
Türkçe  Sokağı

TÜRKÇE SOKAĞINDA BİR GEZİNTİYE DAVETLİSİNİZ.
Her renkten ve her kokudan ç�çeklerle bezel� 

evler�n kapıları bu sokağa açılıyor. 



      M�t, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etk�s�yle
b�ç�m değ�şt�ren alegor�k b�r anlatımı olan halk h�kâyes�d�r.   

      M�toloj� �se; b�r ulusa, b�r d�ne a�t m�tler�n, efsaneler�n bütünüdür.
Tüm esk� uygarlıkların çeş�tl� m�tler� ve m�toloj�k kahramanları,
olayları vardır. Roma M�toloj�s�’nde Herkül, Br�tanya M�toloj�s�’nde
Kral Arthur, Yunan M�toloj�s�’nde Perseus, Türk M�toloj�s�’nde Alp Er
Tunga bunlara örnek göster�leb�l�r. 

   Ayaz Ata; Türk, Altay ve Orta Asya m�toloj�ler�nde, özell�kle
Kazaklarda ve Kırgızlarda “Soğuk Tanrısı” olarak b�l�n�r. Doğu
toplumlarında öneml� kutlamalardan b�r�s� de karanlık ve aydınlığın
üç günlük savaşı olarak kabul ed�len 22 Aralık günü gün ışığıyla
başlayan, 24 Aralık akşamına kadar süren yıl döngüsü kutlamasıdır.

AYAZ
ATA 



ye hazırlanır ve en yüksek tepede
akçam ağacı altında dualar ederek
hed�yeler�n� buraya bırakırlardı. Bu
olay gerçekleş�rken bölgen�n en
b�lge ve yaşlı k�ş�s� en görkeml�
elb�seler�n� g�yerek bu törene
l�derl�k ederd�. Bu b�lge k�ş�ye �se
Ayaz Ata �sm� ver�l�rd�. Ayaz Ata yaşlı
b�r k�mse olduğu �ç�n ona yardımcı
olarak kız torunu yanında
bulunurdu. Bu törende kadınlar
önceden bezler hazırlayarak tören
sırasında akçam ağacına bağlarlardı.
 Günümüzde de ağaçlara bez
bağlayıp d�lek d�leme r�tüeller�
devam etmekted�r. M�toloj�ler�n
gerçekleşm�ş olma �ht�mal� düşük-
tür. Aynı zamanda çeş�tl� m�lletler�n
m�tler�n�n b�rb�r�nden es�nlenm�ş
olması da muhtemeld�r. Bu yüzden
Noel Baba f�gürü �le Ayaz Ata b�r
şek�lde b�rb�r�nden etk�lenm�ş
olab�l�r.

    Türkler esk�den ber� 22 Aralık'ta
gündüzün gecey� yenmes�n� b�r
zafer olarak n�telend�rmekte ve bu
zafer� akçam ağacı altında
kutlamaktadırlar. Türklere göre
güneş�n doğuşu, yen� yıl döngüsü
olarak kabul ed�lm�şt�r. Türkler,
Güneş'e m�toloj�de 'Nar' �sm�n�
verm�şlerd�r. Türk atasözler�ndek�
'Nar g�b� yanıyor', 'Nar g�b� kızardı'
sözler� aslında 'Güneş g�b� yanıyor
veya kızardı' anlamındadır. Nardu-
gan Bayramı olarak n�telend�r�len
bugün aslında Güneş'�n doğuşu
bayramıdır. 
    Nardugan/ Nartugan / Nardogan
kel�meler� farklı Türk topluluk-
larındak� adlandırmalardır. 22 Aralık
önces�nde bu bayrama hazırlan-
mak �ç�n evler�n� ve yaşadıkları
yerler� tem�zlerler, yen� ve tem�z
elb�seler g�yerlerd�. Türklerde bugün
Tanrı  Ülgen'e sunulmak üzere  hed�-

"NARDUGAN BAYRAMI GÜNEŞİN DOĞUŞU BAYRAMIDIR."

