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suphisaatci@gmail.com

Suphi SAATÇİ

Editör’den

TİKA’nın
Alkışlanacak Hizmetleri
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak
çalışan ve kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, özellikle
Türkiye sınırları dışında yaptığı faaliyetlerle büyük bir misyon yüklenmiş bulunuyor.
TİKA iş birliğinde bulunulması hedeflenen
devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri güçlendiriyor. Bunları projeler,
programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştiriyor. TİKA, yapılacak katkı, yardım ve ilgili
süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur.
TİKA’nın esas faaliyet alanı Osmanlı coğrafyası üzerinde yaratılmış olan kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve gelecek
kuşaklara aktarılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla da sınırlı kalmayan TİKA bütün bir Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’daki
kardeş toplulukların sağlık, eğitim, sulama
ve peyzaj düzenleme gibi alt yapı alanlarında sorunlar yaşayan kardeş ve Müslüman
toplulukların da yardımına koşuyor. Onlara
gerektiğinde acil insanî yardımlar sunuyor.
TİKA’nın Büroları ve Etkinlikleri
TİKA Balkanlardan Kırım ve Kafkasya Bölgesine, Kırım’dan Suriye, Irak, Lübnan ve
Ürdün’e, Moğolistan’dan bütün bir Türk
Cumhuriyetlerine, Afganistan, Tacikistan ve
Pakistan’a, Mısır ve Afrika ülkelerine kadar
uzanan muazzam bir coğrafyayı kapsayan
dev bir alanda faaliyet sergiliyor. Bu ülkelerin çoğunda birer büro açmış ve böylece
faaliyet ve etkinliğini bizzat bölgede izlemek
üzere örgütlenen TİKA, yaklaşık 62 ülkede
merkez bürolarına sahip olmuştur.
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Yakından takip ederek izlediğimiz TİKA’nın
restorasyon, yenileme, ihya projeleri ile eğitim ve sağlık alanlarında insanî yardım ve
destekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek
için bu kuruluşun sitesine girmek yeterlidir.
Şu adresi tıklarsanız önünüzde bütün Osmanlı coğrafyasını görmeniz mümkün olacaktır: www.tika.gov.tr
Öncelikle TİKA’nın sağlık, eğitim, iletişim
alt yapısı ve insanî yardım projelerinden bazıları şunlardır:
• Nijer-Türkiye Dostluk Okulu ve Dostluk Parkı
• Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi İnşası
• Yanya Nehri Dere Islahı Projesi
• Irak, Tuzhumartu Belediyesi Yol Yapımı
• İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
• Irak, Bağdat Radyo FM Kurulması
TİKA’nın yenileme, restorasyon ve düzenleme projelerinden bazı örnekleri de aşağıya
alıyoruz:
• Kuzey Makedonya, Üsküp Sultan Murad
Camii Restorasyonu
• Ram Kalesi Restorasyonu
• Sudan, Ali Dinar Evi Restorasyonu
• Ali Şir Nevai Camii Restorasyonu
• Irak, Kerkük Kayseri Çarşısı Restorasyonu
• Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi Restorasyonu
• Mostar Köprüsü
• Sokollu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü
(Bosna/Vişegrad)
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Alkışı Hak Eden TİKA
Kültür varlıklarının sadece birer madde varlık olmadığını, bunlarla ilgili yaşanan hatıralarla birlikte değer taşıdığını ifade etmek
gerekir. Tarihî yapıların hatıralarla birlikte
bir bütün oluşturduğunu, koruma anlayışının da bu bilinçle ele alınması gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Cami, köprü,
han, hamam ve türbelerin, medeniyet tarihimizde önemli birer varlık oldukları, insana hatta insanlığa yönelik işlevleri ile de ilgi
topladıkları unutulmamalıdır. Taşıdıkları
evrensel mesajla koruma altına alınmalarının de önemli birer kültür hizmeti oldukları, konuya da bu temel bilinçle yaklaşıldığı
zaman anlam kazanacaklarını bir kez daha
hatırlatalım.
Camileri, türbeleri, han ve hamamları, konak ve köprüleri ile imparatorluk coğrafyasının şehirleri süsleyen Osmanlı Devleti,
tarihin en şerefli sayfalarında yer almaya hak
kazanmıştır. Mimarî plastikleri ve estetik
değerleri ile medeniyet tarihimizi süsleyen
bu kültür varlıkları, Osmanlı Devleti’nin bu
geniş coğrafyada yaşayan tebaasına tarih boyunca sunduğu ve hâlâ devam eden hizmetlerin en büyük belgeleridir.
Osmanlı şehirlerinin tamamında yer alan
kültür varlıklarının bir kısmı günümüzde
Türkiye sınırlarının dışında ve bulundukları bölgelerde hâlâ insanlara hizmet vermeğe
devam etmektedir. Türkiye dışında kalan
bu eserlerin onarımlarında Türkiye elinden
geldiğince destek ve yardım sağlamaktadır.
Tarihî eserlerin onarım işlerinde Türkiye
hem teknik hem malzeme ve hem de maddî
açıdan destek vermektedir.
Türkiye Devletini temsilen TİKA tarafından hâlâ birçok Müslüman ve kardeş ülkelere yardım eli uzatılmaktadır.
Türkiye Devleti Osmanlı yadigârı olan
bütün tarihî eserlerin korunması ve yaşatılması, Türkiye için ayrıca bir onur meselesidir. Osmanlının evrensel bakışı ve

insanlığı kucaklayan misyonunu Türkiye
Cumhuriyeti’nin de sürdürmesi, büyük
devlet olma anlayışının bir ifadesidir. Üstelik Türkiye bunca ekonomik sıkıntı ve
siyasî sorunlarla boğuşmasına rağmen,
Osmanlı coğrafyasındaki dost ve komşu
ülkelerden yaptığı destek, yardım ve hizmetleri esirgemiyor. Türkiye’nin kendine yakışan bu misyonu sürdürmesi, ona
Osmanlı’nın evrensel bakışını sağlıyor. Bu
açıdan bakıldığında TİKA, yürekten alkışlanmayı hak ediyor.
Osmanlı dönemi ürünü olan ve geniş bir coğrafyada yer alan eserler, birer anıt eser olarak
da büyük değer taşırlar. Bağdat ve Kerkük’te,
Şam ve Halep’te, Yemen’de, Kırım’da, Orta
Asya’da, Moğolistan’da, Balkan ülkelerinde,
tıpkı atalarımız gibi at koşturan TİKA’ya
selam olsun. Bu hizmetleri etnik, din ve
mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlara,
Afrika’nın masum ve mazlum fakir toplumlarına sevgi ve şefkat kucağı açan Türkiye
ilelebet payidar olacaktır inşallah…
Allah rızası için, karşılık beklemeden, ihlasla
hizmet etmek ve bütün insanlığı kucaklamak, Osmanlı Devleti’nin temel politikası
idi. Bütün insanların yararlanmasını sağlayan ve herkesin hayatını kolaylaştıran Osmanlı eserleri, gerçekten insanlığın sevgi pınarı olmuştur. Bu eserlerin verdiği hizmetler
sayesinde insanların duasını kazanmak, hiç
şüphesiz duyguların en güzeli ve en makbulü sayılar.
Tarih boyunca Allah yolunda çaba gösteren Osmanlı Devleti’nin, yaptığı hayır
hizmetleri sayesinde amel defterinin kıyamete kadar kapanmayacağını düşünmek
yanlış değildir. Sizleri bilmem ama ben
buna yürekten inanıyorum.
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ehurmuzlu@gmail.com

Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Üç Açık Mektup Daha..
Tam 17 sene önce idi. Bu dergide üç açık
mektup yayınladım ve yanında bir itiraf. Irak
yeni işgal edilmiş ve karmaşık bir düzen ortaya
çıkmıştı. Irak, Amerikalı bir sivil idareci gözetiminde idare ediliyordu.
İlk açık mektubum Amerikan ve Koalisyon
güçlerine idi. Yapılan haksızlıkların bir listesini çıkarıp, sağduyu varsa bunların düzeltilmesi
ve adaletin tesisi isteniyordu.
İkinci mektup Türkmenlerin adresine atılmıştı. Aynen şöyle diyorduk:
“Irak Türkmenlerine ve özellikle siyasî arenada rol üstlenmek isteyenlere çok büyük bir rol
yüklenmiştir. Bu görev Irak Türkmenlerinin
ciddiyetini ispat etmektir.”
Bilmem yanılıyor muydum, rüştümüzü ispat etmek için çok çalışmak, çok yorulmak
ve ciddî kadrolar yetiştirmek gerektiğine
işaret ederek bazı müteşebbislerimizin kolayına kaçıp, savunulması mümkün olmayan
ve hiçbir ideoloji veya bilimsel kaynaktan
feyiz almayan tutarsız açıklamalarla kendi
“ehimmiyetleri”ni ispatlamakla uğraşarak bu
davaya onarılması güç olan zararlar verdiklerini söylemiştik.
Üçüncü mektubumuz Truva atları ve tabela
partilerine idi. Türkmenleri güya temsil ettiklerini iddia ederek karşıtlarımızdan para mukabilinde ve o kadarla sınırlı çalışma yapıp da
Türkmenlerin asil hareketlerine karşı beyhude
bir çaba sarfedenlere hitap etmişti.
Peki itirafımız neydi? Gençlik yıllarını arkada bırakan bazı beyler, bana ve benim gibi düşünen, aynı çizgiyi paylaşan arkadaşlarıma bir
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ithamda bulunmuşlardı. Güya biz, kendilerini
oyalamış, zaman kaybettirmiş ve gençliklerini
yaşamalarına mani olmuşuzdur.
Doğrudur dedik, aynen dedikleri gibi oldu,
onlara yıllar boyunca doğru yetişmenin, sağlam bir kültür ve sağlam ahlakî oluşumdan
geçtiğini söyleyerek, çok az istisna teşkil eden
bireylerin buna ayak uydurmamalarından dolayı hayıflanmıştık.
Ne gariptir ki bazıları hop kalkıp hop oturdular. Vallahi ve billahi adlarını ifşa etmemiş,
yerlerini ve mevkilerini de deşifre etmemiştik.
Hayretle bakanlar oldu, bunlar neden kendilerinin maksut olduklarını zannettiler? Siz biliyor musunuz, nedendi acaba?
Şimdi buradan hareket ederek üç mektup
daha açıklayalım dostlar.
Birinci Mektup: Millî duyguya sahibim diyen herkese:
Milliyetçinin vasfını bileceksin. Ben zenginim
diyen herhangi bir kimse, mutlaka zengin olmadığı gibi, ben milliyetçiyim diyenin de bazı
vasıflara sahip olması gerekir.
Mesela milliyetçiliğin, ihanet etmemiş her
millet fedini sevmesi gerekliliği doğrultusunda onların ayıplarını değil, meziyetlerini keşfetmek zorunda olunmanın ve millî duyguları
para, koltuk veya çıkar için takas etmemeye
azimli olmanın kriterlerinde saklı olduğu bilinmelidir.
Milliyetçi, Allah’tan korkar, milleti yüceltmek
ister ve bunu yaptığında profesyonel bir memur gibi değil, sevgi dolu bir gönüllü olarak
yapar.
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Milliyetçiyim diyen ve milletin bekası ve yükselmesini isteyen, her şeyi ben bilirim diyen,
başkasının mutlaka hatasını arayan birisi değil, bu davaya kendisinden daha iyi olanı aramakla meşgul olandır.
İkinci Mektup: Ben Millî çizgi için çalışıcağım diyene:
Bunun, her şeyden önce çizginin ne olduğunu
bilmesi gerekir. Çünkü çizgi birdir ve tektir.
Herkesin kendi havasına göre çizgi seçmesi
mümkün değildir.
Bu çizginin ölçülerinde oynamamak gerekir.
Mesela herkesin ayrı bir ahlak kavramı olamaz
ve bu itibarla hayatın ve hatta politikanın da
her safhasında bakış tarzının tek ve üzerinde
anlaşılmış olan kriterlere sahip olması gerekir.
Bu çizgiye uyan nefis mücadelesini başarıyla
yapan, manevî değerleri çıkarcılığa feda etmeyen kişidir. Aksi takdirde hep dünya kokar.
Üçüncü Mektup: Ben bu görevlere talibim
diyene:
Ben bu millî göreve talibim diyen, millet için
tahsis edilen değerleri ve imkânları kendisi
için de kullanan ve kendisinin de bunlarda ortak olduğunu düşünen insan olmamalıdır.
Bu ülkünün ve bu çizginin etiği bunu gerektirmektedir. Yanlış anlaşılmasın, bazen her
türlü gelir kaynağını birakıp sırf bu konu için
çalışan fertler de istihdam edilebilir. Ancak
onlar lider değil, uygulayıcılardır.

