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Ebedi Yadigar
Prof. Dr. Elfine S‹BGATULL‹NA*
Kazan’da Tataristan kitap nesriyat›nda Prof.Dr. Huciahmet Mehmutov’un
«Menggelek yadkar» (Ebedi yadigar) adl›
kitab› (2002) dünya gördü. Folklorcu alimin1 bu yeni kitab› XI yüzy›lda yaﬂayan
büyük Türk dilcisi Kasgarl› Mahmud’un
«Divan-i lugat-et-turk» eseri üzerinde yaz›lm›ﬂ. Kitap iki bölüm ve zengin ekten ibarettir. ‹lk bölümde Kasgarl› Mahmud ve
onun «Divan»i hak›nda, o zaman Türkleri
hak›nda ilmi ma’lumat veriliyor, bu konuda yaz›lan yeni kitap ve mekaleler tan›t›l›yor, geçen senelerde düzenlenmiﬂ halklararas› sempozyum ve kongreler üzerinde haberler verilmiﬂ. Tatar dilcileri «Divan-i lugat-et-turk» üstünde araﬂt›rmalar› 1920
senelerde baﬂlam›ﬂlar: bu zamanlarda Cemal Validi, Huca Badigi, Seyid Vahidi’nin
yaz›lar› ç›km›ﬂ. Sonra da Prof.Dr. Emir Necip, folklorcu Naki Isenbet, eski edebiyat
uzman› Prof. Dr. Hatip Usmanov gidi alimler «Divan» daki bagz› konular› araﬂt›rm›ﬂlar. H. Mehmutov onlar›n, rus-sovet oriyentalisti I.V. Stebleva, türk ve uzbek turkologlar› Reﬂat Genç, Besim Atalay, Ferit
Birtek, Ulkutasir B. Sakir, H.Korogli, E.
Fazilov v.b. lar›n bu eser üzerinde yazm›ﬂ
araﬂt›rmalar›na analiz yap›yor. «Divan»
dan gayri Kasgarl› Mahmud’un Türk dili
sintaksisi hak›nda yaz›l› «Cevahirun nehvi
fi lugat-et-turk» adl› daha bir eseri oldu¤unu hat›rlat›yor.
Kazan Tatarlar›n›n babalar› XI yüzde
Idel (Itil, ruscasi Volga) nehri boylar›nda
Idel boyu Bolgar devletini kormuﬂlar. Kasgarl› Mahmud Türk kavemleri yapm›ﬂ
birçok ﬂehrini gezmiﬂ olursa da, Bolgar
ﬂehrine kadar gelememiﬂtir. Ama Idel boyu
Bolgar devletinin ikinci büyük ﬂehri say›lan Suvar’a gelmiﬂ olabilir, cünki o «suvar
dili» diye yazd›¤› dil Idel boyunda oturan
Türklerin dili oluyor, dip faraz k›l›yor H.
Mehmutov.

Yazar, Kasgarl› Mahmud’un sözlü¤ünde Tatar dilinin de kelimeleri yer ald›¤›n› söyliyor, Kazan Tatarlar›n›n irik basinda duran bolgar, kipcak kavimlerinin
eski kelimelerinin birço¤unu (mesela: «koklesdi», «avus», «ekin», «lav» v.b.) bulub, onlar› ﬂimdiki dilde anlat›yor.
H.Mehmutov «Divan»da eski Türk kavemlerinin adet ve töreleri, inanç ve telakkilari ile alakal› malumatlar› buluyor. Mesela, hayvan isimleri ile adalmis 12 y›ll›k
takvim üzerinde durub, yazar onun kurulmas›n› anlatan efsanelerinin Tatarlar aras›nda da yay›lm›ﬂ olanligini söyliyor ve Alt›n Orda devleti zaman›ndan gelen yarlig
ve bitiglerde, mazar daﬂlar›ndaki yaz›larda
da 12 y›ll›k takvimin kollan›lmas›n› gösteriyor. Kazan Tatarlar›n›n ekincilikle ba¤l›
tellakkilerinde bu takvime misallar buluyor: «Yilan yili cili bula» (Y›lan y›l› ›s›
olur), «Siyir yili suik bula» (S›¤›r (inek) y›l›
so¤uk olur) v.b.
Halk aras›nda eski zamanlarda çok
popular olan em, kocakar› ilac› ile tedavi
etmek, halk hekimli¤i ile ba¤lanisli olan «
kumlak» «egit», «isrik-isrik» «yat» kelimelerinin anlamlar›n folklorcu alim Tatar halk
inanclar›na dayanarak veriyor.
Kasgarl› M. kendi «Divan»›nda halk
oyunlar›yla ilgili çok belgi vermiﬂ. Bu
oyunlar›n birkaç› Tatarlarda da oynalm›ﬂ
olabilir. Bu yüzden H. Mehmutov «muguzmuguz»oynunu anlat›yor, orda oyuna kat›lanlardan birisi baﬂkalara «muguz-muguz»
deyiyor ve çeﬂitli hayvan isimlerini söyliyor. Oyunda kat›lanlar sadece muguzu
olan hayvanlar›n adlar›n› tekrarlamal›lar,
yanl›ﬂ deve, isek gibi muguzsuz hayvan›n
ad›n› söylerseler ceza al›rlar. Bugün de tatar çocuklar› be ﬂekildeki «uctu-uctu» oynunu oynarlar, bu oyunda sadece uçan kuﬂlar›n adlar› tekrarlan›r.
