaşkayı yaşam biçiminde, ümit ve
sürdürülebilirliğin simgesidir. 'OĞUL', 'OĞUŞ'(bir genden olanlar) ve 'OĞUR'(uğur) gibi sözcüklerin de
kökünü burada bulmalıyız.
_'OY' sözcüğü de 'OW' bileşiminin bir başka içeriği olarak, 'bilgi' anlamını taşımaktadır. Ondan 'OYATMAQ',
'OYDURMAQ(sallayarak hipnoz etmek), 'OYLUNCAQ(oyuncak) ve çok daha ilgili sözcükler doğmuştur.
Bunlar 'O' sesini incelememiz için elde ettiğimiz verilerin bir küçük bölümü olsa bile, DİL_ DÜŞÜNCE kuruluşunu
anlamamızın ne kadar detaylı ve ince bir yoldan geçtiğini iyice vurgulamaktadır.
Bu süreçte kaşkayıda yaşayan inanç ağacının küçük bir dalından hemen kenardaki dala geçerek, düşüncenin dile ve
dilin düşünceye nasıl bir etki bıraka bildiğini görmüş olduk.
Belli olan şu ki 'O' sesi, kaşkayı şivesinin eski
seslerinden biri olarak, yakın çevrede olup
biten yaşam olayları ile ilgili bir sestir. Bu ses
bir sözcüğün ilk hecesinde geldiğinde, onun
kavramını kutsal duygulara doğru götürüyor.
Bu ses tek başına da, genel olarak bir anlamı
var, o da; 'EN YAKINDAKİ ÖZGE' gibi bir
anlamdır.
Ayrıca 'O' sesinin başka seslerin yanında
gelmesi, öbürlerinin nerde gelmesine bağlı,
birçok eş kavram sözcük yarata bilir ve bütün
bu sözcükler kaşkayı insanının günlük
yaşamının doğal olayları ile bu olayları
damgalamağa çalışan beyninin arasında
yaşanan verilerin akışı sonucu gittikçe
olgunlaşmıştır.
Dolaysıyla her Sesin bir 'SÖZ' olduğuna inanıp, 'DİL_ DÜŞÜNCE' örgüsünde itmemek için, dilimizin seslerini
korumakla insanoğlunun yeryüzündeki yaşam ağacının tam neresinde olduğuna dair, kanıtlar elde ede biliriz.
Her canlı kendi türüyle iletişim sağlamak için bir sürü olasılıklardan yararlanıyor. Tabi ki Dil, bazı canlıların biz
insanların duya bilmediğimiz hislere dayanan gizemli iletişim araçlarından, normal ses dalgalarıyla bizimkine
benzer bir biçim genişletmiş ses yapılarına kadar değişen bir şifreli kavramdır. Bu yüzden dilin doğuşunu ilk
canlıların yaşamağa başladıkları döneme bağlamalıyız. Bu şimdiki birçok dilcinin pek beğenmediği ve karşısında
gard aldığı bir gerçektir hal bu ki gerçekleri korkarak değil, severek bulabiliriz.

34

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE

Bir 'KAŞKAYI' Türkü olarak benim ana dilimdeki sözler ve yöremdeki kültürün detayları uzaktan bakan her başka
Türkün gözüne bir yeni bulgu gibi gelebilir, ama aslında TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE açısından, hiçbirisi yeni bulgu
sayılamaz, neden ki bir SES_ ANLAM'la karşılaşmak, önceden onu başka birilerinin bulması ve günlük yaşamında
kullanmasına işarettir. Dolaysıyla Türk lehçelerinin hepsini tanımadan bu dolgun denize bir damla bile artıramayız.
Siyasi nedenlere göre, Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya ve Sibirya'dan Hindistan'a kadar, bu üstün dilde konuşan
onlarca topluluğu, TÜRK adlandırmasalar da biz yeryüzünde tek bir Türkçe ve tek bir Türk Ulusunun var olduğuna
inanmak zorundayız ve bu bakışı siyasi nedenlere değil, dil felsefesine dayandırmalıyız.
Ancak o zaman Ana gibi bizleri bu zamanlara kadar çattıran ve tarih boyu kültürümüzü kendi damarından besleyen
Ulu TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'mize yeniden kavuşa biliriz.
Yüzyıllar boyu göz ardı edilmiş TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE kavramının parçalanmış yapbozunu birer birer toplayıp bir
ara getirmek, tabi ki kolay bir iş olmayacak ama bunu bilmeliyiz ki; Türk budununun bir araya gelmesinin tek yolu,
DİLBİRLİĞİ'nden kaynaklanan GÖNÜLBİRLİĞİ'dir.
Dolaysıyla TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE yapısının gücünü, yeniden keşif etmek üzere, dilimize layık bir kararlılıkla, bu
kavramın gelecekteki Türk dilciliğinin temeli olarak değerlendirmeliyiz.

SİYASET DİLİ'NDEN DİL SİYASETİNE

Bu yorum ne kadar acımasız göze gelse de; ''Tarih'e dönüp baktığımızda, devletlerin açısından Dil sadece bir
araçtır''. Onların hükümlerini halklara iletebilen bir araç ve tabi ki her devlet elindeki imkânların en pratik kullanım
yolunu beğeniyor. Yani Dil resmen bir kul olarak, binler yıl siyaset insanlarına hizmette bulunmuş ve tabi ki bu
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DİL_ SİYASET kavramını ortaya koyan ilişkinin temeli sömürgecilik üzerine inşa edilmiştir. Devletin dil tanrısının
konumuna geldiği an, DİL_ DÜŞÜNCE kavramı, kendi dünyasının en derin noktalarına geri çekilerek devleti dilin en
yüzeysel söyleyişiyle baş başa bırakmıştır.
Böylece devletlerin kulluğunda olan diller, sadece DİL olarak bir alet konumuna gelirken, halkların çevresinde dil
ile düşüncenin buluştuğu alanda, kendiyle barışık bir canlı kavram, genişlenmeğe başlamış.

'Devletin kendisi de insanlardan oluşan bir sistemdir, acaba dilin devletteki kolu da genişlenmek potansiyeline
sahip değil mi?' Sorusunu soran olursa, tabi ki o bölüm de genişlenip kendini onara biliyormuş diyeceğiz, ancak
devletlerin ömrünün DİL_ DÜŞÜNCE kavramına göre oldukça kısa olması ve başka taraftan da hiç iki devletin dile
bakışlarının ayni olmaması, devletlerin kulluğunda olan DİL DİLİMİ'nin sürekli geri kalmasına yol açmıştır. Bu
nedenlere göre dili siyasileştirmek ne kadar siyasete yarar ise, bir o kadar da dile zarar vermektedir.
Ancak Dil'e öncelik verip onu siyasetin kılavuzu haline getirdiğimizde, DİL_ DÜŞÜNCE alanı demokratikleşerek bir
ulusun kurtarıcısının konumuna gelecektir. Yani; 'DİL SİYASETİ, SİYASET DİLİ OLACAKTIR'.

DUYULMAYAN SESLER

Dediğimiz gibi DİL_ DÜŞÜNCE'nin oldukça zarif bir dokusu var ve bir canlı gibi davrana bilmesine inandığımızda,
onunla tekyönlü bir ilişkiye girmeği de artık unutmalıyız!
Bu konuya daha fazla odaklandığımız zaman, kendi beynimizin ve sonucunda bütün düşünebileceklerimizin de bu
varlığın Küçük bir parçası olduğunu göreceğiz. Bu yüzden içinde doğup büyüdüğümüz düşünce alanına saygı
duyarak, köşelerindeki unutkanlık tozlarını silip onunla barışmalıyız.
Bildiğimiz üzere SES, Dilin gizemli altyapılarından biridir ve zaten modern dilcilikte en önemlisi ve belki de tek
altyapısı olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden SES'e değer vermek, dile ve ona bağlı olan düşünceye(söze)
değer vermek demektir.
QAŞQAYI şivesi Azerbaycan ve Anadolu şivelerine benziyor ve Alfabede Azerbaycan'a göre iki ses ve İstanbul
şivesine göre dört ses fazlası var.
Bir sözcük veya biçimbirimdeki(morfem), sesbirimlerinin(fonem) her hangisinin değişmesiyle anlam değişikliği
yaşanıyorsa, bu yeni bir sesle karşılaşmışız demektir.
Azerbaycan şivesinde, İstanbul şivesindeki gibi, 'Q' /q/ sesi yoktur.
Bu ses Azerbaycan'da /G/ ve Türkiye'de /K/ ve /G/ olarak yer almaktadır ve genel bakılırsa DİL_ DÜŞÜNCE
kavramına büyük bir zarar vermeden, dilden silinmiştir. Ancak Kaşkayı'da durum farklı. Aşağıda gelen örnekler bu
konuyu anlamakta yardımcı olur:

36

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

_ QAŞQAYI ve AZARBAYCAN
QUM /qƱm/ : toprağın en yumuşak durumu_ kum/
GUM /gƱm/ : derin
QALA /qʌǀʌ/: kale
GALA /gʌǀʌ/: yırtık _ ağzı geniş
QAB /qʌb/: konteyner
GAB /gʌb/: büyük
QAR /qʌr/: kar
GAR /gʌr/: yarışmada son olan kişi _ tembel
QAZ /qʌz/: kaz
GAZ /gʌz/: öndeki dişler _ iti
_ QAŞQAYI ve TÜRKİYE
QAN /qʌn/: damardan akan sıvı _ kan.
KAN /kʌn/: uçurum.
QAT /qʌt/: üst üste konulmuş şeylerin her biri _ kat.
KAT /kʌt/: pelvik kemiği.
QAS /qʌs/:kas.
KAS /kʌs/: bulanık.
QUT /qƱt/: kutsallığa bağlı _ gıda.
KUT /kƱt/: kısa _ alçak.
QUR /qƱr/: derin _ bataklık.
KUR /kƱr/: küçük _ narin.
QUL /qƱǀ/: kul.
KUL /kƱǀ/: keskin olmayan _ körleşmiş(bıçak).
QOÇ /qotʃ/: koç.
KOÇ /kotʃ/: bucak _ dar açı.
Bu örnek sözcüklerden bir sürü daha da buluşmaktadır ve görünüşe bakılırsa, QAŞQAYI şivesinde, K/k/ ve G/g/
seslerinin yanı sıra, Q/q/ sesine de yer vermeliyiz.
Bu yöntemle bir kaç daha sesin QAŞQAYI ve AZERBAYCAN şivelerinde var olduğunu kanıtlaya biliriz. Bu sesler
birkaç örnekle aşağıda bulunuyor:
Ə/æ/ sesi:
ƏL/æł/: kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan bölümü.
EL/eł/: ulustan küçük olan TAYFA'dan büyük olan insan topluluğu.
BƏL/bæł/: belirti sözcüğünün kökü ve bilinen anlamına gelen bir sözcük.
BEL/beł/: gövdede üst bölüm ile alt bölümün arası.
BƏN/bæn/: dağ fıstığı _ deride oluşan ve rengi genelde siyah olan noktalar.
BEN/ben/: akılı az olan kişi.
ET/et/: eyle.
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ƏT/æt/: et.
ER/er/: yer gezeğeni.
ƏR/ær/: iğit _ koca.
X/x/ sesi:
XAN/xʌn/: ağa_ büyük.
QAN/qʌn/: kan.
KAN /kʌn/: uçurum.
XOŞA/xoʃʌ/: birleşmiş taneler_ salkım.
QOŞA/qoʃʌ/: paralel.
GOŞA/goʃʌ/: bıçak.
XUM/xƱm/: küpe.
QUM /qƱm/ : toprağın en yumuşak durumu_ kum.
GUM /gƱm/ : derin.
Bu seslerden başka, iki tane de ses bileşimi kaşkayı'nın şivesinde, Azerbaycan ve Türkiye'den fazla var:
W/oƱ/
NG/ŋg/ ve /ŋɟ/
NQ/ŋq/
Bu ses bileşimlerinden birkaç örnek:
ÇOW/tʃoƱ/ → /tʃo[w]/: haber ve ya kokunun yayılması.
OWŞA/oƱʃʌ/ → /o[w]ʃʌ/: evin etrafındaki alan _ kaç evin ortasındaki açık alan.
OWADANLIQ/oƱʌdʌnǀəq/ → /o[w]ʌdʌnǀəq/: birkaç evden oluşan yaşam alanı _ kent _ yerleşim alanı.
MİNG/miŋɟ/: Bin sayısı.
TUNG/tƱŋg/: su konteyneri.
DONQUZ/doŋqƱz/: domuz.

Ayrıca sözcük bakımından da İran şivelerinde olan farklılıklardan birkaç örneğini ortaya koymakta fayda var:
_ 'BAĞ' köküne bağlı olan 'BAĞIŞLA' sözcüğü Kaşkayı'da kullanılmaktadır. Bu sözcük Azerbaycan ve
horasanda da yaygındır.
İstanbul şivesinde tam TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE kavramına yatkın olan bu sözcük, sözlüklerin köşesine
sıkışmış durumda ve günlük yaşamda ''Pardon'' sözcüğü, yerini doldurmaktadır.
_ 'YAPMAK' İran şivesinde sadece şekillendirile bilen şeyleri baskı altında yayıp yassıltmak anlamındadır.
Bu sözcük TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE örgüsünde 'Y' sesinden evrilmiş bir anlamdır ve sadece özel durumlarda,
'etmek' ve 'eylemek' anlamına gele bilir.
_ 'TEKSİRMEK' Kaşkayı şivesinde 'reklam etmek' anlamındadır. Bu sözcük, 'TEK, DEK, TAX, TAW' gibi
sözcüklerin ortak düşünce yapılarına bağlı bir sözcüktür.
_ 'QAT' kökünden evrilen 'QATAR' sözcüğü, 'TEREN' anlamında bütün İran Türklerinin şivesinde
yaygındır.
_ QAŞQAYI şivesinde 'nazal N' sesi, hem sözcükte hem de dil yapısında değişim yaratır(bu özellikler
Anadolu şivesinde de bulunmaktadır):
MIN: inmek karşıtı. min≠in.
MİNG: on çarpı yüz. 1000 sayısı.
TƏN: beden.
TƏNG: dar_ dere.
SƏRİN: serin.
SƏRİNG: güneşin doğuşundan hemen sonra.
GÖZÜNÜN RƏNGİ: onun gözünün rengi.
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GÖZÜNGÜNG RƏNGİ: senin gözünün rengi.
Üstte gelen bilgilere göre sesbilimi bakımından KAŞKAYI şivesiyle başka Türk şivelerinin arasında bir fark görünse
de, birçok değişik Türk şivelerinde hala bu seslerin yaşadığına inanıyorum. Örneğin ANADOLU şivesinde bu
seslerin birçoğu bulanmaktadır ve bu hiç de şaşırtıcı olmamalı, çünkü bu iki şive bir kaynaktan beslenip bir
düşünce alanında oluşmuşlar. Dolaysıyla dilimizde olan seslerin özelliklerini araştırıp bulmadan ve ondan
beslendikleri düşünceyi tanımadan, onları dışlayıp başkalarına ayıt bilmek, kesinlikle yanlıştır.

ÖZGELİKTEN ÖZE GÖÇ

DİL_ DÜŞÜNCE bakımından Türk Ulusu, bir budun olarak birleşmiş sayılsa da, siyaset bakımından bu yapıyı
gerçekleştirmek için gedeceğimiz yol hala çok.
Dilin diriliş sürecinde, Siyasi kararların ne kadar olumlu etkiler bırakabildiği çok net bir gerçek olarak ortada,
ancak dilciler için dili uluslararası bir konu başlığı durumuna getirmek bir hayli zor. Çünkü maalesef çağdaş tarihte
özgelerin bizleri ayrımlaştırıp birbirimizden ötekileştirme projesi şaşırtıcı bir başarıyla yürütülmüştür. Ve şimdiki
siyasetçilerimizin düşünce yapılarının aslında 'parçalanmış Türkçe'den beslendiğini düşündüğümüz zaman, bu
özgeleşmenin nedeni tam olarak ortaya çıkacaktır. Nerden bakılırsa biz Türklerin karanlık bir yüz yılı arkada
bıraktığımız belli ve bu zor yıllarda siyasetçilerimizin de zor günler geçirttiklerini unutmamak gerek. Ancak öten
çetinlikleri unutarak, bu günü hepimizin uyanış günü adlandırmalıyız.
İlerimizdeki davaya hepimiz birlikte var gücümüzle katılsak eğer, ancak o zaman Türkçenin kurtarıcı doğuşunun
belirtilerini görebiliriz.
Bu arada en ağır görev dilcilerimizin boynundadır. Onlar Türkçenin savcısı olup, TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'yi bütün
Türk dünyasında hak ettiği konuma getirmek çabasının en etkin katılımcıları olmalılar ve gizemli Türkçenin
unutulmuş güzelliklerini yeniden keşif etmekle bütün Türk siyaset âleminin ilgisini dil konusuna çekmeliler ve Tabi
ki bu işin ne kadar uzun vadeli ve zor olduğunu bilerek. Ancak böyle özgelikten öze varırız.

KIZILALMA

Kızılalma(Kızılelma) Türk töresinin vazgeçilmez simgelerinden biri olarak, TÜRKDİL_DÜŞÜNCE kavramının tam
içinden doğmuş bir inançtır. ÖZ'den ÖZGE'ye varan yolun tam sonunda bizi bekleyen bir kavramdır. Ancak ne
mutlu bize ki, ÖZGELİKLERE varınca, hep ÖZÜMÜZDEN bir parçaya varmış gibiyiz ve böylece 'KIZILALMA' bir kuş
olup sürekli özelleşmiş konumdan yeni bir özge konuma göçmektedir.
Belki de bu yüzden; 'Türk çocuğu kurt olur, bastığı yer yort olur!' demişler.
Bizim KIZILALMA'mız sürekli arzularımızın doğrultusunda göçmektedir. AL kanımızla Alacağımız Alanların
Alnında Al renkli bir ALMA düşünürüz. Bu ALMA, bizim KIZILALMA'mızdır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'sinin akıllı ve canlı bir kavram olduğunu düşünürsek, bu yapının sağlamlaşmasına yardım
etmek, dil alanında çalışan araştırmacıların görevidir. Bu da ancak Türk lehçelerini inceleyip onarda gizli olan
bilgileri bulmakla olur.
Bu bilgiler, siyaset dünyasına da aktarılırsa, gelecekteki siyasi kararlarda etki bırakacaktır ve sonuca vardığımızın
ne kadar zaman alıcı olduğuna bakmayarak, kesinlikle Türk birliğinin temelinin sağlam bir şekilde atılmasına
yardımcı olacaktır.
TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'yi türk birliğinin asıl temeli tutarak, birkaç basit yöntemi uygulamakla Türk budununun
geleceğini garanti altına alabiliriz:
1.

Türkiye başta olmak üzere bütün Türk ülkeleri ve cumhuriyetleri, Türk lehçelerini akademik seviyede
araştırıp, bu konuyla ilgili olan araştırmacıları üniversitelerde bir orta getirmekle bilgilerini öğrencilere
aktarmakta yardımcı olmalılar.
2. DÜNYA TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE KURUMU (DTDK) adında bir araştırma merkezi kurulmalıdır.
_ Bu kurumun üyeleri, Türk dünyasının dil_ düşünce alanında uzman olan seçkin insanlarından
oluşmalıdır.
_ Bu kurumun görevi TÜRKDİL_DÜŞÜNCE yapısının inceliklerini keşif etmek üzere, dilimizi daha
bilimselleştirmek için Türk siyasetçilerine öneride bulunmaktır.
_ Türkiye ülkesinin dünyadaki siyasi konumuna göre, İstanbul şivesi bütün Türk dünyasının ortak şivesi
olmalı, ancak uzun gelecekte, sözcük ve ses bakımından başka Türk şivelerine daha da yaklaşmalıdır, bu
yüzden DTDK'da alınan kararlar TDK ile sözleşip anlaşarak olacaktır.
_ DTDK'nın bir görevi Türk lehçelerindeki öz Türkçe sözcükleri her yıl kurulan toplantıda, TDK'ya önerip
TÜRK DİL KURUMU'nu yabancı sözcüklerin yerine, başka şivelerde yaygın olan Türkçe sözcükleri
kullanmağa ikna etmektir.
_DTDK'nın bir başka görevi yeni yabancı sözcüklerin yerine TÜRKDİL_ DÜŞÜNCE'sine uygun olan
sözcükler bulmak(oluşturmak)tır.
3. Türk dünyasının her tarafından, seçkin araştırmacılar ve öğrencileri, DTKD yapısını genişletme amaçlı,
Türkiye üniversitelerinde eğitim almaya çağırılmalılar.
4. DTDK temelli Türk ulusunun bilgiliğini(ansiklopedisini) oluşturmak da en önemli işlerden biridir.
5. İRAN gibi, yüksek oranda Türk nüfusuna sahip olan, ancak Türkçe eğitim almayı yasaklayan ülkelere, bu
yasakları kaldırmak için elimizden geleni eylemeliyiz.
Bu önerileri ortaya koymak, tabi ki kolay bir iş ancak önemli olan bir işten konuşmak değil onu eyleyebilmektir.
Türk dilinin değişik şiveleri iyice değerlendirilirse, Türk dünyasının kültürel ve siyasal birliğine ulaşmanın süreci
kolaylaşacaktır.
Bir Kaşkayı araştırmacısı olarak, İstanbul şivesini Türk dünyasının gelecekteki ORTAK DİL'inin altyapısı bilmek
üzere, gelecek on yıllarda daha geniş ve daha kullanımlı bir ortak dil haline getirilmesi umuduyla, TÜRKDİL_
DÜŞÜNCE uğruna, bu yola tüm gücümle devam edeceğim.
TÜRKÇE BİZE YAR OLSUN!
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Tebriz’den Kaşkay’a Uzanan El, Traktör
İlteriş altaylı

İnsanlar ister yerleşik hayatta ister konargöçer ve benzeri hayatta kendine birer lider, Grup, toplum ve benzerini
seçerek “devlet”, “millet”, “etnik” ve “ulus” gibi kavramların ortaya çıkarması ile birlikte aslında çok da yabancı
olmadığı, sadece modernleştirmesi zaman alan, “politikayı” da ortaya çıkarmış. Şöyle ki insanlar dil, din ve ırk olarak
ayrılıp birbirlerine karşı politika yapmamışlar. Ancak insanların bu ayrımlar çerçevesinde yaşamları uzadıkça
politika, ayakta kalabilmek adına vazgeçilmez ve hatta tek olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Ve işte bu politikalar
adına insan hayatında dünyalarca haklı haksız kanlı savaşlar ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz, insanoğlu hayatının her
noktasında politika yapmak zorunluluğu içerisindedir. Politika modern dünya da olmazsa olmaz bir kavram halına
gelmiştir.
Dünya genelinde kendi kararlarını kendisi verebilen ve kendi alanına hükmeden futbol adlı oyun da belki insanların
politika yapma fikirlerinin neticesindedir. Ortada kurulan FIFA, AFC, UFA gibi kurumlarda futbolun ne kadar önemli
ve hayati olduğunu göstermektedir. Bu kurumlar ne kadar güçlü olursa olsun, futbol ne kadar kendi başına karar
vermeye çalışırsa çalışsın ve futbolun gücü ne kadar fazla kitleye ulaşırsa ulaşsın, bu durum, politikanın futbol
üzerinden ellerini çekmesine bir vesile olmamıştır. Ve siyaset daima bu oyunun etrafını da ayrıca sarmıştır.
Futbol, dünyadaki en yaygın spor olarak kabul edilir. Çekici spor futbol, öngörülemeyen bir sonuçla heyecan vericidir.
Futbol, insan duygularını altüst edebilir, üzüntüyü mutluluğa, mutluluğu üzüntüye dönüştürebilir. Futbol izleyicilere
gözyaşı verip bilinçsiz hareketlere neden olan bir spordur. Futbol, günümüz dünyasının büyük stadyumları,
televizyon kanallarını, gazeteleri ve dergileri, evleri, meydanları ve konuları işgal edebilen gerçeklerin biridir.
Ayrıca Futbol Kendine göre bir politikası var. Taraftarları, haklı-haksız hakem kararları ve hileleri var. Ülke ve dünya
politikası ile ilişkisi de çok. Küreselleşme ruhu ile bütünleşmesi müzik, sinema, gibi güçlü.
Bu nedenlerden dolay fiziksel, sosyal, ekonomik vb. birçok farklı boyutu bulunan Futbolun siyasetle ilişkisi hiçbir
zaman kesilmemiştir. Futbolun bugün elinde bulundurduğu ekonomik güç de şüphesiz dünyanın en başta gelenleri
arasında. Bu yazının esası gene yılara boyunca gündemden düşmeyen bir futbol- politika ilişkisi ve onun etkisi Kaşkay
Türklerinde olacaktır.
İran'da olan baskıcı Fars rejimi ile Fars olmayan milletler meselesi, zaman boyunca farklı sektör ve şekillerde
sürdürülmüştür. Yaklaşık on dört yıldır Tebriz Traktör Kulübü Türkler ’in sesi olmuştur ve gerçekten de Traktörü
"Futbol, sâdece futbol değildir. “in İran'daki karşılığı olarak kabul etmek en doğrusudur. Çünkü Traktör sadece
Tebrizlilerin değil, bölgede yaşayan milyonlarca Türk’ün sesi olmuş durumdadır.
Tebriz Traktör Kulübü, 1970 yılında mühendis Rastegar ve Hüseyin Ardebili gibi hevesli ve sportif yöneticiler
tarafından temel tesislerle kurulan İran'ın en prestijli kulüplerinden biridir. 1970 yılında kurulan bu futbol kulübü
her şeyden önce taraftarlarının futbola olan derin ilgisiyle ön plana çıkmıştır. 50 yıllık bir tarihi olan bu takım, gücünü
oradaki Türk nüfusundan alıyor.
Güney Azerbaycan bölgesi, İran'ın politik anlamda en göze çarpan bölgedir. O coğrafyada yaşayan Türkler üzerinde
İran'ın son iki devleti gerek Pehlevi gerekse İran İslam Cumhuriyeti tarafından büyük baskılar olmuş, İran İslam
Cumhuriyeti tarafından kurulan baskı günümüze kadar devam edip günden güne daha da sertleşmesi
görünmektedir. İran Türkleri başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere; dillerini konuşmakta, anadillerinde eğitim
almakta kısıtlıyor. Bu politik baskılar altında zaman zaman Türk halkının tek çıkış noktası olarak göründüğü Traktör,
bir umut olarak her karşılaşmada yeşeriyor.
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Azerbaycan Türklerinin sembolü olan Tebriz Traktör Kulübü kendi aralarında "Tiraxtör" telaffuz ediyorlar ve ulusal
ve popüler kulüplerini gece gündüz ve her yerde- İran'da ve yurtdışında tanıtıyorlar. Bu telaffuz farklılığı da aslında
bir etnik ve dil farkını gösterme amacıyla yapılıyor.
Aslında Traktör takımının artık İran'daki milyonlarca Türkünün ulusal ve siyasi sembolü haline geldiği hiçbir şekilde
yadsınamaz. Yıllar geçtikçe, stadyumlarda, Tahran dâhil İran'ın çeşitli şehirlerinde diğer kulüplerle sayısız
yarışmalarda takımın binlerce taraftarının varlığına tanık olduk.
Barcelona kulübü bilindiği üzere Katalonya bölgesinin milli duygularının vücut bulduğu bir olgu olarak kabul
ediliyor. Traktör takımının da Güney Azerbaycan ve İran Türkleri için aynı anlama geldiği kuşkusuz bir gerçektir.