Kaynaklar: Prof. Dr. Salih Yılmaz - Muazzez İlmiye Çığ 



Anlatılana göre, bu dey�m ünlü
düşünür D�yojen'e dayandırılırmış.
Nefs�n� terb�ye etmek �ç�n
dünyadan el�n� eteğ�n� çeken
D�yojen, b�r fıçının �ç�nde yaşamaya
başlamış. Sadece kuru ekmek
yem�ş, su �çm�ş ve yalın ayak
gezm�ş...

Günlerden b�r gün D�yojen fıçısının
yanında güneşlen�rken b�r an
güneş�n�n kes�ld�ğ�n� fark etm�ş.
Kafasını kaldırıp bakmış k� başında
Büyük İskender duruyor. Tab�
dünyadan el etek çekm�ş b�r adam
�ç�n Büyük İskender ne kadar
büyük olab�l�r k�! H�ç oralı olmamış. 

Hürmet bekleyen Büyük İskender
bozulmuş,  tanınmadığını düşünüp
kend�n� tanıtmış. D�yojen aynı
şek�lde güneşlenmeye devam
etm�ş. H�ç oralı olmamış. Bu
hareket Büyük İskender'� ç�leden
çıkarmış, adeta beyn�ne kan
sıçramış ama "büyüklük bende
kalsın" d�ye düşünüp "d�le benden
ne d�lersen!" dem�ş.

D�yojen umursamaz b�r halde
başını kaldırmış ve "Gölge etme,
başka �hsan �stemem." dem�ş.  

İy� g�den �şler�n bozulduğu,
arabanın teker�ne taş

konulduğu, b�r�n�n ayağına
dolanan durumlar �ç�n kullanılır. 

GÖLGE  ETMEK 

Ayın 
Dey�m�



1952 yılında İzm�r'de doğdu.
1971’de İzm�r Amer�kan Kız Kolej�n�
b�t�rd�. 1999'da uzaktan eğ�t�mle
“Wash�ngton Internat�onal
Un�vers�ty”den mezun oldu ve
aynı ün�vers�tede y�ne uzaktan
eğ�t�mle “Eğ�t�m'” dalında yüksek
l�sansını tamamladı. Çok
küçükken başladı yazı yazmaya.
Yazmak b�r tutkuydu onun �ç�n.
Zaman zaman küsüp
“Yazmayacağım!” d�ye yem�nler
ett�ğ� ama vazgeçemed�ğ� b�r aşk
g�b�, yazmak… 
Çocukluğundan bu yana çeş�tl�
derg�lerde yazıları, ş��rler� ve
röportajları yayımlandı. Yet�şk�nler
�ç�n ş��rler �çeren ve artık yayımda
olmayan �lk k�tabı “Kent Duygusu”
1981’de yayımlandı. Çocuklar �ç�n
yazmaya 80’l� yılların sonlarında
başladı. İlk masal k�tabı “Gecey�
Sevmeyen Çocuk” 1991’de
yayımlandı. 1989’da yazdığı ve
1991’de yayımlanmaya başlayan bu
masallar, halen yen� baskılarla
çocuklarla buluşuyor. Okulumuzda Aytül Akal'ın 

