AKMESC‹D'DEN TÜRKÜ SES‹
The Voice of A Turkish Songs from Akmescid
Voix de chanson turque à Akmescid
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ÖZET
Folklor ürünleri, yeni bir sosyal çevreye taﬂ›n›p say›ca az olan bir topluluk taraf›ndan yaﬂat›l›rsa, taﬂ›nd›¤› dönemdeki ilk ﬂeklini korur. Zaman zaman da sosyal ﬂartlara göre baz› de¤iﬂikliklere u¤rar. Bu de¤iﬂiklikler türkülerin söz ve ezgilerinde de olabilir. Bunun örne¤ini Türkiye’den (Bursa) K›r›m’a; K›r›m’dan Sibirya’ya; Sibirya’dan Kazakistan’a taﬂ›nan türküler göstermektedir.
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ABSTRACT
Products of folklore, in case they are transferred into a nev social medium and carried on by a small
number of individuals, preserve their original form.Occisionally, they undergo certain alternations according
to the social conditions. These alterations may take place in the lyrics and tunes of ballads. An example of
this can be found in ballads which were carried from Turkey (Bursa) to Crimea; from Crimea to Siberia; and
from there to Kasakhstan.
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Uçsuz bucaks›z Kazakistan topraklar›nda, Bursa’y› görmeyen, ancak Bursa’dan K›r›m’a, K›r›m’dan Sibirya’ya,
oradan da Kazakistan’›n Akmescid ﬁehrine gelmek zorunda kalan Remziye Teyze ile karﬂ›laﬂt›k. 15 Nisan 2001 tarihinde Atatürk Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Dr. Tahsin Parlak, bizi Akmescid’te
(ﬁimdiki ad› K›z›lorda) Remziye Teyze’nin evine götürdü. Remziye teyze gözlerinden ›ﬂ›k saçan, zeki mi zeki bir Türk
anas›.. Dr. Ayﬂe Yücel Çetin, Türkistan
sevdal›s› Ensar K›l›ç, Tahsin Parlak ve
Ah›skal› güzel gelin Gülçin Han›m,
Remziye Teyze’nin evine konak olduk.
Remziye Teyze’nin evi, henüz gelen bahar› müjdeleyen güller, küçücük bahçesinde tomurcuklanan asma, bahçenin
bir köﬂesinde tüm esrar› ile duran sera
ile s›cac›k bir Türk evi. Dede Korkut
Ad›ndaki Devlet Üniversitesi yurtlar›n›n hemen arkas›nda. C›v›l c›v›l gençler-

le pencere komﬂulu¤u yap›yorlar. Ensar
K›l›ç’›n jestleri, selamlamalar› gençler
ile bizim k›sa süreli komﬂulu¤umuzu
adeta perçinledi.
Muhtar’›n k›rm›z› renkli Auidi marka otomobili dar sokaklardan Remziye
Teyze’nin evinin önünde durdu¤u zaman, o ›ﬂ›kl› gözler bizi karﬂ›lad› ve belki hiç tozlanmam›ﬂ bir odaya geçtik.
Remziye Teyze’nin hamarat bir gelin gibi koﬂuﬂturmas›, tahminlerin ötesinde
gösterdi¤i misafirperverli¤i bizi mahcup
ediyor, utand›r›yordu. Türkiye’den el öpmeye giden yavrusuna sar›l›rcas›na sar›lan Remziye Teyze’nin kollar› aras›nda
göz yaﬂlar›m›z› tutmak mümkün mü?
Allah r›zas› için bir Kur’an okuyun arzusuna Ensar Bey’in güzel sesiyle sureler
okumas› Remziye Teyze’nin kendinden
geçmesini sa¤l›yor ve biz göz yaﬂlar›m›z›
birbirimizden sakl›yorduk. Tan›ﬂmadan
önce Remziye Teyze o tatl› sesiyle bize
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hoﬂ geldiniz dedi. “Hoﬂ geldinizi” bir karﬂ›lama türküsü ile dillendirdi.
Hoﬂ keldiniz misafirler
Konakbay özünüz ayy...
Asla da gözümüz doymaycak
Birbirimzge karap ayy....
Dost kadrini dost bilir
Alt›n› sarraf ayy...
Sizlernin hatirinizi sorayman
Seyran gözüm ayy....
K›zd›r evin çicegi
Gonce gulu ayy..
Dudu kuﬂtay daran›r
Aha bulbulum ayy...