Net bilinen ve görünen şu ki Traktör kulübü
sadece Azerbaycan'ın en popüler takımı değil,
aynı zamanda Kaşkay, Türkmen ve Halaç gibi
Türkler arasında da oldukça popülerdir.
Traktör taraftarlarının büyük bir kismi diğer
takımlar taraftarları ile olan farkı, takımın
popülaritesi kazanma veya kaybetmeye bağlı
olmayan, bir kimlik haline gelmesi ve bir türlü Azerbaycan ve Türklüğün ruhu haline gelmesidir.
Takımın eleştirmenleri de boş durmayıp onu bir Türk ırkçılık dalgası yaratmakla suçluyorlar. Birçok Fars ırkçıları ise
ellerinde var olduğu egemenliği kayıp etmeme amacıyla bu takımın İran hâkimiyeti tarafından etniklerin birliğini
bozma hedefi ile kurulduğunu sunuyor.
Bu meseleleri değerlendirmek için her şey den önce Türkler arasında milliyetçi duyguların, milli isyanların ve
tepkilerin nasıl ve neden uyandırılıp ortaya çıktığını incelemek ve daha sonra Traktör takımının bu dalgayı
yaratmada etkisi ve önemini ve sonunda İran devrim muhafızlarının bu takım üzerindeki yürüttüğü siyaseti
incelemek gerekir.
İnsanoğluna yapılan aşağılıktan ve hakaretten ortaya çıkan aşağılık duygusu zaman boyunca sadece bir duygu değil
karmaşık ve çözümsüz bir düğüm halına geliyor. İnsan sürekli bu aşağılık karmaşığı karşısında bir savunma
mekanizması üretir. Bunu yaşamayan insan yok, insan küçük yaşlarda anne ve babasından aldığı cezalarda bundan
bir örnektir, yanı verilen cezayı bir hakaret sayarsak çocuk o hakaretin karşısında bir savunma mekanizması üretir
ve kendine bir karakter kazandırır. Belki de bu hakaretlerin dengeli bir şekilde yapılması psikolojik açıdan insan
hayatının bir gereğidir. Ancak bu hakaret ne kadar derinleşip ağırlaşırsa söz ettiğimiz savunma mekanizması daha
konsantre veya tehlikeli olarak kullanılabilir, bunlarda bu duruma gelen insanın başkalarına ve etrafındaki kişilere
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aşırı hâkim olmaya çalışmasına neden olur ve bir türlü anomali olarak kendini, topluluğunu ve çevresindeki insanları
incitir. İşte İran Türklerinin durumu! Son bir yüzyılda İran'daki Türklerin etnik aşağılanması ve inkar edilmesi,
onlarda bu karmaşık sorunu ortaya çıkarmıştır.
Türkler, kendilerini "ötekinin" (İran veya Fars milliyetçiliği) ideolojisine göre tasvir etmek zorundalar. Aslında
Türkler kendilerini Fars milliyetçiliğinin gözü ile Farsçayı konuşamayan, aksanı saçma ve davranışları saçma olan
odak nokta görüyorlar. Her gün Fars milliyetçiliğinin tanımladığı standart insan pozisyona ulaşmak için ve alay
konusu olmamak için çaba serf ediyor. Her gün kendini Fars gözünden görmek zorunda kaldığı için zamanla Fars'ın
ondan istediği karaktere girer. Bazen kendisini Farslardan daha çok ve aşırı inkâr eder ve bazen bu durumda bir
Farstan daha da Fars olur! Kendi etniğinden olan insanları hakaret edip küçük düşürerek, kendisini ondan
uzaklaştırmaya ve Fars standardına yaklaştırmaya çalışır.
Bunlarda onu zihinsel saplantı haline getirir ve bazen ona agresif bir savunma ruhu veya yapay kimlik verir. Her şeyi
abartıp aşırılık yapar. İster seçtiği din olsun ister beğendiği bir kitap olsun. Sürekli kendini kanıtlamaya çalışır.
İran Türkleri özelikle Kaşkay Türklerinin edebiyatında yüzde yüz Türklerin yurdu olan coğrafyalar önemi ve yeri
dikkat çekicidir. Kaşkay Türklerini örnek verelim, neden Kaşkay’lar yüzyıllarca yurt kurdukları [belki de farslardan
önce] Zagros dağlarından ve civarından memnun değiller? Ve onların edebiyatlarında Tebriz neden Şiraz’dan –
Erzurum neden Kazerun’dan ve Araz neden Kara Ağaçtan daha çok yer almaktadır? İşte sebebi burada aramakla pek
yanılmamışız! Çünkü bir ötekinin baskısı altında yaşamak onun için hiç kolay değildir. Çünkü orada onu ötekileştiren
biri var. Çünkü onu saymayan biri var.
Bu konuyu Türk ve Fars edebiyatının öncülerinden olan Üstat Şehriyar şiirlerinde de görmek mümkündür.
Şehriyar Azerbaycan’ın en popüler şairlerinden biridir, anadilinde kaleme aldığı Heyderbabaya Selam şiiri ile
Azerbaycan’da ve dünya Türklerinde büyük bir üne
kavuşmuştur.
Ancak Heyderbabaya Selam’ın tüm içeriği, şairin Tahran’daki
onu aşağılayan bir Fars ile yaşama kızgınlığıdır ki orda
yaşamak istemiyor ve sürekli Farsı olmayan ve tamamıyla
kendi etniğinden olan Heyderbaba köyünü hayal edip
selamlıyor.
Haydar Babaya Selam'ın bugün Azerbaycan'da ve Kaşkayda
en çok beğenilenlerden olması, Farslar tarafından yapılan
ırkçılık ve Türkleri aşağılamaktan kaynaklanıyor. Haydar
Babaya Selam da yer alan nesne İran’da Farslarla yaşayan
Türk insanının kendisidir. O kadar aşağılanmaktan ve alay
konusu olmaktan rahatsız olan Heyderbaba köyüne giden
nesne kendisidir. Öylesine kendisine o şiirin kahramanı
biliyor ve o hayal da çok az bile olsa bu kadar acıdan
kurtulmak istiyor.
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Türk insanı her zaman kişiliğinde
kurumsallaşmış olan bu aşağılanma
için bir çıkış yolu arar. Kendini
aşağılanmış biri olarak hissetmesine
rağmen onda birikilmiş öfkeyi
boşaltmak için bir kanal arar.
Aşağılama ve inkâr sürecinde Birçok
kişi aşağılanma ve inkârı kabul eder. Ve
hata Fars ırkçısından daha çok Fars
olur. Günümüzde birçok Türk kökenli
Fars Faşisti görmekteyiz. Ancak çok
gruplar da bu zulmün karşısına
direnmeyi seçerler. Traktör takımının
tam girdiği nokta burası, bu grup siyasi
bir sorun yaşamadan Fars ırkçılığının
karşısına durmak istiyor. Ona yapılan Hakaret ve baskıyı futbola maçıyla telafi etmek istiyor. Maçta kazanmak onlar
için aşağılıklardan kurtulmak anlamına gelir. Tabii ki, bunun karşısında yer alan Fars milletçiliği olacaktır. Çünkü
farslarda bir nevi bir aşağılık hissi kendileri ile taşıyorlar. Ve oda tarihi bir başarısızlıktan kaynaklanan aşağılıktır.
Futbola sızan sadece Türk milliyetçiliği değil, Fars milliyetçiliği de İran tarihinde aşağılayıcı buldukları Türk
hükümdarlarının galibiyetlerinden kaynaklanır. Ve Fars hâkimiyeti Türklerin futbolda engellemelerinin sebebi
onları sürekli hakaret edilmiş bir millet halında tutmaktır. Tam İspanya’da olduğu gibi General Franko'nun İspanya
hükümdarlığı sırasında Real Madrid, İspanyol milliyetçiliğini, Barcelona ise Katalan milliyetçiliğini temsil ettiği gibi.
İki takım arasındaki maçlar, General Franko'nun güvenlik güçleri tarafından Real Madrid lehine ve Barselona'nın
zararına oluyordu. 1942-1943 sezonunun İspanya kupası yarı final karşılaşmasını hatırlatalım. İlk maçı Barcelona ev
sahipliği yaptığında 3-0 kazanmış Real Madrid evinde ise 11-1 ile galip gelmiş. Evet, yanlış okumadınız. Real Madrid
Barcelona 'ya tam 11 gol atmış. Elklasikönün şu ana kadar ki en farklı biten maçıymış bu. İlk maçı Barcelona'nın 3-0
kazanmasından sonra General Franko'nun Barcelona takımına karşı "sizi bu seferlik affediyorum ancak ikinci maçta
bu kadar hoşgörülü olmam" demesi nedeniyle bu skorla bitmiş olan maçtır. Yani bu skor canlarını korumak adına
futbol oynamayan Barcelona futbolcuları sayesinde 11-1 bitmiştir. Traktör Kulübü’nün dünya kamuoyunda
duyulmasının sağlayan asıl olay 15 Mayıs 2015 yılında yaşanmıştı. Traktör, kendisi ile aynı puana sahip olan lig
ikincisi Neft ile şampiyonluk mücadelesi için karşı karşıya gelir. Aynı anda lig üçüncüsü Sepahan’ın lider ile arasında
2 puanlık fark bulunmaktadır. Maçın 77. dakikasına kadar her şey normaldir. Traktör kulübü 3-1’lik skor ile rakibi
Neft’i yenmiştir. Ancak bu dakikadan sonra Tebriz’de bir daha asla unutulmayacak olaylar yaşanır. Skandallar art
arda patlar. Maçın bu dakikasında sahaya gelen İranlı yetkililer, Sepahan maçının beraber bittiği anonsunu yaptırır
ve Traktör kulübünün şampiyonluğunun garantilendiğini ilan eder. Bu arada stadın dünya ile iletişimi sinyal
bozucular aracılığı ile kesilir. Hakemin skandal bir kararı ile Traktör kulübüne kırmızı kart verilir. Bu süreçten sonra
Neft’in ve hakemin yoğun baskısına karşı koyamayan Traktör, 2 gol yer. Maç 3-3’lük beraberliğe gelir. Bundan sonra
teknik direktör takımın atağa çıkmamasını söyler. Maç bu şekilde sonlanır. Verilen yanlış karar sonucu Traktör
kulübü seyircileri sahaya girer ve şampiyonluk kutlamaları başlar. Ancak bir süre sonra yapılan ikinci anonsta
Sepahan maçının beraber bitmediği, takımın karşılaşmayı kazandığı ve lig şampiyonu olduğu anons edilir.
Traktör takımı taraftarları kendileri ile dalga geçilmesine çok sinirlenmiştir. Protestolar başlar ve sahaya giren
polisler, taraftarlara sert müdahalelerde bulunur. Burada çok fazlasıyla dikkate alınması gereken mesele bir maçta
yaşanan haksızlık veya bir şampiyonluğu kayıp etme haksızlığı değil asıl mesele Traktörün varlığı bile, Traktörün
ruhu ile birleşmiş Türklerin aşağılanmasıdır. Yani Traktör Türkler için bir mücadele yolu olacağına bir engel olması
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burada dikkat çekicidir. Bu mesele birçok nedene göre Azerbaycan Türklerini Kaşkay da olan Traktörçü gruptan daha
çok etkileyecektir. Çünkü Azerbaycan hem nüfus açısından hem de siyasi güç açısından hem stratejik bir coğrafya
olduğundan dolay durumu Kaşkaylarla daha farklıdır. Azerbaycan Kaşkaylardan farklı olarak milli bir cepheye
sahiptir, İslam Cumhuriyeti rejimi Azerbaycan'ın Milli hareketini bastırmak, yönlendirmek veya değiştirmek için her
fırsatı değerlendiriyor. Genel olarak Traktör ve futbol da hükümet için bir büyük fırsattır.
Traktör sorunuyla ilgili olarak, hükümetin istediği ideal durum genel şekilde şunlardır:
Azerbaycan'da milliyetçilik futbol desteği seviyesine düşsün ve milli hareket sadece bir futbol taraftarlığı ile
bitsin
Futbol ve taraftarlık atmosferinde siyasi -ekonomik ve sosyal sorunları örtmek ve toplumun
hoşnutsuzluğunu azaltmak.
Hareketin siyasallaşmasını önlemek ve milli hareketin kendini dünya sahnesinde ifade edememesini
sağlamak.
Günümüzde artık ister Traktörçü olsun ister Milli hareketten
siyasi biri olsun, bu hak hareketi durdurmak için sürekli
bölücülük ile suçluyorlar. Ama durum Kaşkay Türklerine
gelince bu kavram değişiyor. İran’ın merkezi konumunda yer
alan Kaşkay Türküne bölücü demek bir boş ve gereksiz
abartıdır. Böyle bir konu ve mesele yoktur demek en doğrusu,
ne yazık ki bu konuyu bile ele alıp onlarca makale çıkaranlar
olmuş! Bu durum tam Kaşkay Türklerinin kullandığı bir
deyimle örtüşüyor; bunlar hiç ağacının gölgesidirler. Yani
olmayan ve olamayan bir mesele neden tartışılıyor oda gene
bir konu başlığı olup ayrıca incelene bilir. Ama konuyla ilgili
çıkan makale ve yazılarda içeriğinin ne kadar kalitesiz ve
sadece bir kurgu ve hükümeti destekleyecek bir oyun olduğu
net şekilde ortadadır. Örneğin 5 Eylül 2018 de Kanun
gazetesinde Kambiz Necefi yazarlığı ile yazılan bir yazı
Kaşkayları Fars milliyetçiliğinin öncüleri olarak görüyor ve
onları Azerbaycan Türklerinin Karşısına koyuyor. Ayrıca
Kaşkayda Türkçü ve Türk milliyetçisinin olmadığına vurgu
yapıyor ve konuyu daha çok onun üzerine tamamlıyor, eğer
öyle bir kitle yoksa neden resmî gazetenin birkaç sayfasını
alıyor sorusu da gene ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereken
sorulardandır. Elinizde olan yazının ideası kanun gazetesinin aksına bu grubun Kaşkay toplumunda ve siyasetinde
günümüzde en etkin grup olduğunu savunmakta. Bu ortada Azerbaycan Türkleri değil, Kaşkay Türklerinde olan
Traktörçü gruplar her şeyden daha dikkat çekicidir.
-

Kaşkay da olan Traktörçü grubu ve onun etkisini Kaşkay mücadelesinde incelemek için önce İran’da Türklerin
Asimilasyona Karşı gösterdikleri Tepkileri ve onlar da olan değişimlere genel bir şekilde dikkat etmekte fayda var.
1-
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1917 senesinde Kuzey Azerbaycan’da başlayan millî Türk istiklâl hareketi, Güney Azerbaycan’a da sirayet
eder. Bu hareketin başında Şeyh Muhammed Hiyabanî vardır. 7 Nisan 1920 günü Demokrat Parti
“Azadistan” devletini ilân eder. Hiyabanî’nin liderliğindeki Millî Demokratik Azerbaycan Hükümeti, çok
önemli çalışmalar yapmaya başlar. Şeyh Muhammed Hiyabanî bu mücadele sonunda şehit olur ve
Azerbaycan halkı arasında korku yaratmak için cenazesi Tebriz sokaklarında gezdirilir. Ayrıca Şeyh
Muhammed Hıyabanının hareketi üzerindeki baskı sırasında binlerce Azerbaycan halkı katledildi ve şehir
meydanlarında idam edildi. Burada bizim için önemli görünen şu ki Kaşkaylar kozu bu devirde rol oynaya
bileceği yerde hiçbir yeri yoktur! Bu döneme ait olan Kaşkayların güneyde ki davasında Reis Ali Delvari
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adına değiştirmelerinin bir sebebi de Kaşkay ve Azerbaycan’ın ibret alacakları Tarih izini silmektir, yoksa
merkezi hükümet için o kahramanlıkların kimin önderliği ile yapıldığının o kadar de önemi yoktur.
2- Seyit Cafer Pişeverî ve Güney Azerbaycan milli hükümetinin kuruluşu, 1924’ten sonra Fars ırkçılığının
Pehlevî hâkimiyeti ile başlanmasıyla, bölgede Türkçe konuşmak ve yazmak yasaklanmış ve ciddi manada
Farslaştırma sürecine girilmiştir.15 yıldan fazla devam eden bu süreç, 1945 yılında Tebriz’de başta Seyit
Cafer Pişeverî olmak üzere, Azerbaycan politikacıları ve aydınlarının kurmuş olduğu “Azerbaycan Millî
Hükümeti” ile geçici olarak son bulmuştur. Fakat 1946 yılında Azerbaycan Millî Hükümeti’nin yıkılması ve
Azerbaycan’ın tekrar Pehlevî hâkimiyetine geçmesiyle ikinci Farslaştırma süreci başlamıştır. Böylece
Azerbaycan'da Pehlevi hükümeti binlerce Tebriz ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinin gencini katletti. Bazı
tarihi kayıtlarda otuz bin üzeri Türk öldürülerek büyük bir soykırım yaşandığı biliniyor. Burada gene büyük
eksik Kaşkay – Azerbaycan ilişkisidir. Gerçi bu ilişkinin kurulacağından korkanlar da var ama bu ilişkinin
kurulamasına emin olmaktan ziyada onları birbirlerinden uzaklaştırabilmekten de eminler. Konuyla ilgili
Kaşkay Türklerinin kendi aralarında çok konuşulan ve onlar hakkında olan tarihi bir tartışma dikkat
çekicidir. Tartışma Rusya’nın İran Büyükelçisi Sad Çikov ve İran Şah'ı arasında gerçekleşiyor ve Şah, Sad
Çikovun “Seyit Cafer Pişeverî işini bitirmeden önce neden bu Kaşkayları parçalamıyorsunuz?” sorusuna
şöyle yanıt veriyor: Çünkü Kaşkay İran'ın merkezinde ve kaçış yolu yok, ancak Seyit Cafer’in Batı'da birçok
destekçisi var.
3- Kaşkay ve Pehlevi sorunu, Kaşkayların Pehlevi Hâkimiyeti Karşıtındaki Direniş gene İran Türkleri
tarafından özelikle Azerbaycan tarafından destek alamamıştır
4- İran İslam devrimi, bu devrimde çok sayıda siyasi kuruluş etnikliği esas alarak örgütlenmiştir, bunların en
önemlisi gene Kaşkay ve Azerbaycan’dır. Azerbaycan’da devrimin asıl liderlerinden olan Ayetullah
Şeriatmedari ve Kaşkaylarda sürgünden dönmüş olan Hanlar. Bunların etkisi ne kadar önemli olup
günümüze kadar sürdürülse de bu iki Türk kitlesinin birbirinden uzak tutulması ve birbirlerini bulmaması
üzücüdür.
5- Bebek kalesi, 2000 de olan olay gene Azerbaycan’dan çıkmıyor ve Kaşkay bu durumu habersizce geçiriyor!
6- 2006 Karikatür krizi, 12 Mayıs 2006 tarihinde 'İran' adlı İran'ın bütün şehirlerinde yayınlanan bir devlet
gazetesinin çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan Cuma ekinde, İran'daki Türkleri öfkelendiren ve
ayaklanmalarına yol açan bir karikatür yayınlandı. Karikatürde Türkler için 'hamamböceği' iması
yapılıyordu. Ve burada gene çok fazlasıyla dikkat çeken mesele Kaşkay Türklerinin şivesinin hedef
alınmasıdır. Şöyle ki Kaşkay şivesinde olan nazal n ya Genizcil n bu hakaretin senaryosunu içermektedir,
Ancak Kaşkay Türkleri bu krizi de habersiz geçiriyorlar ve kriz sadece Azerbaycan bölgesinde yaşanıyor!
Kuma kadar uzanan bu tepki, Kaşkaylara ne yazık ki gelmiyor ve Kaşkayların davasını Azerbaycan Türkleri
üstleniyor. En az eli şehidi olan bu tepkide gene Kaşkay – Azerbaycan birliğinin eksikliği ağır bir derecede
his olunmaktadır.
7- Traktör Futbol takımı. Artık buradan sonra Kaşkay – Azerbaycan ilişkisi farklı boyut alıyor ve bu ilişki kendi
tarihinde en sıkı duruma geliyor.
Traktör Futbol takımı, 1970 yılında kurulan bu futbol takımı 2009 – 2010 sezonunda İran birinci Futbol ligine
girmeyi başarmış, Traktör Futbol takımının Azerbaycanlı hayranları hızlıca kendileri için büyük bir ad kazandırarak
İran futbol taraftarlığına başka bir boyut vermişler. İran futbolunda en çılgın sayılan taraftarlar sadece Azerbaycan
ve Tebriz şehrinde kalmamış ve başkent Tahran da dâhil ülkenin Türk kökenli insanlarının yaşadığı her şehirde
takımın milyonlarca taraftarı olmuş. Futbol stadyumunda taraftar sayısının rekorunu kıran Traktör Kaşkay
Türklerinde de rekor kırmıştır. Ve Kendilerini Traktörün Kaşkay taraftarı olarak tanıtan grup Kaşkay içinde futbol
konusunda ortaya çıkan ilk gruptur, Traktörün Kaşkay taraftarı 2013 de Kaşkayların Şiraz İl liginde kendi adlarına
kurdukları takımla daha da büyüyor. Kaşkay takımı Şiraz Ligi'ni başlattıktan sonra Fars eyaleti ligine girdi ve daha
sonra Farsta şampiyonlukla ülke ligine girmeyi kazandı ve 3. Lig'e yükseldi, 2015 de 3.ligin şampiyonu olup 2. Lig'e
yükseldi. 2016 İran Kupası'nda Pesrpolis Takımını penaltı atışlarında elemesi Kaşkay ve Kaşkay futbol takımının
tanınmasına sebep oldu. Bu oyun fars eyaletinde taraftar açısından rekor kırdı, daha sonra 2. Lig'de stadyumlarda
taraftar sayısı rekorunu da kendi adlarına kayıt ettiler, burada dikkat çeken şu ki Kaşkay ve Traktör takımı farklı
ligde olduklarına rağmen birbirlerine çok benzer takımlar oldular, Kaşkay takımı da birçok Azerbaycanlı taraftarı da
kazanarak 2. Lig'in en çok taraftara sahip olan takım oldu, Kaşkay takımı 2018 sezonunda Bergı Novin Şiraz futbol
Kulübü hakkını satın alarak 1. Lig'e yükseldi.
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Yukarıda belirlendiği gibi Traktör Futbol takımı Azerbaycan’da Hükümet için nasıl bir fırsat ola biliyorsa Azerbaycan
milli aktiviteleri içinde geçerlidir ancak Traktörün Kaşkayda ki etkisi daha da farklıdır. Traktör Futbol takımı aslında
Azerbaycan’dan Kaşkay Türklerine uzanmış bir yardım elidir. İran’da Türklerin asimilasyona Karşı tepkileri yukarda
numaralandırdığımız yedi örnekler bitmeyip Traktör futbol takımı sonrası da bir sürü daha farklı tepkiler olmuştur.
Fakat bu tepkilerde artık Azerbaycan ve Kaşkay ilişkisi ve bağlantısı eskisi gibi eksik değildir belki artık ön planda ve
çokta güçlüdür. Biz bunun en büyük sebeplerinden birini Traktör görüyoruz.
Kaşkay takımın tanınmasına sebep olan Kaşkay – perspolis maçı da aslında bu tepkilerin biridir. 30 Eylül 2016 tam
Hüsrev Kaşkaynın idam yıldönümü Şiraz Hafızıyeh Stadyumu'nda, 120 dakika sonunda bir bire kalan maçı penaltı
atışlarında 10 binlerce taraftarın önünde
Kaşkay kazanıyor. Bu oyunda Hafızıyeh
Stadyumu'nu yüzde yüz dolduran Kaşkay
taraftarlarının ellerindeki pankartlar her
kesi şaşırtıyor. Pankartların içeriği ve
stadyumda atılan sloganlar 2006
Karikatür krizinden sonra Azerbaycan’da
ortaya çıkan sloganlar artı Kaşkayların
kendilerinin yaratıcılıkları ve onlara özgü
sloganlardır: ‘haray haray mən türkəm’‘Türkün dili ölməz, Fars dilinə Dönməz’‘bu yol gidər təbrizə’ - ‘ya azatlık ya ölüm’
- ‘Qaşqay , Türkmən , Təbriz – birliktə
güçlüyük biz ’ – ‘Tiraxtör qaşqayı –
gayrəti dünya payı’
Bu pankartların önemi İran Hafte Sobh
gazetesini bir hıyanet ve hırsızlığa zorluyor. Hafte Sobh fotoşop programında, "Türkəm" kelimesi kaldırıp
"Kaşkaylar" kelimesiyle değiştirerek yayın yaptı.
Birkaç daha tepki örneği:
8-