imza gününden bir kare 



Bütün vel�ler, çocuklarının okuma ve yazma
yetenekler�n� artırmak �ster ve çoğu da bunu
sağlamanın en kolay yolunun çocuk
k�taplarından geçt�ğ�n� b�l�r. Bu noktada,
“hang� k�tap”, devreye g�r�yor k� bu konu ben�
her zaman şaşırtmıştır. Çünkü aç da olsa b�r
çocuğa sevmed�ğ� b�r yemeğ� yed�rmen�n ne
kadar zor olduğunu b�len anne babalar, ona
seveceğ� yemekler� p�ş�r�rken k�taplar
konusunda bu kadar d�kkatl� olmayab�l�yor. 
 Gerek anne babalar, gerekse öğretmenler,
çocuğun okumak �stemed�ğ� b�r k�tap
üzer�nde dayatmacı olarak onu seveb�leceğ�
başka k�taplardan farkına varmadan
uzaklaştırab�l�yor.
K�tap, neşe demek, eğlence demek, dost
demek...  K�tap, çocuğa yaşamı anlatır; ona k�m
olduğunu göster�r. K�tap; yaşam �ç�nde kend�
doğrularını saptamasına, yargılar ürete-
b�lmes�ne, yorum yapab�lmes�ne olanak ver�r. 
 K�tap; çocuğa d�l zeng�nl�ğ� katar, sorun
çözme, �let�ş�m kurma, araştırma becer�ler�n�
destekler. 
Çok küçük yaşta gel�şmeye başlar çocuğun
k�tap sevg�s� ve alışkanlığı.  Okumayı b�lmese de
d�nlemey� b�l�r... K�tabı eller, sayfalarını karıştırır;
d�nled�ğ� öykülerdek�, masallardak� sıra dışı
serüven �ç�nde kend� sıra dışılığını kavrar.
Kend�s�n� tanırken ötek�n� kavrar, var oluşunu
sorgulamaya başlar.  Bu gel�ş�m adımları, b�r
çocuk �ç�n çok da uzak, ulaşılmaz değ�ld�r;
tohumlar bu döneme atılır k� yet�şk�nl�k
dönem�nde ç�çek açab�ls�n, meyve vereb�ls�n...



Yüzden fazla eser�yle çocuk ve gençl�k
edeb�yatına adını altın harflerle yazdıran
Aytül Akal’dan hayal�n korkuyla
yüzleşt�ğ� sıra dışı b�r gençl�k romanı:
Kırmızı Arabanın Hayalet�. Kırmızı
Arabanın Hayalet�, Aytül Akal
edeb�yatının en cesur, en özgün ve en
uç k�tabı. Masal küll�yatını taçlandıran
emsals�z b�r cevher, b�r z�rve… Aytül Akal
k�taplarında ş�md�ye dek h�ç karşılaşıl-
mamış b�r okuma deney�m�ne sah�p
olmanın verd�ğ� haz �se kaçırılmayacak
b�r kazanım.
G�zeml� b�r köşk, sürekl� suret değ�şt�ren
k�ml�ğ� bel�rs�z b�r ev sah�b�, �k� del�kanlı,
�k� kız, b�r ked�, b�r köpek, b�r tavşan, b�r
kuş, yer�ne get�r�lmey� bekleyen dört
ayrı vas�yet ve tüm bunlara şah�t olan
üstü açık kırmızı b�r Cabr�o… Ruhları
ted�rg�n eden bu gençl�k masalı, h�çb�r
genc�n kayıtsız kalamayacağı muhte-
şem vaatlerle dolu b�r �ş �lanının
yayımlanması �le başlıyor. Kısa yoldan
hızlı b�r şek�lde kolayca hedefe ulaşmak
�ç�n tek yapmak gereken �se üç aylık b�r  
süre   zarfında   g�zeml�   köşktek�
�şveren�n verd�ğ� görev� tamamlamak.
Türk�ye’n�n b�r ucundan d�ğer�ne
uzanan  dört ayrı  yolculuk  ve  dört  sıra 
dışı  görev.  Her  b�r�  türlü  tehl�keler  ve 