Milliyetçilikte ise paralı memur yoktur. Bu
duygu, almayı değil vermeyi öğretir insana.
Bu davaya hizmet etmek isteyen, kendisini
başkasına rakip olarak değil, toparlayıcı ve
herkesi kanatları altına toplmaya çalışan bir
insan olarak görür. onun için nerede başkasının hatası vardır diye gözetlemektense, nerede
başarılı bir çalışma vardır diye araştıran kimse
olur.
Gerçek lider, başkasının hatalarıyla değil, kendisinin doğrularıyla uğraşır. Bunu yaparken
de başkalarının doğrularından istifade etmek
ve başkalarının hatasından sakınmak yoluna
gider.
Hülasa, bu göreve talip olan, kendisinin nasıl
yüceleceğini değil, başkalarını nasıl yücelteceğini düşünür ve planlar.
Gençler en değerli hazinemizdir. Onları yetiştirmek dururken nefsine mağlup olan kimse
ne arkasında yetişmiş insan ne de arkasında
sünnet-i hasene bırakır.
Aman sakın.
İtiraf mı?:
Bir itiraf da gerekecek mi? O zaman söyleyeyim, hepimiz bu konuda sınıfta kaldık dostlar.
Lütfen kendinizi istisna kabul etmeyin. Ancak
geç değil, ihlasla uğraşalım. Bakalım kim başarır, kim sınıfta kaldığının farkına varmadan
bile yoluna devam eder.

Uyanırız bu güzel
Günlere sabah erken
El sallarız herkese
Biz okula giderken

Şakır şakır ötmede
Kuşlar yuvalarında
Uçuşur kelebekler
Çiçekler arasında

Renkten renge boyanan
Bahçelerde koşalım
Daldan dala atlayan
Kuşlarla yarışalım

Kırlar bağlar canlandı
Girdi renkten renklere
Günaydınlar kuşlara
Güllere çiçeklere
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Vızıldayan arılar
Çiçeklerden tat alır
Uğraşır günler boyu
Balı bizlere kalır

Nesrin ERBİL

Ilık hava rengiyle
Coştu bütün çocuklar
Bahar geldi gül açtı
Pembeleşti ufuklar
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mnakip@yahoo.com

Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

¨Aynı Tas Aynı Hamam¨
Sözlü Türk edebiyatımızın içerisinde muhtemelen sadece Türkiye’de kullanılan bir atasözüdür ¨bizim oğlan bina okur, döner döner
yine okur¨; kendi alanında nadirdir, belki de
emsâlsiz. Manasına gelince: Bilerek veya bilmeyerek bir hatanın, hata olduğu bilindiği
halde, tekrar tekrar işlenmesi hâlinde söylenir.
Bir müradifi de ¨aynı tas aynı hamam¨dır. Bu
gibi atasözlerimiz, insanların geçmişten ders
çıkarmadığını, bir yanlışlığı tekrar tekrar işleyebildiğini vurgulamak istiyor. İnsanoğlu, hatta topyekûn insanlık tuhaf bir huya sahiptir,
ne başkasının düştüğü hatadan ders alır ne de
kendi düştüğünden. Bu da normaldir, yoksa
akıllıyı cahilden nasıl ayırt edebilecektik?
21. Asrın başlarında ABD’nin Irak’a müdahalesi ile başlayan kargaşa ve kaos, sorunlar
ve çıkmazlar yumağı şeklinde kar topu gibi
giderek büyüyor. Büyük Ortadoğu Projesi
diye başladı, Arap Baharı dediler, DEAŞ sam
yeli gibi birkaç Arap ülkesini vurdu geçti ve
bugün de birçok Arap ülkesinde, yolsuzluk,
rüşvet, güvensizlik ve istikrarsızlık devam edip
gitmektedir. Bir-iki Arap ülkesi hariç, hepsi
adeta kan ağlıyor. Irak’ta 18 yıl içinde bölünme ihtimalini bir kenara bırakırsak, susuzluk,
elektriksizlik, yolsuzluk, rüşvet, düzensizlik,
güvensizlik ve istikrarsızlık diz boyunu geçti.
Devleti, hükümet değil, partiler, aşiretler ve
çeteler idare etmeye başladı. Suriye bölünme
arifesinde, Lübnan iflas etmiş, Yemen açlıktan
ölüyor, Libya istikrar arıyor, Tunus geriye gidiyor, Afganistan Taliban’a teslim olmak üzere
vs. Bunların hiç birisinin kısa ve orta vadede
düzeleceği yoktur. Emr-i vakiden mütevellit
belki bir 20-30 yıl sonra nisbî bir istikrar sağlanabilir. Ama toplumsal bilinçlenme teşekkül etmedikçe bu ülkelere huzurun geleceğini
kimse beklemesin.
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Irak, bu denklemin muhtemelen en güçlü
değişkenidir. 2003’ten bugüne kadar yedi
hükümet kuruldu. Hepsi çok (fazla) partili
koalisyon olan bu hükümetler hiçbir sorunu çözmediği gibi sorunları daha da büyüttü
ve çıkmaza soktu. Çünkü esas yolsuzluğu ve
hırsızlığı hükümet üyeleri yapmaktadır. Aynı
manzarayı Tunus’ta, Lübnan’da ve Libya’da da
görebiliyoruz. Dolayısıyla başta Irak halkı olmak üzere bütün halkların, kurulan hükümetlere olan güveni günbegün tükeniyor. Demek
ki daha uzun bir süre Irak’ta şu aşağıdaki tespitler tekrarlanacaktır:
1. Parlamentoda partiler, listeler ve isimler değişebilir ama Şiilerin, Sünnilerin ve
Kürtlerin sandalye sayıları takriben değişmeyecektir.
2. Her seçim sancılı olacak ve her hükümetin
kurulması uzun bir süre alacak, çünkü bakanlıkların ve önemli görevlerin paylaşımı
uzun bir zaman istemektedir.
3. Hiçbir liste veya parti muhalefette kalmayı
istemeyecektir. Çünkü ortada pasta paylaşımı var.
4. Bütün hükümetler koalisyonlu olacaktır.
5. Her hükümet mutlaka Şii, Sünni ve Kürt
ayrışma esasına göre kurulacaktır.
6. Hükümet kurmanın amacı, ülke meselelerini çözmek değil, siyasi grupları memnun
etmek olacaktır.
Hâl böyle olunca Türkmenlerin selameti, topluca bir yol haritası üzerinde mutabık kalmalarından geçmektedir.
Öze Dönüş
Bu keşmekeşte ve hengamede en doğru çözüm
öze dönüştür. Kılavuzumuz siyasetçilerimiz,
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âkil kişilerimiz ve kanaat önderlerimiz, yol
haritamız ise tarihimiz ve millî değerlerimiz
olacaktır. Bu, siyasetten çekilmemiz anlamına
gelmez; önceliğimizin siyaset olmaması gerektiğini gösterir, çünkü ne hacmimiz ne gücümüz buna elveriyor. Fırtınalı bir denizde Araplarla ve Kürtlerle aynı gemide olduğumuzu
düşünelim. Gemi, servet dolu ama mürettebat
(gemiyi yöneten takım) sadece bu servetin peşinde, gemidekiler ise can derdinde. Türkmenler ağızlarıyla kuş tutsalar onlara liyakatlerine
göre bir görev verilmeyeceği artık aşikâr. Dolayısıyla Türkmenler olarak Irak’ta varlığımız
ve güçlü olmamız ön plana alınmalıdır. Bu da
ancak toplu (kolektif ) akılla mümkün olabilir. Yani dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği.
Maddi ve manevi yönden güçlenmenin yolu
bu üçünden geçer. Aslında 2003 yılından bugüne kadarki başarısızlığımızın sebebi de belki
burada yatıyor. Her biri bir makale olabilecek
bu yol haritasının kilometre taşlarını sadece sıralamakla yetinelim:
Başta dil olmak üzere her türlü kültürel değerlerimizi yaşayıp ve yaşatacağız. Bütün Irak
sathında nüfusumuzu arttıracağız. Türkmen

şehirlerimizi asla terk etmeyeceğiz. Tayin ve iş
gereği terk etmek zorunda kalsak da şehrimizle
ilişkimizi kesmeyeceğiz. Kendi şehirlerimizde
gayrimenkul alımlarımızı arttıracağız. Yasalar
elverdiği ölçüde Türkmen kimliği altında güvenlik kuvvetlerine katılacağız. Ulusal ve uluslararası sivil kuruluşlarımızı güçlendireceğiz.
Arapçanın haricinde özellikle batı dillerini öğrenerek o dillerde Türkmenler hakkında ciddi
dergilerde yayımlar yapacağız. Gençlerimizin
özgüveni yüksek, cesur, atılgan ve donanımlı
bir şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Taassup
ve bağnazlığı bir kenara iterek kızlarımıza ve
kadınlarımıza her türlü medeni imkânı sağlayacağız, teşkilatlanmalarını ve erkeğin yanında
eşit hak, yetki ve sorumluluğa sahip bir seviyeye çıkmalarının kanalını açacağız. Kabiliyetli
ve maddi imkânı olan insanlarımızın Irak sathında veya dışarıda ticaret ve sanayi yatırımları yapmalarını teşvik edeceğiz.
Bunları yaparken ne din (Müslüman-Müslüman olmayan) ne de mezhep (Şii-Sünni) farkına bakacağız. Tek ve en güçlü çatı Türkmen’in
Irak topraklarında biriktirdiği bin yıllık milli
değerleri ve milli kültürüdür. Gerisi lafügüzaf.

Kaşı ayça1 andırır
Gözü gönül kandırır
Yanaklar kızıl elma
Çalım satar yandırır

Onu her dem özlerim
Vuslatını gözlerim
Dünyalar benim olur
Yüzün görse gözlerim

İçim açsam coşarım
Söyledikçe taşarım
Vefası kem yârimi
Düşündükçe şaşarım

Ümit kesmem özünden
Her ne çeksem yüzünden
Yeter dilberim yeter
Gel öpeyim gözünden

İÇIM AÇSAM COŞARIM

Ne olur beni ansa
Bir aşık gibi sansa
Sevda taşan gönlüme
Biraz kansa inansa

Reşit KÂZIM

Yıllar yılı yorgunum
Bir dilbere vurgunum
Yar nazlı ben sevdalı
Dilim varmaz dargınım

1 Hilal
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Yasin Cemal GALATA1

Ay Yıldızın Gölgesinde
Geylani Türbesi
Tarihi Bağdat şehrinde çeşitli medeniyetlerden kalan eserlerin bir kısmı günümüze kadar
gelebilmiş, bir kısmı ise zaman içerisinde yok
olup gitmiştir. Türklerin Irak’ı yurt edinmeye
başladıkları tarihten itibaren, bilhassa Osmanlı döneminde, bölge ve mezhep farkı gözetmeksizin Irak baştan aşağı imar edilmiştir.1
Osmanlı devleti döneminde Bağdat’ta köprüler, demiryolları, hastane, su bentleri, barajlar,
kışlalar, şehitlikler, idarehaneler, karakolhaneler, sanayi mektepleri, okullar, konaklar,
su kanalları, camiler, türbeler, dergâhlar imar
edilmiştir.2 Bağdat’a en büyük imar faaliyetleri Osmanlı döneminde olmuştur. Günümüze
kadar gelebilen camiler ve türbeler o dönemde yapılmış ya da yenilenmiştir. Osmanlı’nın
mimarı Mimar Sinan tarafından büyük bayındırlık faaliyetleriyle bütün kutsal mekanlar
elden geçirilmiştir.3 Tarih boyunca önemli bir
şehir olan Bağdat’ta Türk eserleri günümüzde
halen ayaktadır.
İslam medeniyetinin manevi önderlerinden
Abdülkadir Geylani hazretlerinin türbesi
şehrin güneyinde, Babüş-Şeyh mahallesinde
yer alır. Selçuklu döneminden günümüze kadar büyük ilgi ve itibar gören türbe Türk mimarisini Irak’ta temsil eden önemli eserlerden
biridir.
Abdülkadir Geylani 1166 yılında vefat edince, medrese hücrelerinden birine gömülerek
1
2
3
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Dr., Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
Osmanlı Döneminde Irak, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006, İstanbul.
Saatçi, Suphi, Hasretin Adı Kerkük, s.85, Ötüken,
2008, İstanbul.