9-
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İran Radyo Televizyon Kurumuna bağlı TV2 Kanalı, 6 Kasım 2015 Cuma günü, “Fitile” adıyla yayımlanan
çocuk programında, Azerbaycan Türkçesiyle konuşan bir baba-oğul, otelin pis kokmasından şikâyetçi olur.
Resepsiyon görevlisi, çocuğun ağzının koktuğunu söyler ve çocuk da dişlerini tuvalet fırçasıyla fırçaladığını
söyleyerek onu haklı çıkarır. Böylece İran’daki Azerbaycan Türkleri, diş fırçası ile tuvalet fırçası arasındaki
farkı bilmeyecek kadar cahil olarak gösterilmiştir. Ancak İran sinema ve programlarından çok iyi şekilde
öğrendiğimiz şu ki bu program sadece bir yüzeysel hakaret değildir ve senaryo temelinde yatan siyasi bir
fikir de vardır. Bu çocuk programının senaryosunda İran’ı temsil eden bir otel hayatı canlandırıyor, otelin
sahibi yanı İran’ın Sahibi her şeyi çok zekice beceren bir farstır. Azerbaycanlı baba-oğul bu otelin sadece
misafiridir. Bu misafirlerin genç olanının ağızının pis kokması, İran’da Türk gençliğinin dil hakkı
istemelerinin pis bir koku çıkarması imgesini canlandırmaktır. Oğulun tamamıyla Kırmızı geyimi de
gençlerin bölücü olduğunu vurgulamakta, babanın otelde kalmaya Israr etmesi ise yaşlıların nezdinde Farsa
ait olan İran’ın değerli ve Türklüğün değersiz olduğunu göstermekte. Neyse burada gösterilen tepki de 2006
aksine Kaşkayları çok aktif şekilde görüyoruz, İsfahan şehrinde yer alan Allah Verdi Han köprüsünde onlarca
kişi, Şiraz Radyo Televizyon Kurumu önünde yüzlerce kişi, Kazerun Şehrinde yüzlerce kişi, Şehrıza şehrinde
de Azerbaycan eyaletleri ile birlikte bu durumu protesto ediyorlar. Ve hata birkaç kişini 1400 kilometre
mesafeyi(Şiraz – Tebriz) sadece bu protestolara katılmak için gittikleri biliniyor.
Yerel yayın yapan Terh-i Nev gazetesinin 20 Temmuz 2016’daki sayısında Farsın ünlü şair Firdevs’inin
"Şehname" adlı edebi eserinden alıntılar yapılarak Türklere hakaret içerikli yazı yayınlanması, ülkedeki
Türklerin tepkisini çekti. Burada gene Kaşkay ve Azerbaycan Türklerinin uzaktan birbiri desteklemesi
yayığın olarak görünmektedir. Söz konusu gazete Firdevs’inin eserinden bir hikâye yayınlayarak,
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"Ey tanınmaz ve aşağılık Türk, İranlı Pehlivanların
kudretinden haberin var mı? Biz Turanlıları erkek
gibi tanımıyoruz, onlar hepsi kadındırlar. Kötü
ırklı, aşağılık Türk sen erkeklerle savaşmak için
yaratılmamışsın, git kadınlar gibi eline pamuk ve
şiş götür " ifadelerine yer verdi. Tahran dâhil bütün
Azerbaycan Şehirlerinde Kaşkay Türkleri destekli
bir tepki gösterildi.
İran’ın Fars Eyaleti valiliği önüne toplanarak
çeşitli pankartlarla Güney Azerbaycan
Türklerini desteklediklerini söylediler.
Traktör artık Kaşkayları da baskıcı politikalardan
haberdar ederek İran Türklerini birliğe davet etmiş bir
odak nokta halına gelmiştir ve hükümete karşı Türkler
Traktör çevresinde toplanıyor.
Traktör maçlarını yakından izlemek isteyen Kaşkay Türkleri 1000 kilometreden fazla mesafeyi zor şartlarla gitmeyi
göze alıyorlar. Ve Traktör Kaşkay Şehirlerine yakın şehirlerde olan maçlarda yalnız değildir. İsfahan, Huzistan ve
benzeri şehirler stadyumlarında Traktör maçlarında toplanan taraftarların en az yarısını Kaşkay Traktörçülerden
oluşmaktadır.
Traktör Kaşkay ve Azerbaycan birliğini kurabilen en hızlı yol olmuştur. Ve gerçekten Traktör Azerbaycan’dan Kaşkay
Türklerine yardım ve kurtarma amacıyla uzanan eldir. Fakat bu uzanan el yoluyla diğerleri tarafından hıyanet havale
edile bilir. Gere Kaşkay, gerekse Azerbaycan Türklerini dikkat etmesi gereken temel noktalar vardır:
1-

Milliyetçilikten bir takım taraftarı gelmek yerine, futbol taraftarlarını ve destekçilerini milliyetçilikTürkçülük ve bu yöndeki mücadeleye yükseltmeliyiz.
2- Binlerce nüfusun toplandığı ortam milli düşünceleri yaratmak, yaşatmak ve yaymak için uygun bir yerdir.
3- Duygu ve düşünceler futbol da olan heyecanla tahliye edilmemeli, ancak o ortama gelen herkes milliyetçi
duygularla eve geri dönmelidirler.
4- İlgilenen aktivistler Traktör takımı oyunları için milli sloganlar yaymalılar, "Yaşasın Azerbaycan" sloganının
seviyesinde kalmak hükümet için hiçbir tehdit oluşturmaz ve mücadele verenlerin enerjisini boşa harcar.
5- Baskıda kalmış Türklük ve dilimizin önemi her alanda olacağı gibi futbol alanında da bu konuyu göz önünde
bulundurmalıyız.
6- Traktör takımı, bir futbol takımı olarak buna ihtiyacı var demek yerine hareket ve mücadelenin neye ihtiyacı
var diye soralım
7- Bugün Azerbaycan'ın en popüler takımı Traktördür ama onu "Türkün Ordusu ve Türkün onuru " okumak
kendimize hakarettir.
8- Traktörden önce biz de işgal edilmiş kimlik, dil, coğrafya sorunu var onlarca Traktörü feda etmek bile onun
yolunda azdır. Çünkü Kimliği, dili ve coğrafyası olmayan bir milletin takıma ihtiyacı diye bir ihtiyaç yoktur.
Traktör Taraftarı olmak İran Türklüğünün sembolü ve başkenti olan Tebriz’den Türk milliyetçiliği için
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Sanal dünya, kaşkayların özgürlük alanı
Qutluxan Qaşqayı

İran coğrafyasında eğitimin modernleşmesiyle beraber, Tacik(Fars) dili de genişlenmeğe fırsat buldu. Aslında
Tacıkça(Tacikçe), yaklaşık yüz yıl önce, modern eğitim dili olarak, Türk şahlarının kulluğunda olan debir2lerin
defterinden ilk kez Türklerin yurduna ayak basıp merak uyandırıcı bir hızla genişlenmeğe başladı.
Tabi ki konu eğitim olunca, bütün halk açık kucakla bu özge(yabancı) dili kendi evlerinin içine kadar çağırıp giderek
onu benimsemeğe başladı.
birinci dünya savaşından sonra, Türklüğü yenebilen güçlerin Ortadoğu’nun yeni düzenini sağlamaları üzere, bir çok
ülke!! Türk imparatorluklarının içinden doğmaya başladı. Ve tabi ki bu yeni ülkelere, yeni bir millet ve yeni bir dil
gerekiyordu.
Geniş bir biçimde etnik duvarlarını aşındırıp
aşarak, kapsayıcı bir iletişim aracına dönüşen
dillerin bazen şaşırtıcı derecede yabancı
oldukları, onları kapsayan etnikleri inanılmaz
baskılara katlanmak zorunda bıraktı.
Dil birliği üzerinden yola çıkarak, Devlet Millet
tarifine ayak uydurmağa çalışan sahipsiz kalan bu
toprakların yeni sahipleri, sosyal altyapıya hiç
bakmayarak, kısa bir süre içerisinde Türkçe başta
olmak üzere, büyük bir Dil terörü projesine
başladılar. Çok kısa bir dönemde Farsça olarak
tanıdığımız, ancak Fars eyaletinde bile Tacikçe
bilinen içe dönük ve genellikle zararsız bir dil,
acımasız bir saldırganlık sergileyerek, etrafındaki dilleri birer birer sarıp yenmeğe başladı. Bu arada tabi ki en çok
zarar gören dil, bu toprakların en yaygın dili, yani Türkçe oldu.
Kısaca 20. Asrın yüzü Tacikçeye gülmüştü. Artık bu dilin aracı bir dil konumundan kurtulup, birçok insanın
anadilini hackleyerek onların alt bilincine yerleşmenin zamanı gelmişti.
Pehlevi hükümetinin Kaçar devletinden sonra iktidara gelmesi, Tatça(Tacikçe) temelli eğitimin de genişlenmesine
yol açtı. Sözde çok derin bir uygarlığın beşiği olarak dillere düşen PERS imparatorluğunun belirtileri, İran
adlandırılmış toprakların dört köşesinden ve hatta başka ülkelerden, sonbahar mantarı gibi bulunmağa başladı!
Yer yer dikilmiş taş anıtlar, sırlarla dolu abideler, Çin imparatorluğunun arşivinden çalınmış sonrası Hindistan’da
bir rahipten alınmış kitaplar, cengiz hanın kitap yandırma şöleninden can kurtara bilmiş şiir divanları, hatta
Mısırda büyük firavunun hazinesinde bulunan Perslere ait mücevherler ve binler belki de yüzbinlerce dikkatle
seçilip halkın bilgisizliği ipliğine dizilmiş yalanlar, birer birer kamuya sergilenmeğe başladı.
Ve bu yalanlar, kusursuzca yeni basılan binlerce kitapta yerleşerek, 20. Asrın eteğinde doğan çağdaş İran ülkesinin
kültürel altyapısını oluşturdu. Bütün bu bilgiler, eğitim kalıbına sokularak Türk halkının beynine yem olduğu için,
çok çabuk kabul göründü. İşte o zaman Türkçe ve ona bağlı olan bütün ürünler iyice köşeye sıkılarak aradan
gitmeğe yüz tuttu.

2
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Debir: Tep kökünden. Yazan, sekreter.
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50yılı aşan pehlevi dönemindeki Türkçe
basılan kitapları sorarsak, neredeyse
sıfır diye biliriz! Ve en az yüzde altmış
beşini Türklerin oluşturduğu bir ülkede
bu acı gerçeğin ne anlama geldiği belli.
Böylece ataları ve anaları sadece töresel
Türk yaşam felsefesinden beslenerek
dünya
görüşlerini
asırlar
boyu
genişletip sürdüren Kaşkaylar, okyanus
gibi büyük ve muhteşem görünen bir
kurgu bilim dünyasıyla karşı karşıya
gelmiş gibi oldular.
Asker gibi doğan ve büyüyen kaşkaylar
için, artık tüfeklerini bırakıp, kurşun
kalem ele zamanı gelmişti! Yeni neslin kurşun kalemlerle atalarının törelerine savaş açmak, kaçınılmazdı. ‘Bilim
Ordusu’ adlanan öğretmenler birliğinden en uzakta göçebe yaşamını devem ettiren Türk obalarına gönderilen
Tacik öğretmenler, bilim dünyasının elçileri sanılarak, maalesef açık kucakla ilhanlar ve kethüdalar tarafından
karşılandılar.
Böylece Türkler kendi elleriyle, Türkçeyi aradan kaldırmağa planlanmış sinsi projenin bir parçası oldular.
Çocuklar yazma okumayı öğrenince, giderek başka bir dünyada yaşamayı başlayıp kendi öz yaşam tarzlarını
eleştirmeğe başladılar.
Birden bire bütün töreler hurafeye dönüp, bütün kahramanlık destanları yalanlanıp, bütün inançlar mezhep
örtüsüne büründüler. Hal bu ki Kaşkay toplumu, derinden eski Türk inançlarına bağlı bir toplumdu.
Bu öngörülmemiş eğitim saldırısı, iki değişik seviyede kimlik krizine sebep oldu. Birincisi kendilerini bilimin yanlış
tarafında bulan ana atalar ve ikincisi de çocuklarını Türkçeyle yaşamış olan ve Türklüğün felsefesinden beslenmiş
çocuklar.
Böylece, sadece birkaç yılın içinde, inanılmaz bir özgüvensizlik bütün Kaşkay toplumunu kapsadı.
Maalesef durum bundan da kötüye gidecekti! Acımasız bu balta, Türklüğün köklü ağacını budayarak, kendine sap
arıyordu. Şimdiki masum çocuklar, birkaç yıl Tacikçeden beslenerek, çekirdeği virüse yenilmiş birer hücre gibi,
Türk boylarının içine dağılmaya başladılar. Bu baş döndüren logaritmik genişim hızı, çok kısa bir sürede kaşkay
kültürünün ana damarlarını tıkayarak bu toplumu içten boşaltmaya başladı.
Türk milliyetçiliği hiç oluşup kurumsallaşmadan, İrançılık diye bir kavram yerine oturdu. Bütün yeni İran ülkesini
bir ırka ve bir dile ait bilen bu düşünce, ona gurur duymayan bütün insanları kınayarak dışladı. Bu arada Kaşkay
gençleri siyasi gelişimler ve değişimleri izleyerek, hiç farkında olmadan Panİranizmin değişik adlar ve partiler
adına kurulmuş pusularına düşerek, daha da denircesine kendi öz köklerinden koptular.

52

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Kimi sosyalist, kimi komünist, kimisi ise milli mezhebi olma
temennisiyle genellikle dış dünyadan ithal edilmiş siyasi
yapılara sığındılar. Gelişmelerin inanılmaz hızı, hala
köklerine bağlı olmaya çalışan Kaşkayları tamamen devre
dışı bırakarak, özellikle Türk dili ve edebiyatı alanındaki
yaratıcılığı olumsun etkileyip iyice köşeye sıkıştırdı.
Pehlevi dönemini kaşkayı edebiyatının diri kalmak için can
çekişme dönemi diyebiliriz. Ve ya en iyimser davranışla,
Türkçenin isteyerek susma hakkını kullandığı bir karanlık
dönem.
Ancak düşünenlerin tam tersine, 1979 yılındaki İslam
devrimi de pek Kaşkayların kazancına olmadı.
İlk aylarda bütün düşüncelere yer açacak gibi görünen
devrim, klasik bir tabirde kendi çocuklarını birer birer
yutmaya başladı. Kendi ulusunu yeniden birleştirip
yönlendirmek için, sürgünlerden dönen Kaşkay ilhanları
değişik yöntemlerle etkisiz hale getirildiler ve böylece bu
Türk topluluğunun son ümitleri de sönmeye yüz tuttu.
50 yıla aşkın bir süre baskı altında kalan Kaşkaynın sosyal
yapısı, zaten yıpranmış durumdayken bir darbe de
yöneticilerinin ortadan kaldırılmasıyla geldi.
Hosrov han Kaşkayı’nın3 idam edilmesinden sonra, ölümcül bir suskunluk İran’ın orta ve güney bölgelerinde
yaşayan Türkleri, özellikle Kaşkay Türklerini sardı.
Türkçe yazmayı bırakın Kaşkayı’nın adını getirmek bile yasak bir sınırı aşmak gibi oldu. Yüzler yıl töresel bir yaşam
biçiminde önderlerin yönetimiyle yaşamış bu topluluğun başkansız kalması, bütün yapılanmasını derinden sarstı.
Siyasete iyice küsmüş olan Kaykaylar, yaklaşık 25 yıl, kendileri olarak, hiçbir etkinliğe katılmadı. İran’ın sekiz yıl
süren Irak’la savaşı bile, Kaykayları kendileriyle barıştıramadı. Sanki gönüllü bir çekingenlik ve içe dönük bir tavrı
bütün sahalarda sergilemek, yeni bir toplumsal özellik olarak onların kanına geçmek üzereydi.
Ancak bu sadece Kaşkay toplumunun dış görünümü idi. Bu da merkezi yönetim tarafından, Kaşkayların yakın
gelecekte artık tamamen yok olacaklarını düşünerek, az da olsa baskıların hafifleştirilmesine neden oldu. Böylece
Türkçenin bastırılmış kocaman kökünden, ufak tefek filizlenmeler başladı.
Yazarlar ve şairler için çok zor olsa da, bazen uzun bir bürokrasi sürecini aşarak kültür bakanlığından izin alıp
kitaplarını bastırmaya başladılar. Bu arada Kaşkay’nın tarihinde ilk olarak yıllar boyu araştırmadan sonra, geniş ve
kapsamlı birer muhteşem sözlük yayınlandı. Kaşkayı’nın ilk dilcisi olarak ün kazanan Esedüllah Merdani’nin
‘Kaşkayı Sözlüğü’ adındaki kitabı yakın gelecekte tek askerli bir ordu gibi yüz yıla yakın aşağılayıcı baskının canına
okuyacaktı.

3

Hosrov han kaşkayı, Kaşkay Türklerinin son ilhanı. Devrimden sonra, İran İslam Cumhuriyeti döneminde,
milletvekili olarak meclisteyken, değişik bahanelerle üyeliği iptal edildi. Onu 1983 tarihinde devrim muhafızlarının
karşısında savaş açmak suçlamasıyla firüzabad şehrinde idam ettiler.
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Genişlenen ilişkiler sonucu, artık kendilerini İran’da tek görmeyen Kaşkay gençleri, başka komşu il ve ilçelerdeki
Türk kardeşleri ile bilgi paylaşarak unutulmak üzere olan Türk kimliğini yeniden arayıp onunla buluşup barışmaya
başladılar.
Bu arada ‘Kaşkayı sözlüğü’ nün var olması, güçlü bir öğretmen gibi, kendi dillerini geri kazanmak isteyenlerin
arkasında durarak yıpranmış özgüvenlerinin en etkili onarıcısı oldu.
Türkçe yazıp okumak içinde yasaklanmış bir ülkede, Başka Türkler gibi Kaşkayların da tek çaresi, Merdani gibi dil
hocalarıyla bir arada buluşup dil eğitimi almaktı.
Ancak Kaşkay Türklerinin geniş bir coğrafyada yayılmış olmaları ve eğitim için kendi evlerinden başka hiçbir alanın
olmaması, böyle bir yöntemi yetersiz kıldı. Ara sıra Tebriz ve Urmu gibi şehirlerden gönderilen dergiler ve kitaplar,
bu özel eğitim ocaklarında elden ele dolaşsa da, toplum genelinde beklenen ilerleyiş pek gözükmüyordu.
Ta ki teknoloji İran’ın güneyinde asırlar boyu yaşayan Türkçenin kazancına, siyasi sınırları al tedip bilgisayarlar ve
telefonlar aracılığıyla bütün evlerin içine girene kadar.
İçgüdüsel bir dürtü, onları atalarının göçebelik yaşam tarzını çabukça sanal dünyaya yanılsatmada yardımcı oldu.
İran genelinde, Asimilasyon baskısından en çok zarar gören toplumlardan biri olarak, Kaşkaylar kısa bir zaman
içerisinde, 70 yıla aşkın bir sosyal altyapı bozulmasından sonra, kendi obaları ve boylarının sarsılmış yapısını
onarmaya kalkıştılar.
Bu yeniden yapılaşma Türkçe’nin evlerde tutuklu kalmış parçalarını, yavaş yavaş özgür bıraktı. Dedeler ve
ninelerin unutulmak üzere olan öyküleri, Türkçe yazmayı daha yeni öğrenen torunların eliyle yazılıp yayılmaya
başladı.
Böylece birçok yazar ve şair, hükümet gözetiminin altında olmadan düşündüklerini kendi dildaşlarıyla paylaşmak
şansını yakaladı. Öte yandan dil ve milliyetçilik konusunda, her daim örnek olan Azerbaycan Türkleri yine de
Kaşkay Gardaşlarını yalnız bırakmayıp, asimilasyona karşı elde ettikleri bütün bilgileri, sadıkça onlarla paylaştılar
ve bu da özellikle milliyetçilik ruhunu uyandırmakta büyük bir atlayışa neden oldu.
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Sanal dünya, Kaşkaylar için yaylaların özgürlüğünü şehirlerin kalabalığında tatmak gibi bir garip alışkanlığa
dönüştü. Az abartıyla bakmış olursak; ‘elinde telefonu olan şair olup başına gelenleri şiir kalıbında anlatmaya
çalıştı’ diyebiliriz.

