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suphisaatci@gmail.com

Suphi SAATÇİ

Editör’den

Türkmeneli’nde Ramazan ve
Bayram Coşkusu
İslam coğrafyasındaki dinî münasebetlerde
halk, büyük bir huşu ve sevinç içinde günler
yaşar. Özellikle Ramazan ve Bayram sevinci
yanında, halkın dayanışma ve yardımlaşma
çabaları da topluma birlik ruhu aşılar.
Türkmeneli coğrafyasında idrak edilen Ramazan ve Bayram günlerinde de görülmeye değer
coşkulu sahneler yaşanır. Öncelikle Ramazan
ayını sevinçle karşılayan Türkmenler, bu mübarek günlerde yaşanan güzellikleri idrak etmenin coşkusunu tadarlar. Evlerde eksik olan
öteberi ve erzak, un, yağ, pirinç, bulgur, şeker
ve çay gibi gıda ve tüketim malzemeleri tedarik edilirdi. Ramazan ayının yaklaşması üzerine ihtiyaç sahibi olan kimi aileler de hesaba
katılarak, onlara da kimsenin ruhu duymadan
un, yağ, pirinç, peynir, şeker ve çay gibi erzak
malzemeleri gönderilirdi.
Herkesin hafızasında Ramazan hatıralarının
önemli bir yer tuttuğu şüphesizdir. Biz de küçük yaşlarda iken ramazanın gelişiyle değişik
günler içinde bulunduğumuzu hissederdik.
Özellikle Türkmen kadınlarının ramazan için
değişik yemek menüleri hazırladıklarını hepimiz hatırlar. İftar sofralarının daha bir zengin
biçimde hazırlanması için evlerimizde büyük
telaş yaşanırdı. Tatlıya düşkün olan çocukların ramazan günlerine özgü köpme1 ve cevizli
burmalar evlerden eksilmezdi. Ayrıca baklava
ve üzüm şerbeti Ramazan günleri çarşıdan alınan sofraların vazgeçilmez süsleriydi.
Ramazan günleri camileri ziyaret edip vaaz
dinleyenlerin sayıları artardı. Her gün ayrı
bir camide ibadet etmek ve bazı günler kutsal makamlara gidip ziyarette bulunmak da
gerekirdi. Ramazan dolaşmaları, arkadaşlarla
buluşup kucaklaşmak, küslerle barışmak, bu
mübarek ayın yarattığı güzel vesilelerdi.
1 Lokmaya benzer bir hamur tatlısı

2

Ramazan günlerinde iftar ve akşam namazının kılınmasından sonra yatsı ve teravih namazlarının eda edilmesi, Müslüman halkımıza
büyük bir huzur verirdi. İbadetlerin ardından
tadına doyum olmaz ramazan geceleri başlardı. Türkmenlerin yaşlısı genci, ihtiyarı çocuğu
hepsi birden kahveleri doldururdu. Artık bütün Türkmeneli çayhane denilen kahvelerde
her zaman büyük bir zevk ve heyecanla izlenen
Ramazan günlerine özgü Sini-Zarf oyunları
başlardı. Madeni bir tepsi ile pirinçten imal
edilen 11 zarf adı verilen fincan ve bunların
altına saklanan bir boncuk ile oynanan bu
oyun, üçer kişiden oluşan iki takım arasında
yapılırdı. Boncuğu bulan taraf, tepside yeniden boncuğu saklama hakkına sahip olurdu.
Ramazan’da Sini-zarf oyunu bütün Türkmeneli bölgelerinde oynanır. Nitekim bazen
Erbil’den Kerkük’e, Bazen Kerkük’ten Erbil’e
veya Tuzhurmatu’ya giden oyuncu takımları
ve hoyratçılar sahurdan sonra geri dönerlerdi.
Bu oyunun en büyük zevki, boncuk bulunduğu zaman yaşanan heyecandı. Boncuğu bulan
tarafca naralar ve sevinç çığlıkları atılırdı. Bu
arada kahvede bulunan ses sanatçıları okudukları hoyrat ve türkülerle meclisi şenlendirirlerdi. Bunun şerefine de kaybeden taraf hesabına
kahvede bulunanlara baklava veya lokum gibi
tatlılar dağıtılırdı. Oyuncular dışında kahvede
oyunu seyretmeyi sevenler ve bazen sırf tatlı
yemek için toplanan çocuklar da bulunurdu.
Oyun bittikten sonra yeni bir oyuna başlanır
ve böylece kahvedeki sini-zarf şenliği sahura
kadar devam ederdi. Bazen sahur davulcularının sesleri ile şehir çınlardı. Eskiden sahur
davulcularla birlikte zurnacılar da dolaşırmış.
Ancak günümüzde bu gelenek sadece davulcular tarafından icra ediliyor. Çocuklar sahur
davulcularını duymak için geç saate kadar
beklerlerdi. Hatta sokaklarda davul çalanların
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arkasında mahallenin çocukları da dolaşır, belirli bir süre onları takip ederlerdi.
Türkmeneli bölgesinde sini-zarf oyunu eskiden her kahvede bir takım veya iki takım olarak oynanırdı. Ancak günümüzde kahvelerde
bazen 10-15 takım birden oynanıyor. Giderek
daha da yaygınlaşan ve sevilen bu oyun yüzünden Kerkük ve Erbil’deki kahveler sabaha
kadar dolup taşmaktadır. Böylece büyük bir
heyecan, sevgi ve bereket ile Türkmen halkı
güzel vakit geçirmektedir.
Bayram Coşkusu
Ramazan’ın sonunda bayram yaklaşırken
Türkmenlerde bu sefer yeni bir telaş ve heyecan yaşanırdı. Bayrama birkaç gün kala Türkmen kadınları yöreye özgü külçe adı verilen
kurabiyeler, tatlılar hazırlanır, kuruyemiş ve
çekirdekler kavrulurdu. Külçeler cevizli, hurmalı ve dırnaklı (tırnaklı) denilen sade olarak
üç çeşit yapılırdı.
Çocukluk günlerimizde ekmekler ve külçeler
ev tandırlarında pişirilirdi. Daha sonra çarşıda fırınlar açılınca külçeler fırınlarda pişirilmeye başlandı. Böylece evlerde hazırlanan
külçeler tepsilere dizilir ve fırınlara gönderilirdi. Bu bakımdan bayram yaklaştığında
ve özellikle arife günleri fırınların kapısında
kuyruklar oluşurdu.
Bayram sevincini en çok yaşayan hiç şüphesiz çocuklardı. Çünkü çocuklar için yeni giysiler, yeni çorap ve ayakkabılar alınırdı. Bu
bakımdan bayram öncesi çarşılar cıvıl cıvıl
olurdu. Her aile çocukları için bayrak alışverişi yapar, eksik bir şey olmasın diye günlerce çarşı pazar dolaşılırdı. Yeni elbiselerimizi
arife gününün akşamı yatarken, yanı başımıza, hatta yastığımızın yanına koyduğumuzu
bugün gibi hatırlıyorum. Ertesi gün Bayram
namazından sonra camiden eve dönülür ve
bayramlaşma başlar. Ardında bayram yemeğine oturulurdu.
Çocuklar bayram gezmesine çıkmadan önce
büyüklerden muhakkak bayramlık alırlardı.
Evden çıkan çocuklar, yanlarına külçe ve kuru
yemişler alırlar, arkadaşları ile buluşup bayram

yerine giderler. Bayram yeri denilen alanda
adına Çerfelek (çarkıfelek) denilen dönme
dolaplara, atlı karıncaya binerlerdi. Bazen de
fayton kiralayıp türküler söyleyerek şehir içinde dolaşılırdı.
Erbil Kalesinde Tarihî Tören
Geçirdiğimiz Ramazan ayı münasebetiyle
Türkmeneli’nde yaşanan güzelliklerden biri
de 19 Nisan 2022 tarihinde Erbil’de Türkmen soydaşlarımızın gerçekleştirdikleri Mevlut töreni idi. Erbil’in tarihî kalesinde yapılan
bu güzel Mevlit töreninin anlamı gerçekten
büyüktür. Özellikle Türkmen tarihinin en
güçlü lideri Erbil Atabeyi Muzaffereddin
Gökbörü’nün ilk kez bu şehirde başlatmış
olduğu ve buradan dünyaya yaydığı Mevlut
ayinlerinin yine bu kaleden yankılanmış olması, bize büyük bir gurur ve heyecan yaşatmıştır.
Irak Türklüğünün çatısı ilk kez Erbil’de kurulduğu için, bu törenin Erbil’de gerçekleştirilmiş
olması bize tarihimizi yeniden yaşatmıştır. Bu
münasebetle töreni gerçekleştiren ve kısa adı
TEBA olan Türkmen Basın Ajansı’na kocaman bir teşekkür borçlu olduğumuzu bildirmek isterim. Ayrıca bu güzel töreni ihya eden
Kerkük Mevlit takımına, törene şeref veren
bütün siyaset ve devlet bürokratlarına, Erbil’deki her türlü etnik ve dini kesimleri temsil
eden sivil toplum kuruluşlarının liderlerine
ve en çok da katılımları ile töreni şenlendiren
Erbil’in soylu Türkmen halkına teşekkür etmek her şeyin üstündedir.
Türkmen toplumunun böylesine birlik ve beraberlik içinde güzel işler başarmaları doğrusu
milletimize de moral ve umut vermektedir.
Güzel Erbil’imizin güzel insanlarına sevgi,
muhabbet ve dua gönderirken, kalbimizin
kendileriyle beraber attığını bilmelerini isteriz. Bu güzel birlik ve beraberlik tablosunun
Türkmeneli’nin her tarafında görülmesini
yüce Allah’tan diliyoruz. Birlikte felah ve hayat,
ayrılıkta ise memat vardır. Yüce Allah Türkmen toplumuna birlik, felah ve hayat nasip
eylesin…
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Guernika ve Kerkük Kalesi
Bir çoğunuz hakkında olan yazı ve yorumları
okumuşsunuzdur. Pablo Picasso’nun Guernika (okunuşu Gurnika) tablosundan bahsediyorum. Picasso tarafından 1937 yılında
yapılan bu tablo, İspanya iç savaşı sırasında
Almanya’da Nazilerin 28 bombarduman uçağıyla 26 Nisan 1937’de İspanya’nın Guernica
kasabasının bombalanması hikâyesini anlatıyor. Saldırı sırasında kasaba yerle bir edilmiş,
yüzlerce kişi ölmüştü.
1937 yılında İspanya Hükümeti Paris şehrinde
açılacak dünya fuarında İspanya bölümünde
sergilenmek üzere Picasso’ya büyük bir duvar
resmi sipariş etti. O sıralarda olan saldırıdan
etkilenen ressam, saldırıdan sonra 15 gün içinde tabloyu tamamladı.
Tablo bir dünya turu da görmüş ve şu anda
Madrid Milli Müzesinde sergilenmekte oldu-
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ğu gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
salonunun girişinde bir replikasını (kopyasını,
suretini) görmüştüm.
Feci bir manzarayı yansıtan ve koyu renklerle işlenen tablodan niçin bahsetmek icap etti?
Çünkü Naziler, tablo, ün salıp artık her dilde
dünyayı dolaşınca, günün birinde ressama gelip tabloyu neden bu kadar korkunç bir şekilde ve neden korku yaratacak kasvette yaptığını sorduklarında, hiç düşünmeden ve sakin bir
şekilde cevap vermiş:
-

Guernika’yı, ben resmetmedim. Siz elinizle resmettiniz. Siz benden önce oraya
gidip, yapacaklarınızı yaptınız. İnsanlar,
sizin yaptıklarınızı seyrediyor. Ben sadece önümde bulduklarımı çerçeve içine
aldım. Bu şekilde sanat acı gerçeği yansıtmış oldu.
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Bana bu hikâye neyi hatırlatıyor biliyor musunuz?
1989 yılında Kerkük şehri benzer bir olay yaşadı. Daha sinsi, daha planlı ve hiç hava gücü
kullanılmadan Kerkük’ün en eski semti, tarihiyle, eserleri ve tarihî binalarıyla Türklük şuurunu simgeleyen Kerkük Kalesinin yıkımına
başladığı eski Irak rejiminin yaptıklarını.
Bunu yaptırmak için yüzlerce aile, net olarak
480 aile zorla Kale’den göç ettirildi ve sonradan bir tepe haline getirildi. Böylece koca bir
semt, zengin bir tarih karanlıklara gömüldü.
Değerli sanatçımız Mehmet Özbek’ten
dinlemişsinizdir. Kerküklü şair Cumhur
Kerküklü’nün dörtlüğünü terennüm etmiştir:
Yıktılar Kalamızı
Sürdüler balamızı
Hele ruh boğazdayken
Çektiler salamızı
Evet, bizim Guernika’mızı henüz dünyaya
yansıtan olmadı belki. Ancak bu kara leke o
rejimin alnından silinmedi ve silinmeyecektir.

Bu faciayı dünyaya tanıtacak çalışmalar, bırakın ülkeleri, daha önce Irak şehirlerini turlayan
sergiler olamaz mı? Olması gerekir. Çünkü bu
bir insanlık dramı idi ve oradan gözü yaşlı aileler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların feryatları
da bir değil, birkaç tabloya yansıtılabilir. Bu
gerçeğe, yani zulme karşı direnmiş olan, ancak ellerinden bir şey gelmediği için bu dramı Allah’a ve tarihe havale etmiş olan Kerkük
Kalesi sakinlerinin feryadı susturulmamalıdır.
Aslında bizim çağrımız bununla yetinmemektedir. Demek istediğimiz, artık bir kampanyanın başlatılması zamanı gelmiştir. Doğru ve
bilimsel normlar içinde hazırlanan bir dosya
ve görseller muhtevası olan raporlar, uluslararası teşkilat ve mahfillere, dünya ülkelerine ve
düşünürlere takdim edilip gereği yapılmalıdır.
Gereği, Kerkük Kalesi binalarının rölöveleri çıkarılarak, eski görünümleri saklı kalmak
kaydıyla daha modern ve yaşanabilir bir hale
getirilmek üzere yeni bir çalışma başlatılmalı
ve o acılı aileler veya mirasçıları kendi emellerine, dede yadigârına ve huzura kavuşmalıdır.
Kerkük Kalesi dramını biz Guernika ile eşdeğerde görüyoruz. Bize niçin el uzatılmasın?

Minnetle Anıyoruz
Mübarek Ramazan Bayramı’nı idrak ettiğimiz bu günlerde, 3 Mayıs 2014 tarihinde aramızdan ayrılmış olan Kerkük Vakfı kurucularından ve vakfın ilk başkanı
olan İZZETTİN KERKÜK ağabeyimizi
hürmet ve hasretle anıyoruz.
İzzettin Kerkük, hayatı boyunca Türkmeneli bölgesini ve doğduğu toprağı yaşayarak ve hissederek kalbine ve vicdanına sığdırdı. Mekânı cennet olsun.
Kerkük Vakfı
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Gençler Üzerinden Siyaset
(Mavili Gençler Örneği)
Gençlik Boş Değil
Bütün milletlerin tarihine bakıldığında,
her zaman en ağır yükün gençlerin sırtına
vurulduğu görülür. Bütün savaşlarda ön
safta çarpışan unsur hep gençlerdir. Şehirde, fabrikada, köyde en ağır bedenî işleri
hep gençler üstlenmiştir. Dijitalleşen çağımızda da en yenilikçi icatlara yine gençler
öncülük etmektedir. Hasılı gençler barışta
ve savaşta bir milletin en değerli varlığıdır.
Bir toplumu çocuklar, gençler ve yaşlılar
olarak üçe ayırırsak, her kesimin ayrı ayrı
vasıf, misyon ve işlevleri olduğunu görürüz: Yaşlılar; nesiller yetiştirir, fikir üretir,
yol gösterir, tecrübesini paylaşır, nasihat
eder vs. Çocuklar; oynar, öğrenir, hayal
kurar, okur, çalışır, bilinçsiz de olsa iyi yetişmeye çalışır, büyüklerine saygı duymayı
ve ufaktan ufaktan sorumluluk yüklenmeyi
beller. Ama esas hamleleri gençler başlatır.
Demek ki milleti bir eve benzetirsek, orta,
yani ana direği gençliktir.
Bütün bunların yanında madalyonun bir
de diğer yüzü vardır. Peyami Safa’nın dediği “gençlik isyan çağıdır” gerçeği unutulmamalıdır. Dünyada çıkan veya çıkarılan
isyanların çoğunu gençler, başlatmış, yönetmiş veya isyanlara sebep olmuşlardır.
Yetmişli yılların Türkiye’sinde 68 kuşağı
olarak anılan ve yetmişli yıllara sıçrayan
gençlik hareketleri, 2011’de Ortadoğu’da
baş gösteren Arap Baharı, Irak’ta Adil Abdul Mehdi Hükümetinin düşürülmesi bu
isyanların sadece birkaçıdır. Yani gençlik
iki yönlü bir bıçaktır, iyi yönlendirilse faydalı, kötü yönlendirilse zararlı olabilir. Demek ki gençlik iyi yönetilmezse ilaç iken
zehire dönüşebilir.

6

Siyasetimizde Gençler
Dünyada en sağ kanattan en sol kanada kadar hemen hemen bütün siyasî parti ve hareketlerin dinamosu veya lokomotifi gençler
olmuştur. Aynı şekilde bütün siyasî partilerin gençlik teşkilatları vardır. Amerika’da
Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler gibi
kitle partilerinin gençlik teşkilatları göstermelik olurken, Avrupa’da aşırı sağcı, sosyalist ve milliyetçi partilerin gençlik teşkilatları çok etkili ve çoğu zaman da örgütlüdür.
Türkiye’de de Milliyetçi Hareket Partisi’nin
çizgisinde olan Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri de bu istikamettedir.
Fiili olarak 2003 yılından sonra bütün Irak
sathında faaliyet gösteren Türkmen siyasi
partilerinin birer gençlik teşkilatı mevcuttur.
Partilerimizin bir kısmı İslami, bir kısmı da
milli kimliği ön plana çıkardıkları aşikârdır.
Ancak her iki cenahta çok sayıda partinin
kurulması, haliyle gençlerin de bölünmelerine sebep olmaktadır. Bir de buna Irak Şii
hareketinin bir parçası olan Haşd Şaabi ve
Bedir gruplarının oluşturdukları Türkmen
teşkilatlarını eklersek, gençlerin bölünmesi
bir kat daha artmaktadır. Üstüne üstlük parti ve teşkilat içi bölünmeleri de düşünürsek,
Türkmen gençlerinin paramparça olduklarını üzülerek söylemek zorunda kalacağız.
Türkmen gençliğinde bir potansiyel olmakla
beraber bir şuur eksikliği, birlikte iş yapma
becerisizliği, aşırı duygusallık gibi kusurlarının olduğu gözden kaçmamaktadır. Çünkü
gençlerimiz, Irak devletinin bozuk eğitim
sistemi içerisinde iyi eğitilemedikleri için
bilinçleri, sosyallikleri, sorumlulukları ve yaratıcılıkları yeteri kadar gelişmemiştir. De-
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mek ki Irak’ın gerçeklerini göz önüne alırsak, mevcut gençlerin fanatikleşmesi ya da
isyankâr olmaları işten bile değil. O zaman
biz gençlerimizi bir de kendimizi eğitmemiz
gerekmektedir.
Mavili Gençler Modeli
Mevcut partilere bağlı gençlik teşkilatları,
desteklerini parti yönetiminden aldıkları ve
(varsa) partinin ideolojisi çizgisinde yetiştirildikleri için bağımsız olduklarından ve
hür iradelerinin mevcudiyetinden bahsetmek zordur. Neticede o partinin ideolojisine ve başkanının söylem ve direktiflerine
bağlı olmak durumundadırlar. Bu gençlere
genelde seçimden seçime iş düşerken, diğer
Türkmen parti gençlik teşkilatlarına karşı
da (hasım olmasalar bile) mesafeli durmak
zorundadırlar. Hatta bu kitlenin içerisinde
aynı partinin iki şahsiyetine ayrı ayrı bağlı
gençlik grupları bile peydahlanabiliyor; bu
gruplar da sosyal medya üzerinden birbirlerine kıyasıya saldırabilmektedirler. Türkmen
davasına daha çok siyasî veçheden bakmak
isteyen gençlerin fikrî ve ideolojik yönden
yetişmeleri konusunda bir asgari müşterek
henüz oluşmamıştır. Onun içindir ki Türkmen partileri arasında en ufak bir fikir veya
görüş ayrılığı, gençlerin de ayrışmalarına ve
sosyal medyada birbirlerine saldırmalarına
sebep olmaktadır. Gençlerimizin istikbalimiz olmaları hasebiyle bu manzara hiç de
sağlıklı değil ve hiç de umut vadetmiyor. Bu
kof ihtilaf dururken her iki taraf da milliyetçi olsa ne fayda?
Bu kitlenin haricinde ihmal edilmiş iki
gençlik kitlesi daha var, biri Türkmen davasının topyekûn bütününe hizmet etmek,
ikincisi de tamamen apolitik (gayri siyasi)
alanda faaliyet göstermek isteyenler. Bu iki
kitle, tamamen politize olmuş parti teşkilatlarına bağlı gençlik kitlelerinden daha hür,
daha umut verici daha birleştirici ve daha
yaratıcıdırlar diyebiliriz. Bu iki kitlenin bir
arada mütalaa edilmeleri, hatta birleştirilmeleri bile mümkündür. Bunun en güzel

modeli olarak Mavili Türkmen Gençleri
gösterilebilir.
Mavili Türkmen Gençleri takriben 50 kişiden müteşekkil. En ilginç ve övülecek yanları
30’unun kız olmasıdır. 5-6 kişileri Türkiye’nin
farklı şehirlerinde yüksek eğitimine devam
eden gençlerken; gerisinin çoğunluğu Kerkük
başta olmak üzere, Tuzhurmatı, Altunköptü,
Telafer ve Erbil şehirlerinde bulunmaktadırlar.
Ayrıca dergilerinde yazı yazan, faaliyetlerinde
rol alan onlarca genç bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu siyasetten uzak durup, sanatıyla, maharetiyle ve kalemiyle Türkmen kültürünü yaşatmak isteyen gençlerden
oluşmaktadır. Aralarındaki haberleşmeyi daha
çok sanal ortamda sağlayan bu genç kitle, üç
ayrı dalda faaliyet göstermektedir: Mavi Dergi, Mavi Dijital TV ve Mavi Haber. Mavili
Gençler tamamen bir amatör ruhla çalışıyor
ve Irak Türkmen kültürüne hizmet ediyor.
Topluluğun üç ayda bir yayımlanan bir dergisi bulunuyor. Youtube, Facebook, Instagram,
Telegram gibi sosyal medyalarda bol miktarda
faaliyetleri var. Özellikle kısa metrajlı birkaç
filmleri çok çarpıcı mesajlar içermiştir.
Bütün Türkmen gençlerinin siyasetle uğraşması veya siyasette pişmesi gerekmiyor, ama
gençlerin fikrî yönden gelişmesi ve tekâmül
etmesi şarttır. Gençlerin fikrî yönden gelişmesi ve olgunluğa ermesi için gençleri bir
parti teşkilatının gençlik kollarına mensup
olması da gerekmiyor. Gençlerin sadece parti müesseseleri içinde örgütlenirse, bütün
partilerimiz Komünist Partisi hüviyetini
kazanır, yani ya Komünistsin ya da Komünist
düşmanı. Halbuki biz iradesi hür, vicdanı
hür, bağımsız, yenilikçi, atılımcı, sorgulayıcı, yaratıcı bir gençlik istiyoruz. Gençler
böyle yetiştikleri takdirde ileride siyasete
atıldıklarında birlik ve beraberlikten sadece
söz etmezler, aynı zamanda onu yaşarlar.
Gençlerimiz, geleceğimizdir. Onları birer
alet değil, geleceğimizin birer köşe lideri olarak görelim.
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Nuri GÜRGÜR

Kerkük Katliamı
Bir İnsanlık Suçudur,
Soykırımdır
14 Temmuz, Kerkük katliamının yıldönümü.
14 Temmuz 1959 tarihinde başlayan ve üç
gün üç gece devam eden katliamda, onlarca
Irak Türkü vahşice katledildi, yüzlercesi yaralandı; Türklerin evleri, iş yerleri yağmalandı.
Şehitler, arabaların arkasına bağlanarak sokaklarda sürüklendikten sonra direklere asıldılar;
bazıları ters yönlere giden arabaların arkasına
bağlanıp parçalandı. Kerkük sokakları, meydanları üç gün boyunca Türklerin kanıyla
kırmızıya boyandı. Bu vahşete dayanamayıp
çıldıran Türkler vardı.
Bu katliamın ilk işaretleri, on bir yıldır
Rusya’da sürgünde olan Mustafa Barzani’nin
1958 Ekim ayında Irak’a dönmesiyle ortaya çıkmaya başlamıştı. 14 Temmuz 1958‘de
yapılan darbeyle Irak’ta yönetime el koyan
Abdülkerim Kasım, Sovyetler Birliği ile sıcak
ilişkiler kurmuştu; komünistlere güveniyor,
iş birliği yapıyordu. Bunun sonucunda, Irak
Komünist Partisi kısa zamanda “halk komiteleri” adıyla paramiliter örgüt kuracak derecede
etkili hâle gelmişti. Barzani ise, Moskova ile
iş birliği yaparak özerk bir Kürdistan kurmayı
amaçlıyordu. Irak Türkleri, hem Barzaniciler
hem de komünistlerin nazarında yok edilmeleri gereken hedef konumundaydı.
Barzani, 22 Ekim’de Kerkük Askerî
Havaalanı’na inip Süleymaniye’ye giderken ve
iki gün sonra dönerken taraftarlarıyla beraber
geçtiği kent merkezinde tam anlamıyla gövde
gösterisi yaptı. Konvoyunun geçişi sırasında
Türklere ağır hakaretler, iş yerlerine saldırılar
yapıldı; çekip gitmelerini isteyen sloganlar atıldı. Bu tahrikler sonucu gerginlik hızla tırmandı. Aslında o sırada Kerkük’teki 2’nci Tümen
Komutanı olan General Nazım Tabakçalı, durumun vahametini, Barzani’nin neyin peşinde
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olduğunu görüyordu. Bu durumu anlatan iki
raporu Bağdat’ta, A. Kasım’a göndererek acilen önlem alınmasını, aksi hâlde vahim olaylar
yaşanacağını, Tümenindeki Kürt subayların
yerine acilen Arap subayların tayininin gerekli
olduğunu belirtmişti. Ancak Bağdat Yönetimi,
bu ikazlara duyarsız kaldığı gibi tersini yaptı;
1959 Mart ayında, Tümen komutanının yerine Barzani’nin istediği sol eğilimli birini
getirdi. Bu generalin eliyle Türk aydınlarına,
kanaat önderlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yüzlerce Türk aydın, kent dışına sürüldü
yahut hapse atıldı. Türklerin ev ve iş yerlerine
girilerek silah araması yapıldı, onların silahlı
bir direniş yapacak durumda olmadıklarını
böylece anlamış oldular.
14 Temmuz darbesinin yıl dönümü töreni için
Kerkük’te büyük hazırlık vardı. Irak Türkleri,
törene geniş şekilde katılmaya hazırlanıyorlardı. Ancak o günlerde ilginç bir gelişme daha
oldu. Kent dışından çok sayıda Kürt grupları Kerkük’e gelmeye başladı. Oysa o zamana
kadar Kerkük’te çok az Kürt vardı; nüfusun
çoğunluğunu dokuz asırdan beri olduğu gibi
Türkler oluşturuyordu.
Tören, havanın nispeten serinlediği akşam saatlerinde başladı. Yürüyüş konvoyunda özel
kıyafetli Komünist Partisi militanlarıyla Kürt
milisler ön sıralardaydılar. Türklerin oturduğu
kahvehanenin önünden geçilirken aniden silahlarını çıkararak burayı taramaya başladılar.
Kerkük, bir anda Kürtlerin ve komünistlerin
önceden planlı şekilde hazırladığı kanlı bir terörle karşı karşıya kaldı. Sözde sokağa çıkma
yasağı ilan edildi, ancak yasak sadece Türklere
uygulanıyordu. Kent tam anlamıyla komünist
ve Kürt grupların kontrolüne geçmişti. Türklerin evleri, iş yerleri basılıyor; çocuklarının
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gözleri önünde işkence yapılarak şehit ediliyor; bunlarla yetinilmeyerek cesetleri, araçların arkasına bağlanıp sürükleniyordu.
Kentten dışarıya çıkmayı da yasaklamışlardı.
Ancak Yarbay Abdullah Abdurrahman çıkmayı başardı; süratle Bağdat’a gidip ilgililere durumun vahametini anlatarak acilen müdahale
gerektiğini anlattı. Fakat Kasım yönetiminin
gönderdiği askerî birlik, iki gün sonra gelebildi. Böylece kadim bir Türk kenti olan Kerkük
14, 15 ve 16 Temmuz günlerinde insanlık tarihinde ender görünen korkunç bir katliamı,
yağmalamayı, vahşeti yaşamış oldu.

uzun süre tam olarak öğrenemedi. Bağdat yönetimi, olanları basit bir olay gibi yansıtmaya
çalışıyordu. Ama esas hazin olan, Türkiye’nin
yapılan katliama gereken tepkiyi göstermemesidir. Dış işlerimiz, 25 Temmuz’da Bağdat
yönetimine “endişelerini” iletebiliyor; onlar
da mutat diplomatik cevabı verip durumun
kontrol altında olduğunu bildirerek meseleyi
geçiştiriyordu.