Ben Kiriﬂci Abdurrahman’›n k›z›
Remziye Teyze. Remziye Teyze’nin kendini takdimi bu cümlelerle oluyor. Sonra
baﬂl›yor kendini anlatmaya. Bursal› bir
aileden gelmektelermiﬂ. Aile zaman gelir K›r›m’a yerleﬂir. Kiriﬂçi Abdurrahman henüz on yaﬂ›nda iken yetim kal›r.
Day›lar›n›n himayesinde Kur’an ö¤renir.
Sadece Kur’an de¤il Kur’an yolunu da
ö¤renir. Hâf›z- Kur’an olur ve medrese
tahsilini de tamamlar. 1917 ihtilali oldu¤u zaman Abdurrahman beﬂ-alt› yaﬂlar›ndad›r ve iyi Kur’an okumaktad›r.
1918, 1919 y›llar› derken Kur’an okuyor,
ezan okuyor diye komünistler bask› yapmaya baﬂlarlar. Abdurrahman Efendi
ise Kur’an veya ezan okumad›¤›n›, Türkçe türküler söyledi¤ini ifade ederek bask›lardan kurtulur. Radyoda türkü söyleyemeye baﬂlar. 1935 y›l›na kadar radyoda sanatç› olarak çal›ﬂ›r. Sesi güzeldir.
Bu arada Remziye Han›m küçücük bir
çocuktur. 1930 y›l›nda do¤an Remziye
Han›m, çevresinde olup biteni yeni yeni
anlamaya baﬂlar. Karasubazar ﬂehri
onun do¤um yeridir. 1941 y›l›n›n 22 eylül tarihini cengin baﬂlad›¤› tarih olarak
hat›rlamakta Remziye Han›m. O zaman
dördüncü s›n›f ö¤rencisidir. Annesi ‹brahim k›z› Ayﬂe de çal›ﬂmaktad›r. ‹kinci

Millî Folklor

defa seferberlik ilan edildi¤i zaman Babas›n› askere al›rlar. Abdurrahman Bey
Ruslar›n içinde savaﬂ›rken aile üç buçuk
y›l daha K›r›m’daki evlerinde yaﬂarlar..
Alman askerleri K›r›m’a girdiklerinde
burada bulunanlara araz› verirler. Remziye teyzenin ailesine de bir dönüm toprak verirler. Rahatça yaﬂamaya baﬂlar
burada bulunanlar. Ancak 1944 y›l›nda
Ruslar gelirler ve Sivastopol’dan itibaren o çevrede bulunan Türkleri sürerler.
Sürgüne sebep ise siz Türkiye’ye kaçacaks›n›z suçlamas›d›r. Her ﬂey yirmi dakikada olup biter. Bütün K›r›m yirmi dakikada boﬂalt›l›r. Nereye gidilece¤ini bilmeden vagonlara doldurulan binlerce
Türk art›k ailelerinden ayr› düﬂtüklerinin, vatanlar›ndan sürüldüklerinin, Sovyet askerleri ile omuz omuza savaﬂman›n ödüllendirildi¤inin idraki ile a¤›t yakarlar. Akmescit Türksüzleﬂmiﬂtir art›k.
Trenlerin düdük sesleri yerine a¤›tlar
yükselir vagonlardan. Analar›n gözyaﬂlar› bebeklere g›da olur. Gözyaﬂ› ile büyüyen bebekler hayatlar› boyunca vatan
hasreti çeker, k›r›m için gözyaﬂ› döker,
vatan›n varl›¤›nda vatans›zl›¤›n ac›s›n›
yaﬂarlar zerre zerre. Remziye Teyze bu
ac›y› a¤layarak “Jigirmi dakkada K›r›m
Türklerini jüklep jüklep jiberdiler, mal
yüklengen vagonlara yüklettiler, bir ﬂeye uzanmaga hakk›m›z olmad›..” cümleleri ile ifade ediyor. Sibirya’da Mol›tsky
Obl›s› Gayski Rayon’da bir ormanl›k alana kadar süren yolculuk, burada noktalan›r. Bir müddet sonra Abdurrahman
Bey’e mektup yaz›l›p yerlerini bildirilir.
Ancak yaz›lan mektup al›n›p y›rt›l›r.