üzerine türbe yapılmıştır. Türbe, 1508 Safavi istilası ile zarar görmüş, kısmen harap
olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, 1534
Irakeyn Seferi sırasında Abdülkadir Geylani hazretlerinin türbe ve imaretinin yeniden
ihyasını emretmiştir. Mimar Sinan tarafından
planlanan, cami, türbe, tekke ile imaretten
oluşan bir külliye inşasına başlanmıştır.
1638’de Sultan IV. Murad tarafından esaslı bir
şekilde tamir ettirilmiştir. Sonrasında 1674’te
Bağdat valisi Silahtar Hüseyin Paşa, 1708’de
Sultan III. Ahmet, 1865’te Sultan Abdülaziz
ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde çeşitli bakım ve onarımdan geçmiştir. Irak’taki
mimari yapılar içinde en büyük kubbe Abdülkadir Geylani Camii’ne aittir. Etrafı yüksek
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duvarla çevrili, geniş bir avlu içinde yer alan
külliye, cami, türbeler, medrese, tekke, namazgah ve imaretten oluşmaktadır. 4
Külliyenin ve Saat kulesinin yapım, onarım
kitabelerinde Osmanlı tuğraları ve Ay yıldız
günümüze kadar gelebilmiştir. Osmanlıca kitabelerin günümüz Türkçesiyle tercümeleri şu
şekildedir:
“Gazilerin ve mücahitlerin sultanı, sultan
oğlu sultan Murad Han’ın emri; Osmanlı
saltanatında itibar kazanmış Silahtar Mustafa Paşa’nın Hakanının buyruğuna iletmesi
ve Allah hayrını kolaylaştırsın ve bu işin gerçekleşmesini istemesi üzerine Yeniçeri Ocağı
kethüdası Bektaş Ağa’nın gayretleriyle 1639
yılında tamir edildi.”
“Bu mübarek imaretin yapımını Sultanlar
sultanı Gazi Sultan Süleyman Han 1534
yılında emretti. Sonra Gazi Sultan Mehmet
Han oğlu Gazi Sultan Ahmet Han tarafından 1708 yılında ikinci defa yenilendi.”
“1903 yılında, velilerin büyüğü, sırları
yüce Abdülkadir Geylani’nin torunu, kadiri tarikatı postnişini Seyyid Abdurrahman
Hazretleri; Sultan Abdülmecid Han’ın oğlu,
müminlerin emiri, Hz.Peygamberin halifesi,
karaların sultanı, denizlerin hakanı ve
Harameyn’in (Mekke ve Medine) hizmetçisi
sultan II. Abdülhamit’in himayesinde güzel
bir şekilde tamir etmeye çalıştı.”
Abdülkadir Geylani’ye her zaman gönlünde
önemli bir yer veren Türk milletinin duyduğu derin muhabbet, Yunus Emre’nin “Seyyâh
olup şu âlemi arasan, Abdülkadir gibi bir er bulunmaz” sözlerinle ifadesini bulmuştur. Geylani Külliyesi kitabelerine işlenen ay yıldızlar
Bağdat’ta Türk mimarisinin birer temsilcisi
olarak varlıklarını sürdürecektir.
4

Uluçam, Abdüsselam, Bağdat’ta Abdülkadir Geylani Külliyesi, s.63-68.
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Ata TERZİBAŞI

İnâyet Koçak
(1910-1997)
Kaynaklar:
Kendisiyle sık sık görüşüp buluştuğum ve
birbirimize gelir gider olduğumuzdan yaşamı ve şiirlerine dair edindiğim bilgileri
bizzat şahsından almışımdır. Ayrıca madde içerisinde gösterilen Kerkük ve Afak
gazetelerinin bazı sayılarından da yararlanmışımdır.

Hayatı ve Edebî Kişiliği:
Kitabımızın sekizinci cildinde hayat tercümesini yazdığımız Nâzım Refik Koçak’ın
küçük kardeşi olan İnâyet, 1910 yılında Kerkük’te Avcılar Mahallesi’nde baba
evinde doğmuştur. İlk tahsilini, önce
bu mahallenin ilkokulunda sonra Kale
Mektebi’nde yapmıştır. Ortaokulun ikinci
sınıfına değin Kerkük Sultanî Mektebi’nde
okumuştur.. Resmi tahsil hayatından ayrılarak kendini mütâlaaya vermiş, şahsi tetebbu ve çalışmalarıyla edebiyat alanında
başarı sağlayabilmiştir.
1936 yılında vazife hayatına atılarak
Kerkük’te Maliye Dairesi’nde kâtip tayin edilmiş, bir süre hazinede müdekkik
olarak bulunduktan sonra 1970 yılında
emekliye ayrılmıştır.
Oldukça zengin bir kütüphaneye sahip
olan İnâyet, ömrünü hep kitapları arasında geçirmiştir. Hayatta karamsar ve biraz
çekingen, ama doğru ve sağlam bir milliyetperver ve memleketsever bir insandı.
Ömrü boyunca hep kara boyunbağ takan
şairden bunun sebebini sorduğum zaman
bir şiiriyle feleğe küskünlüğünü açıklamıştı.. Hece vezniyle yazdığı bu manzumenin
ilk iki beyti şöyledir:
Hâlâ boyunbağının kapkarası
Hâlâ olmadı mı o hicrân yarası
Olmadı ve açıldı bambaşka yara
İnleyen yurdumun hazîn macerası

10
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Şiir yazmayı kendi kendine öğrenen şair,
bir ara İngilizceyi de kişisel sa‘yiyle kavrayarak, bazı şiirlerini bu dile çevirmiştir.
Bunlardan iki tanesi bende duruyor.
1930 yılından itibaren şiir yazmaya başlayarak az ama öz yazan şair manzumelerini
kısmen hece vezniyle ve kısmen de serbest
stilde sade ve temiz bir dille yazmıştır.
Ülkemizde bu stille yazan şairlerin öncülerinden sayılır. İngiliz ihtilâlcilerine karşı
derin bir nefret duygusu besleyen şair bu
sebeple şiirlerinde en çok yurtseverlik konularına yer vermiştir. 1940’lılardan beri
Kerkük ve Afak gazetelerinde yayımlanan
şiirlerinden başka, basılmamış bazı eserleri bende duruyor. Edebî yazıları da parlak
ve güzel olan şair 21.8.1997 Pazar günü
ölmüş, nâşı şehrin Musalla Kabristanı’nda
aile mezarlığına gömülmüştür. Evli, üç erkek ve iki kız çocuk babasıdır.
Edebi Nesrinden Örnek:
Halepçe’de Akşam1
Güneş kıpkızıl bir kurs altından adalarmış
hissini veren bulut yığınlarının arasından
yavaş yavaş, nazlı nazlı gurub ediyor. Ufka
sıralanmış mosmor dağlar, semanın kızına
selâma durmuş gibi… Kasabayı uzak ve
yakın mesafelerden çeviren dağların yamacındaki yeşil köyler, perde perde inen
karanlığın içinde birer birer belirsiz olmağa başlıyor. Köyü kucaklayan derenin
bağrından yükselen ağaçların arasından
çağıl çağıl akan sular, şakıyan binlerce
kuşla birlikte, sanki tabiatın, o muhteşem
sanatkârın bedialarını terennüm ediyor.
Köye yorgun dönen koyun sürülerini,
uzun bir yaz gününün ateşli intizarıyla
kıvranan mini mini kuzuların yanık mele1

Şair, 1930 yılında Halepçe ilçesinde posta ve telgraf
memuru olan kardeşi Nazım’ın ziyaretine gittiği zaman yazdığı bu parça eserini sonradan 20.12.1948
tarihli Kerkük gazetesinde yayımlamıştır.

meleri karşılıyor. Her şey sanki bir sevinç
kaynağı, her yerden sanki sevinç taşıyor.
Sevincin taşıdığı yerde inleyen keder, yalnız iki yerde eğlenebiliyor: Uğursuz bir
elin Babil Kulesi’ne kalb ettiği bahtıkara
bir yerde akıp giden yollara birer çift çengel gibi hasretle asılan gözlerin sahibi iki
bedbaht gencin kalblerinde…
Şiirinden Örnekler:
Türkçeye2
Anamız dili sevimli Türkçe
Seni öldürmek isteyen güce
Korkmadan haykır ölmezliğini
Anamız dili sevimli Türkçe
Seni öldürmek isteyen bilsin
Bizler bedensek sen ona ruhsun
Ölmeden bizler ölmeyeceksin
Anamız dili sevimli Türkçe
Tarihe sorsun sesini kısan;
Dün önümüzde dize gelirken,
Bütün bu yurtta bizdik buyuran.
Anamız dili sevimli Türkçe
Rubâi3
Her ânı geçerken bin derd arasında
Bilmem ki safâ hayâtın neresinde
Saçlardaki aklar çılgın yarışırken
Boğduk bir ömrü bütün gam deresinde
Bir Gönül Hikâyesi4
-Zeytun Ağaçlı Yuvanın Şakrak BülbülüneBir günün son demi… karşı ufukda
İşvekâr bir perî birden belirdi
2

3
4

Şair, 1930da yazdığını söylediği bu manzumenin
altında şu dipnotu yazmıştır: “Yukarıdaki parçaları,
evimizde Türkçeyi öğrenmiş Ahmet adlı bir çocuğa
belletmiştim. Birlikte şarkı hâlinde söyler ve böylelikle avunurdum.”
Bu Rübai 22.11.1948 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
Bu şiir 7.2.1949 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
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Ömrüm boyu beni hep inlettin durdun
Acımadın hiç, beni yerden yere vurdun!.
Gençliğe7
Târihin akışını Garbın mağrur başını
Değiştiren alçaltan târihe şânlar katan
Çok yüce bir dâhînin dâhîler ilahının
Damarında akan kan kanınla aynı senin
Önünde kahpelerin miskince boyun kıran
Şanlı dününü an da biraz fısılda sen de
Kımılda, kır bağını, şenlendir ocağını
Gülsün tasalı dağlar taşsın neşeyle bağlar
Ötsün her dalda bülbül canlansun gamlı
gönül
Dönsün yurda ay yıldız kavuşsun anayla
kız
İçimde o sevgi denilen ukde,
Sihirli bir elle çözülüyordu!
Neşeler içinde çağlar dururken
Bir perî aşkıyla ağlar duruyor.
Al yeşil ipekler bağlar dururken
Siyahlar bürünmüş zavallı gönül!
Unutmaz geçse de sayısız yıllar
Kabrimin üstünde bitse de güller,
O bin bir edâlı eşsiz kadını
Gün başlı, ay tenli fettân yârını
Üstâdım Fehmi Arab’a5
Birleşir döndükçe zaman, yollarımız:
Yollar ki devreder döner kabre iner..
En güzel endâmı saran kollarımız,
Âkıbet çürümüş bir öksüye döner..
Bahtım!6
Bahtım! Bilmem ne’ttim, neyledim ben
sana?
Bir kerecik olsun gülmedin bana!
5
6
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Bu şiir 10.11.1947 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
Yayımlanmış olan bu manzumeyi şair 5.6.1978 tarihinde yazmıştır.

Bir Bayana8
Bu akşam da gezindim o yollarda,
O yollar ki taşır zayıf ve çıplak bellerde,
Bir kimsesiz ve mustarip belde,
Ki inler bugün yabancı ellerde.
Gezindimdi o yollarda, gördümdü sizi,
Takmışken altun kanatlarına neşe
ruhunuzu.
Ah! O rûh ki bu kimsesiz ve mustarip
beldeye yabancıdır.
Bu kimsesiz ve mustarip belde ki rûhumda
bir inleten sancıdır
Gördüm ve istedim ki şöhretle kıvranan,
Nârin ve eşsiz vücûdunuz bir az duyan,
Bir rûh ki o şöhretli vücûdu yıllardır
besleyen
Bu kimsesiz ve mustarip beldeye.. Acısın.

7
8

Bu manzume ilk kez burada yayımlanıyor.
20.1.1942 tarihinde yazılan bu manzume ilk kez burada yayımlanıyor.
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Üstâd Esad Nâib’e9
Evim harâbdır şimdi rûhum serâbdır
şimdi10
Giden bütün sevdiğim hepsi türâbdır
şimdi
Nerdedir cânım annem? Yoksa türâbdır
şimdi?
Kardeş bir yığın toprak, evlâdsa benden
uzak
Yaş sekseni bulmuştur artık çilem
dolmuştur
Gitmeliyim buradan, sormalıyım
babadan:
Nerde benim Gökçen’im? Gökçen sevimli
kızım11
Size gelmek yaklaştı, kardaşlarınla rûhum
Şimdiden vedalaştı Tanrım! Ey ulu Tanrım!
Kalanları sen sakla, geleni de bağışla
Baykuşa
Haykır ve bağır
Hopla ve zıpla
Meşum kuş
Çünkü sesini
Tamusal sesini
Kısacak bir el
Boğacak bir sel
9

7.9.1990 tarihli olan bu manzumenin bir nüshasını bana veren şair, asli nüshasında, ithaf ettiği zata
şöylece seslenmektedir: “Bana millî duyguyu ilk aşılayanlardan biri ve belki birincisi olan aziz ve değerli üstadım Esad Naib Bey’e derin bir saygı ve daha
uzun bir ömür dileğiyle…
Aziz üstad! Bundan iki ay önce memleket haricine
çıkınca, yarısına kadar okuduğumu tekrar okumağa başlamıştım. Bu esnada aşağıda takdim ettiğim
değersiz şiirin ilk mısraları kalbime doğmuştu. Tamamlayarak hürmetle sunuyorum. Kitap İngilizce
yazılmıştır. Yoksa istifade buyurmanız için, değerli
dostum Hasan Çardaklı Bey’le takdim ederdim
efendim, hürmetlerimle… 1990 - Hürmetkârınız:
İnayet Refik.
10 Şair bu beytin dipnotunda şöyle diyor: “Ruhum
gerçekten şimdi bir serap bir heyula gibidir. Bense
ruhsuz bir heykel gibiyim. Artık ayaklarım beni taşıyamaz olmuştur!.”
11 Şair bu beytin dipnotunda şöyle diyor: “Gökçen çok
sevimli bir kızımdı… Çok güzeldi. Kız olarak ilkimdi. Menenjitten ölmüştü. Menenjit zatü’s-sehaya
hastalığıdır. Beni çok ağlatmıştı.”