Saldırganların öncelikli hedefi, Irak Türkü liderler ve aydınlardı. Onları yok ederek Türkleri daha kolay ezeceklerini, asimile edeceklerini hesaplıyorlardı. Irak Türklerinin büyük
saygı duyduğu, bağlı olduğu Ata Hayrullah
ile kardeşi Dr. İhsan Hayrullah'ı insanlık dışı
işkenceler yaparak şehit ettiler. Mehmet Avcı,
Selahattin Avcı ve Kasım Neftçi gibi onlarca
Türk aydınına aynı vahşeti uyguladılar.

Katliamdan kısa bir süre sonra okumak üzere
Ankara’ya gelen rahmetli Nejdet Koçak başta
olmak üzere olayların içinde yaşayanlar fotoğraflarla, belgelerle Türk kamuoyunu aydınlatmaya başladılar. Tabloyu bütün boyutlarıyla
öğrenince dehşete kapıldık. Tepkiler çoğalınca
hükûmet endişelendi ve Ekim ayında, bu konudaki haber ve fotoğraflara yayın yasağı getirdi. Sonuçta bu katliamı yaşayan Irak Türkleri ve onların acılarını paylaşan Türkiye’deki
milliyetçiler, acılarıyla baş başa kalmış oldular;
bu vahşetin siyasi hesabı, yapanlardan sorulamadı.

Dünya kamuoyu, Kerkük’te neler yaşandığını

Türk Yurdu, 16.07.2020

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Türk Milliyetçilik camiasının her mahfilinde ve Türkiye’deki Milliyetçilik hareketinin her kademesinde aktif görev almış,
milliyetçiliğin
mücadele tarihinde ön sıralarda koşmuş,
MHP’nin ilk
kurucu kadrolarında yer
almış; yazar,
fikir, siyaset,
devlet ve dava
adamı; Devlet
Bakanlarından
ve Türk Ocaklarının önceki

Genel Başkanlarından; hayatını inandığı
dava uğruna ve Türk Milletine hasretmiş
Sadi SOMUNCUOĞLU büyüğümüzü
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Hakk’a yürüyen Türk Milliyetçiliğinin
mümtaz siması Sadi SOMUNCUOĞLU büyüğümüzü, Türk Milletinin fikir
ve kültür hayatına; Türkiye’nin var olma
davasına yaptığı büyük hizmetleri ile her
zaman saygıyla anıp gönlümüzde yaşatacağız. Kendisine yüce Allah’tan rahmet,
kederli ailesi, dost ve dava arkadaşları ile
Türk milliyetçilik camiasına sabır, metanet
ve başsağlığı diliyoruz.
ERŞAT HÜRMÜZLÜ
KERKÜK VAKFI BAŞKANI
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Nâzım TERZİOĞLU

Irak Türkmen Edebiyatında
Ramazâniyyeler
Büşrâ leke sâkî ki bitirdik Ramazânı
Elhak o bitirdi bizi hep biz dahi ânı
Kerküklü Fâ’iz
Kamerî’nin 9. ayı olan Ramazan ayında oruç
tutmak İslam’ın farizalarından biridir. Bu ayının orucu, iftarı, teravihi, sahuru, zikri, ibadeti vb. Müslümanlar tarafından manevî değeri
yüksek olduğu kadar etrafında yüzyıllar boyunca zengin bir gelenek ve görenek oluşmuştur. Söz konusu, başlangıcı için hilâlin görünmesi, hurma veya suyla iftar edilmesi, iftar ve
sahur için top atılması, gecelerde davulcu gezmesi, manilerin okunması, minarelerde kandiller yakılması, camilerde mahya kurulması,
özel tatlılar yapılıp yenilmesi, fakir fukaraya
yardım ve ilginin artması vs. kimi tarih olmuş
kimiyse günümüzde hâlâ devam etmekte olan
Ramazan’ın özelliklerinin birkaçıdır.
Ramazan ayı ve oruç, dinî ve sosyal konular
olarak ele alınmasının yanı sıra bir edebî tür
olarak da şairler tarafından çokça işlenmiştir.
Ramazan ayının ve oruç tutmanın faziletleri
ile ilgili pek çok manzum ve mensur eser kaleme alınmıştır. Bu nedenle edebiyatımızda
Ramazan ayı konu edilen manzumelere genel
olarak Ramazaniyye veya Ramazannâme adı
verilmiştir. Bu alanda çalışmaları yoğunlaşan
araştırmacı merhum Âmil Çelebioğlu, ramazan hakkında yazılan eserlerin içeriklerini baz
alarak Dinî, Tasavvufî ve Edebî olmak üzere
üç kategoriye ayırmıştır, bir tür olarak ise Ramazaniyye, Ramazan ilâhîleri, Ramazan manileri; Ramazan’la ilgili gazel, rubai, koşma
vs. şeklinde tasnif etmeyi uygun görmüştür.1
1 Âmil Çelebioğlu, “Edebiyatımızda Ramazan”,
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay.,
İstanbul 1998, s. 691.
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Kaside tarzında yazılmış Ramazaniyyeler
genellikle içerik olarak nesîb bölümünde
Ramazan’ın gelişi, fazileti, bereketi, iftarı,
sahuru vs. hususiyetler ele alınır, ardından
manzumenin sunulduğu kişilerin övülmesine geçilir, dua bölümünde de oruç, Kadir gecesi, bayramın gelişi, adetler, merasimler dile getirilerek son bulur. Ramazan
ayını konu edinen gazel şekildeki manzumeler ise bambaşka bir muhteva arz etmektedir. Bu çeşit gazellerde; Ramazan’ın
gelişinden dolayı içkinin yasaklanması,
meyhanelerin kapatılması ve işret ehli bir
ay boyunca sakinin hizmetinden, yaranın
sohbetinden, hanendelerin şarkılarından,
sazendelerin çalgılarından uzak ve hasret
kalışı gibi değişik tasavvurlara yer verilmiştir.2
Türk edebiyatında, ilk örnekleri XV. yüzyılda karşımıza çıkan Ramazaniyyeler,
XVIII. yüzyıl ve sonrasında yaygınlık kazanarak bu türün en güzel örnekleri verilmiştir.
Sabit, Nazîm, Edirneli Kâmî, Nedîm, Koca
Râgıb Paşa, Şeyh Galib, Enderunlu Vâsıf ve
Sünbülzâde Vehbî’nin Ramazaniyyeleri beğenilen manzumeler arasında sayılmaktadır.
Enderunlu Fazıl, bu konuda yazdığı on üç
kasideyle ilk sırada yer almaktadır.3
Irak’ta yetişen Türk şairleri arasında ise bu
türün ilk örneklerini gazel şeklinde verenler,
Umumî Türk edebiyatına mal olmuş Fuzûlî
2 Halit Dursunoğlu, “Klâsik Türk Edebiyatında
Ramazan Konulu Şiirler”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enistitüsü Dergisi, sayı 22, Erzurum 2003,
s. 13, 27.
3 Mustafa Uzun, “Ramazâniyye”, TDVİA, cilt 34,
İstanbul 2007, s. 439.
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ile Bağdatlı Rûhî’dir.4 Divan şiirindeki geleneğin belirlediği muhtevaya bağlı kalarak bu
konuyu ele alan Fuzûlî’nin aşağıdaki manzumesi, Türk edebiyatında gazel tarzında yazılmış Ramazaniyyeler arasında en güzel örnek
kabul edilir. 5
Ramazân oldu çeküp şâhid-i mey perdeye rû
Mey içün çeng dutup ta‘ziye açdı gîsû
Bildi mutrib ki nedür hâl götürdü kopuzu
Bezmden çekdi ayağını sürâhî vü sebû
Bezm kânûnu bozuldu ne içün çeng ile def
Yığılup etmeyenler hâkim eşiğinde gulû
Ramazân ayı gerek açıla cennet kapusu
Ne revâ kim ola meyhâne kapusu bağlu
Feth-i meyhâne içün okuyalum Fâtihalar
Ola kim yüzümüze açıla bir bağlu kapu
Âfitâb-ı kadeh etmez Ramazân ayı tulû‘
Ne belâdur bize yâ Rab ne kara gündür bu
İntizâr-ı mey-i gül-reng ile bayram ayına
Baka baka inecekdür gözümüze kara su
Ramazân oldu budur vehmi Fuzûlî’nün kim
Nice gün içmeye mey zühd ile nâ-geh duta hû
Son devir Irak Türkmen edebiyatındaki divan şairlerinden Kerküklü Fâ’iz, Takıyeddin
Mâ’il, Hicrî Dede ve Mehmet Sadık Ramazaniyye türünde eser vermişlerdir. Esas bu
konuda yazılmış en çarpıcı örneği, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıf şair
Kerküklü Şeyh Faiz’in Ramazaniyye kasidesidir. Ancak ne yazık ki Fâ’iz’in ismi ve diğer
eserleri gibi bu kasidesi de edebiyat dünyasında tanınmamıştır. Kaside, “Sana müjdeler
olsun saki, Ramazan’ı bitirdik. Doğrusu biz
4 Rıdvan Canım, “Ramzan-nâme”, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yay., Ankara 2012, s. 193.
5 Fuzûlî’nin sözü edilen gazelinin şerhi için bkz.:
Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhî, gözden
geçirilmiş 9. baskı, Akçağ Yay., Ankara 2017, s.
522-524.

onu bitirdikse Ramazan da bitirdi bizi” anlamına gelen
Büşrâ leke sâkî ki bitirdik Ramazânı
Elhak o bitirdi bizi hep biz dahi ânı
matla ile başlayarak 24 beyitten meydana
gelmektedir. Ata Terzibaşı, şairin hayatı ve
sanatı üzerinde uzun yıllar çalışarak ortaya
koyduğu dört ciltlik Kerküklü Fâ’iz Çevresi, Yaşamı Tasavvufî ve Edebî Kişiliği ve Bazı
Şiirlerinin Açıklamaları adlı nadide eserinde
Ramazaniyyesi hakkında “Kuşkusuz divan
edebiyatı şairleri yazdıkları Ramazâniyye kasideleriyle devrin büyüklerinden ihsan ummuşlar
ve dolgun mükâfata nail olmuşlardır. Fâ’iz’in
Ramazâniyyesi ise onlarınkinden farklı olup
yazarının düşünce tarzı doğrultusunda meydana getirilmiş tasavvufî bir eserdir. Kutsal bir
ay olan Ramazan’ı bayram sebebiyle söz konusu yapan şair, oruçluk yüzünden kapalı kalan
meyhanelerin bayramda açık tutulması, halkın
da şarap içip işret etmesi olayı âşıklarca mutlu
sayıldığından bunu ilahi mestlik yoluyla dile
getirmiştir”6 biçiminde değerlendirmiştir.
Kanaatimizce, Fâ’iz’in kasidesiyle Anadolu’da
yetişen şairler tarafından kaside şeklinde yazılmış Ramazaniyyeleri muhteva bakımından
örtüşmemesi daha önce aynı konuyu ihtiva
eden manzumelerinin ve özellikle Fuzûlî’nin
yukarıdaki verilen gazelinin ciddi bir payı
vardır. Nitekim Fuzûlî kendisinden sonra gelen Türk şairlerini etkilediği gibi tabii olarak
en çok da hemşerileri sayılan Iraklı şairlere
öncülük etmiştir. Ancak bu mesele Fâ’iz’in
şaheserlerinden biri olan Ramazaniyyesinin
değerinden bir şey kaybetmez, ne var ki Terzibaşı bu konuya temas etmemiştir. Fâ’iz’in
şiirdeki selaseti, dildeki ustalığı, bilgi birikimi yanında yerli unsurlardan da yaralanarak
eserlerine orijinal bir kimlik kazandırmıştır.
Sözgelimi aşağıdaki mısralarda geçen “ayağın öpeyim, başına dönem, kurbân olayım”
sözler yerli (Kerkük) ağzında “ayağıv öpüm,
6 Ata Terzibaşı, Kerküklü Fâ’iz, cilt 2, Kerkük 2008,
s. 101-102.
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başıva dönüm, kurbanıv olum” sıkça kullanılan dilek ve dualardan alınmıştır. Eskiden
Kerkük’e bağlı bir köy olan Tisin’deki tülki
(tilki) üzümü denilen ve bu üzümden kırmızı şarap yapılması şiirinde işlenmeseydi,
belki bugün ona dair en ufak bir bilgiye sahip olmazdık. Söz konusu aşağıdaki mısralar,
Fâ’iz’in o eşsiz Ramazaniyye kasidesinden seçilmiştir:
Ey sâki ayağın öpeyim başına dönem
Kurbân edeyim bir gözüne iki cihânı
Tis‘în mey-i tülkisini dök câma ki yâ Rab
Hiç bâd-ı hazân görmeye ol karye rezânı
Ol şîrşiken tulki ki bir katresi tâ haşr
Hargûş yuhusuna salur pîl-i demânı
Sîrûze gamın bâde-i çil sâle götürmez
Tis‘în meyini sun ki bitirmiş dokusanı
Bu kasidenin tamamı ve şerhini merak edenler, Terzibaşı’nın yukarıda adı geçen Şeyh Fâiz
hakkındaki kıymetli eserinden okuyabilirler.
Kaside şeklinde yazılmış bir başka Ramazaniyye, Irak Türkmen edebiyatında birinci sınıf divan şairlerinden kabul edilen Kerküklü
Muhiddin Kâbil’in oğlu Takıyeddin Mâ’il’e
aittir. Mâ’il’in kasidesi sanat değeri bakımında Fâ’iz’in Ramazaniyyesine ile kıyaslanamasa da hem muhteva hem de şekil olarak
kusursuz sayılır. Şair, on sekiz beyitten oluşan kasidenin nesib bölümünde Ramazan’ın
fazileti ve bereketini şöyle anlatır:7

Her leyle-i şerîfesi bu mâh-ı akdesin
Tenvîr eder gönülleri mânend-i subhgâh
Aynı yolun yolcusu olan Mâ’il de Fuzuli’nin
izinden giderek kasidesinde bu ayda aşıkların
mekânı olan meyhanelerin kapalı olduğunu
şöyle dile getirmiştir:
Meyhâneler bu mâh-ı mubeccelde bağlıdır
Çayhâneler bu ‘âleme olmuş hayâlgâh
Her zaman acımasız ve zalim maşukundan
cefa gören şair/aşık, Mübarek Ramazan ayının hürmetine biraz olsun merhamet dilemektedir:
Ol şem‘-i hüsne cism u dil u cânla bi-şekîb
Pervânevâr yanmadayım bî-figân u âh
Pek çok nasihat ettim o cânâna söyledim
Elden bırak bu zulmü sen ey reşk-i mihr u mâh
Rûz-ı sıyâmıdır ne revâ kan içirirsin
Ey hûni gözlü gamze-i mestin celip sipâh
Ettin esîr murg-ı dili vermedin aman
Hâl u hat ile zülfüne ey şûh-ı keckulâh

Ey dil ne muhterem ne mükerremdir işbu mâh
Övmüş bunu Kitâb’da kim Hazret-i İlâh

Hicrî Dede’nin Fâ’iz’in Ramazaniyye kasidesine bir nazire yazdığı ve 20 Ağustos
1945 tarihli Kerkük gazetesinde neşredildiği bilinirse de bunu temin etme imkânımız
olmamıştır.8 Ancak Dede’nin mizahi bir
üslupla kaleme aldığı meşhur bir Ramazaniyyesi daha vardır.9

Zeynefken-i füyûz u merâhim midir Hudây
Ehl-i cihâna bunda dahi mün‘im-i refâh

Parladı mâh-ı siyâm ey hâce takvâdan konuş
Hûr u gılmân bahsin aç Firdevs-i a‘lâdan konuş

Magbût-ı cennet olsa da şâyestedir cihân
Olmuş bu mâh içinde füyûzâta cilvegâh

matla ile başlayan manzumenin hangi sebep-

7 Terzibaşı, Ata, Kerküklü Kâbil, Kerkük 2007, s.
89-91.
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Ayrıca eğlencesi, ibadeti ve manevi havasıyla
Ramazan aynın her gecesi; Müminlerin gönlünü aydınlattığını söylemektedir:

8 Ata Terzibaşı, Kerküklü Fâ’iz, s. 135.
9 Hicrî Dede, “Ramazaniyye”, Beşir gazetesi, sayı
26, 17 Mart 1959, s. 4.
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lerle yazıldığı bilinmemekle beraber Ramazanın havası, orucun verdiği açlık ve boğazına
düşkünlüğü ilhamıyla söylenmiş denilebilir.
Nitekim ağzının tadını bilen şair aşağıdaki
Ramazaniyyesinden alınan mısralarda çeşitli
yemek ve tatlılardan dem vurarak oruçluların
da iştahını kabarmaktadır.
Bak “imambayıldı” yâhû düştü hân-ı mün‘ime
Sofrada iftâr ederken tatlı “helvâ”dan konuş
Çünkü mü’minler halâvetten ederler kesb-i zevk
Yâ güzel “levzîne”den yâhud “murabbâ”dan konuş
Doysun erkek bir “kuzu doldurma”sından tab‘ımız
Ba‘zı bir “hatunbudu” gelse o sevdâdan konuş
Şair, bu vesileyle Ramazan boyunca her gün
camide ikindi namazından müteakip uzun
uzadıya vaaz veren hocalara da -divan şiirin
geleneğinin gereği- sataşarak onları eleştirmekten geri kalmamıştır.
Sen de aç kürsîde vâ‘iz kıssa-i ‘asrı biraz
Eyle teşvîk-i ma‘ârif halka inşâdan konuş
Va‘z oku İbni Hacer’dan atma lâkin kalbe taş
Ver semer İbni Şecer tek bâr-ı “hurmâ”dan konuş
Kes mutavvel sözlerin olsun müfîd ü muhtasar
Her beyânında güzel maddeyle ma‘nâdan konuş
Bu akımın son temsilcilerinden sayılan Mehmet Sadık’ın tespit edebildiğimiz “Ramazan
Feryadı” ile “Ramazan Musahabeleri” başlıklı kaside şeklinde yazılmış iki Ramazaniyyesi
vardır.10 Şair, ilk kasidesinde Ramazan’ın faziletleri anlatarak bu ayın hürmetini tutmayan insanları sade bir dille eleştirirken ikincisinde Fâ’iz’in kasidesinin etkisi açıkça fark
edilmektedir.
Divan şairleri bazen Ramazan ve oruç kavram10 Ata Terzibaşı, “Edebiyatımızda Ramazan”, Kardeşlik (el-İhâ) Dergisi, cilt 4, sayı 9, Ocak 1965,
s. 26; Mehmet Sadık, Düşüncelerim, Darulmarife
Matbaası, [Bağdat] 1956, s. 42-44.

larını işret, aşk, ayrılık, vuslat, vb. duygularını
dile getirmek için bir teşbih unsuru olarak
manzumelerinde kullanmışlardır. Nitekim,
Kerküklü Kâbil’in “düştü” redifli gazelinden
alınan aşağıdaki beyit bu duruma örnektir:11
Kadehinle bâde verdin orucum ne çâre sâkî
Ramazân bahâra karşu dem-i gülsitâna düştü
Ayrıca şair diğer bir gazelinin beytinde
Ramazan’ın en kutsal gecesi olan Kadir gecesini konu edinmiştir:12
N’ola kâşânemi teşrîf ile tenvîr etsen
Bu gece Kadr’dir ey şâhid-i kerrûbihısâl
Bazen de divan şiirinde Ramazan ayındaki
genel uygulama ve adetlerin işlendiği görülmektedir. Mesela, Kerküklü şairlerinden
Mustafa Bedrî’nin aşağıdaki matlada “Sevgili, Ramazan Bayramının gecesi gelmesiyle
sevinip seher vaktinde hamama gitti” söyleyerek eskiden insanlar Ramazan ayının
sonunda yani bayramın arifesinde hamama
gitme adetinin yaygın olduğuna işaret etmiştir.13
Şeb-i ıyd-ı Ramazân geldi olup şâdnişân
Gitti hammâma seher vaktte mahbûb-ı zamân
Ramazan konusu anonim halk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Eskiden
Ramazan’ın ilk gününden itibaren başlayarak, iftarda ve sahurda çeşitli maniler okunduğu bilinmektedir. Hatta Ramazan hakkında söylenen manilerden oluşan müstakil
eserler bile telif edilmiştir.14 Hoyrat ve mâni
söyleme geleneği bakımından en zengin yörelerden biri sayılan Kerkük ve etrafındaki
Türkmen bölgelerinin anonim dörtlükleri
arasında Ramazan üzerinde söylenmiş manilere de rastlanmaktadır. Aşağıda verilen
11 Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, cilt 1, Ötüken Yay.,
İstanbul 2013, s. 167.
12 Ata Terzibaşı, a.g.e., s. 158.
13 Ata Terzibaşı, a.g.e., s. 53.
14 Bkz.: Âmil Çelebioğlu, Ramazan-nâme, MEB
Yay., İstanbul 1995.
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örnekler Kerkük’ün anonim manilerdendir:15
Gene geldi Ramazan
Dilimdi defter yazan
Elinde kefkir kazan
Geceler kaplar gezen
Gene geldi Ramazan
Mıllalar oxur azan
Eli kalem tutmasın
Meni askere yazan
Yerli ağızla şiir yazan halk şairleri de Ramazan ve oruç konusunu ihmal etmemişlerdir. Irak Türkmen halk şairlerin öncüsü
kabul edilen Mustafa Gökkaya, Ramazan-ı
şerifin kudumuna şiirinde sevincini şöyle
paylaşmaktadır:16
Xoş geldin safa geldin gönlümüzün serveri
Bu ümmet seni gözler cümle bekler dururu
Yıl geldi aylar getti günler nece yürürü
Merhaba bin merhaba xoş geldin safa geldin
Merhaba bin merhaba bizleri ‘afa geldin
Xoş geldin ey Ramazan kudumun xerli olsun
Yalvarram Allah’ıma bu kalpler nurla dolsun
Bugünde oruç olan hakkında rahmet bulsun
Merhaba bin merhaba xoş geldin safa geldin
Merhaba bin merhaba bizleri ‘afa geldin
Günümüzde Irak Türkmen halk şairleri
arasında göz dolduran Şemseddin Türkmenoğlu, eserlerinde her zaman milli, sosyal
ve folklorik konuları işleyen bir şair olarak tanınmıştır. Nitekim Ramazan ayı ve
oruç konusu da aynı düşünceyle ele alarak
Ramazan’ın gelişi ve faziletleri, teravih namazıyla camilerin manevi havası, Kadir gecesinde camilerde ibadet edilmesi, bu ayda
toplum hayatına meydana gelen değişiklikler, merasimler, adetler, oyunlar, oruçlu
insanların davranışları, esnafın tutumla15 Atâ Terzibaşı, Kerkük Hoyratları ve Mânileri,
Ötüken Yay., İstanbul 1975, s. 505.
16 Nazım Terzioğlu, Kerküklü Mustafa Gökkaya,
Kerkük Vakfı Yay., İstanbul 2014, s. 293.
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rı, bu aya mahsus yapılan mahalli tatlı ve
yemekleri üç ayrı şiirle işlemiştir. Bunlar,
Ramazan, Ramazan’ı Sabreyle ve İşte Ramazan Gitti başlıkları taşıyan manzumelerdir.17
Kanaatimizce Şemseddin Türkmenoğlu, bu
konudaki yazılan şiirlerin en başarılı örnekleri vermiştir. Özellikle Ramazan başlıklı ilk
manzumesinde şair, adeta bu konunun bir
panoraması çizmiştir.
Şaban bitsin gün gün say
Bugün bir görindi ay
Ramazan xer ayıdı(r)
Yoxsullara verin pay
Asmanda aya baxın
Yarın suhura kaxın
Bu ayda Kur’an endi
Kötü yolu bıraxın
Hey Ramazan Ramazan
Geti(r) bir büyük kazan
Elivde pakrenc çemçe
Bir bir kapılar gezen
Niyet geti oruc ol
Cennete gider bu yol
Allah ni’met veribti
Gerek borcun versin kul
Oruc ol yoluv tanı
Budu(r) İslamʼın şanı
Suhurda davul zurna
Oyadı her yatanı
Cennet gözel bağlığdı(r)
Oruc olmağ sağlığdı(r)
Peğember buyurubtu(r)
İnsan’çın üz ağlığdı(r)
Ramazan’da Kur’an’ı
Oxu çoğald imanı
Cehennem ataşınnan
17 Şemseddin Türkmenoğlu, Çoban ile Avcı (Halk
Şiiri), Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Yay., Bağdat
1990, s. 89-93; Şemseddin Türkmenoğlu, Dertlerim, Türkmen Dili Yay., Kerkük 2005, s. 62-65.
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Azad ele bu canı
Sofranı salın yere
Suhurda kaymağ kere
Ramazan’da geceler
Oynarığ kara kara
Günde sarf eder xercin
Öder herkeşin borcun
İnsanın kefi geli(r)
Axşam kırsa orucun
Mercimek yarpağ xurma
Suydan orucuv kırma
Soframız yemeğ meve
Köpmeyden datlı burma
Eşresi xurma neye
Arvad ele termiye
Teravih namazını
Bitirdiğ Allah diye
Gideriğ cami’e biz
Erkek arvad hem de kız
Kindi namazdan sora
Mullamız veri(r) va’iz
Kurşağıv bağla bele
Yüz bir tesbih al ele
Sen Kadir gecesinde
Cami’lerde zikrele
Şair, Ramazan’ı Sabreyle adlı şiirinde, on
bir ayın sultanı Ramazan’da Müslümanların
kötü yola sapmaktan, yalandan, dedikodudan sakınmaları ve namazdan uzaklaşmamaları gibi tavsiyelerde bulunmaktadır.
Ramazan’dı(r) tut düz yol
İşivde etme sağ sol
Bu ayı Müslüman ol
Ramazan’ı sabreyle
Sora n’edersev ele
Kötü yollara koşma
Namazdan uzak olma
Sakın göze tutuşma

Ramazan’ı sabreyle
Sora n’edersev ele
Bu ay son ver yalana
Yoldaş olma ilana
Azadlığ ver bu cana
Ramazan’ı sabreyle
Sora n’edersev ele
Gıybetten tut bu dili
Bir ay terk et bertili
Soradan sök mitili
Ramazan’ı sabreyle
Sora n’edersev ele
Bugün Türkiye’de Ramazan geceleri Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah seyri rafa
kalkmışken Irak Türkmenlerine mahsus
iftardan sonra iki takım tarafından oynanan Sini-zarf oyunu, Irak’ta yaşayan Türkmenler arasında hoyrat atışma eşliğiyle hâlâ
canlılığını korumaktadır.18 Türkmenoğlu,
Ramazan başlıklı manzumesinde bu ayın
gecelerine mahsus oyununa da değinerek
Sini-zarf için Türkmen yörelerinin her tarafından Kerkük’e nasıl akın ettikleri ve bu
oyun sırasında yarışmacıların kullandığı
oyunla ilgili terimler ve teşrifatına yer vermiştir.
Çeyxanalar kuruldu
Xax dört kurna buruldu
Sini-zerf gül guba’ bat
Usta guba′ vuruldu
Konağımız var Duzʼdan
Mezenne vurar gözden
Sini-zerf ustasıdı
Dingeni vurar yüzden
Kifrililer xoş oynar
18 Sini-zarf oyunu ile ilgili bilgi edinmek isteyenler zamanında kültür tarihçimiz rahmetli Ata
Terzibaşı’nın sunduğu kapsamlı bir bildiriyi
başvurabilirler: Atâ Terzibaşı, "Irak Türkmenleri
Arasında Sini-Zarf Oyunu ve Psikolojik Değeri",
I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri,
Başbakanlık Basımevi, Ankara 1974, s. 350-356.
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Sini-zerften çox aynar
Geceni pek açallar
Hette xorızlar baynar

bulunmak ve bayram için içi ceviz veya hurma dolu külçe denilen geleneksel kurabiyeler
yapmak âdettendir.