Psikoloji bakımından çağdaş insanın _toplumun temeli olarak_ böyle bir geçiş süresinde zarar görmeden ne kadar
devam edebilmesi konusuna hiç girmeden, Kaşkay genelinde sanal dünya sayesinde oldukça güçlü bir edebi
dalganın oluşması, olumlu bir değişim sayılıyor.
Atalarının her daim tetikte oldukları gibi, beyinsel olarak toparlanmayı başarıp dünya genelinde olup bitenlere
karşı yeni bir duyarlılığı yakalanmış bulundular. Yani sanal dünyada yaşananlara karşı, tetikte olmayı çabukça
öğrenip sürekli tatbikatta olan bir sanal ordu gibi, etkenlere karşı tepki vermeği eski duruma kıyasen daha canlı bir
duruma yükselttiler.
Bu sürecin en faydalı yan etkisi, sarsılıp yıpranmış özgüvenin geri kazanılması oldu.
Dil ve edebiyat başlıkları altında ara sıra ortaya çıkan siyasi konular halkın yönetim tarafından sert gösterilmiş
duvarların sanal çevrede yavaşça aşınabilmesini ortaya çıkardı. Özellikle yönetim tarafından İslam devriminin
başlangıcındaki sert tepkilere maruz kalmayan yeni nesil, kendilerini ifade etmekte daha cesur bir tavır
sergileyerek, yaşlıların da bir adım ileri gelmesinde katkıda bulundular.
Dijital çevrenin genişlenmesinden dolayı bir toplumun sergileyebileceği davranışlar ve sürekli değişen etkenlerin
karşısında uygulayabileceği tavırları incelemek, oldukça zor ve zaman alıcıdır, ancak üstte de dediğimiz gibi
şimdilik dil ve edebiyat konusunda Kaşkay alanında olumlu etkilerini görebiliriz.
Bildiğimiz üzere son günlerde dünya genelinde bütün medyanın konu başlığına dönüş olan korona virüs salgını,
ister istemez bütün insanları etki altına bıraktı.
Bu arada en erken bu salgına yakalanan ülkelerin birisi de İran. Maalesef vaka sayısının giderek artması ve değişik
kaynaklardan gelen çelişkili haberler, Kaşkay toplumunu da olumsuz etkiledi ve çok üzülerek hala bu durum devam
etmektedir.
Ancak bizim konuya ilgili olan, Kaşkayların dil ve edebiyatında şimdiki giderek genişlenen paniğin nasıl
yansımasıdır. Bu yüzden Kaşkay sosyal medyasına bir göz atarak, korona virüs konusunu ele alıp şiir kalıbına
döken birkaç kişinin şiirini, toplanmış bulundum.
Bütün şiirler Kaşkay şivesinde ve düzenlenmiş olarak sunulmuştur. Şairlerin adı güvenlik amaçlı korunmuştur ve
onlardan özür dileyerek şiirlerin içeriğinden silinmiş bulunuyor.
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1.
Yolung itdi durdung gəlding İrana?
Yazıq xalqı haqsız verdəng qırrana4!
Vay o günə biz and işək qurana.
Bir qurd təkin xırrığıngı5 tutarıg.

Korona ged başımızdan əl götür!
Pis darıngı6 göz qabaöından7 itir!
Qaç ged geri, öz yeringə düz otur!
Şoxluq8 dəğil! Tez daşıngı atarıg9!

İranlıyıg bizlər Çinli dəğilik.
Söğüd kimin hər yelinən əğilək.
Nə söyləsək sözümüzə qayılıg10.
Bu tezliğə səni mufta11 satarıg.

Sən gəlib də elə Qumda12 qalaydıng!
Mollalarıng bir bir canın alaydıng!
Kərəneyi13 ağza qoyub çalaydıng!
Pis başıngı gələn yerə qatarıg!14

4

Kırgım. Soykırım.
Boğaz. Kırtlak.
6
Görünüm. Endam.
7
Göz önü. Gözkapağı.
8
Şaka.
9
Seni yazık ederiz.
10
Emin. Tutumlu.
11
Bedavaya.
12
İlk korona virüsü vakası içinde bulunan şehir. Kum şehiri.
13
Zurna. Korona ile kərəney benzerliğine ilgi çekmek istemiş.
14
Seni geldiğin yere geri dönme mecburiyetinde bırakırız!
5
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Qum’dan çıxdıng varı yeri suladıng15.
Birdən gəlib başımızı doladıng.
Tilki təkin sən yalları buladıng!
Ele düşsəng pis başıngı ütərik!

Düzdür arsa bugün bizə çox dardır.
əbuəli16 kimin təbib çox vardır!
Zəkəriya17 əlkoholu çox hardır18.
Bulsag səni hafu19 təkin utarıg.

Şaiir yazar sözlərimə qulaqas!
Tüfür daşa bu sözümə burda bas!
Korona! Ged ayrı yerdə torba as!
Canıng alıb rahat düıüb yatarıg!

2.
Koronayam çin sowqatı.
Həğərlədim qızıl atı.
Qorxudmuşam Türkü Tatı20.
Mən amacım axınddadir21.

Tələbələr gəldi çinə.
Gətərələr bizim dinə.
Saldı sizi yaman22 günə.
İşim dili çaxandadır.

15

Her yere işedin!
Ebüelisina. Özbek Türklerinden olan ünlü bir hehim.
17
Alkol formülünü bulan kişi.
18
Saldırgan. Kuduz.
19
Engerek yılanı.
20
Tacik.
21
Molladadır. Axınd: molla.
22
Zor. Çetin. Kötü.
16
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Amrikada düzəlmişəm.
Gülgəz23 rəngə bəzənmişəm.
Çində canlar az almışam.
Keyfim canlar çıxandadır.

Çindən gəldim Qum’da qalam.
Yılan təkin adam çalam24.
Mollalarıng canın alam.
Sözüm o evyıxandadır.

Koronaya ad açmışam.
Yılan qanı çox içmişəm.
Çin əlindən mən qaçmışam.
Qum şəhri çox yaxındadır.

Bu Amrika dukanıdır25.
Çin korona məkanıdır.
Axınd gözü tikanıdır26.
Can almağı şaxındadır27.

Köməkləşing dönəm Quma.
Ağzım gələ dada tuma28.
Qoymam molla gözün yuma!
Gözüm varı yoxundadır.

23

Penpe. Açık kırmızı.
Sokam. Sancam.
25
Dükkanıdır.
26
Dikənidir.
27
Kesindir. Şax: boynuz.
28
Tada tuza.
24
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Deying Tıramp evi bişə.
Heç qalmasın gələn qışa.
Xalqı bütün qoymuş işə.
Özü kaxıng ruxundadır.29

Koronanıng payqam30 varı.
Çox yalvarır sizi tanrı!31
Qalıng evdə sizlər varı32.
Sözü xalqın çoxundadır.

Bir az tağat edin sizler.33
Korona da bir gün dizlər34.
Baxıng nicə şirin sözlər.
Bu şairin muxundadır35.

3.
Ala gözüng susuz olmuş qanıma!
Bir Qumdan çıx buyur əğləş yanıma!
Sən gələli bir od düşğb canıma!
Korona can! əğləş çaha36 tökmüşəm!
Bax boynumu sənə görə bükmüşəm!

29

Kendisi sarayın zirvesinde.
Mesaj.
31
Sizi tanrının adına and veriyor.
32
Hepiniz.
33
Dayanın.
34
Diz çöker.
35
Beynindedir.
36
Çay.
30
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əğləş yoldaş! Bir az ıraq! yowuma37!
Çox qızışma! Çox da məndən sowuma!
Owqanımda38 düşdəng mənim owuma!
Qussa çamır mən də ona çökmüşəm!
Bu yaslıqda qayqı dəni əkmişəm!

Komonizming mullalığı belədir!
Batıdaki demokrasi tələdir39!
Bu dunya qəhbədir ya hərgələdir?
İmanımıng dərrisini sökmüşəm.
Saman təpip boğazından tikmişəm!

Yalan desəm ciğərbəndəm qan olsun!
Elxanlarım kölə, köləm xan olsun!
Yarı canım canınga qurban olsun!
Korona can çarxal qara çəkmişəm
Bax əlimə! Öz baxtımdan səkmişəm! ...

Bu qarqışlı torpaqlara sən nədən?
Solub düşən yarpaqlara sən nədən?
Baş əğmişik yaltaqlara! Sən nədən?
Boynu sınmış! Rəhmə gəlsin ürəğing!
Rəhm eyləsəng qana batmaz çörəğing!

Biz çarasız, sən indilik tarimiz.
Qurban oldag bir şaxınga varımız.
Qoy qış gəçə bir ərriyə qarımız!
Gün çalanda tez yıxılar dirəğing!
Bir yel əsər ufaqlanar çörəğing!

37

Yaklaşma.
Yakınımda.
39
Tuzaktır.
38
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Səndən sonra zulm altına yatamam!
Azadlığı heç qıymətə satamam!
Duşman olub doslarımı atamam!
Halow düşsün alazlansın kürəğing.
Owqanıngdan ıraq düşsün bərəğing!...

4.
Hikayətdir güzümünən görmüşəm.
Onu yazıb həy şax o bərg vermişəm.
Bilmədim ki bir düşüdü ya da tuş.
Varımıdı ya yoxudu əğl o huş.
Heş bilmədim nə towr oldu nic oldum.
Yer towlandı baş uğundu gəc oldum.
Gözüm dəmi birdən oldu qərəngı.
Dunya oldu varı yerdə mələngi.
Gördüm gəlmiş nazıl olmuş bir bəla.
Bütün aləm bu bəlaya mubtəla.
Bu bəlanıng adı nədir? Virusdur!
Dedilər ki bir tohfədir məxsusdur.
Gətirmişdir Çindən gələn kakalar.
Orda öpür kakam burda yalar!
Nə çara var nə bulunur darmanı.
Almış ələ bu dunyanıng fərmanı.
Hər kəs gırıftardır elə özünə.
Qulaq asmır heç kımsəning sözünə.
Hər kim basmış bir yamışıq burnuna.
Ağzi dili fəqət olmuş Korona!
Ana gedir uşağından qırağa.
Qardaş turur qardaşından ırağa!
Xulasa ki bu cenabı Korona
Qoymur qaça qısır çıxa bir dana!
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Hərif yoxu girmiş xalqıng gözünə.
Qulaq asmır dua sana sözünə.
Əl yetirmiş qılıncıa! Düşsəng girə
Nə əlkohul çarasıdır nə şirə!
...
Birdən baxdım kəndimizing bağına.
Gördüm ingər duman tutmuş dağına.
Baxdım görüm nicə eyləyir kəndxuda.
Kəndxudamız gördüm həniz yuxxuda.
Geri dönüb ağzı güzü bağladım.
Oturub da yazqı yazıb ağladım.
Qorxurdum ki yaxın ola o mənə!
əli yuyub jel yaxırdım bədənə!
Posturadım oldum çinli qarrısı!
Çox yumaqdan getdi əlim dərrisi!
Çox işlətdim gül bənəfşə yağını.
Ağamşehid zeynəli torpağını.
Hərkəs etdi hərnə etdi qoy gedə!
Təzzək tütü hərnə çəkdim qoy gedə.
...

Gördüğünüz gibi, sanal çevreden derlediğimiz şiirlerdeki duyarlılık Kaşkay toplumunun modernleşme sürecinden
geri kalmamalarının birer kanıtıdır. Öte yandan günümüzün de sıcak gündemi olan Korona virüs sonucu dil ve şiir
alanında ortaya çıkan yaratıcılığı, dünyadaki büyük kötü olaylardan sonra oluşan edebi dalgalara benzete biliyoruz.
Örneğin savaşlar veya kıtlıklardan sonra, ister istemez dil dünyası kendini yeniletmeğe ve bazen de genişletmeğe
çalışmıştır.
Korona salgınını ele alan bu şiirler ve burada getirmediğimiz çok sayıda metinlerin hepisinin iki önemli özelliği
bulunmaktadır. Birincisi bu kültürel ürünlerin hepsinin Türkçe olmaları ve ikinci özellik ise yayın alanlarının Sanal
dünya olduğudur.
Bu da Aşırı bir vurguyla, Türkçenin kısıtlandığı bir ülkede sosyal medyanın ne kadar hayati bir önem taşıdığını
işaret etmektedir.
Sözün kısası bu ki; Kaşkay Türkü için Sanal Yaşam’ın olup olmaması, ölüm kalım meselesidir!
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Kültür ve Gelenekler Temelinde Turizm Sektörünün Kaşkay Türklerine
Katkısı
Hazırlayan: Emin Cahangirinia
Düzelten: Lale Yeşilova

Turizm sektörü 20. yüzyılın sonlarında çok daha önemli bir hale geldi. Hem çeşitli türleri ortaya çıktı hem
de ekonomik katkısının yanında pek çok alanda da toplumun gelişmesine yardımı olan bir araç haline geldi.
Günümüzde çevresel, sosyal ve kültürel zenginlikler de turizme kaynak oluşturduğu için ön plana çıkmıştır. Diğer
taraftan, turizm bir araç olarak çevrenin korunmasında, yerli toplumların sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde
ve kırsal yaşamın sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla turizm sektörü, kültürel diplomasinin önemli
bir koludur.
Dünya siyasi haritasında
İran’ın bulunduğu coğrafya,
10. Yüzyıldan 20. Yüzyılın
başlarına kadar farklı Türk
devletlerinin

egemenliği

altındaydı. Farklı Türk boyları
bu

coğrafyada

şekillerde

çeşitli
varlıklarını

sürdürdüler.
nüfusunun

Şimdi
yarısına

de
yakını

Türklerden oluşan İran’ın pek
çok yerinde Türklerin gelenek
ve
veya

kültürlerinin
izini

yaşadığını
görmek

mümkündür.
İran’daki farklı Türk toplumlarından biri Kaşkay Türkleridir. İran'ın merkezinden güneydeki Basra Körfezi
sahillerine kadar uzanan coğrafya Kaşkayların yerleşim yeridir. Ancak bu bölgede sadece Kaşkaylar değil, Farslar,
Lurlar, Bahtiyariler ve Araplar da yaşamaktadır. Kaşkayların nüfusunun 3-4 milyon olduğu tahmin edilmektedir.
Kaşlaylar bu geniş coğrafyada son yıllara kadar göçebe halde ve aşiret toplumu olarak yaşamışlardır. Günümüzde
kısmen de olsa göçebe yaşayanlar vardır. Kim oldukları ve nereden geldikleri bu yazının konusu değil. Şunu
söylemeliyiz ki Kaşkayların tarihleri ne kadar eski çağlara uzansa da, son yüzyıllarda farklı Türk boyları Anadolu,
Irak, Azerbaycan (güney ve kuzey Azerbaycan) ve Orta Asya'dan onlara katılmıştır. Bu yüzden günümüzdeki Kaşkay
toplumu zengin bir Türk kültürü ve göçebe kültürüne sahiptirler.
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20. yüzyılın sonlarında Kaşkay göçebeleri şehirlere yerleşmeye başladılar. Bu yerleşme ve göçebe yaşam
tarzını sürdürememekten dolayı bazı geleneklerini kaybetmek zorunda kaldılar. Yazılı ve görsel basında varlık
gösteremediler. İran yönetiminin sadece Farsların dil ve kültürünü yaşatması da Kaşkayların kültürlerini
korumalarını zorlaştırdı. 2000’li yıllarda farklı üniversitede olan Kaşkay öğrencileri Kaşkay ile ilgili dernekler
kurmaya ve dergi çıkarmaya başladılar. Ama bu hareketler de çok etkili olamadı.
2010'larden itibaren şehirlere yerleşen Kaşkaylar yerleşmiş toplumlarının mesleklerini öğrenerek öncekine
göre daha büyük ölçekte ekonomik ve girişimcilik faaliyetlerine başladılar. Bu ekonomik kalkınmanın peşinden
kültürel ve sonra da kültüre dayalı ekonomik kalkınma da başladı. Kaşkayların geleneksen el sanatları (halı, gebbe,
cecim, kilim, el dokuma çantalar vs.) bir gelir kaynağı olarak öncekine göre daha çok üretilmeye başladı. Yavaş yavaş
Kaşkay girişimcileri kendi kültürlerinin el dokumalardan dışında diğer yönlerinden de gelir kazanmayı öğrendiler.
Böylece kültür ve geleneklere dayalı farklı turizm işletmelerini ortaya çıkardılar. Bu işletmeler hem Kaşkayların
yaşadığı Coğrafyada hem de diğer bölgelerde yerli ve yabancı turistleri çekmeye başladılar. Bazı yerlerde misafirlerin
bu gelenekleri görme şansı oldu. Kimi misafirler de halkın içine girip o kültür ve gelenekleri aynen tecrübe etme
imkânına sahip oldu. Hatta bu imkânlardan şehirde yerleşmiş ama eski geleneklerini özleyen Kaşkaylar da
faydalandılar.

Bu işletmeleri faaliyetlerine göre 4 gruba
ayırabiliriz:
1-Tamamen aşiret ve göçebe yaşam
tarzında olan işletmeler:
Bu

işletmeleri

kuranlar

kendi

aileleri ve bazen de akrabaları ile birlikte
normal aşiret ve göçebe yaşamına devam
etmektedirler ve bunun yanında bu
yaşam tarzlarını ilgisini çeken kimseye de
görme

ve

deneme

imkânı

sağlamaktadırlar. Bunlardan biri Heybetli
Tiresi’dir. (Şişbeğli Tayfasından olan bir tire). Bu faaliyet 2009'da Gerdeşgeri-e camee Bonyad Tire-Ye Heybetlu
(Heybetli Tiresi Toplumsal Turizm) adıyla Şima Amiri tarafından başlatılmıştır. Yaylaları Fars vilayetinin kuzeyinde
Abadeh ve Iglıd illeri bölgesindedir. Kışlaları da Fars vilayetinin güneyinde Farraşband ilindedir. Yayla ve kışla
mesafesi yaklaşık 400 kilometredir ve bu mesafeyi 20-25 gün boyunca yürüyerek taşınıyorlar. İlgisini çeken herkes
bu göç esnasında da onlara katılabilir ve onlarla beraber göç edebilir. Yayla ve kışlakta oldukları zaman da turist
onlara gidebilir ve onların günlük hayatını yakından görüp ve tecrübe edebilir. Örneğin halı dokuma, keçi sağma,
hayvanları otlamaya götürme, süt ürünleri hazırlama, Katır ya da eşek ile pınardan eve su götürme, tesadüfen
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evlenme veya ölüm olursa, düğün veya cenaze törenlerine katılmak, geleneksel yemekleri yemek, geleneksel oyunları
oynamak ve benzeri imkânlar turistler için sağlanmaktadır.
Bu işletmelerden bir diğeri Şamim Bumgardi yeylag’dır. 2010 yılında Sedigheh Şahbazi tarafından faaliyete
başladı. Sözü geçen Gerdeşgeri-e camee Bonyad Tire-Ye Heybetlu gibi ayni hizmetleri turistlere sunmaktadır. Fakat
yayla ve kışlaları çok yakın mesafede ve Fars vilayetinin merkezi olan Şiraz şehrinin yakınındadır.
Bu gruptan bir diğeri de Bahman Mardanlu tarafından yönetilmektedir. Yaylaları İsfahan vilayetinin
güneyinde Semirom(Sümürüm) ilinde Dena dağlarının eteğindedir. Kışlaları da Fars vilayetinin batısında Nurabad-e
Memeseni ilinde Mahur-e Milati bölgesindedir. Bu da aynı hizmetleri vermektedir. Tek farkı sadece kendi ailesi ile
bu faaliyetleri yönetmesidir.
2- yarı köy yarı göçebe yaşam tarzında olan işletme:
Bu işletmeler bir köy kenarında faaliyet göstermektedirler. Önceki tür ile önemli farkı her zaman aynı yerde
olmak ve göç etmemektir. Ziyaretçinin konaklama yeri isteğine göre çadır veya köy evi olabilir. Ama diğer hizmetler
Kaşkay gelenekleri çerçevesinde verilmektedir. Bunlardan biri Behnam Keşkuli tarafından kurulmuş olan Bumgardi
Ceverg’dir. Şiraz şehrinin yakınında Ceverg köyü kenarında kurulmuştur. Diğeri de Tenge Çovgan Turizm
Merkezi'dir. Fars vilayetinin batısında olan Kazerun ilinde ve Tenge Çovgan arkeolojik bölgesinde Keşkorlu köyü
yanındadır. Bu işletme Parvane Amirian tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir.
3-geleneksel turizm kampları:
Bu işletmeler şehirlerin dışında doğa içinde kurulmuşlardır. Bu kamplar içinde Kaşkay kara çadırlarında
çayhane, restoran, konaklama ve benzeri hizmetler turistlere verilmektedir. Bunların örneği Firuzabad ilinde
Ateşkede tarihi kalıntılarının yakınında kazemi bey ve Deştestan ilinde Ahmedi Bey tarafından kurulan kamplardır.
4-şehirde olan ama Kaşkay geleneklerine dayalı hizmet veren ikametgâhlar:
Bu tür işletmeler çok yenidirler. Turistler tarafından çok tercih edilen şehirler (hatta bazen hiç Kaşakay
coğrafyasında olmayan şehirlerde) Kaşkaylar tarafından kurulmuş. Bu işletmeler genellikle yerleştiği şehrin bir eski
ve tarihi mahallesinde yerleşmişlerdir. Kaşkay halı, kilim, cecim ve diğer el dokumaları ile döşenen ve süslenen
odalarda turistlere konaklama imkânı sağlamak yanında geleneksel yemek, içecek, müzik gibi hizmetler
vermektedirler. Bu örneklerden biri Yezd şehrinde olan Qashqayı Hastel'dır.
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Bu 4 tür işletmenin yanında bir diğeri de turistler için olmayan, Kaşkayların kendilerine özel
münasebetlerde gelenek ve törenlerini yerine getirmek için hizmet vermektedir. Bu işletmeler seyyar düğün
salonlarıdır. Bu işletmeler müşterinin istediği yerde geleneksel düğün, nişan, nikâh, kına gecesi ve benzeri törenler
için gereken ve Kaşkay kültüründe olan malzemeleri tedarik etmektedirler.
Kaşkayların çoğunluğu şehirlere yerleşmelerine rağmen, eskisi gibi kendi geleneklerine bağlıdırlar ve her
zaman geleneklerini yerine getirmek isterler. İki nedenden dolayı bu tür işletmelere ihtiyaç duyulmuştur:
1- Şehirdeki düğün salonlarında bazı geleneklerin yerine getirilmesi mümkün değildi. Örneğin kara çadır
olmadan geleneksel süslemeler olsa da yine Kaşkayların arzu ettiği gibi güzel ve çekici olamazlar veya şehir
salonlarında gelin-damadın ata binmesi ve at ile salona gelmesine veya halay oynayanların ateş etrafında oynamaları
mümkün değildir.
2-Kaşkaylar doğaya çok bağlıdırlar. Özellikle geçmişte yaşadıkları kendi yayla kışlakları doğasına. Bu
yüzden törenlerini (ve özellikle de evlenme törenlerini) doğada yapmayı tercih ederler. Bu sebeplerden dolayı
müşterinin arzusunu mümkün olan dereceye kadar istediği gibi ve istediği yerde yerine getirmek için bu tür tedarikçi
işletmeler kurulmuşlardır.
Bahsettiğimiz işletmeler bu geçen 10 yıl içinde çok farklı açılardan Kaşkaylar için faydalı olmuşlardır. Hem
doğrudan faaliyette olan yönetici ve çalışanlar için katkısı olmuş hem de genel olarak bütün Kaşkay toplumu için. Bu
katkıları iki önemli gruba ayırıp inceleyebiliriz.
-

Ekonomik açıdan:

1.