Yok ki
Çevren sesine
Karanlık gözüne
Ne kadar uygun
Damarlarda akıyor kanlar
Tenlerde yok gibi canlar
Bu ilde her şey durgun
Kalbime12
Rûhumla tev’em
Gündüzleri gölgem
Olan gam.
Gece kalbimde uyur
Ve onun görünmez elleri,
İşitilmez terennümleri
Avutur beni,
Uyutur beni.
Kalbim yâdında mı bilmem!
Doğururken beni annem,
Ne kadar şendin.
Daha yıpranmamış bağrımda
Bir gün… Âh ne tatlıydı o gün!
Doğuvermişti,
Ki bütün neşeni de boğuvermişti..
O, vefâsız bir kadının aşkıydı.
Tutulmuştun sen o fettân kadına.
Ki bugün hiç gelmeyen yâdına
Tutulmuştun da tutsak olmuştun ona.
O fettân kadın bir kuştu;
Bildiğin, görmediğin bir diyâra uçtu..
Kan akıtma yaş yerine
Acır da döner belki yine;
Çünkü bin cilvesi var,
Tanrının bin cilvesi var..
Kim bilir gün doğmadan
Gebe tünden ne doğar.
12 [10.12] Bu manzume Afak gazetesinin 3.11.1954
tarihli yedinci sayısında yayımlanmıştır. Musa Abdüssamet tarafından Arapçaya tercüme edilerek aynı
gazetenin sekizinci sayısının Arapça bölümünde dercolunmuştur. Aslında 1930 yılında yazılan söz konusu manzume 20.2.1988 tarihinde şairin kendisi
tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Bu çevirinin bir
nüshasını vaktiyle yazarı bana sunmuştur.
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Önder SAATÇİ

Operadan Dünyaya Seslenen Türkmen:

İhsan EKBER

Güzel sanatların birçok dalında sanatçılar yetiştirmiş olan Irak Türkmenlerinin değerli sanatçılarıyla buluşmak, onların, sanatlarına ilk adımlarını atmalarının maceralarını kendilerinden
dinlemek, sanata, dünyaya, hayata bakışlarını
öğrenmek için kendilerini zaman zaman ziyaret
ettim. Bazılarıyla da çeşitli iletişim imkânlarıyla
haberleşerek görüştüm. Irak Türkmenlerinin
değerli sanatçılarından biri de operada bizim
sesimizi temsil eden İhsan Ekber’dir. Salgın şartlarında maalesef yüz yüze görüşemediğim bu
değerli sanatçımızla teknolojinin imkânlarını
kullanarak bir sohbette bulundum. İşte her bir
kelimesi, her bir satırı iç dünyalarımızı aydınlatacak o dopdolu sohbetten cümleler.
Sizin için müziğin anlamı nedir, hayatınızda
müzik nasıl bir yer tutuyor?
Bence müzik duyguların ve fikirlerin dışa vurumudur. Bu, sesle olabileceği gibi bir enstrümanla da olabilir. Müzik bazen tek seslidir,
bazen koro hâlinde, bazen de çok sesli. Hatta,
rüzgârın uğultusu, dalgaların sesi, kuşların ötmesi de müziktir. Opera ise bütün sanatların
birleşimidir. Benim için hepsi müziktir, hepsi
değerlidir.
İnsanlık tarihinde müziği nasıl bir yere
oturtabilirsiniz?
Müzik bütün bir dünyayla, hayatla paraleldir
ve ilişkilidir bana göre. Diyebilirim ki müzik
de tıpkı diğer sanat dalları gibi hayatı anlatır.
Mesela dans da böyledir. Her dans hayattan bir
sahneyi aksettirir. Mimari de aynı şekilde… O
da insanların yaşadığı iklimle yakından ilgilidir.
Sıcak bölgelerin mimarisi ile soğuk bölgelerin
mimarisi farklıdır. O bölgedeki insanların ihtiyaçlarına göredir. Müzik de iklimlerden etkilenir. Mesela, sıcak ülkelerin sesleri daha parlak ve
ışıldak, soğuk ülkelerin sesleri daha kalın ve boğuktur. Ancak bundan kötüdür anlamı çıkarılamaz. Bu, tamamen iklimlerin insan üzerindeki
etkisiyle ilgilidir. Fakat soğuk ülke insanlarının
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duygusal olmadığı da düşünülmemelidir. Çünkü ben Polonya’da da Danimarka’da da bulundum. Oraların insanları da çok hassas ve duygu
yüklü. Bu, müziklerine de yansımaktadır.
Kerkük’te geçen yıllarınızı ve Kerkük’te müzikle olan ilişkiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ben her ne kadar Kerkük’ün Çay Mahallesi’nde
doğmuş olsam da kimliğimi, kişiliğimi bulduğum mahalle Kasaphane’dir. Çocukluk ve
gençlik yıllarım bu mahallede geçti. Geniş bir
ailede yetiştim. Çevremde pek çok tahsilli insan vardı. Diyebilirim ki müzisyen bir ailede
yetiştim. Annem de güzel türküler okurdu.
Babam aydın bir kişidir. Güzel bir sesi vardı ve
çok güzel hoyrat okur. Beni müzik konusunda
çok desteklemiştir. Mesela bir gün kendi kendime bir bağlama yapmaya kalktım, teknesi
tahtadan, telleri misinadan. Babam, elimde
bu garip “saz”ı görünce çok gülmüştü; fakat
birkaç gün sonra Kerkük’teki Süryanilere, her
ne kadar gerçek bağlamaya tam benzemese de,
benim için bir bağlama yaptırmıştı… Aynı
şekilde dedem Türk Memed de Kerkük’ün ünlü
hoyrat çağıranlarındandı. Kendisi Erzurum’un
Horasan ilçesinden Kerkük’e göç etmiş. Bu
yüzden ona “Türk” lakabını uygun görmüşlerdi. Ben yaz tatillerinde, dedemin çayhanesinde1
kendisine yardım ederdim. Komşusu olan Bektaş Hünkâr’ın dükkânında ya TRT kısa dalga
radyosundan veya bazı plaklardan, bantlardan
Türk müziğinin en güzel nağmeleri çalınırdı.
Dede Efendi’yi, Münir Nureddin’i, Müzeyyen
Senar’ı, Hamiyet Yüceses’i, Alaaddin Yavaşça’yı,
çeşitli şarkıları, türküleri hep orada dinlemiş
ve sevmiştim. Bu şarkılarla müziği tanımıştım.
Müzik aşkım o yıllarda oluştu. Lise yıllarımda
ayrıca Kerkük’teki Millî Takım’da2 da yer aldım.
Oranın çok özel bir havası vardı. Çok değerli
1 Çayhane: Kerkük ağzında “kahvehane”.
2 70’li yıllarda, Kerkük’te, halk oyunları, müzik ve tiyatro çalışmaları yapan bir sanat topluluğu.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 91  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2021 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

İhsan EKBER
(Tenor)

Kerkük’te doğdu. Öğrenimini Ankara Devlet
Konservatuvarında Işık Kurt, Özgül Tanyeri
ve Necdet Aydın ile çalışarak tamamladı. Şan
eğitimine Nikolo Nikolov, Emilia Petrescu,
Romam Verlinsky ile devam eden İhsan Ekber, ilk kez M.Butterfly operasında Pinkerton
rolüyle Ankara Devlet Opera ve Balesinde
sahneye çıktı., Bugüne dek Ankara, İstanbul,
İzmir, Mersin, Antalya, Samsun Operalarında
ve Avrupa’da bir çok opera sahnesinde La Traviata, Aida, Rigoletto, Il Trovatore, Maskeli
Balo, Don Carlo, Verdi-Requiem, Tosca, M.
Butterfly, Turandot, Alayın Kızı, Mefistofele,
La Boheme, Die Kluge, Carmen, Lucia, Yarasa, Tebessümler Diyarı, Hoffmann’ın Masalları, Cavalleria Rusticana, Palyaço, IV. Murat
eserlerinde rol aldı ve konserler verdi.
1984 Sofya Genç Şarkıcılar Yarışmasında
‘’en iyi arya yorumcusu’’ ödülünü kazanarak
Butterfly ve Rigoletto operalarını oynamak
üzere Burgaz ve Varna Festivallerine davet
edildi.
1987-1988 sezonunda çalışmalarını İtalya’da
Umberto Borso, Arrigo Pola ve Luigi Toffolo ile sürdürdü,Trieste, Parma, Modena ve
Piacenza’da konserler verdi.