Konağımız Erbilʼden
Konuşu ayni dilden
Başlasa sini-zerfe
Muncuğ tapar bir gülden

Son on gün arafattı(r)
Yoxsullara xeyrattı(r)
Ölüleriv xer ister
Xer ele bereketti(r)

Geceler Telaferʼde
Yığışıllar bir yerde
Üzük saxalamağ için
Tutallar bayaz perde

“Helli biberli kifte
Beyrama ḳaldı bir hefte”
Oynuyağın güleğin
Çalağ dümbelek def de

Altunköprü de‘vetli
Biz yayan olar atlı
Sinini gözden alıp
Verin pakleve datlı

Bugün ser-fıtra verin
Göglerde alı(r) yerin
Allah malıv artırdı
Yoxsula versev xerin

Tezeliler xoş gelip
Sinini gözden alıp
Bir dingeni vuruptu
İkinci yüzde kalıp

“Helli biberli biçe
Beyrama kaldı üç gece”
Beyram geldi ḫoş geldi
Edeğ dırnağlı külçe

Davul zurnaydan beste
Çağırı(r) utan usta
Çayçı gel şerefime
Pakleve dağıt dosta

“Helli biberli dügün
Beyrama kaldı he bugün”19
Geviller xoş olursa
Her günümüz toy dügün

Muncuğ saxlar diyer bat
O birsi şekrunabat
Sini al dingeni vur
Bu geceni rehet yat

İşte “yarın beyramdı(r)
Bir kaşuğ da ayrandı(r)”
Gir elbisev ver eliv
Yeri gedeğ seyrandı(r)

Sini zerfi seveni
Öz özüne güveni
O yaxa bu yaxada
Utar datlı meveni

Ottuz gün nece bitti
Ramazan koydu getti
Oruc olan kazandı
Oruc olmıyan itti

Ramazan’ın son sayılı günlerinde yılın en
mübarek gecesi olan Kadir gecesi içinde
olmasından ve bayramın gelişinden ötürü
Müslümanlar vacip olan fitreleriyle daha
fazla sevap kazanmak için genellikle hayır
ve yardımları bu zaman dilimine bırakırlar.
Ayrıca bayram arifesinde mezarlığa ziyaret
edilmek, ölülerin hayrına yemek ve yardımda

Eski geleneğe bağlı şiir yazan Hızır Lutfi,
Kardeşlik dergisinde yayımladığı “Ramazan”
başlıklı şiirinde Ramazan’ın ve orucun faziletlerini, Müslümanların bu mübarek ayda
19 “Helli biberli ….” ile başlayan ve ikinci dizesi
sekiz heceli olan dizeler Kerkük tekerlemelerindendir. Bkz.: Suphi Saatçi, Kerkük Çocuk Folkloru, 2. baskı, Ötüken Yay., İstanbul 2008, s. 47.
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yapılması gereken ibadetleri ve zenginlerin
kıyamet gününü düşünerek yoksullara ve
miskinlere el uzatmasını sade bir dille vurgulamıştır.20
Bu bir şehr-i mağfirettir
Ümmete hayr u rahmettir
Bu ay nurlu revnaklıdır
Başka aylardan farklıdır
Bu ay dua kabul olur
Hayrlı işler makbul olur
Bu ay namaz niyaz safa
Herkes etsin borcun eda
Versin zekâtını zengin
Fakirler etmesin enin
Fakirimiz etse bayram
Hasıl olur cümle meram

Merhamet şefkat doğurur
Bizi tövbeye çağırır
Mübarek Ramazan ayı
Bunların dışında şair Mehmet İzzet Hattat’ın
aşağıdaki “Ramazan” başlıklı şiiri ünlü Türk
halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay tarafından bestelenmiş, yerli Ramazan
ilahîlerinin güzel bir örneği teşkil etmektedir.
Ramazan Ramazan
Mübarek Ramazan
İbadet ele sevabın kazan
Ramazan Ramazan xoş Ramazan
Ezan oxundu yalla namaza
Öde bu borcu bıraxma kaza
Namaza namaza yalla namaza
Muhammed’e endi bu ayda Kur’an
Nebiler xatemi menba-i irfan
Ramazan Ramazan gözel Ramazan

Bu konuda yine şairin “Ramazan ve Zekât”
adlı bir manzumesi vardır, ancak bir önceki
ile içerik olarak hemen hemen aynıdır. Çağdaş Türkmen şairlerinden Andan Kasapoğlu
da “Mübarek Ramazan ayı” ayaklı şiirinde
önceki şair hemşerileri gibi bu ay için aynı
mesajlar paylaşmaktadır:21

Bu ayda bulasan canıva sıhhat
On iki ayın birisi mideve rahat
Ramazan Ramazan xoş Ramazan

Hoşgörü gufran ayıdır
İltifat ihsan ayıdır
Dertlere derman ayıdır
Mübarek Ramazan ayı

Aşağıya alınan diğer örnek ise ses sanatçısı
Erbilli Yunus Hattat’ın besteleyerek Bağdat
Radyosu Türkmence Bölümünde kaydettiği
“Gene Geldi Ramazan” ilahisi, Ramazan’ın
gelişini kutlamak için yazılan Merhaba İlahileri türünün kayda değer örneklerinden biridir.

Gafillikten söker bizi
Hak yoluna çeker bizi
Camilere döker bizi
Mübarek Ramazan ayı

Kalplerde iman yoğurur
20 Hızır Lutfi, “Ramazan”, Kardeşlik (el-İhâ) Dergisi,
cilt 6, sayı 9, Ocak 1967, s. 25.
21 Adnan Kasapoğlu, Duyu, Tba Yay., Erbil 2019, s.
172-173.

İslamlar bayramı gözel Ramazan
Xer ele fakire bu ecri kazan
Ramazan Ramazan xoş Ramazan22

Gene geldi Ramazan
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Seni her il beklerix
Emriv nedi(r) yaparıx/kılarıx
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Ramazan’ın ayında tövbeler kabul olur
22 Abdurrahman Kızlay, Sevilen Maniler, cilt 2, Fikri
Kitabevi, Kerkük 1962, s. 62.
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Cennet kapsı açılır ateşin bağlı olur
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Oruç olan kimseler sıhhati çox xoş olur
Yarın Hak divanında onun üzü ağ olur
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Ramazan mübarekti(r) Kur’an’da ayeti var
Muhammed Mustafa’nın ümmeti emrin kılar
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Ramazan geceleri çox xoştu(r) axşamları
Allah onu affeder oruç olur günleri
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Gene geldi Ramazan
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Seni her il beklerix
Emriv nedi(r) yaparıx/kılarıx
Biz İslamıx ehl-i iman
Xoş geldiv sen ey Ramazan
Çağdaş Irak Türkmen edebiyatında Ramazan
konusunun düzyazı olarak da işlendiği görülmektedir. Bu yazılar, genellikle eski Ramazanlara karşı duyulan özlemi ve çocukluk anıları
ihtiva etmektedir. Söz konusu, Beşir gazetesindeki Rıfat Yolcu’nun “Gene Geldi Hoş Ramazan” yazısıyla Kardeşlik dergisindeki şair İzzettin Abdi Beyatlı’nın “Eski Ramazan Geceleri”
ve Mehmet Erbil’in iki bölüm olarak neşredilen “Yazdıklarım: Sini Zerf” ve “Yazdıklarım:
Ramazan Geceleri” başlıklı yazılar bu konuda
kaleme alınmış örneklerin başında gelir.23
Dinî ve kültürel hayatımıza ışık tutan Irak
23 Beşir Gazetesi, 10 Mart 1959, s. 1, 8; Kardeşlik (elİhâ) Dergisi, cilt 3, sayı 10, Şubat 1964, s. 32-33;
cilt 6, sayı 10-11, Şubat-Mart 1967, s. 52; cilt 6,
sayı 12, Nisan 1967, s. 42-41.
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Türkmen Edebiyatındaki Ramazaniyyeler
muhakkak buradaki zikredilen örneklerle
sınırlı değildir. Bu konuyu daha fazla irdelemek ve zenginleştirmek mümkündür.
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KORKMA DEDİ

“Kurban olayım çehreni” yalvarıyor asma diye
Sesleniyor tüm ümmete umudunu kesme diye
“Tek dişli canavar” için hazırlansın tasma diye
Mehmet medeniyet denen ucubeyi eder tarif
Bu mısraı anlamaya arif gerektirir arif

Mehmet Ferit ERBİLOĞLU

"Korkma" diyerek başlıyor İstiklâl’in şairi
“Anlıyor” nedir milletin arzusu meşairi
Birkaç mısra ile toplar ümmeti aşairi
Der o yıldız ebediyen asumanda parlayacak
Zira “o benimdir o benim milletimindir ancak”

Kimedir kızgınlığın söyleyesin “ey nazlı hilâl”
Irkıma müstahak mıdır bu denli şiddet ve celâl
Hakkımız vardır üzerinde sonra etmeyiz helâl
Yetti bize onca zillet onca cefa onca melâl
Gayrı “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl”
Hür yaratmış Hak bizleri hür yaşarız hür ölürüz
Hiçbir zincir zapt edemez avazımız gür ölürüz
Mevzubahis toprak ise durmayız her tür ölürüz
Buna kani olmayanlar kurcalasınlar tarihi
Benim halkım ya hür yaşar ya şehadettir talihi
Kim diye soruyor Akif vatana “olmaz ki fedâ”
Her satırında bir hiddet her satırda bin bir edâ
Yüreği derinden sarsar şühedâ derken şühedâ
Umut vardır var olacak en son ocak tütene dek
Al sancak dalgalanacak genç Osmanlar bitene dek
Siper eyle varlığını unutma cennettir vatan
Onuruna söz getirme incinir kahrolur atan
İki eli yakandadır binlerce kefensiz yatan
Derki verme namahreme dursun hayasızca akın
İstiklâl “belki yarındır belki yarından da yakın”
İzmihlâlin yeri yoktur ırkımın müfredatında
Biliyorsun Fatih yatar kılıç kalkan kıratında
Ya dünyada hür yaşarız ya da Yaradan katında
Diyerekten bitirmiş Ersoy istiklâlin marşını
Kalemiyle ilhamıyla yıktı düşmanın arşını
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Önder SAATÇİ*

Hayvanlarla Hangi
Dilden Konuşuruz?
İletişim kurma yeteneği şüphesiz ki insanoğluna mahsus bir meziyettir. Ancak insanlar
sadece karşısındakiyle iletişim kurmazlar.
İnsanoğlu bazen kendi kendisiyle de iletişim kurar ki “düşünme” böyle bir eylemdir.
Kişi düşünürken ana dilini kullanır; böylece
kendisine yine kendisinin söylemek istediklerini iletmiş olur. İnsanlar bazen çiçeklerle
de konuşurlar. Bu tür konuşmalarda da ana
dil kullanımdadır. Çiçeklere su verip onların
gün gün geliştiklerini gören insan, emeğinin
karşılığını canlı bir şekilde gözleme imkânı
bulur ve bundan doğan sevincini, mutluluğunu dillendirirken veya daha başka bazı
duygularını tatmin etmek üzere, çiçekle konuşma faaliyetini gerçekleştirir. Bu iletişimde
bitki, görünüşte mesajı alan konumunda ise
de aslında, insanoğlu bitkiye hitap ederken
de bir bakıma kendi kendisiyle konuşmaktadır. Peki, insanoğlu hayvanlarla da konuşmaz
mı? Elbette konuşur. Hatta bu konuşma çok
kısıtlı durumlarda bile olsa gerçek bir iletişimdir. Zira, hayvanlar insanların bazı sözlerine pekâlâ karşılık verebilmektedir. Hatta,
terbiye edilmiş hayvanlar hemcinslerine göre,
insanların sözlerine daha fazla tepki verir ve
kendilerine verilen komutları yerine getirir.
Tabiî, Sirk hayvanlarının, polis köpeklerinin,
insanların ana dilleriyle ifade ettikleri sözlere karşılık vermesi ve söylenenlerin gereğini
yapması şartlanmayla gerçekleşmektedir. Demek ki insanlar arasındaki anlaşma zemini
tabiî dil iken insanla hayvan arasındaki iletişimin zeminini şartlandırma oluşturmaktadır. Ancak bu şartlandırma sürecinde kullanılan unsurlar yine insanların ana dillerinden
*
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Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Eğirdir MYO.

seçtikleri kelimelerdir. Bu kelimeler bazen
anlamlı olmakla birlikte bazen de “anlamsız”
görünebilir.
Bu yazıda insanlarla hayvanlar arasındaki
iletişimde “anlamsız” gibi görünen kelimelerimiz üzerinde duracağız. Bilindiği üzere,
insanların hayvanlara seslenirken onlardan
bekledikleri ya onları yanlarına çağırmak veya
onları kovmak, uzaklaştırmak. Her dilde de
bu iki ihtiyacı karşılayan kelimeler vardır ki
bunlar daha çok ünlem sınıfına girer. Türkçemizden örnek verecek olursak, kedileri çağırmada pís pís pís … ünlemi bize anlamsız
gelen bir sözdür. Zaten, dil bilgisi kitapları
da ünlemlerin anlamları değil, görevleri vardır, diye yazar. Fakat bu, gerçekten de böyle
midir? Kedileri çağırırken kullandığımız bu
ünlem, her ne kadar bize anlamsız gibi görünse de, aslında, gerek Doğu Anadolu gerek
Irak Türkmen ağızlarında gözlediğimiz písík
kelimesinin ünlemleşmiş hâlidir. Hayvanı çağırmada tekrarlanan bu söz önce yapıca bozulmakta, sonra farklı bir gayeyle kullanılmasından dolayı ünlemleşmektedir. Peki, neden
Anadolu’nun pek çok yerinde kedileri çağırma ünlemi yukarıdaki gibidir de Kerkük’te
píş píş píş … şeklindedir? Çünkü, dilimizde
kediye písík1 dendiği gibi píşík2 de denir.
Demek ki aynı süreçler kelimenin bu fonetik
varyantı (ses değişimine uğramış şekli) için
de geçerlidir. Üstelik, dildeki bu addan ünleme geçiş sürecinin aynısını İngilizcede de
görmek mümkün. Bir ABD filminde çocuğun, kediye seslenirken keri keri keri … şek1
2

Derleme Sözlüğü-IX, TDK yayını, 1993, s. 34603461.
Bkz. bir önceki dipnot.
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linde bir ifade kullandığını gözlemiştim. Bu
da caty (kedicik) kelimesinin tekrarlanarak,
yapıca bozulup ünlemleşmesidir. Nitekim,
İngilizcede “cat” kedi anlamında olup sona
gelen -y (ses olarak -i) ünsüzü o kelimeye “sevimlilik anlamı” katar3. Bu durum insanoğlunun farklı diller kullanmasına rağmen aynı
tutumu benimseyerek dilinin söz varlığını
genişletme yolunu tuttuğunu gösteriyor.

dirmeye yıkmak derler. Aynı ünlem Anadolu
Türklerinde ıḫ ıḫ ıḫ … şeklindedir. Anadolu
ağızlarındaki değişiklik kelimenin başındaki
“y-” ünsüzünün düşürülmesinden ibarettir.
Bu da dilde bir fono-semantik ayrılaşmanın
sonucudur. Türkçedeki yık- fiili bir yandan
temel anlamıyla kullanılırken diğer yandan
ıḫ şekli ünlemleşerek başka bir kelime hâline
gelmiştir.

Köpekleri çağırmada kullanılan kuç kuç
kuç … ünlemi de benzer süreçle oluşmuş bir
kelimdir. Öyle ki, Irak Türkmen ağızlarında
köpek küçügü “köpek eniği” anlamına gelir4.
Kelimenin, bu anlamını, Kıpçak Türkçesinin
yazıya geçirilmiş olduğu 14-15. yüzyıllarda
kazanmış olduğu anlaşılıyor5. Kerkük çocuk
dilinde köpeğe kuççi6 denmesi de kelimenin
bu arkaik anlamıyla ilgilidir. “Ufak” anlamına gelen “küçük” kelimesi ise bilhassa Kerkük ağzında kuçik şeklinde telaffuz edilir ki
bütün bu şekiller fono-semantik ayrılaşmalar7 sonucunda oluşmuştur.

Kerkük ağzında tavuklara yem verirken onların dikkatini çekmek için tü tü tü … şeklinde bir ünlem kullanılır. Bu, bizce tut- fiil
kökünden emir ikinci teklik kişi çekimindeki
tut şeklidir. Türkiye Türkçesi ağızlarında ise
tavuğu yemlerken geh bili bili ünlemi kullanılır ki bu da “Gel beri beri” cümlesinden
bozma olsa gerektir.

Her ne kadar bu devirde bulunmasa da atalarımız, geçmişte yüklerimizi taşıyan deve ile
de iletişim kurmanın bir yolunu bulmuşlar.
Devenin yükünü sırtından almak için onun
yere eğilmesi lazımdır. İnatçı bir hayvan olan
deveyi de dizleri üstüne çökertmek için ona
Irak Türkmenleri yıḫ yıḫ yıḫ … şeklinde bir
ünlemle seslenmişler8. Aslında bu, deveye,
“Sırtındaki yükleri yık” demektir. Çünkü
Irak Türkmenleri yüksekteki bir şeyi yere in3
4
5

6
7

8

İngilizcede “Fatty” (tombiş), sweety (şekerim,
tatlım), dogy (küçük köpek), pusy (pisi, pisipisi),
mummy (anneciğim), daddy (babacığım), vb.
Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen Türkçesi, Fuzuli
Matbaası, Kerkük 2013, s. 196.
O. Fikri Sertkaya, “Kiçig, Küçük ve Bedük Kelimeleri ile Türevlerinin Etimolojileri”, Kelime
Dağarcığımızdan Etimoloji Araştırmaları, Akçağ
Yayınları, Ankara 2018, s. 171-179.
Habib Hürmüzlü, age. s. 196.
Dilde yeni kavramlara karşılık bulma sürecinde, bazen
aynı lehçe veya aynı ağız içinde bir kelimenin telaffuzu değiştirilip ortaya çıkan yeni kelimeye apayrı
bir anlam verilir.
Habib Hürmüzlü, age, s. 327.

Hayvanları kovarken de insanlar bazı ünlemler kullanırlar. Türkçemizde tavuk ve diğer
kuşları kovmak için kış kış kış … ünlemi
vardır. Bunun eski Türkçedeki kış- fiilinden
teklik ikinci şahsa emir şekli olduğu söylenebilir. Bu fiilin Divanu Lugati’t-Türk’teki
karşılığı, “gözden kaybol-, bulunulan yerden
ayrılmak”9. Ünlemin, diğer tarihî metinlerde
de buna benzer anlamlarla kullanıldığı görülebiliyor. Demek ki tavuğa kış kış kış …
dediğimizde buradan git, ayrıl, demekteyiz.
Ancak bu kelimenin ünlemleştikten sonra
insanlar için de mecazlı şekilde kullanıldığını
görebiliyoruz. Şu İstanbul türküsü iyi bir örnek olabilir: “Ben bir garip kuş idim / dalına
konmuş idim / Niçin bana kış dedin / Ben
senin olmuş idim”.
Kış ünlemi Arapça ve Farsçaya da geçmiş10.
Nitekim bu dillerde, satrançtaki şah taşını
sıkıştıran kişi rakibine kiş der. Son zamanlarda tercümesine çalıştığımız “ تاريخ اللغة التركية
( ”في تونسTunus’ta Türk Dilinin Tarihi) adlı
9

A. Bican Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, Kâşgarlı
Mahmud Divanu Lugati’t-Türk, TDK Yayınları,
Ankara 2015, s. 716.
10 Günay Karaağaç, Türkçe Verintiler Sözlüğü, TDK
Yayınları, Ankara 2008, s. 503.
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Arapça bir eserde, Tunus’ta, isyan eden Türk
askerlerinin, 17-18. yüzyıllarda hükümdarı kiş kiş kiş diye protesto ettiklerine dair
bilgiler var. Sözünü ettiğimiz kitabın yazarı
kelimenin, Farsçadan Türkçeye satranç oyunu vasıtasıyla geçmiş olduğunu bildirse11 de
Türkçenin sözlük verilerinden hareketle, söz
konusu kelimenin Türkçeden Farsçaya geçmiş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu
söylemek mümkün. Kaldı ki kültürün çok
önemli bir parçası olan tavuk beslemeye dair
böyle bir kelimenin alıntı olma ihtimali çok
çok düşüktür.
Irak Türkmenlerinde eşeğin harekete geçirilmesi için kullanılan ünlemse ḥeççe şeklindedir. Bu kelimeye Divanu Lugati’t-Türk’te
heç heç (At başını alıp gittiği zaman ona çıkışmak için kullanılan ünlem)12 maddesinde
rastlayabiliyoruz. Kâşgarlı, Divan’da ḥoç ḥoç
ünlemine de yer vermekte, bunun da keçileri gütmede kullanıldığını bildirmektedir13.
Nitekim, Kerkük ağzında eşeğin durmasını
sağlamak için kullanılan ünlem de hoş14 şeklindedir. Divan’da Kâşgarlı’nın kaydettiği
şekillerin, bugünkü Kerkük ağzındakilerin
eski şekilleri olduğu muhakkaktır. Anadolu
Türklerinin ineği durdurmak için kullandıkları höst (I)15 ile Kerkük ağzındaki hoş da
aynı ünlemdir. Ancak bunların aynı kökten
geldiğini söylemek mümkünse de kış- veya
kaç- fiillerinin hangisinin emir şeklinden geliştiğini kesinkes belirtmek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte, bu ünlemlerin 11.
yy’dan da önce ortaya çıkmış olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kâşgarlı Mahmut her ne kadar heç heç ünlemine günümüzdeki şekillerine göre zıt bir
11 Muhammed EL-Fadıl EL-Beşravi,
تاريخ اللغة التركية في تونس,
منشورات مؤسسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات,
Tunus 2018, s. 70.
12 A. Bican Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, age, s. 653.
13 A. Bican Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, age, s. 653.
14 Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, Kerkük
Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 178.
15 Derleme Sözlüğü-VII, TDK yayını, 1993, s. 2437.
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anlam vermiş olsa da kelimenin anlamındaki değişme dillerin birçoğunda gözlenen ve
“söz içi karşıtlık”16 diye bilinen bir dil hadisesidir. Derleme Sözlüğü’nde, höst (I) madde
başı açıklanırken, kelimenin at, katır, sığır,
vb. hayvanları hem kovalama hem de durdurma amacıyla kullanıldığı belirtildikten
sonra birçok derleme yerleri gösterilmiş. Bu,
söz konusu kelimenin bazı yerleşim birimlerinde hayvanı “durdurmak”, bazılarında ise
“kovalamak” için kullanıldığını gösteriyor.
Bu açıklama biçimi kelimenin, zaman içinde nasıl olup da zıt anlamla kullanıldığını da
aydınlığa kavuşturuyor. Zaten, biçim bakımından, bir kere bozulmaya başlayan bir kelimenin zaman içinde anlamında değişiklik
olmaması düşünülemez.
Bütün bu örnekler bize her şeyden önce, insanların hayvanlarla iletişim kurarken de ana
dillerinden yararlandıklarını; ancak zamanla
ana dilden seçilen birtakım kelimelerin tür
ve anlam değişmelerine uğrayarak, yeni şekilleriyle dilin kelime hazinesine katıldığını;
böylece ana dil içinde bir alt dilin oluştuğunu
gösteriyor. Nasıl ki çocuklarla anlaşmak için
her dilde bir “çocuk dili” varsa bütün dillerde
“hayvanlarla iletişim dili”nin varlığından da
söz edilebilir.
Hayvanlara seslenirken kullanılan ünlemler
bazı kelimelerden veya çeşitli sözlerden kaynaklanıyorsa, bu durum en azından bazı ünlemlerin tür değiştirme yoluyla oluştuğu, tür
değiştirme hadisesi sırasında da ana dilden
seçilmiş kelimelerin anlam boşalmasına uğradığı anlaşılıyor. Ayrıca, dilde sıklıkla gözlediğimiz fono-semantik ayrışmalar da kelime
hazinesinin zenginleşmesini sağlıyor.
İŞARETLER:
í: ı-i arası ses
ḥ : ha (Arapça  حsesi)
16 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Talât Dinar, Türkiye Türkçesinde Söz İçi Karşıtlık, Gazi Kitabevi,
Ankara 2018.
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Ata TERZİBAŞI