Bu işletmeleri kuranlar ve istihdam edilenlerin tamamına yakını Kaşkaydır. Bu yüzden ekonomik açıdan
önemli katkısı olmaktadır. Bu işletmelerin ilk kuruluşları ve yaygınlaşmaları 2010'lu yıllara dayanmaktadır.
O yıllardan itibaren Iran ekonomisi krizlere girmiş ve halâ da bu krizler devam etmektedir. Gunumuzde
işsizlik İran'ın önemli sorunlarından biridir. Sözü geçen işletmeler bazı kişiler için direk iş fırsatı
sağlamaktadırlar. Bu kişiler işletme mekânında çalışan ve müşteriye hizmet verenlerdirler ve mevsime göre
sayıları artar ya da azalabilir. Genellikle İlkbahar ve yazın işlerin yoğunluğundan dolayı sayıları artar. Bir
grup de dolaylı şekilde bu işletmelerin sayesinde işe sahip olan kişilerdir. Bunlar işletmelerin ihtiyaçlarını
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hazırlayanlardır. Yerli yemek, süt ürünleri, et ürünleri, el sanatları ve benzerleri çoğu bu grup tarafından
üretilir.

3.

İran'ın güney vilayetlerinde en meşhur el dokumalar, Kaşkay el dokumalarıdır. Öyle ki Şiraz (İran'ın güney
bölgelerinde en büyük şehir) çarşısında el dokuma halı sarayları tamamen Kaşkay el dokumalarını satıyor
dersek, yanlış olmaz. Bu yüzden el dokumaların Kaşkay aileleri ekonomisinde önemli yeri var. Turistlerin
yakından Kaşkayları tanımaları, onları el sanatları almaya daha çok teşvik eder. Bu işletmelerin çoğunda
yakında bulunan ailelerin el sanatları satılır. Bu şekilde hem Pazar potansiyelini artırmada ve hem de
şehirlerden uzak olanlara ürünlerini doğrudan müşteriye satma imkânı sağlarlar.

4.

Diğer ekonomik katkı da sadece Kaşkaylar için değil ülke için döviz geliridir. Bir araştırmaya göre 2018'de
bu yerleri ziyaret eden turistlerin %50'ye yakını yabancı turistlermiş. Bu yıllarda İran'a yapılan
ambargolardan dolayı ve petrol satışının zor olduğu için turizm sektörü vasıtasıyla ülkeye giren döviz daha
değerli ve faydalıdır.

-

Kültürel açıdan:

Kültürel açıdan bu işletmelerin iki türlü etkisi
var:
1.

Kültürü koruma: Bu işletmelerin gelirleri

geleneksel

kültür

tabanında

olduğu

için

gelenekleri korumaya çalışırlar. Yaptıkları farklı
törenler,

festivaller

geleneklerin

değerini

ve

hatta

reklamlar

tanımlayarak

onların

sürdürmesi ve koruması konusunda pek çok
kimseyi motive eder.
2.

Kültürü tanıtma: hem yerli ve hem yabancı turistlerin çoğu bu kültür ile yeni tanışıyor ve önceden bir
bilgileri varsa da yakından görme fırsatını buralarda buluyorlar. Bunların sosyal medyada paylaştıkları
fotoğraflar, videolar ve yazılar kültür tanıtımında etkilidir. Sosyal medya sayfalarında yabancı turistlerin
Kaşkay kıyafetiyle çektiği video ya da fotoğrafları veya dansa katıldıkları Kaşkay müziğinden
heyecanlandıklarını görüyoruz.

3.

Kaybolan ve unutulan gelenekleri yeniden canlandırma: farklı nedenlerden dolayı zaman içinde bazı
gelenekler günlük yaşam dışında bırakılmış ve onlardan sadece yaşlılar hafızasında ya da kitaplarda eser
kalmıştır. Bu işletmeler ziyaretçilerine gösterdikleri gelenekler ne kadar çok çeşitli olursa turistler için daha
çekici olur ve tekrar oraya gelmelerine veya daha başkalarına bu yerleri ziyaret etmeyi tavsiyede
bulunmalarına sebep olur. Bu yüzden bu sektörün girişimcileri araştırarak eski gelenekleri tanıyıp onları
canlandırmaya çalışırlar. Hatta bu gayreti el sanatlarında da uygulamaya çalışırlar. Örneğin el dokumaların
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çeşitlerini artırma amacıyla eski ve unutulan nakışları etraflarındaki halı dokuyanlara tanıtıp ve o nakışları
dokumalarını istiyorlar. Geleneksel spor ve oyunları yeniden canlandırma da bunların bir örneğidir.

Geçmişte çoğu Kaşkaylar kültürel faaliyetleri dernekler şeklinde yapmaya çalışırlardı. Bu yüzden maddi açıdan çok
problem yaşarlardı ve çoğu dernek bir süre sonra kapanırdı. Bu tür işletmelerin ortaya çıkması ve gelir kaynağı kültür
ve geleneksel faaliyetlere bağlı olması bu konularda meraklı olanların bir grubunun işinin kolaylaşmasına yol açtı.
Bu işletmelerin ne kadar da ekonomik ve kültürel açıdan yararlı olduklarından ne kadar bahsedersek edelim
yine de sahip oldukları potansiyelleri tamamıyla kullanamadıklarını da eklemeliyiz. Pazar potansiyeli daha çoktur
hem de faydalanabilecekleri kültür konuları daha geniştir. Örneğin dünyanın en meşhur at soylarından biri Kaşkaylar
tarafından yetiştirilir (Dereşorlu atı) ve binicilik Kaşkayların çoğunun ilgisini çeken bir spordur. Ama bu
potansiyelleri turizm sektöründe hala pek kullanmazlar. Bahsi geçen işletme modellerinin çoğu Fars vilayetinde
kurulmuştur oysaki Kaşkayların yaşadığı coğrafya 6 vilayeti kapsamaktadır. Bu vilayetlerde girişimciler için hala
benzeri işletmeleri kurma fırsatı vardır. Böylece Kaşkaylar için gelecekte ekonomik ve kültürel faaliyetleri genişletme
ve geliştirme imkânları oldukça geniştir.
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KAŞKAY TÜRKLERİNİN BİR MİLLİ ŞAİRİ OLAN
AYVAZULLAH SAFARİ KEŞKÜLLÜ VE KAŞKAYIDA YENİ ŞİİR
Emad Hezreti

Ayvazullah Safari şiirlerinde kullandığı küçünde mahlası ile tanınan Kaşkay Türklerinin milli şairdir.
Ayvazullah Safari, belki de orta ve güney İran’daki ilk ve en ünlü milli duygulu Türk şairidir. Ayvazullah Safari, Başta
Kaşkay Türkleri olmak üzere İran Türkeri’nin hikâyesini, haklarını, uğradıkları haksızlıkları ve milli taleplerini yazan
ve yüksek sesle haykıran bir şairdir. Ayvazullah Safari, Kaşkay Türklerinin edebî muhitinde, hak istemesinde ve milli
mücadelesinde şüphesiz en parlak yıldızdır. Ne yazık ki Kaşkay Türkeri’nin edebî topluluğunun bu parlak yıldızı
sadece İran edebi topluluğunda değil hatta İran Türk toplumu arasında bile yeterince tanıtılmamıştır. Tabii olarak
bu milli şairimiz, Türkiye’de de tanıtılamamıştır.
Bu yazıda şairin hayatının bazı köşelerine girmeye ve daha sonra şiirlerinin içeriğine kısa bir göz atmaya çalışılmıştır.
Ayvazullah Safari, şiirlerinde Türk milli kültürünü ve özellikle İran’ının güney ve merkezi bölgelerinde yaşayan
Türklerin milli kimliğini dünyaya tanıtır. Ayvazullah Safari, şiirlerinde kültürel özgürlüğün ve bağımsızlığı, milli
kimliğin önemine değinir. İran coğrafyasında Türklerin anadilinin ezilmesinden şikâyetçidir ve bu şikâyetini
şiirlerinde daima en sert şekilde ifade etmektedir. Popüler bir şair olmak, bir milletin şairi konumunda olmak ve bir
şairin milleti adına ve sevgisine şiir söylemek her şairin başarabildiği bir iş değildir. Milletlerinin acısını konuşan
şairlerin sayısı, dünyada da ancak parmakla sayılabilir durumdadır. Ayvazullah Safari bu sınıfta olmaktan ziyade,
aynı zamanda İran’ının güney ve merkezi Türkleri arasında en yüksek rütbededir ve şüphesiz dünya Türkleri
arasında, milliyetçi şairlerden ve sanatçılardan biridir. Şairin güzel ve nazik duygusu, düşüncesi milletinin en ufak
acısına bile merhemdir. Duygusu ve kalemi hakkı çizebilen bir kılıçtır. Şiirlerinde, milletinin hakkına ayak basanlara
karşı öfke ve kızgınlık vardır. Ayvazullah Safari, şiirlerini günümüzde Türk edebiyatında, özellikle İran’ın güney ve
merkezi Türklerinde önemli ve kıymetli bir edebiyat hazinesidir.
Ayvazullah Safari, çağdaş Kaşkay şiirinde ve hatta Türk dünyası şiirinde birçok şiir biçimi ve şablonun kurucusudur.
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Ayvazullah Safari, müzikteki sözcük düzeninin gücünü de çok iyi bilir ve
Kaşkay müzikçileriyle iş birliği hâlinde bu yolda da çalışır.
Şairin hayatı
Ayvazullah Safari, Nisan 1969’da Kaşkay konargöçerlerinin kışlağı sayılan
kır-Karzin şehrinin Hengâm bölgesinde doğmuştur. Bölgedeki
göçebelerinin okullardan Keşküllü tayfasına ait olan okulda eğitime
başlamıştır. Eğitimini, Abu-Ekser adlı okulda ortaokulla başlayarak
devam edip, ortaokulunun son yılını Firuzabad şehrinin yakınındaki
Caydeşt adlı köyde tamamlamıştır. 1982’de daha 13 yaşındayken gönüllü
olarak İran-Irak savaşına katılıp 1 yıl boyunca savaş cephesinde
bulunmuştur. Daha sonra, Firuzabad pedagoji okluna girmiş ve eğitimini
sosyal bilimler eğitimi ana bilim dalında tamamlamıştır. Bu yılarda
akademik hayatı dışında siyasi ve edebî hayatta da faaliyette bulunmuş ve
onlarla ilgili okuma ve araştırmaya başlamıştır. Kendisi, Muhammed
Hüseyin Rükünzade Ademiyet tarafından yazılan Fars ve Cenge
Beynelmilel (Fars ve Dünya Savaşı) adlı kitap, “bende olan savaşçı
Türklük ruhunu diriltti” demektedir. Hakikaten de öyledir, ancak bu kez
silah tüfek ve mermi değil ya da savaş ve cephe alanı değildir, hakikatin
tüfeği olan kalemdir.
Tek başına engelleri geçip gerçekleri şovenizmin elinden kurtarıp ortaya çıkartır. Ayvazullah Safari’nin şiirleri, şirden
ziyade tarih, tarihî gerçekle ve hak mücadelesidir. Şiirler gerçeği, edebî gücü, felsefeyi ve benzerini birlikte içerir. İlk
yazılı eseri de adından belli olduğu gibi oldukça sanatsal ve felsefidir. “Ateşte Doğum” adlı kitapta Behmen Han
Kaşkay ve dava arkadaşlarının zalim şah rejimi tarafından işkence ve idam edilmesi bir hikâye biçiminde yazmıştır.
Ayvazullah Safari, Esadullah Merdani gibi büyük dilbilimciler nezdinde kendi anadili olan Kaşkay Türkçesinde de
gerektiği kadar ders almış ve Türkçenin şiir diyarına adım atmıştır. Bu diyarda hızlıca zirvelere çıkmış, Kaşkaylar’ın
durgun ve baskıda kalmış şiir ve edebiyatına büyük bir devrim yapmıştır.
Ayvazullah Safari, İran’ın güney ve merkezi bölgesindeki gerek Kaşkay gerekse Kaşkay olamayan (Halaç, Bıçakçı)
Türklerin şirini geleneksel şekilden çıkarmış ve müzik değişimlerine de büyük bir giriş oluşturmuştur. Ayvazullah
Safari, Kaşkay Türkçesinin çağdaş şiirlerinde ilktir. Ayvazullah Safari, sadece eskiden Kaşkay Türkçesinde var olan
biçimlerde değil yeni biçimlerde de Kaşkay Türkçesinde üretip şiirler söylemiştir ve böylece bir sürü şairin dikkatini
bu yeni biçimlere çekip onlarında bu biçimlerde faaliyet göstermesini sağlamıştır. Böylece genel açıdan koşma
(koşma sözcüğü Kaşkay Türkçesinde biçimden ziyade şiir sözcüğü anlamını da taşır) adından yola çıkarak iki tür yeni
adlandırma Kaşkay şiirine Ayvazullah tarafından artırılmıştır. Bunlar da “yengi qoşma"40 ve "ağca qoşma41" dır. Bu
bağlamda yeni şiir biçiminin doğuşu, Kaşkay Türklerinde 1996’dır ve bu tarz ve biçimlerin babası Ayvazullah
Safari’dir. Kaşkaylarda bu yeni biçimde söylenen ilk şiir Ayvazullah Safari’nin “İl Paygamı 42” adlı şiiridir. Üstat
Şehriyar’ın “Sehendim” şiirine benzer olan bu şiir, “Sehendim” şiiri gibi Türk edebiyatında bir şaheser olarak
görülmelidir. Ayvazullah Safari, yukarıda söz etiğimiz biçimleri diğer Türk dünyasında olan biçimlerden almış
adlandırmış olsa da hiçbir yerde benzeri olmayan biçimlerde ortaya çıkarmıştır ki günümüzde bu biçimlerde Kaşkay
Türkleri arasında şiir söyleyen yeni şairler de bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu biçimlerden örnek vererek
onları tanıtılmıştır. Ayvazullah Safari, bir sürü araştırmaya dayalı, tarihî, felsefi, roman ve sosyal kitap yazmasına
rağmen onun “Yetim Yal” adlı ünlü eseri ve şiirleri ile katıldığı festival ve toplantılar, bir şair olarak tanınmasını
sağlamıştır.

40

Yeni koşma
Siyahça koşma
42
İl mesajı
41

70

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Ayvazullah Safari’nin, kuzeniyle olan evliliğinden bir kız çocuğu olmuştur. Ayvazullah Safari, kızı için seçtiği Asena
adını, İran yasalarına göre kızının nüfus cüzdanına kayıt ettirememiştir. Ve lisanslı ve izinli olan Sona 43 adını bir
Türkçe kökenli ad olduğu için kızına ad seçmiştir. Ayvazullah Safari, şiirlerinde defalarca kızını da milliyetçiliğe ve
milletinin hakkını savunmaya davet eder. Aşağıda kızına yazdığı bir mektubun bazı parçalarından örnekler
sunulmuştur:
Mektup44
Kızım sona, senin için bu güzel isimi sebepsiz seçmedim. Dünyaya göz açtığın andan itibaren (28 Şubat 1996’da öğlen
saat 12: 28’de), şimdiye kadar ve gelecekte senin daima bir sona olacağını düşünüyorum. Kendi türünde en güzel ve
asil olan kuş. Tanrı’nın iradesini ve teolojisini sembolize eden yeşil taçlı bir kuş. Güzel kızım, dediklerim kendini
tanımadan imkânsızdır. Kendini tanımak, Tanrı’yı tanımak demektir. Sana senden daha yakın olan Tanrı, Kaşkay’nın
en büyük arifi Mirza Mezun ’un dediği gibi:
O mənə45, məndən yaxındır46 / mən anglamam47 hansı yanda,
Böylece kendini bul, Tanrı’yı bulmak için. Kızım, insan olduğunu ve en yüksek varlığa kadar gidebileceğini bil. Hangi
daldan ve hangi ağaçtan olduğunu hiçbir zaman unutma. Her zaman hangi dalın yaprağısın, o yaprak hangi ağaçtandır
bil ve unutma. Sadece yaprak kalma, daima bir ağacın yaprağı olduğunu bil, sen tek başına bir yapraksın ama
milletinle birlikte siz bir ağaçsınız. Dünyanın acımasız rüzgârları karşısında ancak ve ancak ağaç olmakla yaşamak
mümkündür, yoksa soluk, sararmış bir yaprak ancak ayakaltı olabilir.
Sana, yakasının beyazlığından dostluk sembolü olan kuş, Sona dedim. Sevilebilmek için hep diğerlerini sev, sev ve
sev. Herhangi bir canlıya zarar vermeyen sona olmanı istiyorum. Yaşaması için fakat kendi çabalarına güvenen ve
başka bir yaratıkla savaşmayan sona. İşte bu
yüzden sona olmaya çalış. Sana Sona, fakat
kendi türü ile birlik kuran kuş dedim. Her
zaman sende bir sona gibi kendi milletinle ol!
Çünkü seni her kesten daha iyi anacak kendi
milletin tanır ve anlar ve seni her şekilde
takdir eder.
Evet! Ben sana Sona dedim. Dalgalara
çarpmaktan korkmayan ve coşkun, öfkeli
sularda yolunu bulan kuş. Uçuşu yüksekliğe
olan, avcılara yakalanmayan, kendi kuşağına
dalgalı hayatı öğreten kuş.
Kızım, sen bir sonasın, yoksullukta yiyeceğini
diğerleri ile bölebilen bir sona, zaman zaman
anasız civcivleri gerçek sonalık yetiştirmek
için kendi kanatları altına sığdırabilen bir
sona. Umarım her zaman sona kalasın. Kızım,
Azerbaycanlı bir şair dostum, sana Kaşkay
ilinin kızı demişti. Kaşkay ilinin kızı olmak için
şefkatli ve milliyetçi olman gerekir, böylece kızım her zaman ilini sev. Kaşkay olmayı sadece dil ve kıyafette sınırlama,
her açıdan Kaşkay ol. Babandan sorarsan Kaşkaylık herkese verilmeyen bir şeref ve haysiyettir. Tarihin
derinliklerinden eşsiz bir mücevher olarak sana miras kalan mükemmel bir kültürdür, Kaşkay olmak!

43

Yeşilbaşlı ördek
Ayvazullah Safarinin kızına verdiği bir mektup
45
bana
46
yakın
47
Anlamam
44
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Senden, Kaşkay’nın kızı olmak kadar sona olmanı ve sona olmak kadar Kaşkay kızı olmanı istiyorum. Büyük Tanrı’dan
da senin bu mirası korumaya layık olacağını diliyorum. Eğer bu mirasın koruması yetkisine sahip olursan, o zaman
artık yalnız değilsin ve Kaşkay ’da olan tüm kızlar ve oğullar senin kardeşlerindir.
Ben, sana Kaşkay ilinin kızı bile desem, sen Kaşkay ilini bir anne sevgisi ile sev, çünkü annenin sevgisi koşulsuz bir
sevgidir, baban da bir anne sevgisi ile Kaşkay ilini seviyor.

ESERLERİ
Anadilini bilmeyen, korumayan ve anadili yolunda çalışmayanın hayatını boş gören Ayvazullah Safari Keşküllü,
büyük bir zekâyla ve gayretle hizmet edebilecek uzun ve dolambaçlı bir yolculuğa ayak koymuştur!
Ayvazullah Safari, Kaşkay şiirindeki tüm temellere, yapılara, hece, serbest ve aruz ölçülerine bilinçli bir şekilde
meydan okur ve onları gerektiği en düzgün şekilde kullanır. Ayvazullah Safari, sadece halkın itiraz ve isyan dili
değildir, onların sevda ve aşklarının de dilidir. Ayvazullah Safari, Kaşkay milletinin aynı zamanda sesidir. Milletinin
daveti ile şehirden şehre, toplantıdan toplantıya, oturumdan oturuma gider ve şiirini halkına sunar.
Ayvazullah Safari’nin eserleri şunlardır:
Basılmış eserler:
1.

2.
3.
4.
5.

Ateşte Doğum-Behmen Han Kaşkay ve Dava Arkadaşlarının Zalim Şah Rejimi Tarafından İşkence ve İdamı,
(Tevelüdi der Ateş-Macerayı Şekenceyı Behmen Hanı Kaşkay ve Hemrezmaneş Tavesutı Rejimı Dojhımanı
Şah), Kianneşr Yayınevi, Şiraz. (2004/1383).
Sami Kelanteri Honermend-Hacı Musaha Han Keşküllünün Hayatına Bir Bakış (Sami Kalanterı HonermendNegahi be Zendeganiyı Hac Musa Han Kaşkuli), Kianneşr Yayınevi, Şiraz. (2010/1388).
Yetim Tepe, (Yetim Yal), Hemara yayınevi, Şiraz. (2010/1389).
Emir Timur Köreken Divanı, (Divanı Şiiri Azamullah Amir Timur Gurekan), Nameh Parsi Yayınevi, Şiraz.
(2014/1393).
Gümüş Balık, (Mahiyi Nogreyi), Yaşıl Alma Yayınevi, Şiraz. (2017/1396).

Basıma Hazırlanan Eserler:





Şiir Dilinde Kur'an-ı Kerim
Oğuz Türkleri
Kaşkay’da Kadınların Rolü
Halı Sözlüğü

Bu bölümde Ayvazullah Safari’nin şiirlerinin içeriğini incelemeye çalışacağız. Daha önce de belirtildiği gibi, şiirinin
en önemli konularından biri İran Türklerinin sorunları ve konularıdır.
Kaşkay Türklerinin konargöçerlikten zorla şehirlere yerleşmesi, halkının gasp edilen hakları, yoksulluk ve fakirlik,
Kaşkay Türklerinin savaşları ve siyasi kararları, gençlik, sevgi ve diğer bir sürü konular, şiirlerinin kapsamındadır.
Ayvazullah Safari’nin şiirlerini de nesirlerini de okurken dikkati çeken nokta, kullandığı sözlerin derin bir düşünce
süzgecinden geçirildiğidir.
Ancak anadili yani Türkçe, İran Türkülüğünün milli kimliği, özgürlük ve kültürel bağımsızlığa engel ve baskı olanlara
haykırmak, şiirlerinde öne çıkan konulardır. Kaşkay Türkçesinde yeni şiir biçiminin doğuşu olan “il paygamı”
parçasında bu konular iyi bir şekilde ele alınmıştır. Bu parçada eşsiz bir sanatla, umut, tavsiye, öğüt, gelecek, kimlik
ve daha fazlasını birleştirir. Ayvazullah Safari, kendi milletine o kadar âşık, o kadar büyülenmiştir ki, milletinin
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sonunda hiçbir başarısızlık görmez ve o kadar umutludur ki “Kaşkay’dan kör bir kız kalmış olsa bile Kaşkay yeniden
doğacaktır" der:
Bircə kör qız48 da ki yurdungda49 qala bir ağır eldir50(ildir)
Tökülən gözləri yaşı, dəvirən zülüm evi seldir
Bütün baskılara rağmen şiirlerinde sosyal ve siyasal olayların iç yüzünü, hükümetteki haksızlık ve ahlâksızlıkları
dolaylı biçimde anlatmaktan vazgeçmemiş, baskı rejimlerinde görüldüğü gibi zamanı ve yeri değiştirerek asıl
söylemek istediklerini halka ulaştırmada büyük başarı sağlamıştır.
Bazen kalbinin içindeki üzüntüler göğsünü parçalayacak gibidir, sevgiyle bir baba gibi milletinin halına ağlıyor ve
onları ihmal uykusundan uyandırmaya seslenir:
Ağır el, hay uca dağ başıngı qar aldı məğər səning
Səhmi – Soletli51 nər52 aslan biyə yurdungda səning yox?
İgit53 oğlan biyə yurdungda səning yox?
Oyan ay el, oyan!