1989 yılında 17. Uluslararası İstanbul
Festivali açılış konserinde Verdi Requiem
seslendirdi. Aspendos Festivallerinde Tosca
ve Aida operalarını söyledi; Fransa’da Carassonne Festivalinde dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte Il Trovatore operasında Manrico
rolünü oynadı. Ayrıca Polonya’da bir çok
kez konuk sanatçı olarak Tosca, Mefistofele
ve Il Trovatore operalarında rol aldı ve
Almanya turnesine katıldı, Innsbruck operasında Hoffmann’ın Masalları ve Yarasa
; Lizbon’ da M.Butterfly operalarını söyledi. Ankara Devlet Operasının Danimarka
turnesinde Radames rolünü seslendirdi.
Uluslararası Aspendos, Ankara, Side ve Phasilis Festivallerinde ve yurtdışında Varna,
Burgaz, Carcassonne, AlmaAta ve Split Festivallerine bir çok kez katıldı. Almanya, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Kıbrıs,
Hırvatistan, Polonya, Portekiz, İsviçre, Fransa
ve Avusturya’da senfoni orkestraları eşliğinde
konserler verdi, Hamburg Grosser Saal’de
“Tenorlar Konseri”ne iki kez davet edildi.
Ankara Radyosu Stüdyosunda gerçekleştirilen “Tenorca Türküler” programına söylediği
Kerkük Türküleri ile iki kez katıldı, daha sonra da çeşitli radyo ve televizyon programlarında türküler seslendirdi. Anonim türkülerimizi
orkestra eşliğinde ilk kez seslendiren sanatçı
olan İhsan Ekber, yurt içi ve yurtdışında bir
çok konserinde senfonik orkestra eşliğinde
türküler seslendirdi.
2002 – 2009 yılları arsında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera
Ana Sanat Dalında öğretim elemanı olarak
öğrenci yetiştiren İhsan Ekber hâlen Ankara
Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısıdır ve
senfonik orkestra ve yerel enstrümanlar eşliğinde türkü konserleri de vermektedir.
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hocalar vardı orada, bize rehberlik ederlerdi. Şairler, müzisyenler... Mesela, Şamil Aziz adında
Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsünden mezun
bir büyüğümüz vardı. Ondan nota ve keman
dersleri aldım. Ayrıca birçok enstrümanla da ilk
orada tanıştım: Ud, viyolonsel, kanun, tanbur,
vs… Hatta, bir ara İhsan Çağlayan adıyla Kerkük ve Bağdat’ta klasik Türk müziği (Türk sanat
müziği) şarkıları da okudum. Şöyle bir düşünüyorum, biz Türkmenler gerçekten çok özel insanlarmışız. O devirlerde çok kısıtlı imkânlara
sahip olmamıza rağmen yine de dünya müziklerini tanıyorduk. Ben de hepsini irdeleyip öğrenmeye çalışıyordum.
Operayı, çok sesli Batı müziğini seçmenizde
neler etken oldu?
Opera sanatından Kerkük’teki Millî Takım’da
haberdar oldum. Rahmetli Vecdi Gedikli bana
bir gün, neden operayla ilgilenmiyorsun,
dedi. Bu fikir çok hoşuma gitti. Ondan sonra
operanın ne olduğunu araştırmaya başladım.
Radyolarda müzik dinlerken acaba bu çalınanlardan hangisi opera olabilir, diye düşünmeye
başladım. Diyebilirim ki müzik yolculuğum
orada başladı. Bu arada, kasetlerden, plaklardan, çeşitli radyolardan hem Türk müziği hem
de farklı etnik müzikler dinliyordum. Bu arayışım bir ideale dönüştü ve Türkiye’ye gidip
konservatuvar eğitimi almaya karar verdim.
Zaten Türkiye’ye karşı bir sempatimiz de var.
Anavatana geldikten sonra merhum İsmet Hürmüzlü ile görüştüm. Onun öncülük etmesiyle
konservatuvar sınavlarına hazırlandım. Bana
özel bir sınav açtılar. Sınavda meşhur Azerbaycan türküsü “Fikrimden geceler yatabilmirem”i
seslendirdim.
Belirli kriterleri geçmişim olmalıyım ki konservatuvara alındım. 1982 yılında mezun oldum.
Opera’da solist sanatçı oldum. Yurt içi ve dışında temsillerde rol aldım. Konservatuvarda hocalık ettim. Öğrencilerimi hâlâ takip ediyorum.
Bugüne kadar ne gibi çalışmalarda bulundunuz?
Ben bir söz vermiştim kendime. Anonim türkülerimiz için, onları dünyaya duyurmak için
ne yapabilirim diye düşündüm. 90’lı yıllarda eşim Prof. Binnur Ekber’in piyanosuyla
türkülerimizi söylemeye başlamıştık. İhsan
Doğramacı’nın köşkünde özel bir toplantıda
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bir türkümüzü icra etmiştim. Benim Türkmen
olduğumu bilmiyorlardı. Ama Doğramacı beni
tanıyordu. Benimle hep ilgilendi. Ona dedim
ki anonim türkülerimizi orkestra eşliğinde icra
edelim. Fakat engeller çıktı. Diyalogumuz kesildi. Ama ben yine de elimden geldiğince, kendi
imkânlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii, ben bir icracıyım. Albüm yapmak için bir
kompozitör lazım. Bir de finans… Opera’da zubun-ceket3 giyerek orkestra ile “Altun Hızma”yı
seslendirdim… Ayrıca Anadolu türkülerine de
orkestra eşliğinde konserlerimde yer verdim.
Bunun yanı sıra, Kerkük türkülerini otantik
sazlar eşliğinde de icra ettim. Türkmen Üçlüsü
topluluğunu kurdum. TRT’de türkülerimiz ile
ilgili radyo ve televizyon programlarına katıldım. Türkmeneli yöresinin türkülerini hem yurt
içinde hem de yurt dışında çok faklı ülkelerde
de icra ettim. Yurt dışı konserlerimde mutlaka
türkülerimizden örnekler seslendirmeye gayret
ettim ve çok güzel geri dönüşler aldım.
Irak Türklerinin halk müziğini Türk müzik
sanatı içinde değerlendirir misiniz?
Halk müziği hep birbirinden esinlenir. Çünkü
kulaktan kulağa yayılır. Kerkük’e yakın yerler
Doğu Anadolu, Urfa, mesela buralarda birbirinden etkilenme vardır. Hem müzikte hem
şivede. Elazığ için de aynıdır. Bana sorarsanız,
Azerbaycan’la da benzerliklerimiz var. Kerkük
sanatçıları, mesela, Reşit Küle Rıza Azerbaycanlılarla temasta bulunduğu için oradan etkilenmiştir. Eski dönemlerde de radyo ve plaklardan etkilenmeler olmuştur. İzzeddin Nimet
de bizim yörenin ağzı ve tavrıyla bir Anadolu
türküsü “Nerdivannan tıkır mıkır enerken”i
söyledi. Küzeci de Anadolu türkülerini kendince yorumladı. Türküler iç içedir. Bizim ayrı bir
ritmimiz, ayrı bir ağzımız var. Bizim tavrımız
doğal olarak kendimize özeldir. Bu, yöreyle de
ilgilidir. Bu yüzden Anadolu’dakiler bizim gibi
söyleyemez. Bir sanatçı bir yöreyi icra edecekse o yörenin geleneklerini, ortamını, acılarını,
yemeklerini bilmeli. Çünkü insanın yaşadıkları
insanın bedenine de yansır. Sonuçta, Kerkük
türküleriyle Anadolu’nunkiler çok farklıdır.
Irak Türklerinin folklorik müziğini canlı tutmak ve yaşatmak için ne gibi tavsiyeleriniz
olabilir? Mesela, Kerkük’te bir konservatuvar
3 Kerkük yöresinde erkeklerin folklorik kıyafeti.
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açılabilir mi?
Türkmeneli yöresinde “hoyrat geleneği” çok
önemlidir. Oradaki sanatçılarımız müziğimizi
yaşatıyor. Ancak gençler bu özel kişilerden ders
alıyorlar mı? İşin köküne iniyorlar mı? Bu yeterli mi? Bence gençlerin eğitilmesi lazım. Birkaç
hoyratı birinden dinleyerek gelişemez. Eğitimsiz hiçbir şey yapılmaz. Çok iyi doktorlarımız
mühendislerimiz var ama eğitimli sanatçımız
az. Çünkü bu işin eğitimini veren kurumlarımız yok. Yakın zamanda Kerkük’te bir konservatuvar kurulmasının çok yerinde olacağı
düşüncesindeyim. O zaman yetenekli gençlerimizin titri ve icrası da farklı olur ve bizi daha iyi
temsil ederler.
Sizce, Irak Türklerinin var olma mücadelesinde müzikten yararlanmaları mümkün
müdür? (Müziğimizin bir kültür aracı olarak
tanıtımda kullanılması gibi hususlardaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Bu husustaki daha başka tavsiyelerinizi de belirtiniz lütfen.)
Irak Türkleri arasından çok önemli sanatçılar
yetişmiştir. Yalnız müzik değil resim, edebiyat
gibi alanlarda da tanınmış sanatçılar var. Sanatımızın tanınması için lokal (yerel) olmamalıyız. Uluslararası olmalıyız ki dünya bizi bilsin,
dinlesin. Kendinizi dünyaya tanıtmak isterseniz
onların dillerini öğrenip onların kültürlerini
öğrenmelisiniz. Bunun da yolu sanattır. Bu da
eğitimle olur. Siyaset bir yere kadar. Ancak daha
fazla sanatçımız olsaydı, ressamımız olsaydı bugün çok farklı bir yerde olurduk. Bir gün inşallah birileri çıkıp bu konuya el atar.
Günümüzde, Türkiye’de ve dünyada müziğe
yaklaşım nasıldır?
Müzik her zaman vardır ve hep var olacaktır.
Hangisinin öne çıkacağı o ülkenin kültürü ve
gelişmişliğiyle ilgilidir. Mesela Afrika hangi
konuda geri kalmışsa sanat da o oranda geridir. Bir ülkede açlık sefalet varsa müzik de ona
yansır. Dilerim daha iyi olsun. Dilerim ki halkımız daha iyi günlere kavuşur ve bu iyileşme
sanatımıza yansır. Siz iyi bir şey sunarsanız o
dinlenir. Nasıl ki iyi bir yemek verirseniz o iyi
karşılanırsa müzik de öyledir. İnsanlar müzik
konusunda muhafazakâr olmadıktan sonra
her müziğe açık olur. Açık da olmalıdır. Sosyal
medya ve televizyon da bunu etkiler. Şimdi
dünyanın bütün yemeklerini bulduğunuz gibi
bütün müziklerini de buluyorsunuz. Biz de

müziğimizi iyi icra edersek insanlar bunu dinler. Asil bir müzik asla ölmez.
Dünyada ve Türkiye’de farklı müzik türlerinin birbiriyle karılması müzikal açıdan ne
gibi sonuçlar doğurmuştur?
Bu konuda kendimden örnek verebilirim: Türkülerimizde farklı bir icram var. Biz operada
mikrofon kullanmayız. Türkülerimizi orkestrayla birlikte bir türkücü gibi söylerseniz sesiniz bir metre ileri gitmez. Ben düşündüm: Ne
yapmalıyım ki orkestranın üstüne çıkmalıyım
sesimle? Hem orkestranın üstüne çıkacak hem
de türkünün tınısı kaybolmayacak. Bu hususta epeyce çabaladım ve sonunda farklı bir yorum, farklı bir teknik geliştirdim. Takdir edilip
edilmeyeceği zamanla görülür.
Bundan sonra ne gibi çalışmalar planlamaktasınız?
Dünya zor bir dönemden geçiyor. İnşallah yakında “corona” salgınından kurtuluruz. Şimdilik her şey durma noktasında. Konserler,
operalar zoraki yapılıyor. Hayırlısı... Benim
esas alanım sestir. En iyi yapacağım şey öğrenci yetiştirmek. Hâlâ online eğitim yapıyorum.
Keşke bir gün gerçekten Türkmenlerle birlikte
çalışmak imkânım olsa…
Irak Türklerine son sözünüz ne olabilir?
Biz Türkmenler çok özel insanlarız aslında. İyi
insanlarız da. Orada yaşadıklarımızdan ve ailelerimizin yaşadıklarından dolayı hassas ve alınganız. Eli kalem tutan kişilerimiz çok. Fakat nedense ayrımcılık yapıyoruz. Sanatçının herkese
el vermesi gerekiyor. Bu bir insanlık görevidir.
Aslında hangi milletten olursa olsun bunu yapmalıdır. Ama Irak Türkmenlerini düşündüğünüzde onlara yardımcı olmalıyız. Türkmenlerin
Irak’ta birleşememesi hiç hoş değil. Aslında
Türkmenlerin ileriye atılabilmesi için her şeyimiz var. Fakat ayrımcılık bunu engelliyor. Eğitimimizde sorun var. Birlik ve beraberlik taraftarıyım. Bir de eğitim. Kız olsun erkek olsun,
kabiliyetli çocuklarımızı bulup çıkaralım. Sanatın her dalında, müziğin her dalında sanatçı
yetiştirelim. Şunu söylemek isterim: Doktorlarımız, mühendislerimiz çok. Hepsi tamam. Politikacı da yetişecek. Kimse bunu inkâr edemez.
Ancak bana göre, hiç kimse Irak Türkmenlerinin sesini dünyaya duyurmada bir sanatçı kadar
etkili olamaz.
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Fevziye HASASU

Katliamı Gördüm
15 Mayıs 1959
Kerkük’ün iklimine göre, yaz mevsimi Mayıs’ta
başlar. Kavurucu bir yaz mevsimi yaşıyoruz bu
sene. Sabahın serinliği içinde neşeyle okula
geldim. Okulun avlusundan geçerken sulanmış kerpiç döşeli avlunun hem serinliği hem
de kokusu içimi ferahlattı. Sınıf daha da serindi. Kalın kaya kireç duvar, gece serinliğinin tamamını içinde tutmuş, gün ışığına direniyordu. Kerkük kalesinin Tâhire kız ilkokulunun
dördüncü sınıfındayım. Pencere kenarındaki
sırada yerimi aldım. Kazancılar mahallesinden
ritmik bakır dövmelerini ve kazanlara vuruş
sesleri gelmeye başlamıştı bile. Bu tak-tuk
sesleri gün boyu devam ederdi. Ama ne rahatsızlık verirdi ne de derse yoğunlaşmamızı bozardı. Çevrenin bir parçası olarak içselleşmişti!
Elimi yanağıma destek verip pencereden
Kerkük’e kuş bakışı bakıyorum. Havice1 Garajı
yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Gözüm oradan yıkık Taşköprü kalıntılarına kayıyor. Köprü
ayaklarının dibinde biriken cılız arkın sularına.
Birazdan kaçamak yapan erkek okul öğrencilerinin neşeyle serinleyecekleri yer haline gelecek!
Bakışlarım Hasasu’yu takip ediyor. Alabildiğine
güneye doğru iniyor. Geniş mi geniş. Yukarılarda birikmiş yağmur sularını taşıyan ince bir
arkın dışında, hep iri iri çakıl taşları görüyorum. Gün ışığının çakıl taşları ile dansından
oluşan gölge oyunlarını ilgiyle izliyorum.
Sınıf doluşmaya başladı. Zil çalmak üzere derken içeri Sit2 Süheyla daldı “biliyorsunuz
kızlar iki ay sonra 14 Temmuz devriminin
1. Yıldönümünü kutlayacağız. Birçok etkinlikler yapılacak. Biz de okul olarak bu
1
2
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Havice: Kerkük’ün bir ilçesi.
Sit: Bayan öğretmene hitap şekli.