İzzettin Abdî
(1922–2001)
Kaynaklar:
Şairle devamlı görüşmelerimiz ve madde içinde adları geçen dergi, gazete ve kitaplar.
Hayatı ve edebî Sanatı:
1922 yılında Kerkük’ün Korya semtinde
Sarıkâhya mahallesinde dünyaya göz açan İzzettin Abdî, Bayat aşiretine mensup olmak dolayısıyla Beyatlı soyadını almıştır. Ne var ki bu
lâkabı, önceleri yayımladığı şiir ve yazılarının
baş levhasında hiç kullanmamış, ancak bunu
30.12.1958 tarihli Beşir gazetesinde yayımladığı “Yahya Kemal Beyatlı’ya” başlıklı manzumesinde ilk kez saptamıştır. O tarihten bu
yana ise devamlı biçimde kullanmıştır.
Tahsiline gelince şehrin mahalle mektebinde
Molla Hızır yanında Kur’an-ı Kerim’i hatmettikten sonra, altı sınıflı ilk ve üç sınıflı
ortaokulu bitirerek 1943 yılında Bağdat’ta
Dârülmuallimîn mektebine girmiş, 1946 yılında buradan mezun olup ilkokul öğretmeni tayin edilmiştir. On dört yıl öğretmenlik
ve yirmi yıl da mektep müdürlüğü vazifesini
hakkıyla yaparak 1980 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, doğup büyüdüğü şehir olan
Kerkük’te istirahate çekilmişse de acı ve ıstırabı dinmemiş, aksine üst üste gelen hastalık ve
üzücü olaylarla yıpranmış, gam ve kederi bir
türlü sonra ermemiştir. İşte şu gamlı hazan faslını verimli ve güzel eserler yazmakla geçiren
şairimiz edebiyat tarihimizde yerini almıştır.
Hayatta kimseyi dili ve kalemiyle incitmemiş ve
dedikodudan uzak kalmış samimi bir mefkûreci
edibimiz olan İzzettin Abdî ilkokul tahsilini
Türkçe olarak yaptığı için edebiyat alanında
kendi kendini kolaylıkla yetiştirebilmiştir.
Şiire başlarken yerli şairlerden Hicrî Dede ve
Mehmet Sadık’ın eserlerini devamlı şekilde

Kerkük gazetesinden izlediği gibi bu şairlerle
şahsen görüşmüş ve en çok Mehmet Sadık’la
edebî musahabede bulunmuştur. Sadık’ın ölümü üzerine yazdığı “Bizim Şair” başlıklı manzumesiyle kendi şiir anlayışını da sembolize
etmiştir. Öte yandan bir kısım Türk şairlerinin eserlerini de büyük bir itina ile izleyerek
en fazla hayranı olduğu Faruk Nafiz Çamlıbel
ve Yahya Kemal Beyatlı ile etkilenmiştir. Hatta
Yahya Kemal’in aile lâkabı olan Şahsuvar yerine bunun Türkçesini kullandığı Beyatlı soyadıyla ilgi duyup kendisinin de Bayat aşiretiyle
olan ilişkisini vesile sayarak Beyatlı lâkabını
kullanmayı hoş görmüştür. Bu lâkabı Yahya
Kemal’in ölümünden sonra ilk kez Beşir gazetesinde yayımladığı:
Dün çıktı gene bir sefere bir gemi sessiz
Ey yolcu olan şâirimiz gittin hevessiz
matlalı şiirin başında saptamıştır.
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İzzettin Abdî Beyatlı, manevi üstadı olan Yahya Kemal Beyatlı gibi engine dalmayı özler ve
düşündürücü anlamlar bulmaya çalışır. Eserlerinde çok kez yaşadığı çevreyi yansıtan ve bu
çevrenin toplumuyla ilgilenen şair bazı manzumelerinde sembolizme kaymışsa da bunu sanat
alışkanlığıyla değil, çeşitli çevre etkenleri sebebiyle yapmıştır! Hayali geniş hassas bir şair olan
İzzettin ahenk bakımından mükemmel bulduğu aruzu heceye yaklaştırarak çokça kullanmış, ikide birde hece vezniyle ve tek tük olarak
serbest stilde1 öz Türkçe şiirler yazmıştır. Yerli
halk manilerine de özen gösteren Beyatlı bir
ara cinaslı ve cinassız hoyratlar yazıp bunlardan
birkaçını ilk kez 1948’de adsız olarak Kerkük
gazetesinde, bir kısmını da 3.6.1955 tarihinden
itibaren kendi adıyla Âfâk gazetesinde yayımlamaya başlamıştır. Yayımlanan ilk şiiri ise bu gazetenin 5.5.1956 tarihli sayısında Sevgilime başlıklı şiiri olmuştur. Bundan sonra Beşir gazetesi
ve Kardaşlık dergisinde yayımlanan şiirlerinden
birkaçını Vahîdettin Bahaeddin Min Edeb-itTürkmân kitabında (1962, Bağdat s 125-143)
Arapçaya tercüme etmiş ve değerlendirmiştir.
Bir şiirini Ahmet Mehemet Kerküklü Kardaşlık dergisinde (Sayı 189-190), iki şiirini de İsmail İbrahim Muhtārāt Min Eş-şi‘rit-Türkmānī
il-Mu‘āsır kitabında (1977, Bağdat) Arapçaya
çevirmiştir. Ayrıca Hasan İzzet Çardağlı da
Şu‘arā-üt-Türkmānü’l-Mu‘āsırun
kitabında
(1990, Bağdat, s 114-124) bir kısım şiirlerini
Arapçaya çevirerek tahlil ü takyim etmiştir.
İzzettin Abdî düzyazılarıyla bazen millî mirasımızı konuşur bir dille canlandırarak insanı,
eski günlerin hayaliyle yaşamaya götürmektedir. Onun ilk yayımladığı yazı bildiğimize
göre 24.6.1955 tarihli Âfâk gazetesinde çıkan
“Horyat” başlıklı edebî bir makalesi olmuştur.
Kardaşlık dergisinde yayımlanan iki hikâyesi
yerli halk rivayeti fıkralarından kaynaklanmışa
benziyor. Şairin ikide birde eleştiri yazıları da
görülmüştür, daha çok imlâ konusunda yaptığı
tartışmalarında nezaket kuralına bağlı kalmış ve
oldukça yumuşak bir tavır almıştır. Yazılarında
anlatım üslubu sade ve nevi kendine münhasır
olup bediî mahiyetten çok öğretici nitelik taşır.
1 Bu stilde yazdığı uzunca bir şiirinin metni için
bakınız: Dr. Fazıl Mehdi Bayat, Irakta Türkmen
Edebiyatı 1958-1968, s 169-171, Bağdat, 1984.
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Şimdiye değin manzum veya mensur eserlerini bir kitap hâlinde toplamayan İzzettin 1971
yılında resmen teşkil edilen Türkmence elifba
ve okuma kitapları telif kurulunun üç üyesinden biri idi. Bu tarihte yayımladıkları elifba
kitabından başka 1972, 1973, 1974 yıllarında ilkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar
için birlikte hazırladıkları okuma kitaplarını
da eğitim ve öğretim bakanlığı yoluyla yayımlamışlardır.
Kerkük âşığı yurtsever bir kişi olan şair benimsediği ilkelerden hiç sapmamıştır. Hayat boyu
şiir yazmayı sürdüren İzzettin’in eserlerinde
şahsi meziyetlerinin yankısı kolaylıkla duyulmaktadır.
1954 doğumlu olan oğlu Yılmaz, pederinden
mevrus tabiat-i şi‘riyesini hoyrat ve benzeri
dörtlükler yazmakla geliştirmeye çalışıyor.
Bir Lâtife:
Şair İzzettin Abdî’ye dair yazdığım konuya
son vermeden önce burada kendisiyle ilgili bir
lâtifeyi sunmak istiyorum.
Dava vekili meslektaşım Hızır Galip Kâhyagil
2000’inci yılın başlarında yayımladığı İl Sevgisi Destanı adlı manzum kitabı münasebetiyle,
Kerkük Şairleri kitabımın gelecek ciltlerinde
kendisine de yer ayırıp ayırmayacağımı sordu.
Ben de sualine karşı “Hayır! Çünkü şimdilik
aramızdan ayrılmış olan şairlerle ilgilenmekteyim; sen de rahmetlik olursan o zaman durum
değerlendirmesi yaparım” dedim. Bu esnada,
rahatsızlığı sebebiyle elinde asası (bastonu) olduğu hâlde ağır ağır adımlarla bize doğru yaklaşan İzzettin Abdî’yi göstererek “Ya! Bu zata ne
dersin; kendisini kitaba alır mısın?” yollu sorusuna “Evet alırım.” diye yanıt verdim. Bu kez
Kâhya, sanki benim biraz şaşmış gibi bir dalgınlığım varmış! Bana: “Ama sen hayatta olan
şairlerle ilgilenmediğini söylemiştin, oysa İzzettin gördüğümüz gibi yaşıyor.” yollu serzenişte
bulundu; ben ise “Bu da yaşamak mı dersin!?”
yanıtını verdim. Bu sefer İzzettin devr-i kamerde solmuş bir hilâle benzeyen incelmiş vücuduyla tartışmamıza katılarak şöyle dedi: “Vallahi Atâ doğru söylüyor; bu yaşamak değildir; can
azabıdır çekiyorum!” Biz de artık vedalaşırken
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kendisine sağlıklı uzun bir ömür dileğinde bulunduk. “Elden ne gelir hayr duâdan gayrı.”

Sessiz geminin sırlarını bizlere anlat
Anlat ve dilersen o zaman uykuna var yat

Bir Açıklama: Ne hazindir ki kitabımızın bu
cildi tamamlanıp tanıtma bakanlığınca tetkik
edilmek ve baskıya verilmek üzereyken aniden
şairin acı ölüm haberiyle sarsıldım! Ölüm herkesin yoludur ama onun hakkında yazdığımı
dünya penceresiyle izlemesini çok isterdim.
Herhâlde bunu manâ âleminde görüp sevineceğine eminim. Kitaba aldığım maddeye ilişik
hiçbir değişiklik yapmayarak sadece “Şair, ağır
bir ameliyat sonunda, Cuma gününe rastlayan 23.3.2001 tarihinde aramızdan ayrılarak
Kerkük’te halkça Şehitler Türbelıġı adıyla bilinen Ali Paşa mezarlığında toprağa verilmiştir.”
yollu zaruri bir ilâve ile yetindim. Daha önce
de belirttiğim gibi şairin, 1954 doğumlu oğlu
Yılmaz da babasından mevrus tabiat-i şi‘riyeye
sahip olup yerli gazete ve dergilerde daha çok
yedi heceli düzmeler yayımlamaktadır.

Elbette seven rintlerimiz nâfile bekler!
Elbette seni şâirimiz görmeyecekler

Şiirinden Örnekler:
Yahya Kemal Beyatlı’ya2
Dün çıktı gene bir sefere bir gemi sessiz!
Ey yolcu olan şâirimiz! Gittin hevessiz!

Çoklar gece uyurken, o düşünüp dalardı!
Zevk alarak yurdunun râhata ermesinden
Daldıkça merhem gibi gözyaşları salardı
Şiir diye sunardı has bahçe dermesinden!

Sen mestçe süzülmüş yol alırken biz ayıktık
Yatmışsa da mehtâb ile biz[ler] uyanıktık.

Herkesin bir derdi var şâir hepsini taşır
Hem de bir zevk alarak bu ağır işkenceden
Bir şeye aldırmadan fenâlıkla savaşır
El üzerek safâdan her türlü eğlenceden

Rıhtımda kalan bizleri bîgâne mi sandın?
Bilmem ki neden şâirimiz bizden usandın?
Girdin o büyük hem de siyâh kapıdan işte
Billâhi dön artık! Bize anlat da dönüşte
Son ülke bahâr ülkesidir doğru mu rinde?
Vaktiyle hayâl ettiğiniz var mı yerinde?
Hem rind acabâ rindleri de yâd ediyor mu?
Hayyâm ile mecliste gönül şâd ediyor mu?
Gördünse deniz yoksa tepe türkünü tuttur
Sönmekte (dönmekte) tesellin yok ise bizi avuttur
Ol perdenin ardında neler anladınız siz?
Anlat o hayâl şehrinizi öğrenelim biz
2 Bu manzume yerli Beşir gazetesinin 30.12.1958
tarihli nüshasında yayımlanmıştır.

Ammâ gene ölmüş denemez gayba da geçsen
Kendine ezel perdesinin ardını seçsen
Mâdem yoluna şi‘rin ile nûr uracaksın
Durdukça izinden yürüyen: Sen duracaksın
Bizim Şair3
Herkes gibi değildi dünyâya göz açanda:
O başka türlü ağlar başka türlü sezerdi
Güneş etrafa türlü güzel renkler saçanda,
O her renkte bir ma‘nâ bir bilmece çözerdi!
Gülmedi kendi içün, ağlamadı derdine
Halkın keyfi onundu. Halkın derdi onundu
Her şeye göğüs gerdi hiç bakmadı ardına
Milletinin geçici sevinciyle avundu!

Şâir haykırmalı[dır]seslenmeli durmalı!
Uyarmalı bahtını! Artık bu uyku yeter!
Şiirden bir çekiçle kafalara vurmalı.
Belki biraz dil tutar bu haklı dilsiz beşer!
Şâir bizim sayılmaz bize rehber olmasa
Hakkı bizler ararız o ise dilimizdir
Kimse bizden sayılmaz güğsü îman dolmasa
Bilmese biz haklıyız bu vatan ilimizdir!
Bizim şâir böyledir ve bu hakka kanmıştır
Ba‘zan gök gibi gürler, ba‘zan kırık bir naydır
Her haklı mahlâs gibi iyice inanmıştır,
Hürriyyetsiz diyarda mahpushâne saraydır!..
3 Bu manzume, son bendinde görüldüğü gibi Kerküklü şair Mehmet Sadık’ın ölümü dolayısıyla yazılmış olup, mazmunu itibariyle umuma yansıyan
ve yazarının şiir anlayışını belirten parlak bir eserdir.
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Herkes bir türlü yaşar herkes bir türlü gider
İşte Sâdık [da] böyle yaşadı böyle öldü
Ammâ ne mutlu ona bıraktı ölmez eser
Ve ne mutlu milletin tam kalbine gömüldü
Şiire Kalsağlık4
Artık uğur olsun sana ey sevgili yoldaş!
Ey kahkaham ey gözyaşım ey kalbime sırdaş!

Bir çevredeyim şi‘ri değil kendimi bulmam;
Ben var imişim, yok imişim. Hiç de duyulmam!
Gönlümde keder, evde keder, meyde keder var;
Bir kanlı sefer yolcusuyum gamla berâber!
Her zulme nice şi‘ri dedim gözdeki yaşla
Ömr[üm] geçiyor çarh ile devranla savaşla

Her neş’emi, her kaygımı sen anlatadurdun,
Altından olan tahtını sâf kalbime kurdun

Mümkün mü dururken içerimde bu kadar gam
Senden bir ümit bekleyeyim ey hece bir dem!

Şenlikte, kederlerde hemen fışkırıyordun
Dermân olacak kâse vü ilhâm arıyordun

Gömdüm bilerek rûhumu bir boş kafes içre
Artık yürüsün günlerimiz tek heves içre

Bülbülde sadâ, gülde edâ, bağda çiçeksin!
Mescitte ezan dilde duâ kalpte dileksin!

Sevdâyı da, sahbâyı da, [Leylâ’yı da] attık???
Git kendine yoldaş buluver ey şiir artık!

Her dul kadının, her yetimin gözyaşısın sen!
Nâçâr olanın, lâl olanın sırdaşısın sen.

Yakarış5
Yetmez mi İlâhî bu bulut? Artık ayâz et!
Dönder bu siyâh günlerimi bir de beyâz et!

Bülbüller öter su şakırır: Hep seni söyler
Rüzgârlar eser, dal uruşur: Besteni söyler.
Göklerde bulut, parlayan ay, şevkli güneşsin
Yerlerde de her mevsimin evsâfına eşsin!
Baktım yere, baktım göğe, her ân seni duydum
Dünyâya göz açtım, bana uydun sana uydum
Vaktiyle tesellim sen idin senle yaşardım
Engin denizi, her ufuku senle aşardım
Gitti o günüm senle idik başbaşa her dem
Bir derde ki ben düşmedeyim, yok ona merhem
Vaktiyle berâber yaşadık demlerimizde,
Yeller esiyor şimdi ise yerlerimizde
En ince hayâllerle dolup hem de taşarken
Bir tâne hayal mahrumuyum şimdi coşarken

Her derde tahammül edebildim dözebildim
Artık biraz olsun keder efgānımı âz et!
Geçti bu ömür fırtınalı, kaygılı günle…
Dindir yeter et fırtınayı sen kışı yaz et!
Hâ… İşte niyâz etmedeyim senden İlâhî:
Gösterdiğin [ol]: “Ben vereyim sen [de] niyâz et”
Şarkı
Bir gün ne olur gözlerinin rengine dalsam!
Cennet görülen pencereden hep bakakalsam!
Bin türlü hayâl[in] peşine dizgini salsam!
Bir gün ne olur gözlerinin rengine dalsam
Geç karşıma sen bak bana ey sevgili bir ân;
Baktıkça senin gözlerine can bulurum can.
Ölmekten ağırdır güzelim! Vallahi hicran;
Bir gün ne olur gözlerinin rengine dalsam

Vaktiyle coşan kaynağıma kap bulamazken
Bin kap bulunur şimdi yazık gözde su azken
Kaynak kurudu… Bağ kurudu… Hep sönüverdi
Gönlümdeki kevser dahi çaya dönüverdi!
4 Bu manzume Kardaşlık dergisinin Ekim 1962 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.
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5 Kardaşlık dergisinin Nisan 1964 tarihli nüshasında yayımlanan bu gazelin ilk iki beyti Kerküklü
ünlü ses sanatkârı Abdulvâhit Küzecioğlu tarafından Bağdat radyosu Türkmence bölümü için rast
makamında gazel tarzıyla banda kaydedilmiştir.
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Adak6
İste benden güzelim canı kurban vereyim
O senindir kime ne? Dile her ân vereyim
Başka yoktur, kınama. Daha bir can vereyim
İste benden güzelim canı kurban vereyim
Yaşıyorsun içimde ey emelim! Meleğim
Gündüzümde gecemde sade sensin dileğim
Boşa gitmez sanırım gitse bile emeğim
İste benden güzelim canı kurban vereyim
Bahçemiz7
Bizim güzel bahçemiz var
Çiçek dolu meyva dolu
Yeşil yeşil sarmaşıklar
Kaplamıştır sağı solu
Güzel renkli kelebekler
Uçuşurlar gülden güle
Yarın bir de gelecekler
Gün doğunca neşe ile
Gün doğunca hep uyanır
Bahçemizin bülbülleri
Her biri bir renk boyanır
Koku saçan hoş gülleri
Serin serin esen yeller
Okşar nazik yaprakları
Canlanır bizde emeller
İşledikçe toprakları
Biz severiz her bahçeyi
Dokunmayız bir yaprağa
Ne ağacı ne goncayı
Hiç kıymayız koparmaya
Işık8			-Nesrin Erbil’eBürünse de göklere
Sönmeyecek bu ateş
Doğar sabah olunca
Hüzünle batan güneş
6 Bu manzume Kardaşlık dergisinin Mayıs-Haziran
1972 tarihli ortak sayısında yayımlanmıştır.
7 Bu güzelim çocuk şiiri 1974 yılında ilkokul dördüncü sınıfa mahsus okuma kitabında yayımlanmıştır.
8 Kardaşlık dergisinin 1.9.1961 tarihli sayısında yayımlanan bu manzume, aynı derginin 1.8.1961
tarihli sayısında Nesrin Erbil’in yayımlanan Hasret başlıklı şiirine karşılık olarak yazılmıştır.

Siyah tülü parçalar
Yükselir yavaş yavaş
Yakmasın yüreğini
Geçen günün batışı
Gene kuşlar uçuşur
Renkler saçar ışıklar
Gene birden üşüşür
Hayata alışıklar
Nesrinler diyarında
Dünler gibi yarın da
Söner içinde elbet
Garipliğin ateşi!
Tek başına değilsin
Benim de vardır acım!
Gecelerden kurtulmak
Amacındır amacım
Çekme Kerkük hasretin,
Kerkük sendedir bacım!
Seni sana bağlamış
Bu vatan ayrılışı!..
Hoyratlarından Örnekler:
Dağı dağdan
Sel açar dağı dağdan
Men feleğe neyledim
Kesmiri dâğı dâğdan
Ağ girme kir kaldırı
Bişginler sır kaldırı
Darılma yıhsa felek
Bir yıhar bir kaldırı
Bu dağa
Avcı gelmez bu dağa
Men dözdüm men dayandım
Kim var dözsün bu dâğa
Bilmem hah ne seziri
Boyağları eziri
Bilmirler men ölmüşem
Bu kölgemdi geziri
Bu dörtlüklerde geçen yerli sözlerin kavramları sırasıyla şöyledir:
Kesmiri dâğı dâğdan: Yarayı yara üzerine koymayı terk etmiyor. Dözdüm: Tahammül ettim. Hah: Halk. Seziri: Hissediyor.
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Muhtar Fatih BEYDİLİ

Suriye Oğuz Türklerinin
(Türkmenlerinin) En Kadim
Yurdu Halep Şehri
Türk tarihinde asırlarla mühim roller oynamış
Türkmenler bugün Irak, Suriye, İordaniya,
Livan, Efqanıstanda geden münaqişenin esas
hedeflerinden biridir. Proqramda Türkmanların dünü ve bugününe nezer salınır, onların
tarixen meskunlaşdığı erazilerden, qurduqları dövletlerden, dövrümüzde hansı ölkelerde
meskunlaşmasından, saylarından söhbet açılır.
Türkmenlerin Yaxın Şerqde meskunlaşması
Altay nezeriyyesi, şumerler, quzların İslamı
qebul etmesi… Türkmanların, ümumiyyetle,
Türk xalqlarının indiki Yaxın ve orta Şerqde
meskunlaşması tarixde mövcud olan Altay
nezeriyyesi ile bağlıdır. Türkmenlerin tarixi
ile araşdırmalar zamanı da teessüf ki, onların
Ortadoğuda meskunlaşmasının XI esr, hetta
XVI esre tesadüf etmesine dair yanlış fikirlere
rast gelinir. Tebii ki, XI ve XVI esrlerde hemin
bölgelere heqiqeten Türkmanların böyük axını
olub.
Amma Türkmanların etnos kimi harada yarandığı, hansı bölgelerde intişar etdiyi tebii ki,
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ferqli meseledir. Meselen, Yaxın ve Orta Şerqde Türklerin en qedim tarixi eslinde şumerlerle başlayır. Şumerlerle Türkmanlar arasında
eynilik işaresi qoymaq fikrimiz yoxdur. Tarixi
menbelerde biz Türkman adına Çin menbelerinde tye-kyuk-men şeklinde rast gelmişik.
Türkiye ve Ereb menbelerinin melumatına
göre, Türkmenler Suriya, İraq ve İranda 11-ci
esrden meskunlaşmış Türk dilli halkıdır.
Türk, Türkmen, Türkman, Oğuz terminlerinin
yaranmasına ve tarixi inkişaf yoluna aydınlıq
getiren Efzeleddin Esgerov yazır ki, Türkman
etnonimi tarix sehnesine ilk defe 8-ci yüzilde
çıxmışdır. Hemin yüzilde birden-bire Çin qaynaqları “Türkman (Te-kü-monq) ölkesi”nden
behs etmişdir.
Türkmanlar Oğuzların İslamı qebul etmesinden en azı 200 il önce bir etnos olaraq mövcud
idi ve bu etnos Türk soylu etnik qruplardan
olan bir sıra oba ve oymaqları öz içerisine almışdı. Ancaq 10-cu yüzilden başlayaraq Oğuz-
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ların İslamı qebul edib Türkmanlara qatılması
bu etnosun taleyinde mühüm rol oynadı.

palılar 1137-ci ilde II selib yürüşü teşkil edirler.

Selcuqluların hakimiyyeti illerinde (10381157) Suriyada Türklerin yerleşimi artır, bölgenin iqtisadi ve herbi qüdreti yükselir.

Onlar esas etibarile şimalda, Suriyanın Türkiye ile hemserhed Latakiya eyaletinin Türkmen
dağları deyilen hissesinde, habele Heleb, İdlib, Homs, Hama , Rakka, Tartus ve Suriyanın
Güney-Batısında, İsrailin Quzey-Doğusunda
yerleşmiş Colan tepelerinin Kuneytra Demeşq
regionlarında kompakt şekilde yaşayırlar Colan Türkmenleri.