Ayrıca bir milletin varlığında ve kültüründe dil öğesinin rolünün de farkındadır, bu nedenle aşağıdaki kaç beyte
milletinin dilinin kaybolduğunu inananlara güçlü bir şekilde cevap verir:
Mən Türkəm öz dilim iftixarimdir
Bir əvrən önüçəz naz dil varımdır
Kim demiş Qaşqayı dil mühtacıdır
Aslanıng quyruğu tilki tacıdır

Vatanının ve halkının acılarını, şahsi acıları gibi kendi kalp ateşinde pişirerek söz incilerini dizen Ayvazullah Safari,
işlediği konular ve o konulara yaklaşım tarzıyla, tam bir millet şairi ve gönül adamı portresi çizer. Birçok
mahrumiyetlere maruz kalmış olan milletine bazen de kızar, “il paygamı” şiirinin açılış kısmında, asimilasyon ve
baskı hakkında uyarır ve ihmallerden şikâyetçi olur ve onları uyanık olmaya çağırır:
Ayıq ol ayılmaz yatanım da var
Bir kaslı batlağa batanım da var
Mən qafıl sağıldım özgə yanına

48
49

Kız
Yurdunda

“İl” sözcüğü Türkiye de kullanılan “il” ile aynı anlamda değildir. Kaşkay sosyal yapısında
kullanılan addır.(il – tayfa- tire – bonku - oba - aile )
50

51

Kaşkay İlhanı
Erkek
53
Yiğit
52
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Su döktüm özgələr dəğirmanına
Ayılıp düşmanı səçing ayırıng
Dil inən bu elə rütbə qayorung 54
Barışmaz düşmanlar dil düşmanıdır
Dilindən qaçan Türk el düşmanıdır
Uşaq ki tanımır sol o sağını
Anası kör etmiş el ocağını
Kim sayar kim gəzir belə55 milləti
Olmuşdur dünyada qurbanlıq əti
hər dördü – beşi bir yerdən asılmış
karvanı soyulmuş yollar bosolmuş
dört milion san quzu dört milion ceyran
şovinizm çəngində56 yaralı al qan
ama sən bilmeyrəng hansı kimsədən
ayrılding köküngdən bir qola nədən
dört milion bağlıdır beş yüz milyona
göz yaşı döksədə çatır Ceyhuna
süzülür, düzülür bir sel yaranır
yenilməz, tükənməz bir el yaranır
İran’da yaşayan Türklerin başlarına getirilen oyunlar, Ayvazullah Safariyi çok rahatsız eder, sahte tarih düzeltip
kimliğini inkâr endenler karşısına direnip ve volkanik bir dağ gibi direncini tasvir ederek kimliğini gururla söyler:
Mən türkəm dilimdir yolum armanım
Varlığım dirliğim kimliğim şanım
Oğuzam aq yüzəm yüzü aq mənəm
Vulkanlı titrəməz dağlı dağ mənəm
Mən atam Altay’dır kimliğim Orxun
Yorulmaz dönəzəm bir axan Ceyhun
Mən otuz milyonam dəli domrulam

54

Rütbe qayorung = değerlendirmek
Böyle
56
Pencesinde
55

74

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Şovnizm başına gerək yomurulam
Dört milyon qaflanam sınmaz57 ağır el58
Qiratlı Köroğlu evim çamlı bel
Türkmənəm, Xalacəm, Qacar Avşaram
Seksan yıl yürəktə azmıştır yaram
Seksan yıl olmuşam qacır59 amacı
Susalmış usanmış özgə60 mühtacı
Sekasan yil dilimdən yoxtur xabərim
Olmuştur qanlı yaş gözdə səmərim
Ama sən usanma yoldaş, arxadaş
Mən Türkəm yenilməz Türk inən(ile) adaş
Zannetmə dört milyon qaflan dağılır
Bir qiha61 çəksələr yollar açılır
Bir nəfəs kafıdır62 qarlar pozula
Yanaqlar, dudaqlar, güləş yazıla
Qaşqayı sanki bir gömüş aynadır
Mühəbət bulağı döştə qaynadır
Ta ayna bütündür bir aslan görür
Sındırma sındırsang bin şer63 bağırır
Ve her zaman benzersiz bir cesaretle milletin yenilmez olarak görüp, bu yenilmezliği ise dilin varlığında görür:
Kimsə ki dili varı hər nə ser64 varı
uluslar içində yücə yer varı
dili ki besledəng65 şirin danışang66

57

Kırılmaz, yenilmez
İl, aşiret, kabile, ulus
59
Olumsuz temsili bir kuş türü
60
Yabancı
61
Feryat, bağırmak
62
Yeterdir
63
Aslan
64
İster
65
(Sen) besleten
66
(Sen) konuşan
58
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düşmanı döşündə67 durang çalışang
mən qalan dəğilim Araptan, Tattan
Koroğlu Ayvazı düşməz Qırattan
“Uçurum” adlı bir şiirde aşağıdaki beyitlerle gene asimilasyona karşı çıkıp ve kimliğinin, kökünün, dilinin ve
milletinin başka bir millet ve dile değiştirilmesinden ve yorumlanmasından şikâyet eder:
Almışlar əlimdən nazlı dilimi
Dilim yox çığırım dilim vay dilim
Ayılmaz yataqdan elim vay elim
Bu şirin her yerinde sürekli dil önemine vurgu yapıp, diline sahip çıkamayanın ve dilsiz olanın sonun iyi görmez,
“öyle bir insanın yaşamı maksatsız ve boştur” der. Ve gene kendi hakkına sahip çıkmayana öfkeyle haykırır:
Ay gayret düşkünü cəsartlı el
Kəstilər dilingi nədən yatmışang?
Kaşkay halkına olan baskı ve zulme dolaylı bir yolla bakıp, İran hâkimiyetinin hâlâ İngilizler ve Ruslar tarafından
idare olduğuna inanarak Kaşkay halkına olan zulmün sebebini, İngilizlerin İran’ın güneyinde Kaşkaylara yenildiğinde
görür. Aşağıdaki beyitlerde general öldüren Ayaz olayına değinerek, “İngiliz generalinin öldürülmesi bedelini neden
ben veriyorum” der:
Aldılar dilimi coğrafyamı
Pozdular Qaşqayı velayetini
Kâptan canını ayaz almıştır
İndi mən verəsim ğəramətini
Şiirlerinde Kaşkay Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya özen gösteren ve halkının duygularına tercüman olan
Ayvazullah Safari, halk şairi olarak tanılar. Ayrıca Ayvazullah Safari, dilde olan sözcükleri bile en iyi şekilde araştırır,
örneğin Türk dilinde “namert” kelimesinin eşdeğerinin bulunmamasıyla övünür. “Bir milletin bir şeye sahip olması
durumunda onun için kelime yaratılır ve Türkler için “namert” kelimesine ihtiyaç yokmuş” der:
Mən atam namrdə məna verməmiş
Gefəlti beslədəməz gayrət oğlanı
Dilimi bozduran düşmən dir bizə
Bac verməz düşəmənə Solət oğlanı
Halkının içinde kendi halkından olup diline önem vermeyen ve hatta hak aramalarını engelleyenlere çok sert tepki
gösterip onları “Mankurt” bilir:
Man kurt adlı kısa bir şiiri şu şekilde dir:
Gurnaş- gurnaş dayamışak baş başa
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Yatmışak ta bir uyardan buluşa
Haraylaram haray gəlməz hiç yerdən
İldən ilə xəbər tutmak bir birdən
Diriləring suruşmırak halından
Can verndə daraşırak dalından
Döşə vurdak qaşqayılık daşını
Bişirirək başta manqurt aşını
Türkü- farsı danışmaktan utanmak
Özəgələrə bac verməktən yusanmak
Ta ki nalam dört uşağı uyardır
Öz barmağım öz gözümü çıxardır
Yatmışlarıng uyardmağı qolaydır
Gör ki bizim yollarımız dolaydır
Sadece yedi beyitten oluşan bu şiir aslında yedi şah beyittir. Milletinin kaderinin değişmesini, sadece milletinin
kendisi tarafından yapılacağını vurgular ve dayanışma eksikliğinden şikâyet eder. Hayatı dirilik ve canlı olmakta
görüp ölü ibadeti ve sevgisini reddediyor. Anadili adlı ünlü şiirinde İran Türkleri arasında anadilini önemsemeyenleri
kınar, neden kendilerine değer vermemezliğine kızar ve insanların bu talihsiz durumdan çıkması yönünde öğütler
verir. Anadilin değerlerini sıralar, yüzyıllarca hükümetlerin dili olan Türk dilinin tarihinden bahseder ve çok anlamlı
benzetmeler yaparak “her kuş bile anası gibi ses çıkarıyor, biz neden bu kadar ihmal ediyoruz, biz bir kuş kadar bile
gayretimiz yok mu?” der.
Qarqa tək qaqlamaz bülbül cicəsi
Çəhələyər bağlarda anası təkin
Bizəlring bir quşça gayretimiz yox?
Hiç qacur olmaz göl sunası təkin
Anadilini insanlığın sembolü olarak görür, anadilini insan hayatında bir esas ve prensip olarak bilir ve “insanlığın
sembolüne değer vermeyen her kimseye ana sütü haramdır” der.
Adamlık nişanı ana dili dir
Bir dərin manalı peyğam dir sənə
Ay ana dili xar edən kimsə
Ananıg ağ sütü haramdır sənə
İran’da Farsçayı çok iyi bilen ve değer veren ama anadilini hiç önemsemeyen ve onu bir üstünlük olarak gören
Türklere bunun bir üstünlük olmamasını göstermek için, bugün İstanbul'un farklı bir duruma sahip olduğuna dikkat
çekerek Kabil (Farsın sembolik şehri) ve İstanbul’u (Türkün sembolik şehri) karşılaştırmak zorunda kalır:
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Özəgə dili danışdang kəlas görsədəng?
İstanbul baş dir ya kabil qəndhar
Bu şiirin başka bir beytinde, Türk dilli devlet ve imparatorlukları bahsettiğinde, bu karşılaştırmayı gene de yapıyor:
Su tökəmə şovenizm dəğirmanına
Gör kabil hardadır, İstanbul harda
Uyarmağı ve bilgilendirmeği hiçbir şekilde ihmal etmez ve her biri bir atasözü olarak adlandırılabilecek “gerayilisan”
ve “qoşmasan” gibi kendi yarattığı farklı biçimlerde çok sayıda kısa ve vezin şiirleri vardır:
Lâçın (gerayilisan)
Olandan ta ölənənçəz
Qəfəsdə
Düzdə
Dağlarda
Yâdıngdan çixmasın
Lâçın”
Sənə tarı qanat vermiş
………….
Bir allanan (qoşmasan)
Eşidəmişəm sən də eşit
Demişlər ki:
Bir kərəz allanan iki öğrənir
Biz iki allandık bir öğrənmədik!

Türkler arasında vatan ve toprak çok değerlidir, Ayvazullah Safari, şiirlerinde de bu önem oldukça yaygındır ve Türk
coğrafyası ister Kaşkay bölgesinde olan “Halaygan” ve “Dina” dağı ister Ağrı olsun, siyasi sınırları önemsemeden
vatan adlanıyor. Ayvazullah Safari’nin birçok şiirinde vatan tasvir edilmiş; vatanın maruz kaldığı tehlikelerden
bahsedilmiştir.
Şiirlerinde İran Türklerinin arasında kutsallık ve manevi değer taşıyan, Azerbaycan bölgesinde olan “Sehend”,
“Savalan” ve “Demavend” dağları da sürekli yer alan konulardır.
Səni gülistan eylərəm
Vətən canım sənə qurban
Görməlidir Dəmavənding
Həm Savalan həm Səhənding
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Asanak veya Bayati şeklinde olan aşağıdaki şiir de kolay bir şiir değildir ve bu şiirde, diğer Türk şairleri gibi, dağın
rolü çok renkli ve çarpıcıdır. Şair, dağı sırdaş olarak biliyor, bu şiirde, Türklerin önemli yurdu olan Azerbaycan’ı
vurgulayarak, Kaşkay ve Azerbaycan Türklerinin akrabalıklarını göstermek için bir dağ vasıtası ile Kaşkay
Türklerinden Azerbaycan’ın kültürel ve tarihi başkenti olan Tebriz’e selam gönderiyor:
Uyan o yana bir bax
Sabır’ı soyana bir bax
Mənim yanıq bağrımı
Dağlı qoyana bir bax
Dayan bax düzə dağlar
Dayaq ol bizə dağlar
Qaşqaydan bir salam
Apar Təbərizə dağlar
Dağlar ay yağı dağlar
Ellər oturağı dağlar
Sizi xəzan çürütür
Bizi el dağı dağlar
Dağlar ay uca dağlar
Günümdür gece dağlar
Analar bəslədən gül
Geddi taraca dağlar
Ayvazullah Safari şiirlerinde, diğer Milliyetçi Türk şairleri ve aydınları gibi, sürekli Türk birliği konusuna vurgu yapıp,
bu birliği Entelektüel birlik, dil birliği, Fikir birliği ve benzeri olarak görüyor. Böylece Türk coğrafisinin her noktasını
benimseyip şiirlerinde yer vermiştir. Örneğin “Türkiye’den bir rüya” adlı şiirinde onun hayal gücü Ağrı Dağları’ndan
geçer, bir yandan Kerkük’ten nefes alır ve Van Gölü'ne saygı ile eğilir:
Çırpınıp çaldı qanat sanki güvərçin ürəğim
Xayalım ağrıdan aşıp olup aydın ürəğim
Uğradı Qaf nəfəsi canıma sağdan və mənim
Sol gözüm Kerkük’e baxıp genə soldu çəmənim
Əllərim döşdə baş indirdim əziz Van gölünə
Mənim azarlı tənə hediyə verən can gölünə
İstanbul ile gurur duyuyor ve ona en iyisini diliyor:
Dünyayı düz yola salmış bizim aydın yolumuz
Qoy uca başlı qala düunyada İstanbullumuz

79

YOLUMUZ 1.SAYI MART 2020

WWW.YOLUMUZDERNEK.COM

Qılıcım oynadı bağladı tevahhuş yolunu
Türklərə təqdim edibdir Avrupa səmbulunu
Azerbaycanları ikiye ayıran Araz nehrinin aradan silinmesini ve Azerbaycanların birleşmesi boğazını alan bir dilektir
ki onu şöyle dile getiriyor:
Söylərəm baştan ayaq soydaşıma sır sözümü
Bilməyən kimsələrə qoy tanıdam mən özümü
Xazaram Qırqız Oğuz Uyguram Altay evimiz
Gök oğuz gök Türk atamız ay evimiz
Qəmli göynüm daralıb bir dilək almış boğazı
Tur mənim hayıma hoy ver! Aradan sil Arazı
Evet, Ayvazullah Safari Keşküllü İran'da Türk dilinde kitap yayınlama konusundaki yasaklıklara rağmen Türkçe
kitaplar ve Kaşkay Türkleri ile ilgili Farsça kitaplar yayınlayıp İran Türklerinin dili, kültür ve edebiyatına büyük
katkılarda bulunmuş biridir.
Türk birliği umudu edebi eserinde çok hassas ve dikkatli olduğu temalardan biridir. Şiir silahıyla zalimlere saldırır,
doğruları över, gençliği uyarır ve insanların acılarına ve dertlerine merhemdir.
Kaşkay Türkleri içinde milli şair olarak tanınan Ayvazullah Safari Türkçe şiirlerinin yanı sıra birçok Farsçaya dediği
şiirleri de olmuştur. Ancak kendisi “yeter artık bizim diğerlerine hizmet etmemiz” Farsça şiirlerini yayınlamayı
reddediyor.
Ancak Farsça şiirlerinin teması da milliyetçilik ve İran Türkleri hukukuna ilişkin şiirlerdir.
Ayvazullah Safari Keşküllü ve Kaşkay edebiyatında yeni terimler
Türk edebiyatında köklü bir geçmişi olan şiir türünde tarihî dönem içerisinde çok önemli eserler yazılmıştır. Şiirde
olan terimlerde tarih boyunca binlerce kez tanımlanmıştır. Şiirde hecelerin sayısı veya niteliği (uzunluk, kısalık)
bakımından birbirine denk olması ile oluşan ölçü birimleri “vezin” veya “ölçü” kavramıyla adlandırılır. Türk şiirinde,
tarih boyunca hece ölçüsü ve aruz ölçüsü kullanılmış, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ise vezinsiz şiirler de
yazılmaya başlanmıştır. Önceki bölümlerde değindiğimiz gibi Ayvazullah Safari Kaşkay Türklerinde vezinsiz şiirlerin
öncüsü olmakla birlikte birkaç yeni ölçünün de mucididir.
Ayrıca Ayvazullah Safari Türk şiirlerinde olan terimleri de oldukça öz Türkçeleştirmiş ve Kaşkay Türkçesinde yatkın
olan sözcükler seçmiştir. Aşağıda ki bölümde önce bu terimler ve daha sonra Ayvazullah Safariye ait olan yeni
vezinler tanıtılmıştır:
KAFİYE: İstanbul Türkçesinde Uyak olarak bilinen, şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev
bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğini ARXAÇ olarak adlandırmıştır. Kendisi bu
sözcüğü Kaşkay halı dokumacılığında uyumluluğa sebep olan bir teknik adından aldığını söylüyor.
BEYİT: iki mısradan meydana gelen nazım parçasını da DÜZÜM adlandırmıştır.
Mısra: İstanbul Türkçesinde dize olarak adlandırılan şiirin temel birimini TAYDÜZÜM adlandırmıştır.
REDİF: görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasına da Kaşkay Türkçesinde
DÜZGÜ denmiştir, Ayvazullah bu sözcüğün rahmetli Mohammad Naderi Dereşorlu tarafından önerildiğini de Yetim
Yal kitabında yazmıştır.
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MATLA: Divan edebiyatında bir şiirin ilk beyti bilinen MATLA sözcüğü yerine Ayvazullah Safari tarafından
BAŞDÜZÜM denmiştir.
MAKTA: Divan edebiyatında bir şiirin bilinen beyti bilinen MAKTA sözcüğü yerine Ayvazullah Safari tarafından
BAŞDÜZÜM denmiştir.
ŞAH BEYİT: bir şiirin en güzel ve güçlü beyti olan şah beyit Ayvazullah Safari tarafından BAYDÜZÜM
adlandırılmıştır.

Ayvazullah Safari tarafından adlandırılmış olan yeni şiir biçimleri:
Ölçü, biçim (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır. Bütün
Türk lehçelerinde olduğu gibi Kaşkay Türklerinde de farklı biçimler de şiirler bulunmaktadır, genelde Türk dünyası
şiirinde hece sayısı bakımından yedi, sekiz, on bir, on dört ve on beş heceli şiirler en yaygın olanlardır. Kaşkay
Türklerinde de bu biçimlerde oldukça şiir ve şair olmuştur, aslında Kaşkay Türklerinin klasik Şiir biçimi şunlardır:
-

ASANAK (BAYATİ) – Yedi Heceli
Geraili – Sekiz Heceli
Qoşma – On bir Heceli
Divani – On dört Heceli
Şah Hatayı – On altı Heceli

Ama Ayvazullah Safari Türk dilinde olan heceler sayısı ve dizilişini değiştirerek yeni biçimlerde ortaya koymuştur.
Aşağıda bu yeni biçimler birer örnekle tanıtılmıştır:
BEŞLİK: Adından de anlaşıldığı gibi her mısrası beş heceden oluşan bir şiir biçimidir. Bu biçimde ilk şiiri Arsalan
Mirzai Kaşkay Türklerinin diğer milli şairi söylemiştir:
Ülgər
Alıp tavanım / O kəman qaşıng
Qəst edip canım / Havalı başıng
Əfəsil oynama / Coşup qaynama
Dəyib aynama / Gözəlim daşıng
Peymanam boştur / Ürəgim xoştur
On dört- on beştir / Gözəlim yaşıng
Güllərim solar / Gözəlrim dolar
Ürəgim olar / Səning sırdaşıng
Götürdəm yağlıq / Sazınan sağlıq
Bir damaq çağlıq / Qaynayar aşıng
Götür dubağı / Ayna- darağı
Güldür dudağı / Tökəmə sən yaşıng
Gidər o turar / Ürəgim yarar
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Qəlbimi yorar / Qanlı savaşıng
Gidər o baxar / Məni bıraxar
Arslan axır / Yazılar daşıng
(Şair: Arsalan Mirzai)
EKSİ ASANAK: Kaşkay Türkçesinde yedi heceli şiirler Asanak (Bayati) olarak bilinir. Adından da belli olduğu gibi bu
biçim Asanaktan eksik bir biçimdir yani Yedi hece yerine altı hecelidir:
Bəlalı baş
Nə var daha gələ / Bəlalı başlara
Bir baxan olmadı / Bu qanlı yaşlara
Bir damça qan damar / Coşar yola düşər
Bu dünyanıng gözü / Qızıl gülə düşər
Uzaq uzaq yola / Gözüm baxar o yaşar
Qoy ta mənim işim / Ola bir intizar
Hər gündə mən işim / Bir intizar olar
Darıxma göngülüm / Qışda bahar olar
Bir tarı qasıdı / Baş edər intizar
Bir əldə lir kitap / Bir əldə Zualfqar
Çal ay günüm ta ay / döşüngdə mat ola
Bir daha sərnegün / lat o mənat ola
Dindir si tarımı / Soyma qərarımı
Bircə gülüm açıl / Bəzəd baharımı
Götür bu dünyanıng / Tarixda yasını
Dardaki başlarıng / Gəl al qısasını
Bir bağça beslədər / Bir damça qanlı yaş
Gözəl ayağınga / Kimlər qoyası baş!
Bəxətim oyaq dəğil / Ay üzüngü görəm
Hanı səadətim? / Yolungda can verəm
EKSİ QOŞMA: Ayvazullah Safari Kaşkay Türkçesinde 11 Heceli (3-3-5) şeklinde ki koşmalardan yola çıkarak 10 heceli
şiirler (2-3-5) şeklinde yeni bir vezin ortaya koymuş ve onu EKSİ QOŞMA adlandırmıştır: (Aşağıda ki kaç beyit Ay Ayrılığı adlı
şiirden alınmıştır)
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Ceyəran sənə çöl mubarək olsun
Bülbül sənə gül mubarək olsun
Ellər sizə yol mubarək olsun
Olan sənə el mubarək olsun
Ayrılma sən eldən ki amandır
Ayrılma ki yaxşı gün yamandır
ARTI QOŞMA: Kaşkay Türkleri ve birçok diğer Türk lehçeleri şiirlerinde 11 heceli şiirler Koşma olarak bilinir.
Ayvazullah Safari de buradan gene 12 heceli şiirlerle yeni bir vezin ortaya koymuş ve ARTI QOŞMA adlandırmıştır:
Tur(dur) ahay gözəlim bir uyan yuxudan
yaz olub çölə bax gül o gülzara
süzülüb yerişər qabağa səmənim
saçı zinhara bax zülfü Şahmara bax
qıbaxar ürəgim olar ox amacı
qapısında canım çəkilər dara bax
EKSİ DİVANİ: Kaşkay Türkleri ve birçok diğer Türk lehçeleri şiirlerinde 14 heceli şiirler Divani şiirlerdir. Ayvazullah
Safari de buradan gene hece sayısını bir azaltarak 13 heceli şiirlerle yeni bir vezin ortaya koymuş ve EKSİ DİVANİ
adlandırmıştır:
Bıldır ki şairden bir aşıq indi qalmış
Bir işləri baştan dolaşıq indi qalmış
Bıldır ki yazıng gülləri solmuş sufalmış
Bax gör nə varı, bir yaz ki gülləri solmuş!
Ölçüsüz ve uyaksız yazılan, belli kurallara bağlı olmayan şiirler de Ayvazullah Safari tarafından Kaşkay Türkçesine
geçmiştir. Ayvazullah Safari bu şiirler için de özel terimler kullanmıştır. Bu çeşit şiirleri kısa veya uzun olduğuna göre
ikiye ayırmıştır:
Kısa olana AĞCA QOŞMA uzun olana ise YENGİ QOŞMA adı vermiştir.
Ayrıca vezinsiz şiirleri heceleri sayısına göre de ikiye ayırmıştır:
11 heceli olanlara Qoşmasan sekiz heceli olanlara ise Gerailisan demiştir.
Ayvazullah Safari bu yeni vezinlerde de çok temiz ve dikkatli şiirler sunmuştur.
Kaynaklar
1.