etkinliklere bir neşid3 ve dans gurubuyla
katılacağız. Kim katılmak ister?” diyerek
gözlerini benim üzerime dikti. Okuldaki performansımdan olacak ki benden katılmamı
istiyordu Sit Süheyla. Ben de sabahın neşesi
içinde bu isteğe birkaç kızla parmağımızı kaldırdık. “Güzel” dedi Sit Süheyla “ben diğer
sınıflara da uğrayacağım. Seçeceğim 10-15
kız ile bugün beden dersinde çalışmaya başlayacağız.” Sonra bana bakarak “sen de benim yardımcım olacaksın” deyip koşar adım
diğer sınıflara yöneldi.
Sit Süheyla kalede yaşayan Hristiyanlardandı.
Onlara kale Hristiyan’ı denirdi. Kalede mahalleleri ve kiliseleri vardı. Diğer kale Hristiyanları gibi ana dilleri Türkmenceydi. Yahudiler,
komşu mahalle Piryadi’de otururlardı. Ama
onlar 1948 olaylarında İsrail’e göç etmişler.
Giderken eşyalarını bizimkilere satmışlar. “Biz
size sattık, siz kime satacaksınız?” demişlermiş! Bizimkiler de o zaman bu laflara bir anlam verememişlermiş!
14 Temmuz darbesinin 1. yıldönümü kutlanacaktı. Bu krallığın devrilmesinin ilk
yıldönümü kutlamasıdır. Gerçi Türkmenler
genç kralın öldürülmesine çok üzülmüşlerdi. Ona karşı bir sevgi ve sempatileri vardı.
Özellikle kadınların. Terecelerdeki4 dantelli
raflarda hala duruyordu Kral Faysal ve Irak
bayraklarının süslediği yaldızlı porselenler.
Bu sempatinin belki de en büyük nedeni,
genç kralın Türk prensesi Fadıla5 ile evlenecek olmasıydı.
3
4
5

Neşit Okullarda okunan milli marşlar.
Terece: Kalın duvarlar içerisine yerleştirilen dolaplar.
Fadıla: Osmanlı prensesi. Kral Faysal ile nişanlı
idi. Daha sonra, eski Başbakanlardan Suat Hayri
Ürgüplü’nün oğluyla evlendi.
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Kaledeki evimiz. Arkası Danyal Peygamber Camisi

12 Temmuz 1959
Kutlamalara 2 gün kaldı. Şehir, bir bayram
havası içinde şenliklere hazırlanıyor. Kimsenin
cumhuriyet karşıtlığı gibi bir derdi yok. Herkes
cumhuriyeti kanıksamış durumda. Ama rekabet şehrin etnik kimliği üzerine! Molla Mustafa Barzani’nin Rusya’dan döndükten sonra,
Kerkük’e yaptığı ziyaret, halkı kışkırtmış ve
şehirdeki etnik çatışmaları tetiklemişti. Şehrin
kimliği üzerine mücadeleye hız vermişti. Rekabet; şarkılarda, afişlerde hatta dükkân ve çayhanelerin tabelalarında kendini gösteriyordu.
Herkes kendi rengini şehre vermeye çalışıyordu.
Türkmenler bunu geçmişteki egemen kültürlerinden güç alarak yaparken, Kürt militanlar,
hükümet içinde yuvalanan sol militanlarından
destek ve güç alıyordu. Bu güçten aldıkları
Kaba kuvvete güveniyorlardı. Ayrışma yakalara takılan rozetlerde bile kendini gösteriyordu.
Militanlar güvercin rozeti takarken, Türkmenler sapan rozeti takıyordu. Araplar kedi. Sapanla vurulan güvercinler kediye yem olacaktı!
Tatil başlar başlamaz, biz seçilen kızlar, 14
Temmuz etkinliği için heyecanla, şevkle ve
severek çalıştık. Konsept; platformu süslenmiş

askeri bir loder6 üzerinde kelebek dansı yaprak, Arapça ve Türkmence şarkı söyleyerek,
rengârenk giysilere takılmış saydam kanatlarımızı çırparak ve Türkmence neşid okuyarak,
kentimizin kimliğine katkıda bulunacaktık.
İşte bu bizi heyecanlandırıyordu ve körpecik
yüreklerimizi gurura boğuyordu!
Son provayı yapıyorduk. Loderimiz süslenmiş ve afişlerle donatılmıştı. Platformun sırtına çıkarak başarıyla son çalışmamızı yaptık.
Tekrarladık, Sit Süheyla’nın mülahazalarını
dinledik, hatalarımızı düzelttik. Herkes çok
yorulmuştu. “Aferin kızlar” dedi Sit Süheyla. “Hatasız son provanızı yaptınız. Şimdi
evlerimize gideceğiz. Yarın dinleneceğiz. 14
Temmuz sabahı okulda toplanıp buraya geleceğiz. Herkes kendi elbisesini alsın, yıkasın, ütülesin ve sabah beraberinde getirsin.”
Birer kelebek gibi soyunma odasına gittik ve
askeri ciple evlerimize dağıldık.
13 Temmuz 1959
Gece uykumda bir kelebek gibi uçup neşit
söylüyordum! Sabah yine parmak uçlarıma
basarak evin avlusunda dolaşıp, kahvaltı ha6

Loder: Sal. Büyük makineleri yüklemek için çekici
arkasına takılan platform.
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ti. Dükkânların kapıları Abdülkerim Kasım9
portreleri ve renkli afişlerle bezenmişti. Her
yerden davul zurna ve müzik sesleri geliyordu.
Türkmen gençlerinin çoğu mavi renkte zubun10 ceket diktirmiş, beyaz börkünü11 başına geçirmiş, camadanını da omuzuna atmıştı.
Akşam serinliği ile birlikte, şenliğin temposu
daha da artacaktı. Öbek öbek halay tutanların yanında, aileler çoluk çocuklarıyla beraber,
şehrin parklarındaki çimenlere serilmiş, mevsimin gözde meyvesi, kavun ve karpuz keyfi
yapıyorlardı.

Tahire
İlkokulu’ndan
Havice Garajı
ve Hasasu

zırlamasına yardımcı oluyordum. Kapı çalındığı zaman, bir kelebek hızıyla kapıya ilk
koşan ben oldum. Kapıda Sit Süheyla duruyordu. Annem de kapıya gelmişti, “günaydın
Sit Süheyla, buyurun içeri” dedi annem.
“Fevziye’yi almaya geldim” dedi Sit Süheyla ve ekledi “yarınki gösteride aksesuarları
zenginleştirmek için Suk Asri’ye uğrayacağız. Birkaç kolye ve bilezik lazım kızlara”
dedi. Kısa bir süre sonra Sit Süheyla’yla koşar
adım kale merdivenlerinden inip köprü üzerinden Suk Asri’ye7 giriyorduk.
Suk Asri yeni yapılmış açık bir çarşıydı. Atlas
caddesi ve Mecidiye Bahçesine açılan iki kapısı vardı. Trafiğe kapalı olan bu çarşının bir
kısmını da kuyumcular işgal ediyordu. Bizimkilerin de kuyumcusu olan Abdullah Altuncunun8 dükkânına girdik. Amacımızı anlatır
anlatmaz, “buyurun istediğinizi alın, bu aşta
bizim de tuzumuz olsun” dedi Abdullah Altuncu. Çok geçmeden ne bir senet ne de bir
teminat olmadan, bir kutu takıyla çıkıyorduk
kuyumcu dükkânından!
Şehir tam bir şenlik içindeydi. Hazırlıklar
tamamlanmış, caddeler taklarla süslenmiş7
8
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Suq-asri: yeni çarşı. Atlas cad. ile mecidiye caddesini
bağlayan dükkanlar gurubu
Altuncu: Altıncı, kuyumcu.

14 Temmuz 1959
Sabahın ilk ışıklarıyla yataktan ayaklandım.
Gece hayal ve rüyalar arasında geldim gittim.
Gösteri giysilerimi bir daha gözden geçirdim.
Tekrar ütüleyip katladım. Evde dolaşırken
okuyacağımız neşidleri mırıldanıyordum.
Öyle ki hane halkı bile neşidleri ezberlediler!
Diğer ekip arkadaşlarım kızlar da aynı heyecanda olmalılar ki, hepimiz zamanından yarım saat önce okuldaydık.
Biraz sonra Sit Süheyla belirdi. “Haydi, kızlar
neşidlerimizi dans ederek bir daha gözden
geçirelim. Bir, iki, başla...” Sit mutluydu
“aferin kızlar. Firesiz ve hatasız bir prova
oldu. Şimdi kaleden inip askeri inzibat kışlasına gideceğiz. Zamanı gelince de konvoyla beraber Atlas Caddesine çıkıp şehri dolaşacağız. Tamam mı?” hepimiz bir ağızdan
“tamam Sit” dedik.
Kaleden inip köprüden geçerek Atlas caddesine ilerledik. Eski köprü kalıntıları dibindeki su birikintileri buharlaşmış, Hasa suyunun
cılız ırmağı nefes çekişiyor. Koca çayda iri iri
çakıl taşları, Temmuz güneşi sıcaklığını olanca gücüyle şehre yayıyor! Ama Temmuz’un
bu kavurucu sıcaklığı bizi hiç ırgalamıyordu.
Bütün duyularımız yapacağımız kelebek dansında ve okuyacağımız Türkmence neşidlerde!
9

Abdülkerim kasım: 14 Temmuz 1958 de ırakta kraliyet rejimini deviren darbe lideri.
10 Zubun: Zıbın. Önü açık uzun yelek. Türkmen milli
giysisi
11 Börk: Beyaz iplikten yapılmış başlık. Milli giysinin
öğelerinden.
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Askeri İnzibat12 Atlas caddesinin orta mesafesindeydi. Oraya varıncaya kadar birkaç süslenmiş takın altından geçtik. Askeri İnzibat
sahasına girince süslü püslü aracımız bizi bekliyordu. Artık inkıtaları oynuyorduk. Birazdan
konvoyumuz kalkacaktı.
Biz İnzibat kapısından çıkmadan platformda
yerlerimizi almış, kanatlarımızı çırparak neşitlerimizi okumaya başlamıştık. Aracımız bir
yerinden konvoya katıldı. Konvoy kalabalıktı.
Guruplar ya yaya veya seyyar araçlarla yürüyüşe katılıyordu. Müzik, davul zurna, slogan ve
danslarla ağır ağır ilerliyordu. Kapıdan çıkar
çıkmaz da sel gibi alkışlar ve gök gürlemesi
gibi helhelerle13 karşılaştık. Atlas caddesi çok
kalabalıktı. Zaten bütün şehir yollardaydı. İnsanlar ya yürüyüşte veya kaldırımlardaydı.
Bayat çayhanesinin önünden geçerken, kalabalık bir camadanlı14 gurup tarafından tezahüratla karşılandık. Biz de buna karşılık hançerelerimizi parçalarcasına bağırıyorduk: “milli
milli millisen, millisen..” Heyecanımız artıyordu. Şehrin rengini katılanlarla, söyleyenlerle ve alkışlarla hep beraber bir bütün olarak
kanıtlamanın beraberliği içindeydik.
Sadettin çaycı çayhanesinin önüne geldiğimizde, tanıdık yüzlerle karşılaşıyorduk. Alkış tufanına karşı biz de sesimizi tizleştirerek
bağırıyorduk: “Kerküklüyüğ Kerküklü,
dostlar şad düşman yüklü…” Birden karanlık bir el iki el ateş etti. Aniden ortaya atılan
militanlar ve halk direnişçileri15, takları parçalamaya başladılar. Ahşap iskeletlerin içinde
sakladıkları sopaları adamlarına dağıtıp halka ve dükkânlara saldırmaya başladılar. Artık
konvoy dağılmıştı ve insanlar belirsiz yönlere
kaçışmaya başlamışlardı... Can pazarı yaşanıyordu. Herkes şok olmuştu. Ne yapacağını şaşırmış, durumu kavramaktan acizdi. Bir gurup
gözü dönmüş güruh hariç. Onlar organize bir
12
13
14
15

İnzibat: Askeri zabıta.
Helhele: Zılgıt.
Camadanı: Börk üzerine başa sarılan sargı. Poşu.
Halk direnişçileri: Komünist örgütler tarafından kurulan milis kuvvetler.