1063-cü ilden Heleb, Lazikiye, Trablusşam
ve Asi İrmağı vadisi boyunca Hama, Humus
ve Şam bölgesine Türkmanların topluca yerleşmesi başlamışdır. 1069-1070-ci illerde ise
Kurlu ve Atsız beylerin rehberliyi altında olan
esgeri birlikler Güney Suriyayi tamamile ele
geçirmişler. Malazgirt (1071) Savaşından sonra Aşağı ve Yuxarı Ferat boyunca Saltuklar,
Mengücekler, Danişmendiler, Yınaloğulları,
Artuklar kimi Türk beylikleri qurulmuşdur.
1077-ci ilde Suriya Selçuqlu meliyi olan Tutuş özünü sultan elan ederek Oğuzların Yıva
boyu ile Bayat, Efşar, Beydili, Düger ve Üçok
tayfalarını Şam ve Helebde yerleşdirdi. Suriya
fatehi kimi tanınan Atsız öldükde Tutuş daha
önce hâkim olduğu Suriye şeherlerini ele geçirir (1079), sonra Qüdsü tütaraq Böyük Selçuqlar dövletine bağlı olan Suriya Selçuqlular
dövletini yaradır.
1127-ci ilde Melikşahın Heleb valisi Ağ Sunqurun oğlu İmadeddin Zengin Mosul valisi
teyin edildi. Selibçilere qarşı savaşdan qalıb
çıxan İmadeddin Zengin Urfanı aldıqda avro-

Suriya Türkmenlerı Can Ata Vatan Azerbaycan Türkleri Qardaşlıqı ?
Bu gün Suriyada Türkmenlerin en çox yaşadığı şeherlerden biri olan Heleb çox dehşetli durumdadır. Bu şeherde artıq yaşayanların sayı
sıfıra beraberdir. Burada hökmen bildimeliyik
ki, Azerbaycan Türk medeniyyetinin ve felsefesinin önemli simalarından, Hürufiliyin esas
nümayendelerinden biri olan olan müteffekir
ve şair İmaddedin Nesiminin (14-cü esr) mezarı da Heleb şeherindedir. Bu gün Nesiminin
mezarının hansı veziyyetde olmasıyla bağlı
deqiq bilgiye sahib deyilik.Yaxın Şerqin en
kiçik ölkelerinden olan 5 milyon ehalisi olan
Livanda 100 min nefere yaxın Türkmen yaşayır. Türkmenler ölkenin paytaxtı Beyrutda ve
elece de Suriya ile serhede yaxın kendlerde
yaşayırlar.
Göründüyü kimi, kifayet qeder ciddi reqem
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işler görüle biler. Bunun üçünse Azerbaycanın müvafiq qurumlarının sanballı fealiyyet
proqramı ve onu heyata keçirecek konsepsiyası olmalıdır. Eger bunu temin ede bilsek, çox
qısa zamanda Azerbaycan hem bu ölkelerde,
hem de bütövlükde dünyanın bütün nöqtelerine sepelenmiş Türkmenlerin vasitesile diaspor
şebekesine sahib ola biler. Yeri gelmişken, mezarı Suriyanın şimalında yerleşen ve Osmanlı
dövletinin qurucularının ulu babası hesab olunan Süleyman şah Suriyaya mehz Azerbaycan erazilerinden köçüb. Bu ve diger faktlar
Suriya Türkmenlerini Azerbaycan ehalisi ile
qohumluğunu sübut edir.

alınır. Yaxın Şerqin yalnız 3 ölkesinde İraqda
Suriyada Livanda 8 milyona yaxın Türk insanı yaşayır. Bu insanların böyük ekseriyyeti
tayfa elaqelerini, adlarını, adet ve enenelerini
yaşadırlar. Onların böyük çoxluğu Azerbaycan
ve Türkiyeni özünün ikinci veteni hesab edir.
Mehz bu amilden istifade etmekle Azerbaycan
bu ölkelerdeki Türkmen ehali arasında ciddi
iş apara, sayı 8 milyonu öten ehalini feal diaspora çevire biler. Çox teessüf ki, hazırda bu
ölkelerde davam eden terror ve daxili müharibe din üzerinde bölünmeni derinleşdirib. Eyni
xalq olmalarına baxmayaraq, soydaşlarımız
bir çox hallarda qarşı-qarşıya gelen tereflerde
yer alırlar.
Azerbaycanın milli ve etnik kimlik üzerinden
aparacağı siyaset Türkmenlerle elaqelerin inkişaf etdirilmesi, onların yaşadıqları ölkelerde
mehz milli kimlik üzerinden teşkilatlanaraq
güclü Azerbaycan diasporuna çevrilmesi üçün
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Suriyadakı Türkmanların Sayılerı
Osmanlı vergi memurlarının tertib etdiyi müfessel icmal defterine, yeni vergi defterletine
göre 1906-cı ilde Heleb şeherinde yaşayan
116148 neferin 80113-ü Müselman imiş. Müselmanların da yarıya qederini Türkmanlar
teşkil еdirmiş. Hemin defterde Türkce mehellelerin adları da sadalanır. Helebden kenarda da 350 Türkman kendi оlduğu gösterilir.
Bеlelikle, indiki Heleb şeherinde ve etrafında
200000, Lazkiyе bölgesinde 150000, Tеlkеlе
etrafında 50000, Kunеytra bölgesinde 100000,
başqa bölgelerde ise 300000 Türkmanın yaşadığı gösterilir.
Bu da indiki Suriya erazisinde XX yüzilin evvellerinde bir milyоna yaхın Türkün yaşadığı dеmekdir Suriyada yaşayan Türkmanların
çoxu Beydili (Qedirli, Erepli, Begmişli, Ulaşlı, Qaraşıxlı, Güneçbayraktar, Qazlı), Elbeyli
(Gavurlu, Şahveli, Tırıklı, Tavli, Ferizli, Qarataşlı, Doğanlı), Barak (Tabur, Qasımlı, Torun,
İsalı, Tiryaki, Gökbakan, Mahmutlu), Bayat,
Bayındır, Budak, Qarxın, Qaraman, Salur,
İsabeğli, Qarakeçili, Musabeğli, Avşar, Berilli, Yörük, Şarkevli, Gızıklı, Bozgeyikli dede,
Qaraqoyunlu, Sincar tayfa ve tirelerindendir
.20-ci yüzilden zaman-zaman bölgenin Türkman ehalisi ya köçürülmüş, ya da qırğınlara
ve teqiblere uğramışdır, bunun sоnucunda da
onların sayı azalmışdır.
Suriyada yaşayan Türkmanlar haqqında araşdırıcılar arasında fikir birliyi yoxdur. Bunun
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da sebebi ölkede yaşayan Türkmanların dövlet
terefinden deqiq qeydiyyatının çap olunmamasıdır. Onlar Müselman adı altında tanınırlar ki, bu da xalqın milli kimliyini deyil, dini
inancını gösterir. Ölkede yaşayan Türkmanları
adeten iki qrupa ayırırlar. Birinci qrupa milli
kimliyini tam qoruyub saxlayanları, ana dilinde danışanları daxil edirler. Onların sayı
2,5 milyon neferdir. İkinci qrupa soykökünün
Türkman olduğunu qebul eden, ana dilinde danışılanı başa düşse de, danışa bilmeyenleri daxil edirler. Onların sayı 1,5 milyona yaxındır
olduğu gösterilir.
Suriyada Esed rejimi erzinde Türkmenlere öz
dillerinde qezet-jurnal derc etmek ve yazmaq
qadağan edilmişdi. Hükûmet onları ve başka
etnik grupları milli azınlıklar kimi tanımırdı,
evezinde vahid ereb xalqı siyasetini qabardırdı.
Beşer Esedin qatı düşmeni olan Türkmenler

2011-ci ilde vetendaş münaqişesi başlanandan
az sonra rejime qarşı silaha sarıldılar.
Kaynaklar
1- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler): Tarixler – Oğlan Teşkilatı – Dastanlar – Dekabr
2016
2- Eli Şamil (Eli Hüseyn oğlu Şamilov).
Cоlan Türkmanları (folklor ve etnoqrafiya
örnekleri). Bakı, “Elm ve tehsil” neşriyyatı, 2014, 154 seh.
3- Dr. Muxtar Fatih BEYDİLİ.. SURİYA
TürkMENLERI CAN AZERBAYCANLA
BİRLEŞDİREN NEDİR?http://suriyeturkmenleri.com/7-faaliyetlerimiz&catID=393
3- Dr. Muhtar FATIH Suriye Türkmenleri
kimdir… https://modern.az/articles/78911
/1/?fbclid=IwAR0q2xrEgeorMnYU9UkE
ak7PqE5MPt9aK3q1nlyVv2rRfNsLNfykp
4I35f8

mıştır. Hayatı boyunca Türkistan davasını Türkiye’nin her mahfilinde dile
getirmiş, görüştüğü devlet yetkilileri
ile Doğu Türkistan’ın kurtuluşu için
çareler aramıştır. Kalemini ve hayatını
bu davaya adayan Gayretullah, ömrünü Kazakların ve Doğu Türkistan’ın
davasına adamıştır.
HIZIRBEK GAYRETULLAH
UÇMAĞA VARDI
Doğu Türkistan’ın yetiştirdiği değerli dava adamı, mücahit Hızırbek
Gayretullah’ı kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyoruz.
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti
Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah çocukluğunda yaşadığı acılı
göç macerası ile Türkiye’ye ulaşmış, ailesiyle birlikte mücadele hayatına atıl-

Vefatı sadece Kazaklar ve Türkistanlılar
açısından değil, bütün Türk dünyası
için de büyük kayıp sayılır. Irak Türkmenlerinin her zaman yanında yer
alan Hızırbek Gayretullah’a Allah’tan
rahmet ve mağfiret niyaz ederken, bütün Türkistan ve Türk dünyasına ve
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonuna baş sağlığı diliyoruz.
ERŞAT HÜRMÜZLÜ
KERKÜK VAKFI BAŞKANI
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Kerkük Türkçesi İle Orhun
Türkçesinin Söz Varlığı
Bakımından Karşılaştırılması
ÖZET
Çalışmanın konusunu, genel Türk dilinin Güneybatı (Oğuz) grubunun Güney kanadına
giren “Irak Türkmen Ağızlarının Sözvarlıklarından” oluşturmaktadır. Bu tezin hazırlanmasındaki hedef, Irak’ta konuşulan Türkçenin
farklı bir diğer Türk lehçesiyle karşılaştırmaktır. Tezimizde söz varlığı bakımından karşılaştıracağımız Türk lehçelerinden olan Orhon
Türkçesi olacaktır. Bu iki Türk lehçeleri arasındaki sözvarlıklarının ses değişmelerini veya
ortak unsurlarını gözler önüne sermektir.

kültürü hakkındaki ilk sağlam bilgiler bu
metinlerin çözülmesiyle elde edilmiştir. Bu
metinler özellikle Türk dilinin yapısını ve geçirdiği evreleri göstermesi bakımından da çok
kıymetlidir.

Tez, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci
Bölümde Irak Türkmenlerinin tarihi, ve Irak
Türkmen ağızları üzerine yapılmış çalışmalar
değerlendirilmiştir. İkinci Bölüm “Kerkük
Türkçesi ile Orhun Türkçesinin söz varlığı bakımından karşılaştırılması” başlığını taşımaktadır. Üçüncü Bölüm de ise “Orhun Türkçesi
ve Irak Türkçesinde ses değişmesine uğrayan
sözvarlıkları, farklı anlam taşıyan sözvarlıkları
ve ortak unsurlar” ele alınmıştır. Bu çalışma
Irak Türkçesinin şimdiye kadar herhangi bir
Türk lehçesiyle karşılaştırma çalışması yapılmadığı gerekçesiyle hazırlanmıştır.

Kerkük ağzı ise bir Doktora tezi yapılmış ve
birkaç makale bulunmaktadır. Fakat Irak
Türkçesiyle herhangi bir Türk lehçesi karşılaştırma yapılmamıştır. bizim tezimizin konusu
olan Orhun Türkçesinin söz varlığı ile Kerkük ağızındaki unsurların karşılaştırılması ise
şimdiye kadar ele alınmamıştır. Bu araştırma
konusunu seçmemizin en önemli sebebi bahsettiğimiz bu eksikliktir.

Anahtar Kelimeler : Irak Türkmen Türkçesi,
Kerkük ağzı, Eski Türkçe, Orhun Yazıtları,
Türk Dili.
GİRİŞ
Türklük biliminin dünyada ilgi görüp yayılması esas olarak Moğolistanda bulunan üç
büyük Göktürk yazıtının (Köl Tigin, Bilge
Kağan, Tonyukuk) keşfi ile başlamıtır. Türk
*
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Doktora öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı,

Bu nedenle yazıtların bulunuşundan sonraki
120 yılda bu konu ile ilgili yüzlerce makale ve
onlarca kitap yazılmıştır. Yazılan makale ve kitaplar; dil, etnografya, coğrafya, etnoloji, tarih
vs. gibi birçok sosyal bilim dalına temas etmiş
ve Türk kültürü bu yönleriyle ele alınmıştır.

Orhun Türkçesinin metinleri sadece Türk dili
ve edebiyatının değil, genel olarak Türk tarihinin ve kültürünün en temel kaynaklarıdır.
Bugün kültür dilleri dediğimiz pek çok dil henüz doğmamışken yazılmış olan bu eserlerin
incelenip tanıtılması da Türk dili ve edebiyatı
öğretiminin önde gelen amaçlarındandır.
Tezimiz temel olarak Göktürk yazıtları, Uygur
yazıtları ve Yenisey yazıtları olmak üzere Orhun Türkçesi dönemine ait olan kitabeleri ele
almaktadır. Söz varlığı ele alınırken, bu konu
hakkında yapılan çalışmalar karşılaştırılacak
ve böylece daha yerinde tespitler ve anlamlandırmalarda bulunulabilecektir. Çalışmamızın
Kerkük Ağızı kısmında ise Derleme Sözlüğü,
Kerkük ağız hakkındaki müstakil araştırmalar
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esas alınacak ve sözcük listesi bu kaynaklar ışığında oluşturulacaktır. Daha sonra ise Orhun
Türkçesinin söz varlığı ile Kerkük ağzının söz
varlığı mukayese edilerek ortak unsurlar listeler halinde tespit edilecektir.
Çalışmamızda amaç, bugün canlılığını koruyan
Kerkük ağzı ile yaklaşık 1300 yıllık tarihi olan
Orhun yazıtlarındaki söz varlığının ortak unsurlarını ortaya koymak olacaktır. Böylece Türk
dilinin ilk yazılı örnekleri ile Kerkük Türkçesinin yaşayan en canlı sözcükleri artzamanlı ve
eşzamanlı olarak karşılaştırılabilecektir.
Türklük biliminin temel kaynağı olan yazıtlar, bünyesinde barındırdığı yüzlerce kelime ile
hem eski Türklerin dillerine ışık tutmakta hem
de günümüzdeki dil kullanımının kökleri hakkında çok önemli bilgiler saklamaktadır. Her
ne kadar bu yazıtların bazıları bugün bile tam
olarak okunamamış, anlaşılamamış veya yanlış
anlaşılmış olsalar da, günümüze kadar yapılan
çalışmalardan elde edilen veriler, iki Türk dilinin
söz varlığını karşılaştırma imkânı sunmaktadır.
Eski Türk yazıtları hakkında yüzlerce makale
ve kitap yazılmış olmasına rağmen bu kaynakların söz varlığı hakkında yeterli olarak çalışma
yapılmamıştır. Özellikle, Kerkük ağzı ile ilgili
hemen hemen hiç çalışma yapılmadığını söylemek doğru olur. Ve yazıtların söz varlıkları
üzerinde çok az çalışılmış olmasının çok büyük
bir eksiklik olduğu söylenebilir. Nitekim birkaç
muhtelif yazı ve çeşitli etimolojik açıklamalardan başka eski Türk yazıtları ve Irak Türkçesi
ağızları arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapılmamıştır. ilk hedefimiz, bu az çalışılmış alana bir katkıda bulunabilmek olacaktır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Orhun Türkçesinin Söz varlığı ile Kerkük
Ağzının Söz varlığı Bakımından Karşılaştırılması
abçı: Avcı (Uy-III d1).
aṿçı: Avcı. Balık veya başka hayvanları avlayan kişi (Ker.) (Terzibaşı, 2011: 98).
aṿçi: Avcı. (Er.).

aṿçu: Avcı. (Tel.).
aṿçı: Mecaz anlamında sevgili olarakta
kullanılmaktadır (Terzibaşı, 2011: 98) .
aṿçılıġ: Avcılık. Av etme işi, avçının sanatı. (Ker.).
aṿçılar: Avcılar. Kerkük’ün onurlu ve önde
gelen bir Türkmen ailesidir (Terzibaşı,
2011: 98) .
aṿadanlıġ: Maᶜmur olmak.
aṿadan olmaġ: Irak Türkçesinde mehcur
durumda iken bir ev maᶜmur ve ışıklı
olması durumudur. Bir eve misafir olarak giden kimse güzel bir şekilde ağırlandıktan sonra evden çıkarken “ewiwiz
awadan ossun “ yani maᶜmur ve aydınlık olsun anlamında kullanmaktadır.
(Ker.) (Terzibaşı, 2011: 98) .
aṿâz: Nağmeli ses.(Ker.) (Terzibaşı, 2011: 97).
aṿazâ: Kesin ve doğru olmayan söz, rivayet
edilmiş söz. (Terzibaşı, 2011: 97).
aṿıtmaġ: Teselli etmek. Bir insanın başına
sıkıntılı, üzüntülü bür durumu gelirse
başka insanlar tarafından teselli edilir.
aṿıdılmaġ: Teselli ve sakinleştirmek.
aṿıdılmamaġ: Teselli etmemek, sakinleştirmemek.
aṿcar: Bir çeşit ziraat aracı sapan. (Tel.).
aṿcar: Bir çeşit ziraat aracı sapan Irak
Türkmenleri Bayat köylerinde “hawcar“ Kerkük’te“cüt dēmîr “ söylenir.
Awcar: bir çeşit ziraat aracı sapan (Terzibaşı, 2011: 98) .
aṿıc: Avıç, avuç. (Ker.).
aṿuç: El ayası, ortası. (DS, 1993: 382a).
aṿıc açmaġ: Başkasına muhtaç olmak,
para istemek.
aṿıc dolısı: Avcun tutuğu miktar.
aṿıcı gidişmeġ: Avıcı kaşınma durumu.
İnsanlar sol elinin içi kaşınır ise eline para geçeceğine, sağ eli kaşınır ise
elinden para çıkacağına inanırlar. Batıl
inançlar. (Ker.) (Terzibaşı, 2011: 98) .
aṿmaġ: Bir insanın sırt kısmına masaj
yapmak. (Ker.).
aṿurt: Yanak. (Tel.).
aṿḫalamaḫ: Yakalayıp, hırpalamak. (Ker.).
aṿkalamak: Avḫalamaḫ, avhalamak, avıkmak: ısırmak (DS).
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Açıklamalar: Kelime içinde ünsüz değişimisi:
-b- > -ṿ-, kelime içinde Irak Türkçesinin bazı
yöre ağızlarında ötümlüleşme görülmektedir:
-ç- > -c-, Irak Türkçesinin diğer yöre ağızlarında da kelime sonunda ünlü değişmesi -ı >
-i, ve Telafer Türkmen ağzında da kelime sonunda ünlü yuvarlaklaşması -ı > -u ses olayları
meydana gelmiştir. Kelime bir çok anlam değişikliklerinede uğramıştır.
Aç:

Karnı aç olan, tok olmayan, aç (BK D 38).
ac: Aç (Ker.) (Terzibaşı, 2011: 16) .
ac olmaġ: Yemek yeme ihtiyacı duymak.
acalmaġ: Acıkmak (Ker.).
ac uyız: İşsiz ve yoksul kimse (Ker.) (Terzibaşı, 2011: 17) .
ac susuz kalmaġ: Yoksulluk durumu (Ker.)
(Terzibaşı, 2011: 17).
ac kalmaġ: Aç kalma durumu (Ker.).
ac boğaz: Yemek yemeği seven kimse
(Ker.) (Terzibaşı, 2011: 17) .
ac ḳurt: Gözü doymayan kimse (Ker.)
(Terzibaşı, 2011: 17) .
ac ḳoymaġ: Aç bırakmak (Ker.).
acāc yat-: Aç aç yatmak, birşey yemeden
uymak (Ker.).
aclıġ: Açlık durumu (Ker.).
acınnan: Açlıktan (Ker.).
acınnan öl-: Birçok insanın yoksulluk sebebiyle açlıktan ölme durumu (Ker.).
acdan ölmeġ: İçi bayılmak, çok acıkma
durumu.
ac göz: Cimri, bonkör olan kimse (Ker.).

Açıklamalar: Irak Türkçesinde kelime sonunda ünsüz ötümlüleşmesi - ç > - c görülmektedir. Ve Kerkük ağzının bazı mahalle
ve bölgelerde nadiren kelime sonunda ünsüz
değişmesi: - ç > - j ses olayı meydana gelmiştir. Orhun yazıtlarında kelime, bir çok araştırmacılara göre uzun a ile yazılmıştır. Fakat
Irak Türkçesinde uzun ünlülerin yaygın olmasına rağmen bu kelimede kısalmıştır. Sözcük
herhangin bir anlam değişmesine uğramadan
günümüze kadar korunmuştur. Ve yaygın bir
şekilde Irak Türkçesinde kullanılmakadır.
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Aç-: Açmak (T 28; Ç 4) .
aç-: Açmak. (Ker.).
açmaġ: Bir nesnenin kapalı olmamak
durumu açmak, açık olma durumu.
(ITA.) (Terzibaşı, 2011: 19).
açacaġ: Kapalı olan bir nesneyi açmak için
yarayan her türlü alet. (ITA.) (Terzibaşı, 2011: 19) .
āçılmaġ: 1) Açılmak 2) gönüldekini döküp söylemek 3) kimsenin dikkatini
çekmeden bırakıp gitmek. (Hürmüzlü,
2013: 56) .
açuġ: Kapalı olmayan açık. (Ker.) .
açıġ: Açık. (Han.) (Hürmüzlü, 2013: 56) .
aççıġ: Açık. (Tuz.), (Tav.) (Hürmüzlü,
2013: 56) .
aççuġ: Açık. (Tel.) .
āçıġ renk: Koyu olmayan, rengi açık olan.
açmaz: Satranç oynunda satrançların hareket etmeme durumu iöin kullanılan
kelimedir (Terzibaşı, 2011: 20) .
āçıġ sözlü: Açık sözlü: sözünü insanların
yüzlerine söyleyen kimseler için kullanılan ifadedir.
āçıl āçıl: Kaba. “haydi canım sende” anlamında olan bir ifadedir. (ITA.) (Hürmüzlü, 2013: 56).
Açıklamalar: Kerkük Türkçesinde kelime hiçbir değişiklik göstermemiş, fakat Kerkük’ün
bazı ilçelerinde ve Irak Türkçesinin diğer yörelere baktığımızda az da olsa ses olaylarına
uğramıştır. Telafer ağzında, Tuzhurmatu ve
Tavuk ilçesinde ç ünsüzünün ikizleşmesi görülmektedir.
aç- fiili yazıtlarda ırk aç- “ fal aç-“ olarak geçmektedir. Orhun Türkçesinden günümüze
kadar gelen bu fiil paralel olarak bugün fal
açmak tabirleri Irak Türkçesinde kullanılmaktadır. Fakat ırk “fal” sözcüğü kullanımdan
düşmüştür (Tokay; 2011: 12).
agrı-: Hastalanmak (BK G 9).
aġırmaġ: İnsanın rahasızlık yaşama durumudur (ITA.)
aġırmaġ: Hastalanmak (Tel.).
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aġırtmaġ: İncitmek, acıtmak.
aġrıġ çekmeġ: Hamile olan kanının doğum sancısı çekmesi durumudur (Ker.)
(Hürmüzlü, 2013: 57) .
aġrılıġ çekmeġ: Hamile olan kanının doğum sancısı çekmesi durumudur (Er.)
(Hürmüzlü, 2013: 57) .
aġrısı olmaġ: Hamile olan kanının doğum
sancısı başlaması durumudur (Hürmüzlü, 2013: 57).
aġrıġ tutmaġ: Hamile olan kanının doğum sancısı sık sık tutması durumudur
(Hürmüzlü, 2013: 57).
aġır ḫeste: Ağır durumda olan hasta.
aġırlaşmaġ: drumu ağırlaşan olan hasta.
aġırmaġ: acımak.
aġır éşîtmeġ: kulakları iyi duymayan kimse (Hürmüzlü, 2013: 57) .
Açıklamalar: agrı-fiili Orhun Türkçesinde g
ön damak ile teleffuz edilirken Irak Türkçesi
Ağızlarında ġ arka damak ile teleffuz edilmektedir –g- > -ġ- ünsüz değişmesi. Orhun Yazıtlarında “Hasta olmak, hastalanmak” anlamlarında kullanılan bu sözcük Irak Türkçesinde
de aynı anlamla yaşamaktadır. Sözcük Irak
Türkçesinde soyut kavram kazanarak farklı
anlamlarda kullanılmaktadır.
alkın-:Mahvolmak, tükenmek. (T 3; KT G9;
BK K 7).
alıng: mahvolmak, ağıran, etkilenmek “dişimin alıngi başıma ṿurup” “dişimin şiddetli ağırması başımıda etkilemiş ” anlamındadır (Ker.) (Terzibaşı, 2011: 90).
arġın ~ yorġun arġin: Yorulmak, çok yorgun, tükenmek, (ITA.).
Açıklamalar: Irak Türkçesinde özellikle Kerkük
Türkçesinde kullanılan alkın- fiili kelime içinde
–k- > Ø ünsüz düşmesi meydana gelmiştir. kelime sonunda ise g- ünsüz türemesi olmuştur.
Irak Türkçesinde sıklıkla kullanılan ve aynı
anlamı taşıyan arġın sözcüğü, kelime içinde
–l- > -r- ünsüzünün değişmesi ses olayı meydana gelmiştir. Ve kelime içinde –k- > -ġ- ünsüz değişmesi gerçekleşmiştir.