Kitab›n ikinci bölümünde «Divan»da-
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ki atasözleri ve deyimler, dilekler, halk
inançlar›, aforizmlar araﬂt›r›l›yor. Türk ilm
adam› Ferit Birtek’in «En eski Türk savlar›» (Ankara, 1944) kitab›nda 291 atasözü
ve deyim oldu¤u gösterilirse, H. Mehmudov bu say›ya düzeltmeler veriyor, tekrarlanm›ﬂ olanlar›n› al›koyuyor ve 30 dan fazla yeni deyim buluyor. Neticede «Divan-i
lugat-et-turk» eserinde yaklaﬂ›k 320 paremiye var, deyiyor (37 s.)
«Divan»daki atasözleri üzerinde mahsus durarak H.Mehmutov onlar› mana-konu ve icat edilme nedenleri yönünden anlat›yor. Sonra da Kasgarl› Mahmud’un kitab›nda verilen atasözlerinin bugünkü Türk
lehçelerindeki variantlar›n› aramak zaruriyeti hak›nda yaz›yor ve bu iﬂin örne¤ini
Kazan Tatar dilinde misalinda gösteriyor.
Eski türk kavimleri ﬂivelerinde 9 yüzy›l önce kollan›lm›ﬂ olan aforizmlar›n bugünkü Tatar atasözleri ile karﬂ›laﬂt›rarak,
alim onlar aras›nda asil benzerlikleri gösteriyor:
1) fonetik variantlar, mesela: «Divan»
da Bar bakir, yok altun; Tatarcas›: Bar bakir, yuk altin. Kis konugu ot - Kis kunagi ut; Kos kilic kinka sigmas - Kus kilic kinga
siymas;
2) leksik variantlar, mesela : a) arhaik (eskirmis) kelimeler yerine yenilerinin
kollan›lmas›: Susegen udka Tengri munguz
bermes - Soze torgan siyirga Alla mogez
birmi. b) sinonimlarin kollan›lmas›: Kisi
kisige kavusur - Adem ademge kavisir. c)
Tur atamasini konkret isimle de¤iﬂtirmek :
Taygan yugrugun tilku sevmes - Et yogeregen tolke soymes. v.b.
3) sintaksik variantlar: Et isirmas, at
tepmes teme - At tipmes, dime, et kapmas,
dime.
4) dolu (tam) olmayan benzerlikler.
Mesela: Divan»da verilmiﬂ olan Kurug kasuk agizka yaramas, kuruk soz kulakka yakismas atasözünün bugünkü Tatar dilinde
sadece yar›s› kollan›l›yor: Kori kasik avizga yaramas.
5) kontaminasyon variantlar: iki
parçal› atasözlerinin sadece yar›s› benzeﬂiyor: mesela: Birin-birin ming bolur, tamatama kol bolur - Tama-tama kul bulir, agaaga sil bulir v.b.
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«Ebedi yadigar» kitab›n›n yar›s›n ekler teskilediyor. Turkologlar icin en önemlisi olan ek -«Divan-i lugat-et-turk» te yer alm›ﬂ 319 eski atasözlerinin Kazan Tatar dilindeki ceﬂitli variantlar›d›r. Yazar bu atasozlerini Tatar elfebesi tertibinde veriyor.
‹kinci ekte H. Mehmutov eski Türk
yaz›l› ﬂiiriyet örneklerine yer veriyor. Misallar› seçerken alim konu, ﬂiir türü ve ﬂekil türlülü¤üne dikkat ediyor. Kitapta yer
alm›ﬂ 6 tane örnek (orinal metinde ve Tatar
diline tercümede) Kasgarl› Mahmud yaﬂad›¤› zaman diliyle XXI basi Kazan Türkçesinin ne kadar yak›n ve ayn› zamanda ne
kadar farkl› diller oldu¤una misal oluyor.
«Yilan yili cili bula»
- y›lan y›l› s›cak olur.
Tama-tama kul bulir, aga-aga sil bulir
- damlaya damlaya göl olur, aka aka sel
olur.
At tipmes, dime, et kapmas, dime
- köpek ›s›rmaz, at tepmez deme.
Bar bakir, yuk altin.
- bak›r var, alt›n yok
Kis kunagi - ut
- kis musafiri ateﬂtir.
Kus kilic kinga siymas
- 2 k›l›ç bir k›na s›¤maz.
Soze torgan siyirga Alla mogez birmi.
- Susen s›¤›ra Allah boynuz vermiyor.
Adem ademge kavisir.
- ‹nsan insana kavuﬂur.
Et yogeregen tolke soymes
- Köpe¤in koﬂtu¤unu tilki sevmez.
Kori kasik avizga yaramas
- kuru kaﬂ›k a¤›za yaramaz (kuru söz kula¤a yak›ﬂmaz)
NOTLAR
1
Prof.Dr. H.S. Mehmutov’un Tatar folkloru
üzerinde yazd›¤› kitaplar›: «Comak aytam» (bulmacalar üzerinde), «Keckene de tus kene» (atasözleri ve
deyimler üzerinde), «Aforisticheskiye janri tatarskogo folklora», «Kanatli söz - hikmetli söz» v.b. var. O
Tataristan ‹limler Akademisinde yap›lan 12 cildlik
«Tatar halk icat›» kitab›n›n mualliflerinden birisidir,
Araﬂt›rmalar› için Tataristan Cumhuriyeti’nin Tukay ödülüne laik olan alim bugün de Tatar dili ve
folkloru üzerinde aktiv çal›ﬂ›yor.
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