anlam ver�lemeyen karşılaşmalarla
dolu dört değ�ş�k serüven. B�l�n-
meyene doğru g�tmen�n get�rd�ğ�
ürkütücü ve ted�rg�n ed�c� h�sler�n
k�ş�sel hırslarla b�rleşerek oluşturduğu
ruhsal hezeyanlar okurları der�nden
tes�r etmeye yet�yor da artıyor b�le.
Özell�kle b�r�nc� bölümün sonunda
kanınızın çek�ld�ğ�n� h�ssetmen�z �şten
b�le değ�l…
Aytül Akal, bu romanıyla, masalların
her zaman mutlu sonla b�tmeye-
b�leceğ�n� hatırlatıyor okurlarına. Oysa
gerçek, masalların b�ze anlattığı kadar
kolay ve anlaşılır: İy�l�k eden �y�l�k
bulur. Yeter k� deney�n… Korkularınızla
yüzleşeceğ�n�z esrareng�z b�r yolcu-
luğa çıkmak �st�yorsanız tek yapmanız
gereken üstü açık bu kırmızı arabayı
tak�p etmek!

Ayın 
K�tabı



1939 yılında Ankara'da doğdu. 1961
yılında Devlet Güzel Sanatlar
Akadem�s�, Graf�k Sanatlar Bölümünü
b�t�rd�, graf�ker olarak çalıştı.

1972 yılından bu yana çocuklar �ç�n
yazıyor ve k�taplarından b�r
bölümünü res�ml�yor. Çeş�tl� yaş
gruplarındak� çocuklara yönel�k
yayımlanmış 90’ı aşkın k�tabı var.

Öykü ve ş��rler� çeş�tl� çocuk
derg�ler�nde yayımlandı, yurt �ç�nde
ve Hollanda �ç�n basılan Türkçe ders
k�taplarında yer aldı. Yurt dışı çeş�tl�
basın organlarında yazar ve ç�zer
olarak tanıtımı yer aldı. Pek çok
okulda, çocuklara k�tabı sevd�rme ve
okuma alışkanlığı kazandırma amaçlı
söyleş� yaptı.

1990-1993 yıllarında çeş�tl� tar�hlerde
yurt �ç� ve dışında İng�l�zce, Almanca
ve Devlet T�yatrosu Sahneler�nde 

Türkçe serg�lenen Güngör
D�lmen'�n  “Ben Anadolu” oyunu
�ç�n g�ys�, çevre tasarımı ve
uygulamalarını yaptı.

“M�ğfer” adlı oyunu Sal�h Kalyon
yönet�m�nde Kuzguncuk Yerel
T�yatrosunda (1988) İzm�r Devlet
T�yatrosunda (1993) ve Ankara
Devlet T�yatrosunda (2004-2005),
"Al Takkel� Dev �le Mor Takkel� Dev"
ve "Boş Kaplumbağa" adlı oyunları
Kültür Bakanlığı desteğ� �le Masal
Gerçek T�yatrosunda (1998), “Kağıt
Şenl�ğ�” adlı sözsüz oyunu Erzurum
Devlet T�yatrosunda (2010)
sahnelend�.

Ayla ÇINAROĞLU

AYIN ŞAİRİ



Ayaklarımın altında
M�n�c�k patenler
Ve koskoca b�r dünya…
Uçar g�b�y�m, kayarak g�d�yorum
B�r uçtan b�r uca...
 
Ah keşke bütün yollar,
Her yer dümdüz olsa
Ve ben h�ç durmasam
Böyle rüzgâr g�b� kayarak
Dolaşsam dünyanın dört b�r yanını
Boydan boya...

Nerden b�l�r bütün gün                                         
koşup oynayıp yorulduğunu?                             
Daha değmeden başım yastığa                          
İnd�r�r göz kapaklarımı usulca                             
Ak bulut b�r yorgan örtüp üstüme                     
Çeker götürür düşler ülkes�ne uyku                  
Öyle gar�p b�r öykü k�                                            
Ne yer� ne zaman bell�                                           
Ne başı nede sonu                                                  
Uyku öyle sevecen b�r hırsız k�                            
Gün ışır ışımaz                                                         
Alır götürür yorgunluğumu