Yazıtlarda boylar arasında gerçekleşen savaşların anlatıldığı kısımlar bu fiil ile yazılmıştır.
Doğal olarak da günümüzde sosyal ve siyası
yapının bağlı bu fiilin ağızlarda tam olarak anlamını aramak doğru değildir (Tokay; 2011:
26).
bakır: Bakır; kızıl; bakır rengi olan
(Aç. 4; Ç 4).
pėḳîr: Bakır, paslanmış (Ker.) (Hürmüzlü;
2013: 259).
paḳḳır: Bakır, paslanmış (Ab.).
paḳır: Bakır, paslanmış (Er.) (Kif.).
peḳḳır: Bakır, paslanmış (Tav.).
pâḳḳır: Bakır, paslanmış (Tuz.) (Hürmüzlü; 2013: 259) .
paḳır: Bakır, paslanmış (Tel.).
pėḳîr tutmaġ: paslanmak.
pėḳîrlenmeġ: herhangi birşeyin üzerinde
pas tabakası oluşmak, pslanmak (Hürmüzlü; 2013: 259) .
Açıklamalar: Irak Türkçesi Ağızlarında kelime başında b- > p- ünsüz tonsuzlaşması olayı
meydana gelmiştir. Kerkük Türkçesinde kelime ortası art damak –a- > -e- ön damak ünlüsüne değişmesi ses olayı meydana gelmiştir.
Irak Türkçesinin birçok yöre ağızlarında kelime ortasında –k- > -ḳḳ- ünsüz ikizleşmesi ses
olayı meydana gelmiştir. kelime herhangi bir
anlam değişikliğine uğramamıştır.
egsük: Eksik olan, tam olmayan şey.
esük ~ essük ~ essüg~ essik: Eksik olan,
tam olmayan, noksan olan. (ITA.)
(Hürmüzlü; 2013: 138).
essüg: Eksik olan, tam olmayan, noksan
olan. (Ker.) (Terzibaşı; 2011: 140).
eskük ~ esgük: Eksik olan, tam olmayan,
noksan olan. (Az.).
essik: Eksik olan, tam olmayan, noksan
olan. (Kif.).
essig: Eksik olan, tam olmayan, noksan
olan. (Tav.).
essik: Eksik olan, tam olmayan, noksan
olan. (Tuz.).
esük gédük: Eksiği güdüğü olan, kusur.
(ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 138).
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essüg etek: Kadınlara söylenen söz, kinayedir. (Ker.) (Terzibaşı; 2011: 140).
essüg olmaġ: Eksilmek, mevcut olmamak.
(Ker.) (Terzibaşı; 2011: 140).
essüg étmeġ: Eksiltmek. (Ker.) (Terzibaşı;
2011: 140).
essüg çıḫrmaġ: Ölçü ve sayıda tam olmadığını anlaşılması, sayılması. (Ker.)
(Terzibaşı; 2011: 140).
essüg züyad: Az olan miktarda noksan veya
fazla. (Ker.) (Terzibaşı; 2011: 140).
essügsîz: Eksiksiz, noksansız, tam olan.
Açıklamalar: Kelimede Irak Türkçesi ağızlarında bir çok ses değişmeleri olmuştur. Kelime ortasında –g- > Ø ünsüz düşmesi ses olayı
meydana gelmiştir. Kerkük Türkçesinde kelime ortasında –s- > -ss- ünsüz ikizleşmesi, kelime sonunda ise –k- > -g- ünsüz değişmeleri ses
olayları meydana gelmiştir.
Irak Türkçesinin Kifri, Tavuk ve Tuzhurmatu
yöre ağızlarına baktığımızda kelime ortasında
–g- > Ø ünsüz düşmesi ses olayı meydana gelmiştir. Kelime ortasında –s- > -ss- ünsüz ikizleşmesi, Tavuk yöresinde ise kelime sonunda–k- >
-g- ünsüz değişmeleri ses olayları meydana gelmiştir. Kelime ortasında –ü- > -i- yuvarlak ünlünün düzleşmesi ses hadiseside görülmektedir.
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lime ortasında –ı- > -u- ünlü yuvarlaklaşması
ses olayı görülmüştür. Kelime herhangi bir anlam değişmesine uğramamıştır.
kırgag+lıg: Kenarlı, kıyılanmış kumaş. (BK K
11).
ḳıraġ: Kenar, kıyı, uç. (Hürmüzlü; 2013:
210).
ḳîreġ: Yan, Kenar, kıyı, uç. (Tel).
Açıklamalar: Yazıtlarda kırgag kutay “kenarlı
kumaş” biçiminde geçmektedir. Ağızlarda da
bu sözcükten yola çıkarak kırgag sözcüğünü ele
aldık. Kelime başında k- > ḳ- ön damak ünsüzün art damak ünsüze dönüştüğü görülmektedir. Kelime ortasında –g- > Ø ünsüz düşmesi
ses olayı meydana gelmiştir. Telafer ağzında kelime ortasında –a- > -e- ünlü değişmesi ses olayı
meydana gelmiştir. Anlam bakımından sözcük
temel anlamını koruyarak yazıtlarda “kıyılanmış kumaş” anlamını ağızlarda kaybolmuştur.
neke: Niye, niçin? (T 38; T 39).
neke: Yoksa.
neke: Sakın.
neçî ~ neyçî ~ neçîn ~neyçîn: Niçin, niye,
nedeni nedir? (Ker.) (Hürmüzlü; 2013:
241).

Irak Türkçesinin bir diğer yöresi olan Aziziye
ağızlarında kelime eski biçimiyle tamamen
farklılık arz etmektedir. Kelimede –g- > -künsüz değişmesi ve –gs- > -sk- > -sg- matetez
olayı görülmüştür. Orhun Türkçesinde olduğu gibi Irak Türkçesi ağızlarında da kelime
anlam bakımından herhangi bir değişiklik
göstermemiştir.

Açıklamalar: Sözcükte ses bakımından herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Anlam bakımından neke yazıtlarda “niye ve
niçin?” sorularunı ifade ederken Irak Türkçesi ağızlarında “yoksa ve sakın” anlamlarında
kullanılmıştır. Bu sebeple de sözcük anlam bakımından farklılık göstermektedir. Yazıtlarda
ne+ke biçiminde olan bu kelime, yönelme hali
ekini alarak oluşmuştur.

Kabış--: Kavuşmak, birleşmek, ittifak etmek.
(T 21; ŞU B 6).
ḳaṿuşmaġ: Kavuşmak, birleşmek, ittifak
etmek.
ḳaṿuştımaġ: Birleştirmek.
Açıklamalar: Kelime başında k- > ḳ- ön damak ünsüzün art damak ünsüze dönüştüğü
görülmektedir. kelime içinde –b- > -ṿ- ünsüz
değişmesi ses hadisesi meydana gelmiştir. ke-

Irak Türkçesi ağızlarında yazıtlarda olduğu anlamı taşıyan neçî ~ neyçî ~ neçîn ~ neyçîn
“Niçin, niye, nedeni nedir?” sözcüğünü ele
alırsak: Kelime içinde –k- > -ç- ünsüz değişmesi, kelime sonunda ise –e > -î ünlü daralması meydana gelmiştir. bazı yöre ağızlarında
da kelime ortasında –y- ünsüz türemesi ses
olayı meydana gelmiştir. Kelime sonunda da
–n ünsüz türemeleri görülmüştür.
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ot: Ateş. (BK D 22; KT D 27).
od: Ateş. (ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 248).
ot: Ateş. (Terzibaşı; 2011: 189).
ot: Gam, keder, üzüntü. (Terzibaşı; 2011:
189).
otlamaġ: Ateş yakmak. (ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 249).
Açıklamalar: Kimi yörelerde sözcük eski biçimini korumuştur. Kimi yörelerde de kelime sonunda –t > -d ünsüz değişmesi ses olayı
meydana gelmiştir. Sözcük anlam değişmesine
uğramıştır yazıtlarda sadece “ateşi” ifade ederken Irak Türkçesi ağızlarında “Gam, keder,
üzüntü” anlamlarını da ifade etmektedir.
öd:

Yürek, öd, safra kesesi, kalp.
(BK D 29).
öd: Yürek, öd, safra kesesi . (Terzibaşı;
2011: 202).
ödî çatlamaġ: Ansızın korkmak, ödü patlamak. (Terzibaşı; 2011: 203).
öd: Mecazen zehir anlamında kullanılır.
(Terzibaşı; 2011: 202).
ödî ḳopmaġ: Ağır bir şeyi kaldırmak nedeniyle çok şiddetli bir hastalığa yakalanmak. (Terzibaşı; 2011: 203).

Açıklamalar: Sözcük herhangi bir ses değişmesine uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
Anlam yönünden ise sözcük Irak Türkçesi ağızlarında temel anlamını korumakla beraber soyutlaşarak bir kullanım alanına sahip olmuştur.
semiz: Şişman, semiz, iyi beslenmiş hayvan.
(T6).
semmız: Şişman, semiz, iyi beslenmiş insan ve hayvanlar için kullanılır. (Ker.)
(Hürmüzlü, 2013: 273).
semiz: Şişman, semiz, iyi beslenmiş insan
ve hayvanlar için kullanılır. (Çar.) (Er.)
(Reş.) (Hürmüzlü, 2013: 273).
semmiz: Şişman, semiz, iyi beslenmiş insan ve hayvanlar için kullanılır. (Tuz.)
(Hürmüzlü, 2013: 273).
semmızlıġ: Şişmanlık. (Hürmüzlü, 2013: 273).
semmız olmaġ: Şişmanlamak. (Hürmüzlü, 2013: 273).

Açıklamalar: Sözcük kimi yörelerde eski biçimini tam olarak korumuştur. Kerkük ve
Tuzhurmatu Türkçesine baktığımızda kelime
ortasında –m- > -mm- ünsüz ikizleşmesi ses
hadisesi görülmüştür. Kelime içinde –i- > -ıünlü değişmesi ses olayı meydana gelmiştir.
Sözcük anlam bakımından temel anlamını korumakla beraber yazıtlarda “iyi beslenmiş hayvanlar” için sınırlı iken Irak Türkçesi ağızlarına baktığımızda bir genelleme söz konusudur.
sı-: Kırmak. (BK K 14; KÇ 21; KT D 36).
sınıġ olmaġ: Kırılmak, çatlamak, bozulmak. (ITA.) (Hürmüzlü, 2013: 275).
sınmaġ: Yenilmek, mağlup olmak. (Hürmüzlü, 2013: 275).
sınmaġ: Sınamak, denemek, sınava tabi
tutmak. (ITA.) (Hürmüzlü, 2013: 275).
sınmaġ: Isınmak, birine karşı yakınlık duymak. (ITA.) (Hürmüzlü, 2013: 275).
sınmaġ: Aşina olmak. (ITA.) (Hürmüzlü,
2013: 275).
sınmaġ: Sırayet etmek. (ITA.) (Hürmüzlü,
2013: 275).
Açıklamalar: Sözcükte Irak Türkçesi ağızlarında kelime ortasında –n- ünsüzünü türemesi
ses olayı meydana gelmiştir. Anlam bakımından ise sözcük yazıtlarda sabımın sımadı “sözümü kırmadı” anlamında kullanılırken Irak
Türkçesi ağızlarında sözcük tamamen ayrı
anlamlar kazanmıştır. Sözcük ağızlarda “sınamak, aşina olmak ve ısınmak” gibi soyut anlamlarla ifade edilmektedir.
süŋük:Kemik. (KT D 24).
sümüg ~ sümük ~ sümîg ~ sümîk: Kemik.
(Ker.) (Hürmüzlü, 2013: 280).
sîmîç: Kemik. (Er.) (Hürmüzlü, 2013:
280).
sımmıġ: Kemik. (Han.) (Hürmüzlü,
2013: 280).
sümik: Kemik. (Tel.) (Hürmüzlü, 2013:
280).
sümügî aġır: Suratı askı olan kimse, cana
yakın olmayan, sevimsiz kimse. (ITA.)
(Hürmüzlü, 2013: 280).
sümügî yüngül: Sempatik, cana yakın

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 24  • السنةSayı/Issue 94  • العددNisan-Haziran/April-June 2022  حزيران- نيسان

37

KERKÜK VAKFI

olan sevimli kimse. (ITA.) (Hürmüzlü,
2013: 280).
Açıklamalar: Kelime içinde Erbil, Hanekin
ve Kerkük’ün bazı yörelerinde –ü- > -î- ünlü
düzleşmesi ses hadisesi meydana gelmiştir. Telafer ağzında ise bu husus korunmaktadır. Kelime ortasında –ŋ- > -m- ünsüz değişmesi ses
olayı meydana gelmiştir. Erbil yöresi ağızlarına
bakıtığımızda kelime sonunda –k > -ç ünsüz
değişmesi görülmektedir, kelime sonu –ç ünsüz
değişmesi Erbil yöresi ağızlarında sıkça görülen
olaydır. Hanekin yöresi ağızlarına baktığımızda
kelime ortasında –mm- ünsüz ikizleşmesi ses
hadisesi meydana gelmiştir. Anlam bakımında
ise sözcük herhangi bir anlam değişmesine uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
tabar: Mal, davar. (ŞU G 5).
daṿar: Davar, mal. (ITA.).
Açıklamalar: Kelime başında t- > d- ünsüz
tonlulaşması ses olayı meydana gelmiştir. Kelime ortasında –b- > -ṿ- ünsüz sızıcılaşması ses
hadisesi görülmüştür. Anlam bakımından herhangi bir anlam değişmesi olmamıştır.
tabışgan: Tavşan; bir yıl adı. (ŞU D 8).
daṿşan: Tavşan. (ITA.) (Hürmüzlü, 2013:
122).
daṿrışan: Tavşan. (Er.) (Hürmüzlü, 2013:
122).
Açıklamalar: Kelime başında t- > d- ünsüz
tonlulaşması ses olayı meydana gelmiştir. Kelime ortasında –b- > -ṿ- ünsüz sızıcılaşması ses
hadisesi görülmüştür. Sözcük ortasında –ı- >
Ø ünlü düşmesi ses hadisesi meydana gelmiştir. Kelime içinde ağızlarda –g- > Ø ünsüz düşmesi de görülmüştür. Erbil yöresi ağızlarında
ise kelime içinde –r- ünsüz türemesi ses olayı
görülmüştür. Anlam bakımından herhangi bir
anlam değişmesi olmamıştır.
yalma: Giyim, zıhır, kaftan. (KT D 33).
yama: Bir parça kumaşı bir diğer parçayla
onarma, yamalamak. (ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 322).
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Açıklamalar: Sözcük içinde –l- > Ø ünsüz
düşmesi ses olayı meydana gelmiştir. Anlam
yönünden sözcük yazıtlardaki anlamıyla birbirini karşılamasa da sonuç olarak “kumaşı” ifade etmesi aynı paralelde olduğu söylenebilir.
yig:

Daha iyi, yeğ. (KT D 29; BK K 3).
yeg: Daha iyi. (Tel.) (Hürmüzlü; 2013:
325).

Açıklamalar: Sözcük ortasında –i- > -e- ünlü
değişmesi ses olayı görülmüştür. Orhun Yazıtlarında olduğu gibi Irak Türkçesi Telafer
ağızlarında herhangi bir anlam değişmesine
uğramadan günümüze kadar korunmuştur.
Diğer Irak Türkçesi bölge ağızlarında kullanılmamaktadır.
yog: Cenaze töreni. (BK D 31; BK G 10;
KT K 7).
yom: Uğur, bereket. (ITA.) (Hürmüzlü;
2013: 329).
Açıklamalar: Kelime sonunda –g > -m ünsüz
değişmesi ses hadisesi meydana gelmiştir. Anlam bakımından sözcük yazıtlardan tamamen
farklılık arz etmektedir.
yubul-: yuvarlanmak. (T 26).
yumulmaġ: Yuvarlanmak. . (ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 329).
yumurlamaġ: Yuvarlak hale getirmek.
(ITA.) (Hürmüzlü; 2013: 328).
Açıklamalar: Kelime içinde –b- > -m- ünsüz
akıcılaşması ses hadisesi meydana gelmiştir.
Anlam yönünde herhangi bir değişme yoktur.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Unsurlar
Ses Değişmesine Uğrayan Sözvarlıkları :
Orhun Türkçesi
Irak Türkçesi
ab “av”
aṿ “av”
aç “aç”
ac “aç”
Açıg “acı, tuzlu”
ᶜecci “acı”
adak “ayak”
ayaġ “ayak”
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Adaklıg “ayaklı”
adır- “ayır-”
Adrıl- “ayrılmak”
agla- “ağla-“
ak “beyaz”
Atlıg “adlı”
Alkın- “mahvolmak,
tükenmek”
Amtı “şimdi”
Ança “ancak”
Anta “o zaman,
orada, oradan”
Anyıt- “korku salmak”
At “ad, isim”
Ar “er, adam”

Ayaġlı “ayaklı”
ayır- “ayır”
Ayrıl- “ayrılmak”
yiġla- “ağla-“
aġ “beyaz”
Adlı “adlı”
Alıng “mahvolmak”
İndi “şimdi”
Ancaġ “ancak”
Anda “o zaman”
Orda “orada
ayḫır- “korku salmak”
Ad “ad, isim”
Er “er, adam”

Farklı Anlamlar Taşıyan Sözvarlıkları:
Orhun Türkçesi
Apa “ata”
Ar- “aldatmak, kandırmak”
Ara “arasında”
Ata “baba”
Apar “ etnik ad”

Irak Türkçesi
Aba “abla”
Ar- “utanmak”

Buyruk “amir, komutan”

Buyruġ “çocuk hizmetçi, çırak”

Bişük “akrabalar,
aile”

Bişik ~ bişük “ bebek beşiği”
Çab ~ çap “çocuk
Çab “ünlü, şöhret”
alkışlaması”
Çit “pamuktan
Çıt “karargahı çevreyapılmış bir çeşit
leyen sınır taşı”
kumaş”
Çöl “çöl, kır, bozkır” Çöl “çöl, kır, bozkır”
Eren “erler, adamlar” Eren “uzak ülkeler”
Erte “ sabah, yarın”

Erte “erken”

Orhun Türkçesinden Irak Türkçesine kadar herhangi bir ses veya anlam değişmesine uğramayan ortak unsurlar
Orhun Türkçesi
At “at”
Aç- “açmak”
Aş “yemek”
Ala “ela”
Alp “alp, yiğit”
Alt “alt”
Altı “altı 6”
Altmış “altmış 60”
Altun “altın”
Altunlıg “altınlı”
Agır “değerli”
Agrı- “hastalan-“
Al- “al”
Ay “ay, 30 günlük
zaman dilimi”
Az “az”
Az- “ayrılamk,
azmak, yoldan sapmak”
Bat- “bat-“
Bagla- “bağlamak,
evlendirmek”

Irak Türkçesi
At “at”
Aç- “açmak”
Aş “yemek”
Ala, alaca “ela”
Alp “alp, yiğit”
Alt “alt”
Altı “altı 6”
Altmış 60”
Altun “altın”
Altunlıġ “altınlı”
Aġır “değerli”
Aġrı- “hastalan-“
Al- “al-“
Ay “ay, 30 günlük
zaman dilimi”
Az “az”
Az- “ayrılamk,
azmak, yoldan sapmak”
Bat- “bat-“
Bagla- “bağlamak,
evlendirmek”

Bor “ kar fırtınası,
boran”

Ara “ orta”
Ata “ecdat”
Apar- “götürmek”
Arav “ temiz olmayan, kirli”
Aynat “ anlatmak”
Adaġlı “ nişanlı olan
kimse”
Bar “ içki yeri, meyve veren ağaç”
Baz “av tutmaya alıştırılan yırtıcı kuş”
Boz “ orjinal rangini
kaybetmiş bütün
renkler, boz”
Bor ” Ekilmemiş
tarla, sert toprak”

Buz “ buz-, dağıt-“

Buz “ para buz-“

Bay “bay, zengin”

Bay “bay, zengin”

Buga “geyik”

Buġu “buğ, buhar”

Bel “bel”

Bel, bél “bel”

Arıg “temiz, saf ”
Ayt- “söyle-“
Adaklıg “ayaklı”
Bar “ mevcut, var,
zengin”
Baz “tabi, bağımlı
olan
Boz “boz, gri”
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SONUÇ
Tezimizde el aldığımız orhon yazıtlarının söz
varlığı unsurlarının yaklaşık 500 sözcüktür.
Orhon yazıtlarının söz varlığını işlerken bazı
kelimelerin ikili veya üçlü yazımlarının var
olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Bu
tarzda yazıtlarda 28 sözcük bulunmaktadır. Bu
sözvarlıklardan 17’sinde sözcük başında ve sözcük ortasında i-/-i- ve e-/-e-‘li yazımlar gözden
kaçınılmazdır. Bu sözcüklerden bir kaç örnek...
Ber- “vermek”
Beş “beş (5)”
El “halk, ülke,
devlet”

Bir- “vermek”
Biş “beş (5)”
il “halk, ülke, devlet”

Orhon yazıtlarında dikkatlerden kaçırılmayan
bir diğer ses özelliği ise bir sözcüğün hem b-‘li
hem de m-‘li biçimleri de yer almaktadır. Bu
m-‘li olan biçim ise Irak Türkçesinde varlığını
devam ettirdiği görülmektedir. bunlardan bir
örnek.
Ben “ Ben, birinci
tekil şahıs zamiri”

men “ Ben, birinci
tekil şahıs zamiri”

Yazıtlarda verilerin dışında ikili kullanımlarda
ses incelmesi yan = yen gibi, ve ünsüz tonsuzlaşması ög = ök ses olaylarına uğramış örnekleri aynı metinlerde geçtiği tespit edilmiştir.
Yazıtlarda türk / türük kelimesininde ikili yazımları da görülmektedir.
Yazıtlarda tespit edebildiğimiz sözvarlıkları 1250 çivarı sözcüğün yaklaşık 500’ü Irak
Türkçesi ağızlarında yaşamaktadır. Irak Türkçesi ağızlarında bu sözcüklerden 258’i herhangi bir ses değişmesine uğramamış sözvarlıkları,
58’i ise farklı anlamlar taşıyan sözvarlıkları,
119’u ise ortak unsurlardan oluşmaktadır.
Çalışmamızda kerkük ağzını esas alarak Irak
Türkçesinde kullanılan sözvarlıklarının yörelere göre tümü çalışmamıza dahil edilmiştir.
Çalışmamız Türk dilinin zenginliğini sergilemiştir. Türk topluluklarının birbirlerini anla-
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malarına yardımcı olacak karşılaştırmalı çalışmadır.
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Osman OĞUZ

Bir Türkmen Sanatçısı
Fevzi Ahmet Çakmakçı
Türkmeneli’nin yetiştirdiği değerli sanatçılar
arasında öne çıkan Fevzi Çakmakçı, 1951 yılında Türkmen kenti Kerkük’ün Begler Mahallesinde dünyaya geldi. Kerkük’ün tanınmış
bir ailesine mensup Ahmet Ustanın oğlu olan
Fevzi, güreşte Ortadoğu şampiyonu olan Sadullah Ahmet’in kardeşidir.
Küçük yaşlardan itibaren ahşap oymacılığına
eğilim gösteren Fevzi, Kerkük’te marangozluk
işinde şöhret olan değerli ustaların yanında
eğitim gördü. Ağaç kakma sanatında ilerleyerek sanatını daha da geliştirdi. Bağdat’ta elektronik cihazlar dairesinde tayin olduktan sonra
da sanatını sürdürdü.
Baas yönetiminin baskısına maruz kalınca
Türkiye’ye göç etti. 1976 yılında Turban Te-
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sislerinde görev yapmasına rağmen ahşap kakma sanatını daha da ilerletti. Emekli olduktan
sonra, zamanını tamamen bu sanata adadı ve
çalışmalarını günümüze kadar sürdürdü.
Tarihî Kerkük Kalesini bu teknikte bir tablo
halinde yaptı. Kuran-ı Kerim’den alınan ayetleri aynı teknikte değişik hat stillerine göre
tablolar yaptı. Bundan başka Fatih Sultan
Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet
Akif Ersoy, Neşet Ertaş ve Barış Manço gibi
birçok şahsiyete ait tablolar yaptı.
Kral ve devlet adamlarının da ağaç kakma
tekniğiyle portrelerini yapmış, özellikle Suudi Arabistan Kralı Fahd’in portresini yapması
üzerine saraya davet edilerek ödüllendirilmiştir. Sanatçı kullandığı teknikle önemli otel sa-
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lonları için değişik ve büyük kapılar yaparak
uygulamıştır.
Kerkük’te, Türkiye’de ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açılan sergilere katılmış, çalışmalarından dolayı takdir belgeleri almıştır.
Türkmeneli, Türkiye ve Azerbaycan basın ve
medyasında röportajları yayımlanan sanatçının televizyon mülakatları da yayımlanmıştır.
Bu mülakatlarda biri edebiyatçı Aysel Bayati
tarafından yapılmış ve Bağdat’ta çıkan Kardeşlik dergisinde yayımlanmıştır. Azerbaycan’da
ve Türkiye’nin TRT programlarında, ayrıca
Arap ve Türk gazetelerinde yayımlanmış yazı-
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lar ve televizyon görüşmeleri olmuştur.
Bu arada sanatçı Türkiye’nin Antalya kentinde, Kerkük’te, Türkmen Derneklerinde ağaç
kakma sanatı üzerine eğitim kursları düzenlemiştir. Osmanlı Devleti’nde özellikle Fatih
Sultan Mehmet zamanında ortaya çıkan bu
asil sanatın unutulmasını önlemek ve yaşamasını devam ettirmek için elinden gelen çaba ve
gayretleri göstermiştir.
Kendi emekli maaşına güvenerek çalışmalarını sürdüren Fevzi Çakmakçı orta ve yüksek
öğrenim düzeyinde yüzlerce okul öğrencisi
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yanında, hoca olanları da eğiterek yetiştirmiştir. Hâlâ ağaç kakma işlerini sürdüren sanatçı,
hiçbir yerden destek almamasına rağmen mesleğini devam ettirmektedir.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınavlarına girerek başarı gösteren sanatçıya devlet sanatçısı kimliği verilmiş ve böylece sanatını profesyonelce icra etmeye hak kazanmıştır.
Çalışmalarını sürdüren sanatçı, ileride kişisel ve
özel sergisini açma hazırlığı yaptığı için günün
uzun saatlerini atölyesinde geçirmektedir. Hayatını Antalya’da sürdüren sanatçı evli, iki kız
çocuğu ve iki torun babasıdır.
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Mavidir kalbimde çizili desen
Bu yiğit milletin çocuğuyum ben
Eğer bir gün millet için öl dersen
Sakın ölmem sanma ey Baba Gürgür

Senin için bir can bin can adamak
Gölgende yaşamak azat yaşamak
Ey sonsuz gökleri süsleyen bayrak
Hep dalgalan inme ey Baba Gürgür

Ne önemi var ki sağ ile solun?
Mademki gayemiz korumak dilin
Kanat aç kucakla tüm Türkmeneli’n
Hep ışıklan sönme ey Baba Gürgür

Ey teni alevden kutsal küheylan
Bineğin rüzgârdır göklere şahlan!
Nalların altına serilse cihan
Sakın sakın kanma ey Baba Gürgür

Alevlen alevlen yan Baba Gürgür
Sensin bu millete şan Baba Gürgür
Özgürlük şafağı tan Baba Gürgür
Hep alevlen dinme ey Baba Gürgür

Işığında alazlanan sevda var
Eşiğinde filizlenen yuva var
Beşiğinde palazlanan dâva var
Övünçten utanma ey Baba Gürgür

Ey aydınlık saçan mukaddes ülkü
İlerleyiş sana en büyük tutku
Mavi ufuklarda beklenen utku
Yakındır usanma ey Baba Gürgür

Ey kanadı yurdu kaplayan Anka
Urban kıvılcımdan masmavi hırka
Gökte süzülüşün mutlak bir beka
Fani dağa konma ey Baba Gürgür