1945 y›l›nda Abdurrahman Bey terhis
olur. Y›llarca ailesini arar ve ümidi keser. Abdurrahman Bey ilk zamanlar Sibirya’ya ailesinin görmeye gider. Bu arada K›z›lorda’da bir fabrikada çal›ﬂmaya
baﬂlar ve ailesi ile irtibat kurulur, gerek-
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li kâ¤›tlar tamamlan›p ailenin K›z›lorda’ya nakli için gerekli iﬂlemlere baﬂlan›r. Abdurrahman Bey’in yegane düﬂüncesi ailesini K›z›lorda’ya ald›rmakt›r. Sonunda ölüm varsa bu yolda ölmek en büyük mutluluktur. Ancak ailenin Sibirya’da bulunduklar› yerden baﬂka bir yere gitmeye haklar› yoktur. 1956 y›l›na
kadar arada bir görüﬂmek, s›k s›k haberleﬂmek mümkündür. Stalin’in ölümü yeni bir dönemin baﬂlang›c›d›r ayn› zamanda. Sadece K›r›m Türkleri için de¤il,
Sovyetler birli¤inde yaﬂayan bütün insanlar için bir rahatlama dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Bu rahatlama dönemi içinde aile
K›z›lorda’da toplanmaya karar verir bu
yolda çabalar h›zland›r›l›r. Nihayet 1956
y›l›nda aile K›z›lorda’da bir araya gelir.
Dr. Ayﬂe Yücel Çetin ile kaydetti¤imiz bilgiler, burada k›smen verildi.Tespit edilen türküler, Remziye Teyze’nin
babas›ndan ö¤rendi¤i türkülerden baz›lar›. Türkiye’den, Bursa’dan K›r›m’a,
oradan da Sibirya’ya taﬂ›nan türkülerimiz. Sibirya’dan Özbekistan ve Kazakistan’› dolaﬂan türkülerimiz...Türküler,
Yard. Doç. Dr. ‹smet Do¤an taraf›ndan
notaya al›nd›. Kendisine teﬂekkür ediyorum.
Yay kurdum yal›ya
Askerim yayd›m yayl›ya
Paﬂalardan imdat yoktur
‹ﬂimiz kald› Mevla’ya
Paﬂalardan imdat yoktur
‹ﬂimiz kald› Mevla’ya
Karadeniz akmam deyor
Akdenize bakmam deyor
Yuzbin kâfir kesmeyince
Ben tunamdan kalkmam deyor
Yuzbin kâfir kesmeyince
Ben tunamdan kalkmam deyor
Olur mu beyle olur mu
Evlat babay› vurur mu
Körolas›n Kâmil Paﬂa
Yakt›n bizi cay›r cay›r
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Körolas›n Kâmil Paﬂa
Yakt›n bizi cay›r cay›r
Ben bir çoban k›z görmüﬂüm su kenar›nda
Bir yavru kuzusu vard›r hem kuca¤›nda
‹mdi al›mda gezerdim ben bu da¤larda
Kaval çalar e¤lenirdim ﬂu evalarda
Öksüz çoban em yabanc› sabahdan beri
Beyhude yerde gezerdi ﬂu çumenleri
Dertli kaval gönlüm gibi inle dur
Yuregimin ac›s›n› unuttur
yan›k sesinle yarama medet ol
Dinle kaval dertlerimi sen sustur
Bu¤day yeﬂil bahaman bu ba¤ degil
Bu da yeﬂil dahamam o da¤ degil
Ah neyleyim anam babam va¤ degil
Dinle kaval dertlerimi sen sustur
Yoh ettiler cümlemizni melunlar
Yoh ettiler onlar da yoh olsunlar
Belalar›n ep Tanr›’dan bulsunlar
Dinle kaval dertlerimi sen sustur
Hani benim yorgand›¤›m dereler
Hani benim d›rmand›¤›m tepeler
Baﬂka yerde onlanmaz yareler
Dinle kaval dertlerimi sen sustur
Baﬂka ilde onlanmaz yareler
Dinle kaval dertlerimi sen sustur
Bahçesaray bizimidi
‹çi dolu yüzümüdü
‹htiyarlar yol verse
Ey gozel Ey gozel
‹mdi nevbet bizimid
Yar yar yar aman
Erzurumda ba¤ olmaz
Siyah yüzüm a¤ olmaz
Yaﬂl›¤›nda yar sevsen
Ey gozel ey gozel
Yüre¤inde ya¤ olmaz
Yar yar yar aman
Erzurum dedikleri
Bal ﬂeker yedikleri
‹ç hatrimden c›kmacak
Ey gozel ey gozel
Yarimin dedikleri
Yar yar yar aman
Yar sevdas› pek yaman
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