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Savalan Daðý

Güney
Azerbaycan&rsquo;ýn Türk nüfusunun en çok yoðun olduðu illerden biri Erdebildir. Türk
Aleviliði için önemli bir yeri olan Þah Ýsmail&rsquo;in dedesi Seyit Þeyh Safi&rsquo;nin
dergahý buradadýr. Erdebil Dergahý&rsquo;nda Þeyh Þafi ve Þah Ýsmail&rsquo;in türbeleri
bulunmaktadýr. Somuncu Baba gibi birçok Anadolu ereni bu dergah çýkýþlýdýr.

Bu köklü ve güzel
kentin bir özelliði de sýnýrlarý içinde Savalan Daðý&rsquo;ný barýndýrmaktadýr.
Savalan, Güney Azerbaycan topraklarýnda Erdebil kenti yakýnýnda bulunan sönmüþ bir yanardaðdýr. Bu
daðý kentinin her yerinden daðý görmek olasýdýr. Batý yönünde eni 20 km ,
doðuda ise 40 km&rsquo;dir. Daðýn yüksekliði en uç noktada 4811 metredir. Daðýn zirvesindeki karlar erimez ve her mevsim
daðýn baþýnda, kardan ak bir kalpak bulunmaktadýr. Þifa arayanlar, Savalan daðý
eteklerinde bulunan kükürtlü kaynak suyu
olan &ldquo;Kotursu&rdquo; kaplýcasýna yazlarý gelirler. Kýþlarý ise kayak sevenlerin
uðrak yeridir.

Savalan Daðý
bölgede kutsal sayýlýr. Savalan Daðý&rsquo;nýn gökten geldiðine ve 7 Cennet&rsquo;ten biri
olduðuna inanýlýr. Bazýlarý da, Zerdüþt peygamberin bu daðda vahiy aldýðýna
inanýr. Bir baþka inanýþa göre ise Savalan Daðý, azmýþ insanlarýn bulunduðu bir
kent üzerine Cebrail&rsquo;in tarafýndan peygamber ve takipçileri dua etmek için
kenti terk ettiði sýrada, kent halký üzerine ceza olarak yerleþtirilmiþtir. Bu
tür söylenceler bir tarafa &ldquo;Savalan&rdquo; sözü kutlu bir anlam taþýmaktadýr. Sav ve
alan sözcüklerinin birleþmesinden oluþmuþtur. Sav, Güney Azerbaycan Türkleri
arasýnda haber ya da vahiy anlamý taþýmaktadýr. Yani vahiy alan veya haber alan
anlamý taþýyan birleþik bir sözcüktür. Bu sebepledir ki peygamber sözcüðünün
öztürkçesi savalandýrdiyebiliriz. Bu sözcüðü kullanmaya baþlamak dilimize bir
zenginlik katacaktýr. Þöyle ki Farsça olan peygamber sözcüðü, hem nebi hem de
resul anlamýnda kullanýlmaktadýr. Türkçesi varken ve diðer Türk illerinde
kullanýlmaktayken neden biz savalan sözcüðünü yaygýnlaþtýrmayalým? Türkçesini
kullanmaya baþlayarak, üzerinde ince anlam ayrýmý bulunan resul ve nebi
kavramlarýný daha açýk bir þekilde Türkçe anlatmaya baþlayabiliriz. Kitap veya vahiy
alanlar peygamberlere resul denir. Bu sebeple resul için savalan, nebi için ise
elçi sözcüðünü kullanmak, peygamber sözcüðünün oluþturduðu anlam darlýðýndan
bizi kurtarabilir.

Savalan Daðý&rsquo;nýn
bir baþka özelliði ise Ýran&rsquo;daki Türk baðýmsýzlýk hareketi için bir simge
olmasýdýr. Baský altýnda bulunan Türk baðýmsýzlýk hareketi, kendini ifade
edebilmek için Tebriz Traktör takýmý karþýlaþmalarýnda slogan atmayý ve Savalan
Daðý&rsquo;nda toplanmayý bir çözüm olarak görmüþtür. Türkiye&rsquo;deki milliyetçilerin
Erciyes&rsquo;te kurultayda buluþmasý gibi, Güney Azerbaycan&rsquo;daki Türk hareketi
Savalan Daðý&rsquo;nda buluþmaktaydý. Ne var ki bu buluþmanýn gelenekselleþmesi ve
kitleleri harekete geçirecek bir noktaya
eriþmesi Ýran Devleti&rsquo;ni rahatsýz etmiþtir. Savalan Daðý, buluþmalarý
yasaklanmýþtýr. 2014 Aðustos ayýnda, yasaða raðmen Savalan&rsquo;a yürüyüþ yapmak
isteyen kiþiler tutuklanmýþtýr. Ortada bir yasak yok iken, Erciyes Daðý&rsquo;ndaki
kurultayýn kaldýrýlmasý da çok vahim bir durumdur. Türklerin gerek Erciyes,
gerek Savalan gerekse Tanrý Daðý&rsquo;nda yeniden buluþmasýnýn çalýþmalarý
yapýlmalýdýr. Bu buluþmalara tüm Türk Dünyasý&rsquo;ndan temsilciler gelmeli ve Türk
Dünyasý&rsquo;nýn sorunlarý ele alýnmalýdýr.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 June, 2018, 22:26

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Kürþat Yýlmaz

5.2.2017

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 June, 2018, 22:26