B�r ağaç olsam
En yüksek dalıma b�r kuş konsa.
O kuş olsam,
Uçsam, �ncec�k mav� b�r bulutla.
O bulut olsam
Yüksek, karlı b�r dağa sarılıp dursam...
O yüksek karlı dağ olsam
Ser�n sular toplasam b�r ırmakta.
O ırmak olsam
B�n b�r ç�çekl� kırlara dağılsam...
B�r gel�nc�k olsam,
B�r kelebek olsam,
B�r çocuk olsam o kelebeğ�n ardında,
Koşsam, yorulsam…
B�r ağaç altında yatıp uyusam.
O ağaç olsam
En yüksek dalıma b�r kuş konsa...

Ele avuca sığmaz
Oynak b�r taydır teknem
Toynakları beyaz köpükten..
Ak yelken yeleler�
Doldu mu güçlü rüzgarla
Fora.! Coşar, koşar dörtnala.. 
Ele avuca sığmaz
Kanatlı tayım teknem
Uçar dalgalar üstünden.. 
Hırçın arkadaşım den�z
Huysuz dostum rüzgar
K�m� zaman şakacı
K�m� zaman acımasız
Kararsız dalgalar
Ve küçük teknemle b�z
Özgürlükte, tekbaşına
B�rl�ktey�z

OlsamPaten Kayıyorum 

Yelken

Uyku 



SÖZCÜKLERİN KÖKENİSÖZCÜKLERİN KÖKENİSÖZCÜKLERİN KÖKENİ      
Esk� Türkçede “ateş” anlamına gelen ot/od kel�mes�nden
gelmekted�r.OCAK

MART 

MAYIS 

TEMMUZ 

Süryan�ce “d�nlen�len gün” anlamındak� şabat kel�mes�nden
geld�ğ� tahm�n ed�lmekted�r.

Akatçada “yılın �lk ayı, taze mahsul” g�b� anlamlara gelen
n�sannu kel�mes�nden geld�ğ� tahm�n ed�l�yor.

Savaş tanrısı “Mart�us”un �sm�nden yola çıkılarak oluştuğu
b�l�n�yor.

Bereket tanrıçasının adı olan “Ma�a”dan türem�şt�r. Lat�nce'de
“Ma�us”, İng�l�zcede “May” şekl�nde kullanılmaktadır.

Süryan�cede “sıcak” manasına gelen hazaran/hazuran
sözcükler�nden günümüze ulaşmıştır.

Küçük Asya’da “orak ayı” da denen temmuz ayının adı
Sümercedek� dumuz� kel�mes�nden gelmekted�r. İng�l�zcedek�
karşılığı olan “July” kel�mes� �se Jul�us Ceasar’ın adını taşımaktadır.

Roma İmparatoru Augustus’un �sm� neredeyse tüm dünya
d�ller�nde bu ayın adı olarak kullanılmaktadır.

Akatçada “hasat fest�val�” anlamına gelen elulu/elunu
kel�mes�nden geld�ğ� b�l�nmekted�r.

Türkçede “b�r b�tk�y� üretmek �ç�n toprağa tohum atmak veya
gömmek” anlamındak� ek f��l�nden türem�şt�r.

Arapçada “bölen, taks�m eden” anlamına gelen kassâm
kel�mes�nden gelmekted�r.

Süryan�cede “kanunuevvel” ya da “b�r�nc�/�lk kanun” kel�mes�nden
gel�r. Bunun neden�yse aralık ayının kış aylarının başlangıcı
olmasındandır. Türkçede ara- f��l�nden türem�şt�r. Sebeb� de kasım �le
ocak ayının ortasında kalmasındandır.

ŞUBAT 

NİSAN  

HAZİRAN 

AĞUSTOS 

EYLÜL 

EKİM 

KASIM 

ARALIK 

Kaynak: Alp Paksoy / KÖK-Kelimelerin Serüveni