şekilde silah ve sopalarla dükkânları yağmalıyorlardı ve şaşkın kalabalığa saldırıyorlardı.
Biz de aracın sırtında saklanacak yer arıyorduk. Neşitlerin yerini çığlık ve gözyaşı almıştı.
Loder şoförü ani bir hareketle Askeri İnzibatın
Atlas Caddesi üzerindeki kapıya yöneldi. Bir
hamlede İnzibathane sahasındaydık. Korkuyorduk. Ağlıyorduk. Şokun ötesinde bir şok
içindeydik! Bizi bir odaya aldılar. Üzerimizdeki takıları çıkarıp kutusuna koyup bize verdiler. Çay ve su ikram ettiler. Bizi sakinleştirmek için çaba gösterdiler. Kendimizi güvende
hissetmeye başladık ama dışarıdan gelen bağrışma ve silah sesleri, dışarısının hiç de tekin
olmadığını gösteriyordu.
Ara sıra içeride subay ve askerler arasında konuşulanlar kulaklarımıza takılıyordu:
“Çaycı Osman’ı öldürmüşler”, “karakolu
basıp bütün silahları yağmalamışlar”, “kışlanın da silah ambarını basmışlar.”, “Ata
Hayrullah’ın evini basıp kardeşiyle beraber götürmüşler.” Küçücük yüreklerimizin
taşıyamayacağı şeylerdi duyduklarımız. Hele
“kalede isyan çıkmış diyorlar. Albay Abdullah Abdülrahman isyancıların başındadır.”
demeleri, havsalamızın alamayacağı cinstendi.
Birbirimize sarılıp ağlaşmaktan başka çaremiz
yoktu. Sit Süheyla da tir tir titriyordu. Ama ara
sıra bizi sakinleştirmeye çalışıyordu: “kızlar
korkmayın. Askerler bizi koruyor ve olaylar
yatışınca bizi evlerimize bırakacaklar.”
Her türlü iletişimin imkânsız olduğu bir ortamda belirsiz bir bekleme sürecine giriyorduk. Şoktaydık, yorgunduk. Hala olan bitene bir anlam veremiyorduk. Anne kucağına
en muhtaç olduğumuz anda annelerimizden
uzaktık. Annelerimiz de bizden uzak ve bihaber. Mutlaka onların tedirginlikleri daha
beterdi. Nerde olduğumuzu, başımıza neler
geldiğini bilmeleri imkânsızdı. Birbirimize
sokulduk. Kimimiz iç çekiyor kimimiz de uykuya teslim oldu. Aylar ağırlığında dakikalar
yaşıyorduk!
Bin yıl sonra! içeri bir subay girip müjdeyi ve-
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riyordu “kızları hazırlayın, onları eve bırakacağız.” Hep birden canlanmıştık. Küllerimizin arasından silkinerek, tekrar ailelerimize
kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya başlıyorduk. Hepimiz askeri bir cipe doluştuk. Önde
de bize gelen Arap subay oturuyordu. Gecenin
yarısıydı İnzibathane’den çıktığımızda. Yollar
karanlıktı. Elektrikler kesilmişti. Dükkânların
eşyası yollara saçılmıştı. Her şey tarumar olmuştu. Taklar parçalanmış, süsler, afişler yerlere serpilmişti. Ara sıra karanlığın sessizliğini
bozan militanların mermi sesleri ve naraları
gelince, Arap subay: “korkmayın, bir şey
olmaz.” diyerek titreyen vücudumuza moral
vermeye çalışıyordu.
Nihayet kaleye tırmanıyoruz. Bildik evleri
görmek az da olsa sevinç kaynağımız. “Anne
ben geldim, açın kapıyı…” ve kapıda patlayan yumruk sesleri bomba gibi düşüyor gecenin sessizliğine. Kapıyı dövmeye bütün kızlar
eşlik ediyor. “Anne aç…” içeriden sesimi almış olmalılar ki bir şeylerin kapı arkasından
sürüklendiğini duymaya başladık. Korunma
refleksi olarak evdeki bütün masa ve sandalyeleri kapı arkasına toplamışlar meğer!
Sahrada bulunmuş bir su damlası gibiyim.
Herkes bana sarılıyor, öpüyor, kokluyor ve
ağlıyordu. Babaannem durmadan tekrarlıyordu: “Allah’ım şükürler olsun, kızımızı bize
geri verdin.” Sabah amcam beni kucaklarken
“amca bu saatte bu takunya sesleri neyin
nesi?” diye şaşkınlıkla sordum. “Gel benimle” dedi Sabah amcam. Elimden tutup beni
dama çıkardı. Kalede tek tük yabancı evler
vardı. Oradan kuyruklu yıldızlar gibi ateşler
yükseliyordu. “İşte duyduğun takunya sesleri bunlar!” O gün ilk defa silah ve mermiyle
tanıştığım gün olacaktı!
Herkes benim Askeriyede duyduklarımı endişe ile dinledi. Duyduklarımı kanıtlarcasına
annem, “Osman’ın ablası nedime bacı, gece
boyu sokakta yürüyerek feryat ediyordu:
Osman’ımı öldürmüşler diyordu!” Kadın ne
evde durabiliyor ne de kaleden inebiliyordu!

15 Temmuz 1959
Çok korkulu ve stresli bir günden sonra ev
halkı çok yıpranmıştı. Avluda serilen yer yataklarına bırakılan yorgun gövdelerimizi sabah
serinliği sarmalayınca, herkes dünün bir kâbus
olduğunu sanarak derin bir uykuya dalmıştı
ki, kapıyı döven yumruk sesleri, bunun bir
kâbus olmadığını, gerçek bir trajedinin içinde olduklarını ve bu trajedinin merkezinde
de kale Türkmenlerinin olduğunu anladı. Sokakta dolaşan bir gurup genç sırayla kapıları
yumrukluyorlar ve avaz avaz bağırıyorlardı:
“evlerinizi terk edin. Kaleden inin. Yanınızda hiçbir silah taşımayın. Kale uçaklar
tarafından bombalanacaktır!” Çaresizlik
içinde ne yapacağımızı şaşırmış durumdaydık.
Sonunda, “iyisi mi hepimiz Reşit Dayımın
evinde toplanalım” dedik. “Hem bütün aile
beraber oluruz hem de orası büyük ev ve
çıkmaz sokakta!” Bir anda Reşit Dayımların
yolunu tutuyorduk.
Aynı telaş ve çaresizlik dayımlarda da vardı.
Başka akrabalar da gelmişti. Annem kimi aranabilecek kişileri saklamaya koyuldu. Kimisini yataklar arkasına, kimisinin yerini kamufle
ederek. En sonunda da 14 yaşındaki Hassun’u
çocuk beşiğine yatırarak! Erkekler de aralarında toplanmışlar kendilerini nasıl savunabilirler
diye fikir üretiyorlardı. Bunca erkeğin yanında
yalnız bir köhne tabanca ve iki şarjörlük mermi vardı! Birisi önerdi, “ana kapının yanındaki tuvaletin damında su kaynatalım. Eve
saldıran olursa üzerlerine boca ederiz!” Hemen de işe koyuldular. -o zamandan beri örgütsüz toplum niteliğimizi devam ettiriyoruz!Çok geçmeden yine malum güruh sokakları
dolaşıp evleri yumrukluyorlardı: “evleri boşaltın, kaleden inin. Erkekler İmam Kasım16
Karakolu bahçesinde toplansın! Uçaklar
kaleyi bombalayacaklar!” çağrıya uyup kaleden inmekten başka çare kalmamıştı. Her
gün defalarca aşındırdığımız o kale basamaklarından, en hüzünlü pabuç darbeleriyle ağır
ağır iniyorduk. Erkek, kadın ve çocuklar. Boyunlarımız bükük gözlerimiz donuk ve bo16 İmam Kasım: Kale eteğinde bir mahalle.
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Kerkük Kalesi’nde ilkokul

ğazlarımız düğümlü! Yol boyunca ve aşağıda
başıbozuk gençler duruyordu. Ellerinde ipler
zaman zaman aleyhte tezahürat yapıp bizlere
laf atıyorlardı. Babam inerken birisi “aha bu
Memet Kalayı’dır. Götürelim onu” dedi,
diğerleri hemen karşı çıktı: “bunun gözleri
mavidir. Mutlaka Ermeni’dir. Dokunmayın
ona!” mutlaka bu güruh başka mahallenin
pisliğiydi. Yenik bir ordu gibiydik ve kalemizi
terk ediyorduk. Kendimizi zor kurtardık bu
karanlık çemberden.
İmam Kasım’da bir akrabamız vardı, onlara
gidelim dedik. Mahalle, genelde Kürt vatandaşların oturduğu bir mahalledir. Dolayısıyla
orada sokağa çıkma yasağı yok gibi. Gittiğimiz ev sahibi de tedirgindi. O da bizim gibi
şaşkınlık içindeydi. Anonslar erkeklerin İmam
Kasım Karakol bahçesinde toplanmalarını
istiyor. “Gitsinler mi? Giderseler ne olur?
Gitmezlerse sorumlu olmazlar mı? Belki de
kaledeki isyancılar bunlar derler!” Herkes
bu soruların cevabını arıyordu. “Üst sokakta bunların karargâhları var. Oraya gidip
durumu öğrenmek isabetli olur.” Dedi ev
sahibi akrabamız. Diğeri de “oraya kadınların gidip sormaları daha güvenli olur.” tavsiyesinde bulundu. Bu gibi konuları annem
iyi becerdiği için hemen öne atıldı. Yanına ev
halkından bir kadını ve beni alarak tarif edilen
yere gittik.

Kapısında sevimsiz yüzlerin toplandığı bir
eve geldik. O sevimsiz yüzlü gençlerden biri
çivi çakılmış kanlı bir sopayı yıkıyordu. Şaşkın bakışlarımızla bakışları çakışınca, iğrenç
bir sırıtmayla “bu Türkmenlerin kanıdır”
dedi. Oradan süratle uzaklaşırken, yanımızdaki kadın anneme birilerini göstererek “işte bu
herif” der demez annem o herife doğru koşar
adım ilerledi: “molla sen misin?” diye hayretle sordu. Sonra yalvararak “kurban olayım
molla, sen bizimkileri iyi biliyorsun. Böyle
şeylerde tasları tarakları olmaz.” Annemin
molla dediği kişi, Süleymaniye17’den 4-5 yıl
önce gelip Danyel Peygamber Camiinde hocalık yapan bir adam. Evimizin peygambere
komşu olmasından dolayı mollanın öğle ve
akşam yemeği bizden giderdi. Annem de bu
hukuka dayanarak hem ümitlendi hem de rica
etti. “Tamam tamam” dedi molla öğrendiği
kırık Türkmenceyle, “gidip karakola teslim
olsunlar. Onların iyiliği içindir bu. Ben onları kollarım! Aha buraya yazıyorum!” boğulmaktan kurtulmak isteyen yılana sarılır misali annem mollaya inanmak istiyordu. Hem
mantığı hem de gönlü bunu istiyordu! Başka
çaresi de yoktu zaten. Oysaki molla kara yılanın ta kendisiydi ve devrim karşıtlarına merhamet yok ekolunun militan savunucusuydu!
Evdekiler kapıda bizi bekliyorlardı. Gözle17 Süleymaniye: Kerkük’e komşu il.
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rindeki merak, ta uzaklardan fark ediliyordu.
Annem konuşma mesafesine yaklaşınca babaanneme acıklı bir muziplikle “abla biliyor
musun kim çıktı o sorumlu kişi? Bizim
molla!” “Deme kız. Ensesine vursaydın o
mendeburun. Gözünde dursun onca tuz ekmek”. “Diyebildiğimi söyledim abla, inşallah bir işe yarar. Erkeklerimiz İmam Kasım
Karakoluna gitmeliler. Başka çareleri yok!”

kenceyle öldürüyorlarmış. Diri diri araba arkalarına bağlayıp sürüklüyorlarmış! Hasasu’da
terkedilmiş bir sürü işkenceyle öldürülen ceset
bulmuşlar! “Allah’ım nasıl bir kâbus bu?”
Ara sıra da babaanneye gidiyorum, bir şeyler
yedirmeye çalışıyorum. Ama nafile! Ancak bir
yudum su içerdi ve saçlarımı okşayıp mırıldanırdı “Allah’ım bu kimsesizlerin yüzü hürmetine, ey kimsesizler kimsesi!”

Erkekler birer birer Karakol yolunu tuttular,
yetmişlik büyük babam, babam, üç amcam ve
diğerleri. Babaannem arkalarından baka kaldı
ve çöktüğü yerden kımıldamadı. Gözleri gökte dudakları dua okuyordu. Ara sıra da sesini
duyuyorduk, “hasbünallah ve nimel vekil.
Allah’ım bunları sana emanet ediyorum.
Çok kimsesizler...”

Sabahleyin annem bir sepete kahvaltılık koyarak karakolun yolunu tuttu. Çok geçmeden
ağlayarak geri döndü “hepsini götürmüşler”
diyordu “kimse nereye götürüldüklerini
bilmiyor.” Meğer bütün tutukluları Sınaa18
lisesine götürmüşler. Sınaa lisesi Kerkük’ün
il sınırı bitişinde yapılmış yeni bir yapıydı.
Şehrin çıkış kontrol noktası oradaydı. Okul
geniş olmasına genişti ama mahpushane olarak kullanılabilecek iki odası vardı yalnız. Zira
ilk tutuklama dalgalarında iki sınıfa demir
parmaklık koyarak mahpushaneye dönüştürülmüştü! İmam Kasım’dan götürülürken yine
militanlar etraflarını sarmış, boyunlarına ipler
atılmış, hakaretler yağdırılmış. Hatta büyük
babamın boynuna camadanını dolamışlar ve
sürüklemeye kalkışmışlar. Askerler onu güç
bela kurtarmış.