2.
3.
4.
5.
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Kaşkay şivesinden yazın örneği
Konu: Yabancı dilden tercüme
Yazar: Antoine De Saint-Exupery
Unvan: Le petit prince
Çevirici: İsa Doğanlı

1. Bölum:

Altı yaşarlığımda, bir pitik68 oxudum. Adı "gərçək mətəllər"idi. Bu pitik, yaşlı cəngəllərdən danışırdı.
Onung içində bir göz qamaştıran görüntü gördüm. Bir "buwa" ılanı bir canavarı uturdu.
Buna bəngizər bir görüntüyüdü:

Pitikdəki mətəl belə deyirdi:

68
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Bu ılanlar öz şıkarlarını elə çeğinəməmiş, dirri - dirri uturlar. Ondan sonra, daha yerlərindən tərpəşə
bilməyirlər! Yemək qarınlarında sinib canlarına singənəçən də altı ay düşüb yatırlar!
Bunu oxuyandan sonra cəngəlləring içindəki olanlara, çox düşündüm69. Sonra başladım boyaqlarınan
çalışmağa, çox talaşdan sonra birinki nağışımı yaratdım.
O belə bir zad oldu:

Qozunan70, çəkədiğimi böyüklərə görsədib onlardan soruşdum:
"buna baxanda qurxu düşür canıngıza?"
Bir baxıb dedilər:
"nəyə gərək bir börkdən qorxang?!"
Mənim çəkədiğim zad, bir börk dəğilidi! Bir böyük fili qarınında sindirən71 bir "buwa" ılanıyıdı! Gördüm
angar anglaya bilməyirlər. Bu kəşə götürdüm ılanıng qarınınıng içini də çəkədim. Axı gərək var zadı onlar
için açıxlayang! İkkinci nağışım beləyidi:

Böyüklər mənə dedilər, daha içi gözükməyən ya içi gözükən ılanlarıng çəkdiğini qoyam qırağa da,
başlayam bir az tarıxınan yer bilimiyinən sayqışınan, dil bilimi örgənəm.
Beləliğinən mən də altı yaşarlıqda nağış çəkmək təkin bir gözəl hünəri, burru72 qoydum qırağa!
Birinkiyinən ikkinki nağışlarımıng bəğənilmədikləri, məni çox umudsuz edmişidi. Böyükləring öz əlində
olsa, heç zaddan baş çıxarda bilməzlər.
69

Fikir etdim
qozalaqlığınan
71
əzib həzim edən / həzm edən
72
Kökdən
70
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Var zadı da bircə - bircə onlar için açıqlamaq, uşaqları yorur. Özüm için ayırı bir iş bulasıyıdım. Beləliğinən
getdim uçağan73 oldum. Olur deyəng az - çox bu göğ kurranıng var yerini dolanmışam. Yer bilimi də
gərçəkdən mənə çox qulluq etdi. Bir baxışda başarıram çini arızunadan aralayam! Adam gecəning
qaranlığında itgin düşəndə, yer bilimi çox işindən gəlir!
Mən elə bu yolunan dirriliğimdə çox böyük baş adamlarınan qarşılaşmışam, çoxunu yaxından tanayıb,
onlarınan dirrilik edibəm. Genə də baxışım belələrinə heç dəğişilməyib.
Birini azca bilgin görmüş olsam, yanımda saxladığım birinki nağışımınan onu ağır - yüngül edmişəm
görəm gərçəkdən bir zad yükkündə vardır, ya yow.
O da tez qayıdıb deyib:
"bu bir börk dür!"
Onda daha mən beləsiyinən, "buwa" ılanlarından, yaşıl cəngəlliklərdən ya da ulduzlardan burru
danışmayıbam.
Özümü onung buyunda alçaq edib, yönlətidən74 çowgandan, bir də gəzəğənləring75 nicəliğindən
danışmışam.
O da bir mənim təkin bilgin adamınan tanış olduğu için çox səvinmişdir.

73

Howaçı \ uçaqçı \ xələban
Siasətdən
75
Kurra \ səyyarə
74
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بیرینجی بؤلوم


آلتی یاشارلیغیمـدا ،بیر پیتیک 76اوخودوم .آدی"گرچک متللر"ایدی .بو پیتیک ،یاشلی جنگللردن دانیشیردی .اونونگ
ایچینـده بیر گؤز قاماشتیران گؤرونتو گؤردوم .بیر "بووا" ایالنی بیر جاناواری اوتوردو.
بونا بنگیزر بیر گؤرونتویودو:

پیتیکـدهکی متل بئله دئییردی:
بو ایالنالر اؤز شیکارالرینی ائله چئگینهمهمیش ،دیرری  -دیرری اوتورالر .اونـدان سونرا ،داها یئرلرینـدن ترپشه بیلمهییرلر!
یئمک قارینالرینـدا سینیب جانالرینا سینگنهچن ده آلتی آی دوشوب یاتیرالر!
بونو اوخویانـدان سونرا جنگللرینگ ایچینـدهکی اوالنالرا ،چوخ دوشوندوم .77سونرا باشالدیم بویاقالرینان چالیشماغا ،چوخ
تاالشـدان سونرا بیرینکی ناغیشیمی یاراتدیم .او بئله بیر زاد اولدو:

76

کیتاب  /کتاب

77

فیکیر ائتدیم
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قوزونان ،78چکدیگیمی بؤیوکلره گؤرسدیب اونـالردان سوروشدوم:
"بونا باخانـدا قورخو دوشور جانینگیزا؟"
بیر باخیب دئدیلر:
"نه یه گرک بیر بؤرکـدن قورخانگ؟!"
منیم چکدیگیم زاد ،بیر بؤرک دگیلایدی! بیر بؤیوک فیلی قارینینـدا سیندیرن 79بیر "بووا" ایالنیایدی! گؤردوم آنگار آنگالیا
بیلمهییرلر .بو کشه گؤتوردوم ایالنینگ قارینینینگ ایچینی ده چکدیم .آخی گرک وار زادی اونـالر ایچین آچیقالیانگ!
ایککینجی ناغیشیم بئلهایدی:

بؤیوکلر منه دئدیلر ،داها ایچی گؤزوکمهین یا ایچی گؤزوکن ایالنالرینگ چکدیگینی قویام قیراغا دا ،باشالیام بیر آز
تاریخاینان یئر بیلیمیاینن سایقیشینان ،دیل بیلیمی اؤرگنم.




78

قوزاالقلیغینان

79

ازیب هزیم ائدن  /هضم ائدن
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بئلهلیگـینن من ده آلتی یاشارلیقـدا ناغیش چکمک تکین بیر گؤزل هونری ،بوررو 80قویدوم قیراغا! بیرینکیاینن ایککینکی
ناغیشالریمینگ بگنیلمهدیکلری ،منی چوخ اومودسوز ائدمیشایدی .بؤیوکلرینگ اؤز الینـده اولسا ،هئچ زاددان باش
چیخاردا بیلمزلر.
وار زادی دا بیرجه  -بیرجه اونـالر ایچین آچیقالماق ،اوشاقالری یورور .اؤزوم ایچین آییری بیر ایش بوالسیایدیم .بئلهلیگـینن
گئتدیم اوچاغان 81اولدوم .اولور دئینگ آز  -چوخ بو گؤگ کوررانینگ وار یئرینی دوالنمیشام .یئر بیلیمی ده گرچکـدن منه
چوخ قوللوق ائتدی .بیر باخیشـدا باشاریرام چینـی آریزونادان آراالیام! آدام گئجه نینگ قارانلیغینـدا ایتگین دوشنـده ،یئر
بیلیمی چوخ ایشینـدن گلیر!
من ائله بو یولونان دیرریلیگیمـده چوخ بؤیوک باش آدامالرینان قارشیالشمیشام ،چوخونو یاخینـدان تاناییب ،اونـالرینان
دیرریلیک ائدیبـم .گئنه ده باخیشیم بئلهلرینه هئچ دگیشیلمهییب.
بیرینی آزجا بیلگین گؤرموش اولسام ،یانیمـدا ساخالدیغیم بیرینکی ناغیشیمـینان اونو آغیر  -یونگول ائدمیشم گؤرم
گرچکــدن بیر زاد یوککونـده واردیر،یا یوو.
او دا تئز قاییدیب دئییب:
"بو بیر بؤرک دور!"
اونـدا داها من بئلهسیاینن" ،بووا" ایالنالرینـدان ،یاشیل جنگللیکلردن یا دا اولدوزالردان بوررو دانیشماییبام.
اؤزومو اونونگ بویونـدا آلچاق ائدیب ،یؤنلتیدن 82چووگانـدان بیر ده گزگنلرینگ 83نیجه لیگیـنـدن دانیشمیشام.
او دا بیر منیم تکین بیلگین آدامـینان تانیش اولدوغو ایچین چوخ سوینمیشـدیر.

80

کؤکدن

81

هوواچی  /اوچاقچی  /خلبان

82

سیاستـدن

83

کوررا  /سیاره
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قاشقایی ائلینده توی تؤرنی
نفیس سینافر
بو یازی "اوزان" درگی سینینگ بیرینجی سایی سیندا یایینالنمیشدیر.

دوغانینگ باش قورالی جانلیالرینگ دوغماسی و تؤرنمهسی دیر .زامان ایلرلهدیکجه اینسان توپلوموندا بو قوراال بویون أگمک،
گؤز قاماشتیران تؤره لرینن قوتالنیبدیر .ائولهنیب سویالری سویالندیرماق ایچین هر اولوس آراسیندا چوخلو تؤرهلر و دبلر
اورتایا قویولوبدور .چاغداش دؤنمده اینسانالرینگ باخیش آچیالرینینگ دگیشدیگی ایچین بو تؤرهلر ،چوغراق ایشلملرینی ألدن
وئرمکده دیر ،قاشقایی ائلی کؤچری اولدوغو ایچین یاخین چاغالرا چان بو تؤرهلری قوروماغا چالیشیبدیر.
آما ایندیلر کؤچریلیکدن اوزاق دوشوب شهر یاشامینا قوشولماق ،یاواش-یاواش تؤرهلرینینگ اونودولماسینا و یئنگی دبلرینگ
أسکی دبلرینگ یئرینه اوتورماسینا یول آچیبدیر.
قاشقایی تورکلری آراسیندا سوبای قالماق چوخ أکسیکلیک و آشاغیلیق ساییلیر .سوبایالرا یاخچی گؤزونن باخیلماز و
سوبایالرینگ تئز زاماندا ائولنمهسی ایسته نیلیر .
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قاشقاییالر ایچین ائولنمهنینگ أن گؤزل سونوجالریندان بیری اوشاق اگهسی اولماق دیر .اؤزللیگینن اوغالن اوشاقالری قاشقایی
عاییلهلرینده چوخ دگرلی و اؤنملی یئر وارالری دیر .اوغالنالر بیر یاندان عاییلهنینگ سویونو دوام ائتدیریر ،او بیر یاندان دا گوجلو
بیر ایشچی و ساواشچی دیرالر .چوخو آنا و آتاالر قیز اوشاغینی اؤزگه مالی بیلرکن ،اوغالن اوشاغینی داها آرتیق سئویب و
سایارالر .اوغولو اولمایان بیر ائوینگ اوجاغینینگ کور اولدوغونا اینانارالر .اوغولالری اولمایان اوباالر بونو باشآشاغیلیق بیلرلر.
اوغالن دوغمایان خاتینالر و یا تک اوغالنالری اؤلن یاشلی خاتینالرینگ بیر پاراسی کیشینینگ ایستگی اولمادان بیله گئدیب
أرلرینه جاهال خاتین ایستهمکلری گؤرونوبدور(*).
بو یازیدا قاشقایی توی تؤرنلریندن قیسا بیر تانیتیمیمیز اوالجاقدیر.
بو یازیدا گلن بیلگیلرینگ قایناغی  06یاشیندا اوالن رودابه خانیم احمدینژاد قراچه؛ قرهچایی تایفاسی،خان احمدلی تیرهسیندن
دیر .بیر پارا بؤلوملر دوکتور منوچهر کیانینینگ "سیاه چادرها" کیتابیندا چئویریلیبدیر .او پاراگرافالر بو سیمگه اینن(*)
بللهنیبدیر.

قاشقایی تورکلرینینگ توی دبلری:

قاشقایی ائلینده سوسیال قات آییریمی چوخ اؤنملی دیر .ائلینگ توپلومسال قورولوشو سوی اؤزرینه دیر .بونا گؤره هر ائولیلیک اؤز
قاتیندان اوالن بیری اینن اولمالیدیر .جاهالالر اؤز قاتالریندان اولمایان بیری اینن ائولنهبیلمزلر .خانالر و کالنترلر هئچ حالدا
قیزالرینی آشاغی قاتدان اوالن بیرینه وئرمزلر .چوخ قیزالر واریمیش کی بو قوراال گؤره ائولنه بیلمهییب .ایندی چوخ تیرهلر
آراسیندا بو قورال داها آزالیب دیر.
چاغداش یاشامدا بیر ائولیلیگینگ باشالماسی گنلده بیر قیز و اوغالنینگ گؤروشوب تانیشماسی اینان اولور .آما یاخین گچمیشده
ائولیلیکلرینگ پایاسی آنا و آتانینگ ایستگی و بگنیسی اینن اولوردو .بو ایستگینگ أنگ باسقین دورومو" گؤبککسمه" تؤرهسینده
ایدی .یاخین قوهومالر آراسیندا بیری بیرینینگ آردیندان دوغوالن ایککی اوشاغینگ گؤبگی کؤرپهلیکده کسیلیردی ،یانی بونالر
کؤرپهلیک چاغالریندا آداخالنیرمیشالر .بیر پارا وقتلر اوشاق دوغوالندا ماماچاالر شوخلوغونان قاریشیق بو قونویو اورتایا آتیرالر.
یانی او توپلومدا اوالن اوغالن آناسینا ،یئنگی دونیایا گؤز آچان قیز کؤرپهسی اینن اوغلونونگ گؤبک کسمه اولماسینی
اؤنرهررمیشلر .اوغالن اوشاغینینگ آناسی گلیب قیزینگ گؤبگینی اؤزو کسیرمیش یا دا ماماچاالر او خاتینینگ نییتی اینن گؤبکی
کسیرمیشلر .بئلهلیگینن گؤبککسمه اینن اوشاغینگ گلجکده کیمینگ اینن ائولهنهجگی آنا-آتا ایستگی اوزوندن بللی اولورموش.
بیر آییری اؤزل دوروم قیزی "قان یئرینه" وئرمکدیر .بیر پارا ائولیلیک لر قاشقایی ائلینده ایککی قانلی تایفا آراسیندا اوالر ،بو
دورومدا قان تؤکولمگه دور دئمک ایچین سوچلو تایفادان بیر قیز اوبیرسی تایفایا گلین اوالراق قان یئرینه وئریلیر .بو
ائولیلیکلرینگ آدی"قان یئرینه" دیر.
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گلینلری أر اوباسی چوخ اینجیدنده دئیرلر :میه قیزیمیزی قان یئرینه وئرمیشیک!؟ بئلهلیگینن قیز یاشامینی آتاسی ،قارداشالری
و تایفا یا تیرهنینگ اوبیریسی اؤگهلرینه گؤره یاندیرمیش اولوردو ،آمما بو اؤزگئچلیک’اینن ائل و تایفایا باریش گتیرمیش اولور.
قاشقای تورکلرینینگ ائولیلیکلری گنلده قوهوم آراسیندا اوالر .یوخاریداکی اؤزل دورومالرینگ هئچ بیری اولمادیغیندا آنا-
آتاالر بگندیکلری قیزی اوغالنا اؤنریرمیشلر ،اوغالن دا گنلده آنا-آتانینگ سؤزو اوستونه سؤز گتیرمهییب اونالرینگ بگندیک
لری قیزی قبول ائیلهیرمیش.

ائولیلیک آشاماالری:
ائلچیلیک یا سووجولوق :ایلک باشدا اوغالن عاییلهسی اینن تانیش و گووهنیلن بیر آغساققال یوخسا آغبیرچک ،قیز اوباسینا ساری گئدیب
قیزالرینا"ایستکچی" اولور .قیزینگ گؤروشو آلینمادان آتاسی اؤزو دوغرو بیلدیگی تصمیمی توتارمیش ،گنلده قیزینگ آناسینینگ
دا باخیشی سوروشولمازیمیش .قیز اوباسینینگ اونایی آلیناندان سونرا "سووجوالرینگ" گلمهسینه یول آچیالر .آسیل ائلچیلیک
ایچین اوبانینگ آغساققالالری قیز ائوینه ییغیشیر و کسین سؤزو آلیرالر .بو تؤرنده گنلده خاتینالر اولماز ایدی آما بیر پارا
عاییلهلر اوغالنینگ آناسینی دا آپارارمیشالر.

 باشلیق کسمک:بو تؤرنده تانیلمیش و گنلده یوکسک قاتالردان اوالن آغساققالالر باشلیق ایچین گلیرلر .بو اوتورومدا خاتینالر و کیشیلر آییری
اوتورورالر .او گئجهنینگ یئمگی و خرجلری اوغالن اوباسینینگ بوینوندادیر .اوغالن اوباسی گچچی یا اوغالق یا قوزو أتی ،قند،
دوگو ،یاغ ،چای ،تنباکو و باشقا یئملی– ایچملیلری اؤزلری اینن آپاریرالر .بو آپاردیقالرینینگ آدی"بایروزو"یا"پایروزو"دور.
اوغالن اوباسیندان نئچچه خاتین بایروزویو قوناقالری آغیرالماق ایچین حاضیرالییب و یئمکلر بیشیررلر.
بو تؤرنده اوالن آدامالر گنللیک’اینن تایفانینگ بؤیوکلری اولدوقالری ایچین ائله بو گئجه ایککی عاییلهلر آراسیندا باشلیق
کسیلیر و بیر کاغاز یازیلیر و ایمزاالنیر .تویدا بو کاغازی محضره آپاریرالر .توی تؤرنینینگ گونو و مهریه ده بو گئجه بللی اولور.
بئلهلیگینن بو ایش تام کسینلهشیر.
باشلیق پولو گنلده قیزا "پشه"(جئهیز) آلماق ایچین آلینیر .باشلیغینگ نئچچه اولدوغو قیزینگ سوی-ساپی ،گؤزللیگی ،کیملیگی
و تایفاسینینگ بؤیوکلوگو و گوجونه باغلی دیر .قوهوم آراسیندا ائولیلیکلرده باشلیق داها آز اولور آما اؤزگه تایفاالر و تیرهلر ایچین
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دگری اوسته گئدیر .باشلیق مالالری نقد پول بیر پارا وقت قویون ،دوه یا آتدان اولوشور(*) .ایندیکی چاغدا آرتیقراق پول آلینیر.

شال-انگشتر(شال-أنگوشتر)تؤرنی یا نیشانا بندی:باشلیق کسمک گئجهسینده خاتینالر کیشیلرینگ ایشی کسینلشدیرمهسینی گؤزلهیرلر .کاغاز ایمزاالناندان سونرا خاتینالر شال-
أنگوشتر تؤرنینی کیل چکمک(تویالر و سئوینجلی اوالیالرا اؤزل بیر تور سس دیر؛ خاتینالر أللرینی آغیزالرینینگ قاباغینا
قویوب بوغازدان سس چیخاردارالر)اینن باشالرالر .اوغالنینگ عاییلهسیندن ساری ،قیزا سووقاتالر وئریلیر .قیزا نئچه تیککه
قیزیل و نئچه قاوارا بئز و یا یئرلی گئییملری پای وئریلیر .داها أسکیلرده قیزیل آز اولدوغو ایچین تکجه سیرادان و قیزیل اولمایان
بیر اوزوک قیزا وئریلیرمیش.
بو تؤرندن سونرا ایکی اوبا آراسیندا گئد-گللر باشالنار .گچمیشده آداخلیالر چوخ گؤروشه بیلمزدیلر ،تکجه عاییلهلر گؤروشنده
بو اوالسیلیق جاهالالر ایچین یاراناردی .باشلیغینگ پولویونان قیزینگ آنا-آتاسی گئدیب قیزا آلیش-وئریش ائدرلر .قیز
اوباسینینگ حاضیرالدیقالرینا "اؤرتو یا اؤرتوک وئرمک" دئیرلر.
گلینینگ اولمازسا اولمازی میخک-ملهودور .چون بو ایکی توخوم اولدوقچا ایگیلی-عطیرلی دیرلر .تویدان ایلری قیز اوباسینینگ
قیزالری و خاتینالری ییغیشیب گلین ایچین بزکلر دیزرمیشلر.
بو سوسگهلر میخک،مهلو/ملهو،داشالر و بویاقلی مونجوقالردان(مینجیق) اولوشور .بو سوسگهلر قولباغی ،بویونباغی/بویماق،
چنهآلتی آسمالیغی ،آدما ،بازیبندلر و دوواق/دوباق سانجاغی دیر.
قیز اوباسیندان نئچه باشاراجاقلی خاتین قیزا گلین پالتاری تیکیرلر.گلینینگ گئیدیگی پالتار کسین یئنگی اوالرمیش .اوغالنینگ
گئییمی ده اؤز اوباسیندا تیکیلیر.
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اوخچولوق /اوخوچولوق:
تایفاالر،تیرهلر و بونکوالر بیربیریندن ایراق اولدوغالری ایچین تویا چاغیرماغا آتلیالر گرکیر.آدالری "اوخچو" یا "اوخوچو"یا
"اوخودچو" اوالن بو آتلیالرینگ ایشی قوناقالری تویا چاغیرماق دیر .گنلده قوناقالر اوچ ،بئش یا دا یئتدی گون تویدان قاباق
چاغیرالنیرالر .اوخچوالر آتالرینینگ بویونونا بویاقلی یاغلیقالر(دستمال/مندیل) باغالرالر .اوخچوالر بو چادیردان او چادیرا
گئدیب قوناقالری چاغیرارالر و قارشیلیغیندا زحمتیانا اوالراق تویا اوخونموش قوناقالردان سووقات آالرالر .اوخچو سووقاتی
پول اوالندا آدینا "اوخچو پولو" دئیرلر،بیرپارا تیرهلرده بو سووقاتا "پارنج"(آیاق ساغلیغی)دئییلیر.
خینا باغالماق(خینا گئجهسی):تویونگ آخشامی یانی دوننگ گئجهسی اوباالردا خینا
باغالنار .کورکن اوباسیندان نئچچه یاخین قوهوم آت یا دوه
بزهییب قیزینگ ائوینه گئدرلر .اوغالن اوباسینینگ
خاتینالری قیزینگ ساچچی،أللری و آیاقالرینا خینا
یاخارالر.
وارلی عائله لر اؤزلری’اینن اوستا(چالقیچی) و ساز(زیرنا)
–ناغارا دا آپارارالر(*).
بیر پارا چاغالر قیزینگ آتاسی ایجازا وئریرسه آساناکالر
اوخونور،کیل چکیلیر .اوغالن ائوینده ده کورکنه خینا
یاخارالر.

توی حاضیرلیقالری :تویا یاخین چاغالردا بیر پارا سووقاتالر قیز اوباسیندا حاضیرالنار .بو سونومالر جوراب ،توتون تورباسی،چنته،یاغلیق،کؤینک و
جئجیم دیر .رشمه آدیندا بیر ایپ ده آتلیالر ایچین هؤرولر(*) .
بونالری گلین تویدان سونرا گیردک آچماق گؤروشونه گلن قوناقالرا سوناجاقدیر .قیز اوباسیندا بیر پارا یاستیق،قندقابی تکین
زادالر

دا

جئهیز

اوالراق

تیکیلیر.

تویونگ

بوتون

خرجی

اوغالن

ائوینینگ

بویونوندا

دیر.

اوغالن ائوینینگ خرجی و ایشی چوخ اولدوغو ایچین هاممی تیره-تایفا کؤمکلشر .بو کؤمکلر اودون ییغما ایشی ،اوخوچولوق،
چادیر قورماق تکین ایشلردیر .اودون ییغما أنگ اؤنملی ایشلردن بیری دیر .بیر پارا قوهومالر داغا گئدیب توی اوباسی ایچین
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اودون ییغارالر و بو اودونالرا بویاقلی یاغلیقالر باغالییب موتلولوق دیلکلری’اینن توی اگهسینه وئررلر .یوخسول عاییلهلرینگ
تویلوغو بیر ائششک یوکو اودون اوالرمیش(*).