BABA GÜRGÜR

Deseler ki “Ali” ıraktır senden
İnanma inanma ey Baba Gürgür
Sana geliyorum başka bir yoldan
Bana yüzün dönme ey Baba Gürgür

Ali ÇOLAKOĞLU

Önder Saatçi’ye ithaf

Ey türküsü karanlığın korkusu
Gönlümün kabaran millî dürtüsü
Ey Kerkük’ün kara altın kuyusu
Yadlar için yanma ey Baba Gürgür
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nazimterzioglu@gmail.com

Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden
Bu sayıda, çağdaş Türkmen şairlerinden sayılan Tevfik Celâl Orhan
(1900-1981)’ın mütevazi giriş yazısıyla özgeçmişi ve şair arkadaşı Nâzım
Refik Koçak (1905-1962)’ın vefatı
üzere kaleme aldığı ağıtına yer verdik.
Tevfik Orhan
Meğer biz de şairmişiz, sözüm yabana …
Son günlerde, mevcut şiirlerimden bir veya [bir] kaçını tercüme-i
hâlimle beraber isteyenler çoğaldı.
Ne acınacak bir hâldir ki Fuzûlîler,
Rûhîler, Nevresler, Tâlabânîler, Abdullah Sâfîler, Hicrî Dedeler, Muhiddin Kâbiller diyarında şiirden
anlamayan ve kendisine şair dedirenler çoğaldı.
Mutlak[a], benim de -sözüm onaşair olarak edebiyat meydanında bir
köşecik işgal etmem gerekirse -ki bu
yolda hiçbir iddiam [yoktur.]- Ben
de tercüme-i hâlimi vermekte bir
beis göremedim.
1900’de Köysancak’ta doğdum.
Tahsilim yok denecek kadar azdır.
Ömrümün bir kısmını Erbil’de geçirdim. Kırk seneye yakın bir zamandan beri vatandayım.
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Nâzım Refik’in Yüksek Ruhuna
Afyonla sızmış gibi soğuk kış mevsiminden
Hayatımda tek ışık kalmış hatıra senden
Ruhundaki ışıkla karanlığa gülendin
Zamanenin zulmüyle cevriyle eğlenendin
Dudaklarında her an acı tebessümlerin
Pürüzlü ince sesle milli terennümlerin
Her an derinliğinden yükselir fışkırırdı
Kırık bir ümit gibi içinde hıçkırırdı
Halılarla döşenmiş küçücük bir odaydı
Defterin kitapların hepsi ortadaydı
Altın gibi haddeden mısraı geçmiş şiirin
Altın terazisinde tartılan ince fikrin
Defterinden şiirler okur oyalanırdık
Bizde de şair ruhu olduğunu sanırdık
Fakat sen yalan değil oldukça sanatkârdın
Hassas bir zekân vardı her şeyden pay kapardın
Necme gazetesinde adınla yazı vardı
Yazınızı okurken bana da pay çıkardı
“Bir Yeşil Gözlü” kızın aylarca visaliyle
Pek çok üzüntü duyduk “Visâl-i Muhâl”iyle
“Uykusuz Geceler”de “Temennâ-yı Muhâller”
“Baş Başa” “Açık Emel” “Onunla Hasbihâl”ler
Şu manzum parçacıklar unutulmaz ki asla
Bana çok şeyler ilham etmektedirler hâlâ
Ben yaşadıkça sen de hatıramda yaşarsın
Bir yeşil ışık gibi ruha dolup taşarsın
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Türkmen Albümünden

Türkmen Kardeşlik Ocağı Musul şubesinin açılışı (20 Mayıs 1970)

Taşköprü, Kerkük 1945
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The COVID-19 pandemic has dramatically set
back progress on the Sustainable Development
Goals (SDGs) and has had a devastating impact
on households in low- income countries, many of
whom were already in precarious situations. The
global economy has experienced the worst recession
in 90 years, exasperating existing inequalities.
Around 120 million people have fallen back into
extreme poverty; 114 million jobs have been lost;
tax revenues, foreign direct investment, trade, and
remittances have decreased; and debt vulnerabilities
increased along with the rise in debt levels.
Countries experiencing fragility, protracted conflict,
recurrent natural disasters or forced displacement
are facing multiple burdens due to the pandemic.
These countries are less equipped to prepare for and
respond to COVID-19 as access to basic services,
especially health and sanitation, is limited; and as
decent work and social protection are not a given.
Within these countries, it is well understood that
certain vulnerable groups, such as conflict-affected
populations, refugees, stateless and internally
displaced persons are more affected than others by
the pandemic as they generally tend to experience
higher degrees of socio-economic marginalization.
The disparity becomes even more pronounced
for women and children. For example, there
are gender differences emerging in terms of
health, education, and employment. Findings
show widespread losses in access to sexual and
reproductive health information and services for
women. Women are also faced with increased
exposure to gender-based violence, domestic
violence, and a general lack of personal space due to
confinement measures. At the same time, access to
services, such as health and childcare, and domestic
violence support and other protection services,
are reduced during confinement periods.
The
pandemic is also exacerbating children’s exposure
to protection risks.
The loss or reduction of
household income due to government restrictions
to combat the spread of COVID-19 or due to the
drop in remittances – from $548 billion in 2019
to $470 billion in 2021, a fall of 14 per cent over

Çağrı HÜRMÜZLÜ

Socio-Economic Impact and Associated
Protection Risks of the Covid-19
Pandemic and the Ukraine Crises
two years – presents risks to children’s physical
and mental health, education as well as potential
increases in child marriage and child labor, as
well as recruitment into armed groups. Due to
lockdowns, children may also increasingly witness
intimate partner violence or are directly subjected
to increased forms of domestic violence.
Amongst this entire background, another crisis has
thrown a wrench into the recovery of most developing nations. Due to the Ukraine crises, governments and humanitarians are preparing to respond
to a potential knock-on effect: food shortages, lack
of fertilizers, and rising oil prices that may likely
increase hunger, disrupt markets, change land and
water use and exacerbate existing conflicts. Russia
and Ukraine account for nearly 12 percent of all
the food calories traded in the world; almost 30%
of global wheat exports; 20% of corn exports; more
than 80% percent of the world supply of sunflower
oil, while a significant amount of the world’s fertilizers is stuck in Russia and Belarus. The result is food
shortages due to the rising wheat prices (increased
by 21% percent already); barley by 33% and some
fertilizers by 40%. This is all taking place against
the existing backdrop of worldwide increasing prices
and supply chain disruptions due to the pandemic,
shipping constraints and rising oil prices. Food insecurity is therefore a real concern of governments
and the humanitarian community, particularly for
Africa and the MENA where countries like Somalia
and Benin rely entirely on Russia and Ukraine for
their wheat imports. Other countries that will see a
shortage and rise in the price of wheat include Lao
PDR, Egypt, Sudan and conflict prone countries
like DRC, Burkina Faso, and Yemen.
Finding a solution to the knock-on affects or COVID which has been further exasberated with the
Ukraine crises will need a concerted effort between
the public (government and UN agencies) and the
private sector. Initial injection of cash into developing nations to offset rising prices is essential but
in moderation so as not to flood markets with fresh
financing that may inadvertently lead to further inflation of prices.
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بعد الكارثة الكبرى التي دمرت قلعة كركوك
التاريخية من قبل النظام السابق في عام
 1996بواسطة اكتساحها بالبلدوزرات
واالبقاء فقط على عدد من المساجد والمراقد
وحوالي  80دار تراثي متمركزة بعشرة
مجمعات ،اصبحت معالمها معزولة عن
بيئتها التاريخية وازقتها ونسيجها االجتماعي
وتحولت الى هياكل شبحية خالية من الحياة
وال معنى لها.
مرت  26سنة على كارثة القلعة وهي على
حالها ويبقى مصيرها مجهوال ...المشكلة
الكبرى هو ان جميع الجهات المسؤولة
على مصير القلعة وهم :الحكومة االتحادية،
محافظة كركوك ،وبلدية كركوك ،ومفتشية
اثار وتراث كركوك ،وحتى منظمات
المجتمع المدني في المدينة ،كلها اخفقت في
صياغة خارطة طريق لمستقبل هذه الجوهرة
التراثية...
أكثر من ربع قرن وهم يتكلمون ويتناقشون...
دون جدوى ودون تحقيق اي شىء على
الواقع...البيوت بدأت تنهار واحدة تلو
االخرى النها متروكة...

احسان فتحي

أبنية قلعة كركوك التاريخية تتهاوى
الواحدة تلو االخرى والجميع يتفرج!...
الحجارة التي ال معنى لها...
اليس االفضل لديكم اعادة بناء القلعة بابراج
حديثة وموالت ومالهي وحمامات ليلية
للتدليك تدرعلى مستثمريكم المتربصين
امواال وفيرة ؟
اليس االفضل ان تحولوها الى دبي
صغيرة....؟
قولوها صراحة...ودعونا نرتاح...ونكف
عن الصراخ والحزن الذي حطم ويفتت
قلوبنا كل يوم...
كل لحظة ...يسقط أثر ...وتمحى ذكرى
وذاكرة...
وهللا لم نعد نتحمل هذا االلم الي مزق قلوبنا
ووجداننا...

ها هو احد اقدم دور العراق...دار طيفور
المذهل والمشيد في عام  1739قد سقط
مؤخرا واصبح كومة من الحجارة...وتاله
دار علي أغا الرائع ايضا وانهار...والدور
االخرى ستنهار كلها قريبا...

باهلل عليكم...اال تستحق هذه الجوهرة
المعمارية العراقية الفريدة ان تستحوذ على
واحد بااللف من المليارات التي تصرفوها
على توافه االمور...؟

ما المشكلة؟  ...دعوها تنهار وتختفي من
الوجود....انها مجرد اكوام مزعجة من

فقط واحد بااللف من ميزانة العراق لتراث
العراق؟
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" وهللا لقد ازعجتكما فارجو عفوكما ولكن ال
بد من إتمام قصتي ما دمت قد بدأت بها .نعم لم
اندم على ما اقترفنا من االثم في ذلك اليوم معللة
نفسي بأنه سيخطبني الى والدي غدا وسأكون
زوجته وسنسعد بهذا الزواج ،ولكن حدث ما
لم يكن في الحسبان ،اذ طلبوا برقيا نقل حبيبي
غداة ذلك اليوم الى محل بعيد جدا من موقعنا،
فسافر في الحال ولمّا يتم خطبتنا .وبقيت حيرى
في أمري والزمن يمرّ وليس منه جواب حتى
فوجئت بصدمة قوية كادت تذهب بعقليّ ،
فجن
جنوني واردت ان انتحر ولكني لم اقو عليه
وخفت الفضيحة والعار فعزمت على الفرار اذ
كنت نعم كنت حبلى".
ثم شهقت شهقة عالية اردفتها بنحيب حزين
اهتز له كيانها ايما اهتزاز ،ثم كفكفت دموعها
وقالت:
"حزمت امتعتي وكل مجوهراتي وترقبت الليل
حتى هبط واتخذت من ظالمه الحالك ستارا
تسللت فيه من بيت ابي ،ذلك األب الذي ضحّ ى
ألجلي كل غال ورخيص ،تسللت من بيته دون
ان اودعه بكلمة او ادبّج له سطرا .وصلت الى
بغداد واتخذت لي مسكنا في احدى الفنادق
وجعلت لي اسما مستعارا وغيّرت بعض احوالي
حتى ال يشتبه بي أحد ثم سافرت اليه ،نعم الى
ذلك الحبيب الذي غدر بي وهجرني وهزأ بي
الي ليواسيني طيلة
بمعسول كالمه ثم لم يكتب ّ
هذه المدة .ذهبت اليه فوجدته في بيته فتلقاني
بخشونة وجفاء ،فعاتبته فغضب ثم لم احتمل كل
ذلك وافضيت اليه بأني حامل منه ،فلما سمع
ذلك مني ّ
جن جنونه وصاح مزمجرا متوعدا:
 اغربي عن وجهي يا عاهرة ،انك اكتسبت هذاالجنين من غيري ،فانا ال اعرفك مطلقا وهللا يعلم
اين صرت حامال ،ومن يدري من اين لك هذا،
مشيرا الى الجنين .فلما سمعت منه هذه اإلهانة
أسودت الدنيا في عيني ولم اعلم ماذا قلت ولكني
وجدتني ارتمي عند قدميه متوسلة ضارعة بان
يقبلني كخادمة لديه ،ولكنه لم يستجب لتوسالتي
بل زاد عتوا ثم صاح انه سيكلم ابي بالتلفون
عن حالتي اذا انا لم اقلع من هذه السخافات.
فارتعدت فرائصي من ذكر ابي لئال يعرف
53

عن محل وجودي ،فاعتدلت في وقفتي ورفعت
رأسي عاليا ثم بصقت في وجهه وخرجت ال
الوي على شيء ّ
أسب والعن".
ولما وصلت الى ما وصلت من الكالم ،اخذت
تنشج نشيجا قوياعنيفا يهتز معها جسمها ،فخفت ان
تصاب باآلغماء فوكزت صديقي قائال بان ال يدعها
الي
تكمل قصتها ولنغادر هذا المكان حاال ،فأشار ّ
بيده يدعوني الى التريث والصبر ،فأذعنت حتى
هدأت الفتاة قليال قليال ،ثم بادرت تقول:
"رجعت الى بغداد وذهبت في التو الى غرفتي
في الفندق معتزمة ان أرمي بنفسي في قعر
دجلة ألتخلص من هذا العذاب ،ولكني لم اطق
علي الباب ال افتحه اال
على االنتحار فقفلت
ّ
علي زمن طويل وانا
لقضاء حاجة ،حتى مضى ّ
في الفندق الى ان نفذت النقود التي كانت معي
فبادرت الى قطع المجوهرات ابيعها واحدة
فواحدة ألس ّد رمقي وأوفي اجرة الغرفة.
حلي اال
وفي األيام األخيرة حين لم يبق من
ّ
الشئ القليل ،أخذت افكر في أمري وما يكون
من مصيري ،اليس الموت جوعا شريدة طريدة
ام عاهرة في بيوت الدعارة كما قال؟ فبقيت
اراقب النازلين في الفندق من باب الغرفة تارة
ومن شباكها مرة أخرى ،لعلي اجد رجال اعتمد
عليه فيقبلني زوجة له ،ولقد ظفرت بواحد منهم
قبل ان يدفع عني ديوني على ان اصاحبه،
فقبلت وخرجت معه الى بيت استأجره وصرت
له خدنا .فمضيت معه سنة او اكثر حتى ملّني
وتركني ،فلقيت رجال آخر ،وهكذا بالتعاقب
حتى صرت في هذا المحل الذي ترياني فيه".
وما أتمّت حديثها حتى اخذت تبكي بكاء مرا
لم نستطع الصبر معه فشاركناها في بكائها ثم
نفحناها بشئ من النقود وخرجنا.
انتهى صاحبي من حديثه فنظرنا الى اطباقنا واذا
هي مآلئ بالطعام لم ينقص سوى بضع مالعق
قبل هذا الحديث وقد صار باردا ومالعقنا ال
زالت في أيدينا فلم يعجبنا األكل بعد ونادينا
الخادم ليرفع الطعام ففعل ...
14.01.1947
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أن تزول كما ظهرت بسرعة البرق و يعود اليها
انشراحها و تبدأ بحديثها بعذوبة ونعومة.
كانت في ميعة الصبا و نضرة الشباب،عيناها
الخضراوان تتحديان الحياة وأنفها الدقيق كأنه
نحت من الرخام األبيض من يد فنان ماهر و
شفتاها  ..آه من شفتيها الرقيقتين اللتين خلقتا
لللثم والتقبيل ال لللعنات والمسبات التي كانت
تنساب من بينهما كالسيل المتدفق ،على الساعة
التي جعلتها تنحدر إلى هذه الهاوية.
كان صديقي يطيل النظر إلى وجهها مفكراً طول
هذا الوقت دون أن يتكلم بشئ حتى استغربت
الفتاة سكونه وطول تحديقه إلى وجهها فسألته
مستفسرة :ما بالك؟ فأجابها في تردد :يظهر إني
أعرفك من قبل ،فاستنكرت منه هذه المعرفة
ً
مجيبة بأنه واه ٌم في ظنه فقال لها في إصرار :
بلى أعرفك ،ألست إبنة فالن؟ ألم تترعرعي على
صهوات الخيول و تلعبي (البولو) عصر كل يوم
في ساحة كذا؟ فأنت فالنة بنت فالن وإن غيرك
ً
قليال فإني لم أنس وجهك فقولي مالذي
الزمان
أتى بك إلى هذه البؤرة وأنت سليلة ذلك البيت
العتيد؟ ..فأجابت والعبرات تترقرق في مآقيها
حيث علمت بأن الكذب لن يجديها معه نفعاً:
ً
قليال ثم أردفت:
 نعم إنني كما قلت  ..فسكتت و لكنكما أتيتما ها هنا اليوم تلتمسان اللهو الماض سحيق
لحديث يزعجكم وينبش ذكرى
ٍ
قبرته منذ زمن بعيد ال أريد أن يبعث من جديد
لتزيد من آآلمي و تكثر أشجاني ..فقلنا معاً :
 ثقي أن هذا اللهو الذي تتحدثين عنه قد زال منمخيلتنا تماما وال نريد غير سماع مجرياتك و
حديثك حيث نبهت فضولنا و يجب ان تشبعيها،
فهلمي بحديثك والحديث ذو شجون كما يقال..
فانصاعت لما يراد و طفقت تحدثنا بنبرات
يشوبها حزن عميق..
 كنت وحيدة أبي ،مدللة محبوبة يكون ما أريدويرد ما ارفض حتى كبرت وتعلمت ركوب
الخيل وألعاب الكرة والصولجان وأبي ينظر
إلي بإعجاب و يصفق طرباً حين أحرز في
ّ
السباقات ،فتغمرني سعادة عظيمة ال يشاركني
فيها غير حبي لوالدي و تعلّقي بحصاني .وفي

ذات يوم رأيت بين الذين اسابقهم كل يوم شابا
جميل الطلعة حسن الصورة له قوام فارع
وكتف عريض وعينان سوداوان تنفذان الى
القلوب وصوت جميل ترتاح له النفس وتشعر
بالطمأنينة اليه .فلم اجرؤ على مخاطبته في اول
االمر ،ولكنه بادرني بالكالم وحياني بايماءة من
رأسه ،ثم علمت بأنه ضابط في الحامية نقل اليه
حديثا .توثقت أواصر الصداقة بيننا ،فيزورنا
في البيت واخرج معه الى الصيد على ظهر
جيادنا ،وأبي يرى ذلك وال يقول شيئا .ويمرّ
الزمان بنا وعالقتنا تزداد يوما بعد يوم الى ان
صارت تلك الصداقة غراما قويا وحبا جارفا.
وفي عصر يوم ،آه من ذلك اليوم ليت الزمان
لم يلده ابدا ،استأذنا أبي للخروج الى الصيد
كعادتنا ،فلم يمانع فخرجنا ممتطيين صهوة
جيادنا متوجهين شطر غابة خارج المدينة حتى
بلغناها ونزلنا من جوادينا وربطناهما في فرع
شجرة ،ثم افترشنا عشبا سندسيا واخذنا ننظر
الى جدول صغير يجري من امامنا يلتوي ثم
يستقيم ويترقرق فيه الماء الصافي وتلمع في
قعره الحصاة واالسماك الصغيرة .اقترب مني
حتى لصق بي وشعرت بأنفاسه الحارة تالمس
عنقي ووجهي ،فأخذ قلبي ّ
يدق بسرعة ،وأخذ
هو يح ّدثني عن زواجنا وعن عش غرامنا
وأنه سيتقدم الى أبي غدا خاطبا اياي راجيا
قبول زواجنا ،وكان الهواء فاترا واالزهار
منتثرة هنا وها هنا تعبق بأريج عطرها الزكي
مشامنا فيمتلئ الجو سحرا وترتخي األعصاب
المتوترة .وهنالك نعم هنالك تهنا في جو الغرام
نشوانين على مستقبلنا السعيد ،فأفلت مني زمام
ارادتي وخضعت لسلطان الهوى .واستجبت
لغوايات الشيطان  ...وكان ما كان ."...
***
وهنا لم تتمالك نفسها فأجهشت ببكاء حار يفتت
األكباد ،فبقينا ننظر اليها واجمين ال نحرّ ك
ساكنا علها تسترد استقرار نفسيتها المضطربة
وتتسلى بهذا البكاء .كانت تسترسل في البكاء
وتختلج معه روحها المعذبة ،الى ان هدأت
رويدا رويدا حتى قالت وهي تتم حديثها:
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قصة واقعية ..

موسى زكي مصطفى
55

أجر الخطيئة
في يوم عاصف قارص البرد كان المطر ينزل
رذاذاُ ثم لم يلبث وأمطر بغزارة حتى أخذ المارة
يسرعون في مشيتهم بين مدثر بمعطفه وململم
شعث عباءته وملتجئ إلى مظلته أو مشمعه.

موسى زكي مصطفى
(كفري 7-تشرين األول
 18-1917كانون الثاني
 /يناير )1988
ولد موسى زكي مصطفى
في محلة إسماعيل بك
بقضاء كفري التركمانية
التي كانت تتبع محافظة
كركوك سابقا ،وتلقى تعليمه
األولي على يد رجال الدين
في بلدته .واكمل بعد ذلك
دراسته االبتدائية في عام
 .1931وفي األعوام  1937 – 1936كان معلما في
مدرسة القورية االبتدائية بكركوك .وفي عام 1950
عمل كمعاون مدير في اعدادية الصناعة بكركوك.
وباشر بعدها بوظيفة مدير لمدرسة المنصور
االبتدائية ،وذلك في عام .1954

في هذا اليوم الماطر قررنا أنا وإثنان من
أصدقائي تناول غذائنا في المدرسة لبعد الشقة
بينها وبين بيوتنا ،فجاء األكل واجتمعنا على
مائدة مستطيلة الشكل ،عارية من الغطاء،
َّ
صفت على جوانبها كراس من طراز القرن
التاسع عشر شأن الكراسي الموجودة في معظم
دوائر الدولة .جلسنا حول المائدة – إن صح
ذلك -وأبخرة الغذاء الفاخر ذات الرائحة الجميلة
تمس مشامنا فتهيج
الممزوجة برائحة التوابل
ّ
المعدة وتكثر الشهية ويسيل اللعاب ولكنها
مع ذلك ال تعطي لذة تناول الطعام بين األهل
واألحبة.

كما انه عمل بوظيفة معاون المدير في المدرسة
المركزية االبتدائية لمدة عامين ،وعاد بعدها ليعمل
مديرا لمدرسة المنصور االبتدائية .واستمر في
وظيفته هذه حتى احالته على التقاعد بناء على طلبه
بتاريخ األول من شهر مايو  /أيار لعام .1970

أخذنا نلتهم األكل التهاماُ و إيقاع المالعق يشكل
نغمة حلوة في هذا السكون المخيم حولنا .و إذا
بأحد الصديقين ّ
يخل هذا السكون مستظرفاُ أو
مما ظنه من آداب المائدة فقال:

مال موسى زكي الى كتابة القصص منذ أيام شبابه.
واستقى اغلب قصصه التي نشر قسما منها في مجلة
األخاء التي كانت تصدر في بغداد ،من ذكرياته
التي عاشها في حياته .وقد كتب قصصه التي نالت
اعجاب الكثيرين بأسلوب سلس اغناه استعماله
للتعابير التصويرية المزيجة بالخيال والتأمل الرقيق.
وفيما عدا كتابته للقصص ،فانه مال في الثالثينيات
من القرن الماضي الى العمل في المجال المسرحي،
وأدى أدوارا في مسرحياته التي عرضت على
الجمهوربنجاح كبير .على ان القصص التي كتبها
موسى زكي مصطفى باللغتين التركية والعربية لم
يتم جمعها ضمن دفتي كتاب مطبوع حتى اآلن.