دیگی(دوگو) دؤگمک:تویدان بیر ایکی یئتدیجه قاباق دوگو دؤگولورموش.گچمیشده دوگولر آغارمامیش و کپکلی اولدوقالری ایچین دؤگولمهلی ایدیلر.
بو ایش ایچین اوغالن اوباسینینگ قیزالری و خاتینالری توپالنیب آساناکالر ییرالیاراق بو ایشی گؤرورلر .بو خاتینالرا "ایمهجی"
دئیرلر .ایمهجیلیک پولسوز و زحمتیاناسیز یاردیم ائتمک آنالمیندا دیر .دوگویو دیبگه(هونگه) تؤکوب دسته اینن
دؤگرلر،دستهلرینگ باشینا بویاقلی یاغلیقالر دوگونلرلر .بویاقلی یاغلیقالر شادلیق سیمگهسی دیرلر .ایکی خاتین قارشی-قارشییا
دوروب دوگو دؤگرلر .بو ایشی گؤررنده یورقونلوق یارانماماسی ایچین خاتینالر بیری_بیرینه قارشی بو تؤرنه اؤزل"های نا هلئی
های نا" آدلی قوشقویو سس-سسه قوشوب ییرالیارالر ،آغاجالرینگ دیبگه دگمهسی و قوشقونونگ ریتمی اینن بیرلیکده گؤزل
بیر اورتام یارانیر:

هاینا هاینا هاینا
هوممه هلئی هاینا
سیز ده دئیینگ هاینا
بیز ده دئرگ هاینا
واری دئیینگ هاینا
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اوتایدا یار اوباسی
دؤگولور ناغاراسی
بوغچا گتیر گول آپار
خلوتدیر باغ آراسی
هاینا هلئی هاینا
سیز ده دئیینگ هاینا
بیز ده دئرگ هاینا
واری دئیگ هاینا
کهر آتینگ قولونو
مخمل ائدینگ جولونو(چولونو)
بیز گلمیشیک آپاراگ
سیزینگ باغینگ گولونو
اولگرم آیا بندم
چئشمهیم چایا بندم
اوزونگ دؤندر بیر اؤپم
حسرتلی وایامندم
هاینا هاینالی قیزالر
جئبی آینالی قیزالر
آینایی وئر من باخام
قشنگ دئمهلی قیزالر
آی آیدین دیر،آی باتماز
ایتلر دوالنیر یاتماز
شاهمار چالسین آنانگی
کی سندن آیری یاتماز
داغدان ائندیردیم قاری
مجمهیه دوزدوم ناری
بزهددیم یوال سالدیم
نازی قمزهلی یاری(*)
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_ توی کررهسی(کلیک/کله):

توی یئری دوز،گئنگیش و گنلده بیر چملیک سئچیلیر.
چمنلیگینگ دووروندا چادیرالری قوروب اورتایا دا توی
کررهسینی قاالیارالر .توی کررهسی بؤیوک داشالرینگ
بیری-بیری اوستونه قاالنماسیندان اولوشور .توی کررهسی
قورو کرره دیر یانی داشالرینگ برک دورماسی ایچین
آراسینا چامیر تؤکمزلر چون گچیجی بیر تؤرن ایچین بو داشالر بیری-بیری اوستونه قاالنیبدیر و تویدان سونرا کرره
بوزوالجاقدیر .توی کررهسینینگ اوجالیغی بیر یاریم ارشینه چن یئتیشر .کررهنینگ اوستونه چوخ اودون قاالییرالر .اودونالری
آخشام چاغی یاندیریب کررهنینگ یؤورهسینده هلئی اوینایارالر .آسلیندا کررهنین قوتساللیغی واردیر .توی ایچینده کررهنینگ
بوزولماسی اوغورسوزلوقدور.
بیر پارا تویالردا کرره یئرینه اورتادا دیرکلراینن بیر چادیر قورولوشوندا یاپی دوزلدرلر ،بو دیرکلره گومبول(قوتاز) سوسلو
ایپلر دوالیارالر .گؤزل گؤرونوم ألده ائدن بو قورولوشون دووروندا هلئی اوینارالر.

_ بایداق :
بو بایداغی تویـدا اوغالن اوباسینینگ چادیری اوستونه
تیککیرله یرلر.
بایداغی لوزی بیچیمینده بیر خاچ آغاجا برکیدرلر
.بایداغینگ ساغ-سولوندان گومپول آسارالر .بایداغینگ
باشینا گچمیشده بیر قیزیل(قیرمیزی)آلما تاخاردیرالر،
ایندیلر بیر کله قند آسیرالر ،تویونگ سونوندا اوبانـینگ
جاهالالری بو قیزیل آلمایی اوخ یا گولـله اینن وورورالر.
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بایداق قاشقایی تورکلرینینگ اؤزل بویاقلی یاغلیغی دیر .بو بایداق أسکیدن بری قاشقایی تورکلرینینگ سیمگهلریندن بیری
ساییلیر .بایداغینگ تام اورتاسی گولگز بویاغیندا اولور ،سونرا آغ ،ساری،گئنهدن آغ و أن سون یاشیل اولور .بیر پارا یاغلیقالردا
یاشیل یئرینه گؤی بویاغی اوالر.

_ توی تؤرنی:
قاشقایی تورک لرینینگ تویو گنلده سحر دانی باشالنیر ،مئهتر گاه چاغیندان گلیر .توی "سحر آغازی /سحر آوازی "هاواسی اینان
باشالنیر .مئهترلر ساز و ناغارایی چالماغا باشالیاندا اوغالن اوباسیندان بیر خاتین مئهترینگ سازینینگ بوغازینا بیر یئنگی یاغلیق
باغالیار .بو قسدن(هاوادان) سونرا قوناقالر توی مئیدانینا ساری یوال دوشوب چادیرالردا أگلهشرلر .هلئی اوینایان خاتینالر دا
مئیدانینگ اورتاسیندا بؤیوک بیر یووارالق سیرادا اویونا قاریشارالر.
تویونگ خرجینی قوناقالر دولدورمالیدیرالر .یانی گنلده تویدا خرجلهنن پول قوناقالرینگ توی یاناالری اینان قاییدار.
آما یوخسول قوناقالر بیر-ایکی یوک اودون تویلوق گتیررلر .وارلیالر قوزو یا اوغالق وئررلر .خانالر و وارلیالر آرتیقراق نقد
پول تویلوق ایچین وئررلر .بعضا نئچه یوخسول بیرلیکده ییغیشیب بیر قوزو گتیررلر .یا هر تیره یا بونکودان توپالنان  06 ،06نفر

06یه یاخین قوزو گتیررلر .بو قوزوالرینگ دالینی و بؤگرونو بویاقالرالر .بیر پارا وقت بو گتیریلن قویونالر هم تویون یئمگینه

یئتیشیر هم تویدان سونرا نئچه قوزو آرتیق قالیر ،بئله لیگینن توی اگهسینه ده بؤیوک بیر یاردیم اولور .یئمک ایچین هر  0یا 0
نفر آداما بیر بؤیوک تاباقدا أتلی پولوو وئریلیر .یئمکدن ایلری بیری آفتافا-لگن و بیر هوولو دوالندیرار تا قوناقالر أللرینی
یوواالر(*).

 چالقیالر و اویونالر :هر تیره یا تایفا اؤزونه اؤزل چالقیچی واریدیر .چالقیالر ساز (زیرنا/
سورنا) و ناغارادان اولوشور .بیر پارا تویالردا کرنئی،سهتار ،نئی و
کمانچا دا اوالر .تویونگ باشالنیشی"سحر آوازی یا سحر آغازی"
قسی اینن بللی اولور .کیشیلرینگ اویونو ایچین" جنگناما "
چاالرالر.
اویونون آدی"توولو""/ههجانهئی""/ترکه اویونو"دور .بو اویون
بیر ساواش اویونودور .بو اویوندا قاشقایی کیشیلری اؤزل یئرلی
گئییم گئیرلر .بو گئییم شال ،آرخالیق،سرمه ،چوققا  ،زینهارا و
بؤرکدن اولوشور .بو اویونون آماجی هر تیره یا تایفانینگ ساواشچیلیق و قوچاقلیغینی گؤرستمک دیر .بو اویون قوچاقلیق و
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چئریکلیک یاریشی دیر .اویوندا بیریلرینینگ باجاغینینگ سینماسی دا گؤرونوبدور .بو اویوندا آدرنالین یوکسک دیر و گرچک
ووروش و ساواش چیخما اوالسیلیقی واردیر.
بیر پارا تویالردا قوچاق آتلیالر گؤرمهلی اویونالن سرگیلرلر .اؤرنک :آت چاپدیراراق نیشان وورماق ،آتینگ قارینینینگ آلتینا
گیرمک ،یئردن یاغلیق گؤتورمک تکین ایشلر گؤرولور.
قاشقایی خاتین اویونو "هلئی /هاالی" دیر .توی کررهسینینگ اوستونده اود یاندیریلیر ،قیزالر ،قیز گلینلر و خاتینالر یئرلی
گئییملری گئییب بو اودونگ دووروندا بویاقلی یاغلیقالرینان هلئی/هاالی گئدرلر .اویون آغیر هلئی اینن باشالیار؛ اورتا هلئی
اینن آردی گلیب ،یورقا هلئی اینن سونا چاتار .دگیشیک تایفاالر آیریقسی اویون حرکتلری وارالریدیر.

گلین گتیرمک :گلینی گتیرمکدن ایلری ،کورکنی چیمدیریب؛ اوز -باشینی آریندیریب ،یئنگی پالتارالر گئیدیررلر .بو ایشلری گؤرنده اوغالنینگ
باشینا پول تؤکرلر .بو پولالر ختیره(سلمانیا) یئتیشر .بیر پارا تایفاالردا بو پولالری شاباش ایچین کورکنه توی خرجی یاردیمی
اوالراق وئررلر .شاباشی وئرنده بیری" آی شاباش ،آی شاباش" دئیه چاغیرار .هر کیم اؤز گوجونه گؤره پول وئرر ،هر نه
وئریلسه وئردیگینینگ  06قات آرتیغی اوجادان دئییلر(*).
بیر پارا تایفاال ردا کورکنی ،گلینینگ گلدیگیندن ایلری ،اؤز اوباسیندان اوالن بیر پارا کس وورور.کورکن کؤتک آلتیندان قاچیب
بیر یئلنی/گرمنی دوالییر اؤزونه ،بئلهگین وورانالر کورکنینگ باشیندان أل چکرلر.
گلینینگ یوردو اوزاقدا اولورلسا تکجه آتلیالر گتیرمگینه گئدرلر .آتلیالر چادیرالرینگ دوورونا دوالنیب،گولـله آتارالر .خاتینالر
دا کیل-هاباالق چکرلر ،کاروان اینان بیرلیکده ساز و ناغارادا گلر.
قیز او گونو اؤز چادیرالریندا دورماز؛ یاخین قونشونونگ چادیرینا گئدیب اورادا کورکن اوباسینینگ یولونو گؤزلر .بو ایشینگ ندنی
آتاسی و قارداشالریندان اوتاندیغیندان دیر .کورکن کاروانی یئتیشندن سونرا قیزی آتا چادیرینا قاییتارارالر؛خاتینالر قیزینگ
دوورونا ییغیشیب ساچینینگ اؤنونو قیستالدارالر .بیرچگی قیستالدیب آنلینینگ اوستونه تؤکرلر ،بو قیسا بیرچگه "چتیر" دئییرلر.
ایککی یانینا تؤکولن ساچالرا "زولف" دئییرلر ،او ساچالری دا یاریالریناچان کوتتا ائدیرلر .بو قیسا زولفالرینگ آدی یاریم
زولفدور .سونرا قیزینگ پالتارینی دگیشیب،سوسگهلری تاخیب ،گلینینگ گؤزونه سورمه سورهرلر.گلینینگ اوزونده آیری بزک
اولماز ایدی،گلینینگ قاشی و اوزونونگ توککونه ده دگمزمیشلر .گلینینگ اوزونونگ گؤرونمهمهسی ایچین باشینا " دوواق/
دوباق" آدیندا قیرمیزی بویاقدا بیر یاغلیق آتیرالر .دوواغی بیر سوسلو سانجاغینان برکیدرلر .بو سوسگهنینگ ایچینده گول
باغی/باغ گولو (قیزیل گول)،میخک و ملهو اوالر.
سونرا اوغالنینگ قوهومو قیزینگ باشینا ییغیشیب بئله ایرالیارالر :
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گلینه باخ گلینه ،ألینی قویموش بئلینه
گلینه پیس دئمهیینگ قاچار گئدر ائلینه
گلین گلر خان گلر ،بیزیم ائله جان گلر
آت گتیرینگ جولالیینگ ،تاووس نقشه یولالیینگ
لیباسینی تئز گئیسین ،یوال سالینگ تا گلسین
بیزیم اوبا ایراقدیر،گلین گلسین تئز مینسین
اوچ باجینینگ بیریسی ،قدملری گؤز اوستو
گلین بئلی اینچه دیر ،واریمیزدان اوجا دیر(*)

بیر پارا تایفاالردا اوغالن و قیزی باغالندیران کاغاز بو گون یازیالر،آما بیر پارا داهاسیندا باشلیق گئجهسی کاغاز یازیلیب ایمزاالنار
یوخسا بارماق باسیالر .هر حالدا بو کاغاز بو گون أنگ یاخین شهره ،آقید یا شیخ ألینه چاتماسی ایچین گؤندریلیر .بیر یئتگیلی
بولوشوب سیغه یی اوخویانا چان گلین گیردکده تک باشینا قاالر،کورکن ده گیردکدن اوزاق دورار.

گلینی آپاراندا قیزینگ آتاسی یوخسا قارداشی قیزینگ بئلینه بیر قورشاق باغالیار .بو قورشاق قیزینگ أل دگیلمهمیشلیگینینگ
بلیرتیسی دیر .سونرا قیزینگ آناسی کورکنینگ آتاسیندان"سوت پایی" ایستیر .آنا دئییر بو قیزا چکدیگیم زحمتلرینگ
قارشیسیندا سن منه سوت پایی وئرمهلیینگ.
گلین یوال دوشمهدن اؤنجه آناسی بیراز دوز،آرپا،زیره،چؤرک،کورکنینگ آتاسیندان آلدیغی سوت پاییسی و بابا اوجاغینینگ
کولونو بیر بوغچایا قویوب گلینینگ بئلینه باغالنان قورشاغا قویار .اوزاق یوال گئدن گلینینگ بئلینه زیرهتوو و هالوا ،چؤرک آراسینا
قویوب باغالییرالریمیش .بو ایشلر قیزینگ یاشامینا اوغور و برکت وئریلمهسی ایچین گؤرولوردو .سونرا اوجاغینگ اوستونه بیر
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ساجی قویورالر ،اوستونه بیر بوز پاالس آتیرالر (بوز پاالس اوستونده چؤرک یاپارمیشالر) .گلین اوچ کشه اوجاغینگ دوورونا
دوالنیب اوجاغی اؤپر.
گلینینگ چانتاسینا بیر قوران بیر ده آینا قویورالر .گلین عاییله اینن خوشجاقالالشیب آتا ساری گئدیر .گلینینگ آتینینگ اووسارینی
ختیر توتار .
(ختیرلر قاشقایی تورکلرینینگ أنگ آشاغی سوییه قاتی دیرالر .ختیرلرینگ ایشی اوغالن اوشاقالرینی سوننت ائتمکدیر ،باش
قیرخماق و دیش چکمک تکین ایشلر ده گؤررمیشلر).
بیر داها دب اوغالن اوباسینینگ گلین ائویندن گلینی آپاراندا گیزلینجه بیر پارا زادالری اوغورالماالری دیر .اؤرنک  :قاب قاجاق،
توخوماالر و  ....بیر پارا وقتلر بو ایش سورون و قالماقال یارادار(*).
گلین یوال دوشنده اوستا "آنام های /ننم های" چالماغا باشالیار .بو قاملی اوزگون قس گلینینگ آناسینی و یاخینالرینی آغالدار
و بئلهلیگینن قیز گؤز یاشالری اینان بووا(بابا) اوجاغیندان آیریالر.
آت اوستونده گلینینگ ترکینه بیر اوغالن اوشاغی اوتوردارالر .اینانجالرا گؤره بو ایش ایلک اوشاغینگ اوغالن اولدوغونا ائتکیسی
اولور .گلین اینن بیرلیکده قیزا چوخ یاخین اولمایان بیر خاتین(آناسی یا باجیسی اولمایان بیری) توی اوباسینا گئدرمیش .گیردک
آچیالندان سونرا بو خاتین اؤز اوباسینا قاییداردی.
اوغالن ائوینینگ خاتینالری بیر پارا آساناکالر قیز ائوینه ساری ییرالیارالر.
اوغالن اوباسی دئیر:
اوبامیز سرحدده دیرمئیلیمیز شربتده دیر
بیز کی قیزی آپاردیق
دوشمنلر حسرتده دیر(*)
اوتای بوتای بیزیم دیرعقیق مرجان بیزیم دیر
بیز کیخایا قیز وئرمک
کیخا قیزی بیزیم دیر
یوک اوستونده کوجو وارایکی زولفونگ اوجو وار
بیز گلمیشگ آپاراگ
تایفامیزینگ گوجو وار
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بو آساناکالری قیز اوباسی بئله یانیتالر:
اوتای بوتای سارمیساقساری کؤینک سارمیساق
عذابینی من چکدیم
گؤتوردوگئتدی قورومساق
بوتون یولدا اوستاالر ساز-ناغارا چاالریرالر،سازندهیی آتا میندیریب؛ ناغاراچی یی دا ائششگه میندیررلر .ناغاراالری ائششگینگ
دالیندا اوکاش آدیندا توخومادا یئرلشتیررلر .یاخین آرالیقالردا ناغارایی بیریسینینگ چیگینی اوستونده بیر اوکاش تکین زادا
قویارالر.گئده-گئده چالقیچی ناغارانی دؤیر.
گلین گلندن سورا جاهالالر بایداغینگ اوستوندکی قیزیل آلمایی /قند کلله سینی نشانالییب گولـله اینن وورورالر .گلین توی
اوباسینا یئتیشنده آتدان اینندن سونرا بیر بارداق سو ألینه وئررلر؛گلین بو سویو گئرییه ساری بوشالتمالیدیر .بیر پارا اوباالردا
کورکن گلینه ساری بیر آلما آتار .بیر ده دیبک-دسته(هونگ-دسته) گلینه وئررلر ،بو دیبک ودستهسینی گلین باشیندان
گئرییه تولالیار .بیر پارا اوباالردا بیر لگهنه سو تؤکوب گلینینگ آیاغینی بو سویا باسارالر ،بو سویو اوغور اوالراق چادیرینگ
دوورونا سپرلر.گلینینگ قارشیسیندا بیر قویون قوربانلیق ائدرلر.
_ دیز آیاغی:
گلین چادیرا گیرندن سونرا دیز آیاغی ایسته ییر .یا دا گلین آتدان اینمهمیش گلینینگ یانیندا گلنلر اینمهسینه قارشی قویوب
کورکنینگ آتاسیندان دیز آیاغی ایسترلر.گلینه وئریلن دیز آیاغی گنلده جئجیم ،کیلیم ،مرفج ،آت ،قوچ کیمی زادالر اوالرمیش.
بونالر گلینینگ اؤزل وارلیغی ساییلر.
_ گیردک (گردک):
گیردک چادیری بؤیوک چادیرینگ یانیندا قورولور ،ایچی سوسلهنیر .چادیرینگ ترکینه"مورد"(مرسین) آدیندا بیر آغاجینگ
دال-بوداغی آتیلیر .بو آغاج ایگیلی دیر؛ تئزرک کؤک ساالن و چوخاالن آغاج دیر ،اونا گؤره بو آغاجینگ گیردکده اولماسی
سیمگسل بیر ندنی واردیر.
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گلینی گیردکده"مورد" بوداقالرینینگ اوستونه اوتوردوب قارشیسینا آینا و بیر قاب سو قویورالر .تؤرنینگ سونوندا بیر آغساققال
کورکنی گلینینگ یانینا آپاریب أللرینی بیری-بیری ایچینه قویور(*).
بیر پارا وارلی اولمایان عاییلهلر گیردک اوتاغینی عاییلهنینگ چادیرینینگ بیر گوشاسیندا حاضیرالییرالر .بیر جئجیمی گیردک
اوتاغینینگ دوواری اوالراق اوزالدیب؛ جئجیمینگ بیر قاناتینی یئلن(/گرمن)ینگ بیر یانینا سانجیرالر ،او بیر قاناتی دا بیراز آرالی
یئره

سانجیب

برکیدیرلر.

بئلهلیک

اینن

گلین-کورکن

ایچین

بیر

کیچیک

آالن

یارادیرالر.

بیر پارا تایفاالردا گلینینگ قوهومالریندان بیر دئنهییملی و آغ بیرچک خاتین یا اوبادان گلین عاییلهسیندن اولمایان بیر خاتین
گلین اینن بیرلیکده اوغالن اوباسینا گلیر و گیردگینگ سونوجونو اوغالن اوباسینا بیلدیریر .گلین-کورکنه گیردک گونلری زیرهتوو
بیشیریب ایچینه ایستیلیک دارمانالر و اوتالر تؤکرلر.گلین-کورکن نئچه گونه چن گیردک اوتاغیندا یئییب ایچیرمیشلر.
گلین نئچه گون گیردکده قاالندان سونرا چیخیب اوبا یاشامینا باشالیار .آمما اوندان ایلری گیردک آچماق و آیاق آچماق تؤرنلری
ده گچیریلمهلیدیر.
_ یاغلیق توتماق:
قانلی یاغلیق(دستمال/مندیل)گلینینگ قیز اولدوغونونگ بلگهسی کیمین دیر .گلین بو یاغلیغی قایینآناسینا وئرمهلیدیر.
قایینآنا بیر دگرلی قانیت کیمین بو یاغلیغی ساخالیار .بو ایشینگ آدینا یاغلیق توتماق دئیرلر.
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_ گیردک آچماق:
گیردک آچماق قوهوم-قونشونونگ گلین-کورکنینگ گؤروشونه گئتمهسی دیر .بو گؤروش گلین-کورکنینگ گیردگه گیردیگیندن
ایک کی یا اوچ گون سونراسی اولور .گیردک گؤروشونه ساخینجاسیز خاتین،کیشی و اوشاق گئدهبیلر .گیردک آچماغا گلن
عاییلهلره،گلین بیر کوچوک سووقات وئریر .اؤرنک:کؤینک،قوماش،جوراب،کیشیلرینگ جئبینه قویان یاغلیق،توتون
تورباسی،چنته،شیرینلیک...کیمی زادالر .بونونگ قارشیسیندا دا قوناقالر اونالرا پول سووقات وئریرلر .
گیردک آچمادان سونرا اوغالن اوباسی گلینینگ ألینی اوغورلو بیلدیکلری ایچین اون ،دوگو و تاخیل تورباالرینا و دوزلوغا باسارالر.
بو ایشلر’اینن اوغور و برکتینگ اوبایا گلمهسینه اینانارالر.
_ آیاقآچماق  /آیاق آچی گتیرمک یا گئری چاغیرماق :
تویدان نئچچه گون سونرا قیز اوباسی کورکن اوباسینی نئچه گونلوک قوناق چاغیریر .اوغالن اوباسینی قوناغالییب سونراسی دا
قیزا بیر دگرلی سووقات وئرریرلر .اؤرنک :آت ،دوه ،قویون کیمین.
بو سونومالرینگ دگری قیزینگ آتاسینینگ وارلیلیغینا باغلی دیر و آدی آیاقآچما دیر .بو توی تؤرنلرینینگ سونونجوسودور.
بئلهلیک’اینن قاشقایی ائلیندن بیر اوبادا توی تؤرنلری قورتولموش اولور.
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