إن جلستنا هذه ذكرتني بحادثة وقعت في بغداد
ال تزال ذكراها عالقة في فكري ،إذ كنت مدعواً
عند صديق لي و بعد ما دار رؤوسنا بكؤوس
ً
محال نسترق فيه من الدهر
الراح خرجنا نلتمس
ساعة فيما إذا كان هناك من تسلية .فقادتنا الصدفة
إلى محل ذرفنا فيه الدموع الغزار بدال من اللهو
والعبث شأن أندادنا من شبان هذا اليوم..
استقبلتنا فتاة هيفاء بوج ٍه ظاهره المرح وطالقة
لسان ولكنه يخفي حزناً دفيناً يظهره ركو ٌد
خفيف يطرأ عليه بين الفينة والفينة وهي تتحدث
إلينا فتعلوه كآبة ال تخفى على العيون ثم ال تلبث
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الشهيد (سرمد) ومقبرة (ادرنة قابي)ل زيارة
قبر(نيلوفر) حبيبته السابقة ،وقراءة الفاتحة
على روحيهما.
ثم يتحدث (خلوصي) عن زيارة (العريف
الطيار) الى كركوك ،ودعوته لزيارة (خير
هللا افندي) الذي تحدث عن نصب الحاكم
البريطاني حاكما عسكريا لمنطقة كركوك
المقدم (لونكريك) ثالثة من اعوانه لمراقبة من
يدخل الى البيت ومن يخرج ،ثم تكلم عن المهام
التي كلف بها (خلوصي) والعريف الطيار،
لاللتقاء ب(مصطفى افندي اليعقوبي) الذي
تحدث عن كفاحنا في جناق قلعة ،وتطرق الى
ان البريطانيين قد دنسوا تراب بلدنا وعلينا
ان نقاوم االحتالل البريطاني بما نقدر عليه،
ومن االشخاص المعروفين الذين حضروا
االجتماع شخصيات من كركوك بينهم (سعد
هللا افندي المفتي) والذي اطلق سراحه توا من
ثالث عملية اعتقال له ،وذكر ان (سيد قادر ابن
حسن آغا) من اشراف كفري كان معتقال معه
ايضا ،واطلق سراحه في اليوم ذاته ،ويتحدث
(خلوصي) عن تنقالته في ديار التركمان
ولقاءاته مع المناضلين التركمان ،ويذكر
بعض االسماء المعروفة في تاريخ النضال
السياسي لتركمان العراق ،للتنسيق في سبيل
تحرير ديار التركمان من الغزاة البريطانيين،
وسرد(خلوصي) الحركات والفعاليات التي
قام بها التركمان اثناء احدث ثورة العشرين.
ومن يقرا هذا الكتاب يجد نفسا جديدة
ومسحة عاطفية واستذكار بطوالت الجيش
العثماني في ملحمة (جناق قلعة) ومساهمات
التركمان من كركوك في هذه الملحمة ،ومن
ثم مساهماتهم في ثورة العشرين ضد قوات
االحتالل البريطاني.
ان هذا الكتاب الذي بين أيدينا (مقاتل من
كركوك) انما هو قصة مستلة من الواقع
عن مساهمات التركمان من ابناء كركوك

في معارك (جناق قلعة) والتضحيات التي
قدموها ،ثم مساهماتهم من خالل التنظيمات
السرية في مقاومة االحتالل البريطاني في
مختلف المدن التركمانية ،وقد كشف هذا
الكتاب عن مقدرة ادبية فائقة لالستاذ ارشد
الهرمزي ،حيث استطاع باسلوبه الرشيق
وعباراته المعبرة ،ان يسرد احداث القصة
وتطوراتها ،والمواقف العاطفية التي عاناها
(خلوصي) من خالل عدم االقتران بحبيبته،
مفضال العودة الى كركوك ،لخدمة أبناء
جلدته.
وحسنا فعال االستاذ الفاضل ارشد الهرمزي في
ذكر السيرة الذاتية ،التي تكشف عن مساهماته
العلمية واالدارية ونتاجاته الفكرية باللغات
العربية والتركية واالنكليزية ،فقد تخرج
في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1964
وتخرج في معهد االدارة /التامين عام 1967
واجتاز امتحانات اللغة االلمانية في موروناو
في المانيا عام  1969وسبق له ان عمل اثناء
دراسته الجامعية في القسم التركماني والقسم
التركي باذاعة بغداد ،واشترك في دورات
االدارة والقيادة في العديد من مدن العالم
وعمل في شركات تركية وعالمية كمدير عام
ومدير تنفيذي وشارك في مؤتمرات والقى
محاضرات في العديد من مدن العالم وانتخب
امينا عاما لملتقى الحوار العربي ـ التركي في
دورات متعددة ،وكتب في مختلف الصحف
والمجالت التركية والعربية ،وله مؤلفات
منشورة باللغات العربية والتركية واالنكليزية
اضافة الى ترجمته عددا من الكتب الى اللغة
العربية.
ويقع الكتاب في ( )167صفحة من القطع
الصغير ومن اصدارات وقف كركوك في
استانبول عام .2021

نيسان  -حزيران  • Nisan-Haziran/April-June 2022العدد  • Sayı/Issue 94السنة  • Yıl/Year 24ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

56

KERKÜK VAKFI

الصفوف المنتهية لاللتحاق بالخدمة العسكرية،
ويتحدث الراوي(خلوصي) عن رحلته من
زميليه (سرمد وعطا) من مدينة كركوك الى
استانبول مرورا بالتون كوبري واربيل ثم
الموصل وحلب ومن هناك بالقطار الى
استانبول ،والمشاكل التي صادفوها اثناء هذه
الرحلة الشاقة ،واقامتهم في قصر (خوروز
علي باشا) في منطقة (ارين كوي) وفترات
التدريب التي مرت ،وزيارة (انور باشا وزير
الحربية في الدولة العثمانية) للجنود والشكوى
التي تقدم بها احد المتدربين لعرض شكواه
على الوزير،عن المعاملة التي يقاسونها من
الضباط .وبالرغم من تعرض هذا الجندي الى
مضايقات من الضباط ،وتعرضه الى السجن
فورا ،اال ان امرا قد صدر بمعاملة المتدربين
معاملة حسنة.
وانتهز الراوي (خلوصي) فرصة وجوده
في استانبول لزيارة احد اقاربه ،والحفاوة
التي تلقاها في كل زيارة ،وتعلق قلبه بابنة
عمه (وقد تبين بعد معاناة عاطفية قاسية) انها
ليست بنت عمه بل ربيبة البيت ،وبالرغم من
تفاني (خلوصي) لالقتران بها والسفر بها الى
كركوك اال انها اعتذرت ورجت ان تكون
االقامة في استانبول ،خشية تعرض(خلوصي)
الى مضايقات من االهل في كركوك ،ألنه
اقترن بربيبة وليست بنت عمه ،فكان القدر
قاسيا وفرق الزمان بينهما ،بالرغم من تبادل
الحب من الطرفين.
ويتحدث الراوي عن زياراته المتكررة الحد
ابناء كركوك من المقيمين في استانبول في
مكتبه ،وااللتقاء بأهل مدينته المتواجدين
هناك ،ثم التحاقه بالفرقة العسكرية في
(تكيرداغ) والتي كان قائدها (المقدم
مصطفى كمال) وقد رآه (خلوصي) الول
مرة ،ثم توجههم الى (آنا فارطلر) ويتحدث
عن احداث معركة (جناق قلعة) حيث غمرت
االجواء رائحة البارود ،وخيم على الجو
منظر الدماء والموت ،وكان من الممكن ان
57

يتغير كل شئ ،وان التشرق الشمس ثانية
وتنشق االرض فتبتلع كل من يدب عليها،
ولكن الجيش الباسل قد عقد العزم على اال
يسمح لقدم العدو ان تطأ شبرا واحدا من
االرض التي يدافع عنها ،وكانت محاوالت
االنزال التي يقوم بها العدو تجهض بعزم ال
يلين ،لقد كانت امسية صيف قائض الحرارة،
وسوف لن تنسى معارك (اغسطس/اب)عام
.1915
و يتحدث الراوي عن تفاصيل الحرب
والمعارك التي درات بين الجانبين ،واصابته
بجروح ونقله الى المستشفى في ضواحي
استانبول ،في الوقت الذي استشهد فيه زميله
(سرمد) في ساحة الوغى.
وفي الجزء الثاني من الرواية المعنون
ب(من جناق قلعة الى كركوك) يكمل الراوي
حديث عن االيام التي قضاها في استانبول
في مستشفى بقرية (ماكري) في ضواحي
استانبول ،وكانت قرية تتوسط حدائق غناء
ويغلب عليها الخضار ،وعلمت مؤخرا بان
تلك المنطقة تسمى(باقر كوي) في استانول،
وزيارة عائلة العم (نيازي له) في المستشفى،
كما ان شخصا من كركوك كان يزوره
يطلقون عليه ( العريف الطيار) واليعرف
اسمه الحقيقي ،وكل ما يعرفه انه قبل سنوات
جاء الى استانبول و التحق بمركز التدريب
العائد للقوات الجوية الذي قام بتأسيسه
(محمود شوكت باشا) وكان رقيبا طيارا.
وبعد شفاء (الراوي) ارسل الى جبهة ادرنة.
وبعد انتهاء الحرب غادر استانبول متوجها
الى(اورفة) ثم الى الجزيرة ومن ثم طريق
العودة الى كركوك مرورا بالموصل
واربيل .كما يتحدث(خلوصي) عن زيارته
الى تركيا بعد سنوات ،حيث زار فيها مقبرة
قرية (آنا فارطاالر)التي تضم قبر الصديق
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ووصلت االساطيل الغازية الى مياه مضيق
الدردنيل ،ولجس نبض القوات العثمانية
القت المدمرات بالقنابل على بعض النقاط
العسكرية ،فلم يتم الرد فزادت ثقة قوات
التحالف بنفسها وظنوا ان االمر سيكون
اسرع واسهل من المتوقع ،وبعدها تحركت
هذه القوات لشن الهجوم ،ولكن حدث ما هو
غير متوقع ،فقد اصطدم االسطول بحقل الغام
مخفي بما تسبب بخسائر فادحة وبدأ التراجع
التباع خطة بديلة ،ومع ذلك فقد تعرضت
بعض المواقع العثمانية الى نيران العدو،
واستشهد العديد من القوات العثمانية .ومما
يذكره التاريخ ،ان العريف (سعيد تشابوك)
خرج من بين االنقاض فوجد ان كل ما حوله
قد دمر ،فحمل قنبلة تزن( )250كيلو غرام
على ظهره ووضعها في المدفعية وقام
باطالقها فاصابت احد اهم سفن التحالف مما
رفع معنويات جنود الجيش العثماني ،وانتهت
المعركة بانتصار الجيش العثماني على قوات
التحالف بقيادة االمبراطورية البريطانية وقتل
من جانب التحالف ما يقارب ( ) 300الف
جندي واستشهد من الجانب العثماني ما
يقارب( )250الف جندي.
والهمية معركة (جناق قلعة) ،فقد كتب الكثير
ونشر الكثير عنها ،ولكن هذه الملحمة تبقى
ميدانا خصبا للكتابة عنها ،وسبق لالستاذ
الباحث القدير (ارشد الهرمزي) ان نشر
كتابا بعنوان (من كركوك الى جناق قلعة)
وآخر بعنوان (من جناق قلعة الى كركوك)
ونشرا باللغة التركية من قبل وقف كركوك
في استانبول،اما اليوم فنتصفح كتابه المعنون
ب( مقاتل من كركوك) باللغة العربية ،من
اصدارات وقف كركوك في استانبول.
وتبدأ رواية (مقاتل من كركوك) بكلمة
البد منها ،ففي ستينيات القرن العشرين
بدأ(خلوصي) وهو اسم مستعار والشك،
يكتب في مجلة (قارداشق) التي كانت تصدر

عن نادي األخاء التركماني في بغداد ،والتي
ساهمت في نشر الوعي الثقافي والسياسي
واالدبي بين التركمان ،وتخرج جيل من
الشباب الذين امتهنوا الكتابة االبداعية ،اجزاء
من روايته الحزينة في حلقات تنشر في
االعداد التي تصدر شهريا ،وفي االيام التي
عاشتها مدينة كركوك ،كما هي الحال في
سائر المناطق التركمانية ،اياما حزينة مليئة
بالكآبة والحزن ،ومع ذلك فان المواطنين أبوا
ان يتركوا ترابهم وتأريخهم ومدنهم وقراهم
ومآثر اجدادهم .ففي تلك االيام الملبدة بالغيوم،
سأل المؤلف الفاضل والده المرحوم (عبد
الجبار آغا الهرمزي) وهو من اعيان كركوك
ومن الشخصيات االجتماعية المعروفة في
المدينة العريقة ،وقد تجاوز الستين من عمره
(لقد تم استدعاؤكم مع خالي الشهيد شوكت
الهرمزي الى الجيش في خضم التعبئة العامة،
وكنتم في مواقع مختلفة ،واستشهد الخال
في منطقة (باليكسير) وهي مدينة تركية
مشهورة ،ولكنكم عشتم مع بعض زمالئكم
مآسي الحرب واهواله،هل لكم ان تكتبوا لي
نبذة عن اهم ماصادفتموه من وقائع؟
فينقل الوالد ( رحمه هللا ) خالصة ما شاهده
في ثالث صفحات ،ويفكر المؤلف المبدع ان
يقدم ذلك في قصة متكاملة لالجيال القادمة ،مع
تزيين القصة باحداث او وقائع عاشها المؤلف
في تلك الحقبة الزمنية وان يحيطها بهالة من
الخيال لكي تكتمل الصورة في ذهن القارئ
للوصول الى الهدف الذي ترمي اليه القصة
من فكرة الحفاظ على تربة الوطن والتمسك
بها ،وقد اثارت القصة اعجاب القراء آنذاك،
وتصوروها نوعا من الذكريات الحقيقية ،مع
اضفاء شيء من االثارة ومشاعر الشباب
والتمسك بالمثل العليا والعالقات االنسانية لكي
تنضوي الى مدرسة القصص ذات االهداف
المعبرة ،وكان الجزء االول من الرواية عن
الرحلة من (كركوك الى جناق قلعة) .وتبدأ
القصة باعالن النفير العام واستدعاء طالب
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قرأت لكم

اوميد يشار

مقاتل من كركوك
مما الشك فيه ان ذكر معركة (جناق قلعة) التي
جرت احداثها في مضيق الدردنيل بين الجيش
العثماني والقوات األجنبية المعتدية،انما
سجلت مالحم بطولية الفراد الجيش العثماني
والتي ادت الى اندحار القوات الغازية ،بعد ان
كان هدفها الوصول الى (استانبول) والهيمنة
على الدولة العثمانية .والتزال االماكن التي
شهدت احداث هذه المعركة شاهدة على
جوانب مضيئة من تلك المالحم ،وحسنا فعلت
الجهات المختصة باالهتمام المتزايد في الحفاظ
على شواهد هذه المالحم وقبور الشهداء الذين
سقطوا دفاعا عن الوطن الحبيب ،ومن زار
المقبرة الرئيسة في (جناق قلعة) يرى شواهد
القبور وقد دونت عليها االسماء واالعمار
والبلد الذي جاء منه الشهيد ،وسيالحظ ان
الشهداء الذين رووا تراب الوطن العثماني
بدمائهم ،انهم جاؤوا من مدن متفرقة على
امتداد االمبراطورية العثمانية ،ومن بين
هذه القبور يالحظ وجود اسماء شهداء من
كركوك ومدن اخرى في العراق .

جغرافي وعسكري واقتصادي،وبدأ التحالف
بالتجهيز لهذه المعركة بالسفن واالساطيل
التي تدمر كل من يقف في طريقها .وكان من
المتوقع ان تكون المعركة سريعة وحاسمة
حيث كان الجنود وضباط القوات الغازية
يبعثون بالرسائل الى اهليهم يبشرونهم بالعودة
وبالنصر الذي سوف يحققونه ،ومن الجانب
العثماني تم تحشيد كل الطاقات والقوات
لتصدي الهجوم ،النه اذا سقطت استانبول فان
الدولة العثمانية كلها تسقط ،وتم تحشيد المدافع
والجنود الستقبال الملحمة التي سوف يتذكرها
العالم ويسطرها التاريخ.

وجناق قلعة مدينة تركية تقع على مضيق
الدردنيل المحوري بين البحر االبيض
المتوسط والبحر االسود ،ففي بداية العقد الثاني
من القرن العشرين ،وتحديدا في عام 1915
خالل الحرب العالمية االولى عزمت بريطانيا
وفرنسا واستراليا ونيوزلندا على شن حملة
عسكرية سموها بحملة (غاليبولي) الحتالل
(استانبول) عاصمة الدولة العثمانية آنذاك،
وبطلب روسي للزحف الى الشمال لمساندة
روسيا ضد القوات االلمانية لتكبدها خسائر
فادحة خالل الحرب والن المنطقة ذات طابع
59
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في الثقافة والتراث التركمانيين كما جاء في
(الموسوعة الحرة).
ـ موسوعة شعراء كركوك ـ ( 10أجزاء).
ـ األمثال الشعبية في كركوك
ـ أغاني (خويرات) كركوك
 حكاية ارزى وقنبر -ترجمت إلى الفرنسية ،وطبعت في العراق وإيران وأذربيجان
وتركيا .
 تاريخ الصحافة والمطبوعات في كركوك 1879ـ .1985
 والعديد من الكتب والمؤلفات االخرى .برحيل عطا ترزي باشي هوت نجمة من

نجوم كركوك وانهارت قلعة من قالعها
الثقافية والفلكلورية التي قلما يأتي الزمان
ّ
نعزي انفسنا والوسط الثقافي
بمثلها ..
العراقي برحيل نخلة عراقية مثمرة  ..رحيل
شخصية قانونية ادبية صحافية فلكلورية
مخلصة للبحث والتقصي  ..ومنتج ثقافي
من نوع خاص ..شخصية مستقيمة سواء
في حياته المهنية كمحام او حياته العامة،
قضى حياته أعزبا واقترن بالثقافة كشريكة
عمر له ولم يصادق اال الكتب واهل الكتب
فعاش في بيت بسيط زاهدا ،راضيا بعيشة
متواضعة رغم فرصه الكثيرة التي سنحت
له لالغتناء واليسر ..اال انه آثر العمل
بصمت وهدوء مندمجا مع ابحاثه بعيدا عن
الضجيج  ..فرحل عن الدنيا ايضا بهدوء
وهو يتأبط أوراقه وحروفه الغنية وزهده ..
الرحمة على روحه.

من مؤسسة وقف كركوك
إذ نحتفل في  3أيار (مايو) بعيد الفطر المبارك
ال يفوتنا أن نتذكر أن في مثل هذا اليوم من عام
 2014قد رحل عزالدين كركوك أول رئيس
لوقف كركوك وأحد مؤسسيه .كان المرحوم
قد ولد في كركوك عام  1929وتوفي في
اسطنبول كأحد أبرز المدافعين عن القضية
التركمانية العراقية وكشخصية ممتازة من
الذين أنجبتهم الشريحة التركمانية في العراق.
ستبقى ذكرى عزالدين كركوك في ذاكرة
األجيال التركمانية لما قدمه من خدمات جليلة
للقضية التركمانية وثقافة التركمان.
رحم هللا فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جنانه.
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زاهد البياتي

عطا ترزي باشي  ..ورحيل قامة ثقافية
تركمانية
طويل مع المرضّ ،
توفي مساء
بعد صراع
ٍ
يوم ( )31/3/2016المحامي والكاتب
والصحفي والباحث والفلكلوري الكبير
عمر يُناهز
"عطا عمر ترزي باشي" عن
ٍ
92عاماً .
برحيله فقدنا علما قديرا من أعالم العراق
الذي أثرى الصحافة العراقية والتركمانية
بكتاباته وبحوثه التي تناولت التاريخ األدبي
واللغوي والفولكلوري والتاريخي لمدينة
كركوك وتوثيق تراثها اضافة الى فترات
ممتدة من تاريخ الصحافة التركمانية في
العراق .
"عطا " قامة من القامات العراقية الرفيعة
في مجال البحث في الثقافة والصحافة
والفلكلور .ساهم بقدر كبير في إثراء
الحياة الفكرية العراقية بما ق ّدمه من الكتب
والمقاالت والدراسات األدبية والتاريخية
فيما يخص الثقافة التركمانية باعتبارها
جزءا اساسيا من الثقافة والهوية العراقية،
وكانت المحطة األبرز في مسيرة "عطا "
هي تعريفه بالهوية الثقافية لتركمان العراق
على مدى اكثر من نصف قرن .
"عطا " كاتب صحفي كتب باللغتين العربية
والتركية وساهم في تحرير معظم الصحف
والمجالت التركمانية الصادرة في كركوك
وبغداد في العهد الملكي والجمهوري مثل
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صحيفتي (آفاق) و(بشير) ومجلة (اإلخاء
ـ قارداشلق).
نشراولى مقاالته في في جريدة الجهاد
البغدادية بتاريخ 25/4/1946بعنوان
(جسر كركوك) كما نشر في صحف
الشورى والسجل والنداء البغدادية ومجلة
(الرسالة) المصرية و(األديب) اللبنانية
و(الحديث) السورية في مطلع الخمسينيات.
"عطا" لم يلق االهتمام الالئق بعطائه
الثر وال بمقامه في بلده العراق ولم يمنح
العضوية في المجمع العلمي العراقي ولم
تعره الجامعات العراقية أهمية ! لألسف
ولم يطرز صدره بوسام عراقي ال في
زمن النظام السابق وال في العهود التي
سبقته وال في العهد الحالي الذي ي ّدعي
العدالة والديمقواطية ! فيما منحته معظم
الدول الناطقة بالتركية شهادات الدكتوراه
الفخرية لشخصه وفتحت جامعاتها األبواب
امام الباحثين ومنحتهم شهادات الدكتوراه
للبحث في ارثه االبداعي ونتاجه االدبي
والفلكلوري .
رحل "عطا " بعد نهاية رحلة طويلة بين
الصحافة واألدب والقانون تاركا وراءه
ارثا من المؤلفات والكتب التي بلغت 35
مؤلفا ومئات المقاالت والدراسات التي
تعتبر مراجع هامة لكل باحث يو ّد الخوض
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قلب الواقع للخالص من التناقضات التي
تستولي على الشعور اإلنساني.

األدنياء قد صعدوا بينما الشرفاء قد
هبطوا .أليس كذلك؟

نعتقد بدرجة وافية من الدقة أن هذا األمر
ممكن ،وأن الخالص من الفطرة الذاتية
المكنونة في االنسان قابل للتغيير ولكن
السؤال األهم يكمن في مدى استفادة
االنسان السوي من ذلك.

واألمر الثاني أن من يطلب خدمة القضية
ويصرف سنين حياته من أجلها يجب أن
يدرك أن من يهتم بأمر يجب أن يكون
ملمّا بها وبخفاياها ،إذ ال يمكن أن يكون
الشخص يمتلك فكرا وهو لم يرتشف
العلم والمعرفة .من ذلك أن من يود أن
يجري في هذا المسار يجب أن يثقفوا
نفسه قبل أن يحاول تثقيف غيره .بعكس
ذلك فمن يتكئ على الشعارات الحماسية
فقط سينتهي إلى ما رأيناه مرارا في هذا
األمر.

ألجل ذلك يجب على مجتمعنا أن يسعى
إلى نبذ التشرذم واالجتماع على الحقيقة
المطلقة ال الحقيقة النسبية عالوة على
التخلص من درن بعض األخطاء والعادات
الكامنة في النفوس .من هذا كانت الدعوة
إلى جهاد النفس أوال ،إذ يجب االجماع
على أن المعيار في العمل الجمعي هو
معيار وحيد ،فال يمكن في العمل القومي
ولم يحدث في أدبيات الجهاد إطالقا أن
تكون هناك معايير مختلفة أو مزدوجة.
ربما يسعى االنسان ويجّ د ويشقى للوصول
إلى مرتبة ما ،ولكنه يجب أن يعي أن من
ورائه من يسعى ويجّ د ويشقى ويمكن له
أن يحتل مكانته التي هو فيها في يوم من
األيام .وغني عن القول بأن هذا الثاني
يجب أن يشعر هو اآلخر بأن شخصا ثالثا
يمكنه أن يعتلي الموقع أيضا في يوم ما إذا
اتيحت له الفرصة.
نفهم من ذلك أن القضية ،أية قضية
ال يمتلكها شخص واحد وال مجموعة
منفردة فهي ملك من يجتمعون على
فكرة واحدة وستبقى كذلك .فخادم
القضية يجب أن يواصل خدمتها بعزم
وثبات .بعكس ذلك فسيخلق لنفسه
معيارا مختلفا ،وحينئذ يبدأ بالقول إن

إذا استطاع خادم للقضية أن يفكر مليا بأن
هناك ليس واحدا بل ربما مئات األشخاص
من هم أكفأ منه وأغزر علما وأكثر نجاحا
فسيغمره أألمل في مستقبل القضية .أما إذا
شعر كل واحد منا أنه األكفأ وحده وأنه ال
يمتلك أحقية تركها لغيره فسنسلك طريقا
نهايته الخسران.
ولنتساءل ،كيف سيكون األمر إذا كان
المرء ،أي مرءّ ،
يفكر بهذه الطريقة
ويسلك هذا المسلك؟ والجواب أنه ال بد أن
ينضوي تحت الفئة التي ذكرها الوردي
ال محالة.
آخر الكالم :إذا حدث واستاء أحدهم من
هذا المقال فليسأل نفسه أوال ،لماذا لم يفكر
بأن المخاطب هو غيره واعتقد أنه هو
المعني بذلك؟
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ارشـد الهرمزي

مهزلة العقل البشري
النحل واالنسان
العنوان الرئيسي للمقال ليس مني ،وإنما
يعود إلى عالم االجتماع العراقي المشهور
الدكتور علي الوردي (.)1915-1995
لعل الكثيرون منكم قد قرأوا هذا المؤلف
الشهير ،فقد وضعنا الوردي فيه أمام
مواجهة ذاتية فيها الكثير من المعاني
الخفية على بعض المجموعات.
نقتبس من كتابه أوال ما ذكره في جزء
سمّاه ّالقوقعة البشرية ّ يقول فيه:
ّ المجتمع البشري هو في تطور مستمر،
واالنسان حين يخدم مجتمعه يدري أنه
يخدمه وهو يريد من وراء ذلك جزاء .إن
غريزته ال تدفعه الى الخدمة االجتماعية،
إنما هو مدفوع الى الخدمة بدافع حب
المكانة والظهور من جهة ومن اجل
الحصول على القوت من الجهة األخرى.
ومشكلته انه دائم التذمر والتشكي .يرى
نفسه أكثر خدمة من غيره او أعلى همة
وأصح فكرا .هو يطالب إذن بجزائه
األوفىّ .
يعزو الوردي ذلك إلى طبيعة المجتمع
ذاته إذ يقول:
ّ حين ننظر الى مجتمع النحل مثال نجد
كل نحلة فيه تسعى نحو القيام بوظيفتها
االجتماعية من غير تذمّر او احتجاج،
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فملكة النحل مطمئنة على عرشها المصون
ال يخطر ببالها أن يأتي أحد رعاياها يوما
فيعترض عليها قائال :لماذا هذا الترف
والراحة ،وأنا كادح أسعى لجمع العسل
طول عمري؟ ّ
يبين الوردي أن سبب ذلك أن النحل يتحرك
في أعماله بحركة غريزية تشبه من بعض
الوجوه حركة اآللة التي ال تشعر بذاتها.
ولهذا نجد مجتمع النحل باقيا على حاله
ماليين السنين ال يتطور وال ينمو.
في حين أن االنسان إذا رأى أن المجتمع ال
يق ّدره على خدمته تقديرا مرضيا لجأ الى
الشكوى والصراخ وقال ّ :هكذا يصعد
األدنياء ويهبط الشرفاء ّ.
يبين الوردي أن من مزايا هذا العصر الذي
نعيش فيه هو أن الحقيقة المطلقة فقدت
قيمتها ،وأخذ يحل محلها سلطان الحقيقة
النسبية .فما هو حق في نظرك قد يكون
باطال في نظر غيرك ،وما كان جميال في
نظرك أمس قد ينقلب قبيحا عندك اليوم.
كل ذلك يجري في عقلك وأنت ساه عنه
كأن األمر ال يعنيك.
إن من المؤكد أن جانبا كبيرا من الحقيقة
يكمن في آراء هذا العالم الجليل ،ولكننا
يجب أن نتساءل عما إذا كانت بعض
العقائد قد انتبهت إلى ذلك وعمدت إلى
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In Postal History of Ottoman
Iraq During the British Occupation, Oral Avcı and Meryem Yetkin Nükte argue that it is possible to trace Iraq’s appearance
through the postal stamps.
Through an exhaustive analysis
of postal stamps and other rare
historical documents in Avcı’s personal collection, Avcı and Nükte unravel the processes whereby Iraq became an internationally
recognized, independent state after World
War I.
The book tells the fascinating story of Iraq’s
emergence as a state by focusing on the
mysteries embedded in the postal stamps
and other documents from the early 20th
century. For example, why was “Iraq in
British Occupation” written on an Ottoman
postal stamp conspicuously depicting the
Bosphorous and Rumeli Hisarı? (See the
postal stamp on the left.) Perhaps, more interestingly, why was the currency used on
the same stamp Indian currency?
This book offers a fresh perspective on
Iraq’s early 20th-century history by closely
addressing such questions.
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1914 - 1923

Osmanlı Irak’ının Posta Tarihi
Postal History of Ottoman Iraq
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Is it possible to trace the formation of a
country through postal stamps?
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İngiliz İşgali Döneminde
Osmanlı Irak’ının Posta Tarihi
1914 - 1923
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