Karakolun çok geniş bir bahçesi vardı, çimle ekili. Ortalık oldukça kalabalıktı. Hepsi de
kaleden, tanıdık insanlar. Babamlar da kalabalığa katıldılar. Kalabalıktakiler, herhangi
bir gürültü çıkarmadan, birbirinden fısıltıyla
olan bitenler hakkında bilgi almak istiyordu.
Birbirlerine söyledikleri hep korkunç şeylerdi. Bütün emareler, daha korkunç şeylerin
olacağını gösteriyordu. Bu fısıltıyı kamçı gibi
bir ses böldü, “Kadın ve çocuklar evlerine
gitsinler. Erkekler bu gece misafirimiz olacaklar!” Bunca insanı, o Temmuz sıcağında
daracık odalara tıka, aç susuz bırak! “Buna
da şükür. Hiç olmazsa Karakol yanımızda!”
dedi annem, bizleri ve kendini teselli ederek.
Eve döndüğümüzde babaannem aynı bıraktığımız yerdeydi, gözlerini yukarı dikip mırıldanıyordu. Yudum sulardan başka ağzına bir şey
yaklaştırmıyordu.
16 Temmuz 1959
Gece kalbimiz bitişikte alıkonan babalarımız
ve akrabalarımızın yanındayken şehirden de
tatsız haberler geliyordu: Ata ve İhsan kardeşleri öldürmüşler. Avcı kardeşleri de. Muhtar
Fuat iki oğlunu ve bir kızını kaybetmiş. Kasım bey Neftçi de saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiş! Teröristler ellerindeki listelerden
kurbanlarını evlerinden çıkarıyorlarmış ve iş-
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Sınaa okulunun şartları daha iyi değildi. Nezarethaneler dar, havasız ve sıcaktı. Hele birkaç
gündür su değmeyen vücutların kir ve ter kokusu dayanılmaz haldeydi. İçmek için verilen
ılık su, Temmuz sıcağını yatıştırması mümkün
değildi. Her 5 kişiye bir sigara veriliyordu, sırayla birer fırt çekiyorlardı! Yemek ise bir trajedi idi. Kasayla domatesi parmaklıklardan boca
ediyorlardı. Herkes kaptığını yüzüne gözüne
bulaştırarak yemeğe çalışıyordu. İşin en dramatik tarafı, bu insanlar iki gün öncesine kadar, çoluk çocuklarıyla, evlerinin serin bölümlerinde sıcak yiyeceklerini yiyorlardı, soğuk
içeceklerini içiyorlardı ve serin yerlerde uyuyorlardı mışıl mışıl. Şimdi de bilmedikleri bir
nedenden dolayı bu hücrelere tıkıştırılmışlar.
Tek duydukları darbecilikle suçlandıkları ve
idamla cezalandırmakla tehdit edildikleriydi.
18 Sınaa: Sanayi
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Annem diğer kadınlarla erkeklerin götürüldüğü yeri öğrenmek için didiniyorlardı.
Türkmen erkeklerine ulaşmak mümkün değildi. Onlar ya saklanmış veya tutuklu idiler.
Zaten sokağa çıkma yasağında, devrim militanlarını taşıyan araçların dışında ulaşım da
yoktu. Yine de sokaktan sokağa giderek tanıdık nüfuz sahibi Kürt tanıdıklara ulaşmaya
çalıştılar. Nihayet acı habere ulaştılar: “Sınaa
Lisesine götürüldüler. Yarın infaz edilecekler.!!”
17 Temmuz 1959
Bugün, şehrin militanlar tarafından işgal edilişinin üçüncü günüdür. Elektrik yok, su yok.
Telefonlar kesik. Sokağa çıkma yasağı var, ulaşım yok. Yollar boş. Yalnızca askeri araçlar ve
militanları taşıyan pikaplar dolaşıyor yollarda.
Boşaltılan kaleye ne bir top atıldı ne de uçak
geldi. Her şeye rağmen annem Sanayi Lisesine
gitmekte kararlıydı. İnfaz olmadan onlara yetişmeliydi. “Ne infazı ya. Ne yaptı ki bunlar
infaz olsunlar? hayat bu kadar ucuz mu?”
dese de Ata, İhsan, Kasım Bey, Muhtar’ın çocukları aklına gelince ürperiyordu. Onlar da
suçsuzdu. Onlara kıyan caniler, bunlara da kıyabilirler.
Yine de yılmadı annem. Halamı ve birkaç kadını yanına alarak o sıcak temmuz gününde
yola koyuldular. İmam Kasım’dan Sınaa lisesine gidiyorlardı. Yollarını çevirenleri, “hastaneye gidiyoruz. Kayıp çocuğumuzu arıyoruz”
bahanesiyle atlatıyorlardı. Akıllarına her infaz
hikâyesi geldiğinde ağıt yakıyorlardı. Sınaa’nın
siluetini görünce daha da hızlandılar. Güneş
ise tepeden vuruyordu. Kalpleri ise göğüslerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Hem efordan
hem de korku ve heyecandan.
Annemi şaşırtan, kapıda çok sayıda asker ve
tankın olması oldu. Aynı zamanda etrafta
hiç militan yoktu! Annem gözyaşlarını tutamayarak yalvarmaya başlamıştı bile kapıdaki askere, “nerde bizim erkeklerimiz? Ne
yaptınız onlara? Ne olur onları bağışlayın
bize” Asker şaşkınlıkla dinliyordu. “Sizi subayımıza götüreyim” deyip önden gitmeye

başladı. Annemler gönüllerini ferahlatan cevabı subayla görüştükten sonra anlayacaklardı
“biz Bağdat’tan gelip duruma el koyduk.”
Dedi subay ve müjdeyi verdi “Bütün tutuklular serbest kalacaklar. Hiçbir infaz olmadı. Müsterih olun. Rutin işlemlerden sonra
evlerine dönecekler. Akşama berabersiniz.
Geçmiş olsun!” Annemlerin kalbi bu sefer bu
büyük sevince dar geliyordu.
Güneş daha tepedeydi. Sıcak artı kavurucuydu. Yürümekten zonklayan ayaklar, uzun
yoldan sonra bir o kadar daha yürüyeceklerdi. Ama hanımların adımları daha hızlıydı.
Bedenleri daha dikti. Zira moralleri doruktaydı. Taşıdıkları sevinçli haber göğüslerinden
fırlayacaktı. Tavana gözlerini diken, 3 gündür
ağzına lokma koymayan kayınvalideye Yakup
müjdesi vermek için sabırsızlanıyorlardı.
Üç gün önce boynu bükük insanlarına veda
eden top kalesi basamakları, bu sefer sevinç
gözyaşları içinde dönüşlerine şahit oluyordu.
Boyunlarına ip atılan insanların boyuna eş,
dostların merhametli elleri dolanmış hasret
gideriyordu. Fizzahların19 yerini zılgıtlar alıyordu. Üç gündür yerinden kalkmayan simge
kadın, “şükürler olsun”u tekrarlayarak tespih
çekiyordu, kaybetme eşiğine geldiklerini sandığı eşi ve çocuklarının kokusunu ciğerlerine
dolduruyordu.
Ama o korkunç üç günün faturası ağır oldu.
Eve dönen insanlarda o günlerin izi vardı, acısı
vardı, şoku vardı. Saç sakal birbirine karışmış,
üst başları yıpranmış, Benzleri solmuştu. Herkesin yüreklerinin derinliklerine bu topraklarda yaşamanın güvensizliği yerleşmişti. Gelecek
teminat altına alınmalıydı. Ben bile, o küçücük yaşımda, bu günlerin tekrarlanmaması
için bir şeylerin yapılması gerektiğini hissettim. Hala da hissediyorum!
Anılar vardır zamanla küllenir, bir tebessümle
hatırlanır. Anılar vardır bir kor gibi yüreğinize
saplanır. Anımsayınca yakar ve acıtır. İçimdeki
bu kor ateşi hala alev alevdir dostlar...
19 Fizzah: Avazı çıktığı kadar bağırma, Havar, Velvele.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 91  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2021 ايلول-تموز

25

kemalbeyatli@gmail.com

Kemal BEYATLI

Akrep
Kısa Hikâye
Bilenler bilir, bilmeyenlere hatırlatmak fena
fikir sayılmaz, derim bir akrep olarak. Yeryüzünde bütün yaratıklar bizim hem yapımızdan
hem de huyumuzdan tiksinir. Hele zehrimizden maazallah diyerek kırk fersah uzağa kaçarlar. Ne yapalım yani, bizim de yapımız bu! Dış
dünyamız gibi iç dünyamız da böyle! Değiştirilmesi kolay mı? Şimdi biz buyuz, aynen iki
çarpı iki dört eder gibi değiştirecek de halimiz
yok. İyilik diye bir şey bizim kitapta yazmaz.
Ne kadar çırpınsanız da sözlüklerde bize ait
iyilik, insaf, utanma kelimeleri bulamazsınız.
Bazı medikal araştırmacılar akrebin zehrinde
ilaç veya bir umut olduğuna sizleri inandırmaya çalıştıklarına pek inandığınızı sanmıyorum. Çünkü akrep durup dururken zehrini bir
Allah’ın kuluna vermez, bağışlamaz, yardıma
yeltenmez. Bütün canlıya iğnesini sokmadan
zehirlemeden boşuna emek vermez. O araştırmacılar, bin bir vesileyle ter dökerek ancak bir
akrebi sıkıştırarak, keçe kullanarak veya laboratuvardaki aletlerle zehir keselerindeki zehri
boşaltırlar. Hele o doktor veya hemşire eli kayar da akrebin kıskacına hedef olursa alimallah
dünyaya geldiğine bin pişman olur.

Ancak bu kadar korkutucu, iğrenç yapımıza insanoğlu niye özenir, ona şaşar dururum.
Bazı insanlar yüzmeyi bilmedikleri için yalvara
yakara suyun karşı yakasına geçmek ister. Bazen de el etek öper karşıya geçmek için. Suyun bu tarafında bir odun ile farkı olmayan
insanlar genelde bu yolu denerler. Belki suyun
karşı tarafından odun değil bir yaratık olduğu
görülür ve adam yerine koyarlar onu. Öyle bir
canhıraş çırpıntıda olur o kimseler.

İşte biz buyuz. İnkâr da etmiyoruz. Bizdeki
bu özellik Allah’ın yeryüzündeki hikmeti olsa
gerek.

Bütün akreplerin huyu aynıdır, değişmez. Huyumuz batsın…

Bizdeki huyu Nasrettin Hoca bir fıkrayla ne
güzel anlatmıştı hani... Hoca, bindiği dalı
kestiği anda küt, diye yere yuvarlanmıştı. Biz
de öyleyiz kimse bize güvenmemeli. Yani güvendiğin yani bindiğin dal yani umutlandığın
şey neyse seni alaşağı eder, hayatını zindana
çevirir. İşte kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum.

Güngörmüş bilge kişiler, kıyametin kopmamasının nedeni yeryüzünde hâlâ iyi insanların olduğuna bağlarlar. İşte yeryüzünde o iyi
insanlar karşıya geçmek isteyenleri sırtlarına
alır ve suyun durgun yerinden ziyade en azgın
dalgalı yerlerinde bile sırtlarındakileri dalgaya
bırakmazlar.
O iyi insanlar kurbağanın yaptığını yapmazlar.
Akrep verdiği sözü bozup artık sözümde duramayacağım seni sokacağım dediğinde, kurbağa hemen suyun derinlerine dalar ve akrep
kardeş yüzmek bilmediği için suyun azgın dalgalarında kayıp olur gider.

İyi insanlar asla fazilet yoksunu olmazlar. Sırtlarındakini mutlaka karşı kıyıya sapasağlam
götürürler. Suyun karşı kıyısına ulaşanlar yeni
güne başlar başlamaz, ilk sözü o sırtına alıp
suyu geçiren iyi insana laf atmakla başlar.
“Suyu geçerken çizmelerim ıslandı. Onun yüzünden oldu.”
“Suyu geçerken çok korkmuştum. Sert kulaç
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atıyordu. Her attığı kulaç suyu dalgalandırıyordu. Dalgalarda boğulup öleceğimi sandım!
Onun yüzünden bu korkuyu yaşadım.”
“Artık kimseyi ona suyu atlatmasına müsaade
etmeyeceğim.”
Suyun karşı tarafında odun kafalı adam suyun
bu tarafında bilge kesiliyor. Ne garip! Suyu
geçip kurtulanların akıllarını çelmeye çalışıyor. Onların da bir vesileyle sırtına binmek
hevesinde olurlar. Çünkü nehirden kurtuldu.
Bütün zorluklar bitti sandı. Oysa hâlâ yolun
devamında okyanusun olduğunun farkında
değil.
Keşke o odun kafalılardan biri bana denk gel-

se ve bir gün beni sırtına alsa, sırtında taşıdığından ilk iğnemi ona sokup zehirlesem onu.
Senin yükünü taşıyana hıyanet etmenin ne
demek olduğunu gösterebilsem ona.
Biliyorum huyumuzdan hal hareketlerimizden hiçbir canlı bizi sevmez. Onun için yalnız
yaşamayı seçmişiz. Yeryüzünde altı yüzün üzerinde çeşidimiz olsa da huyumuz aynıdır. Sevilen yaratık değiliz, olamayız da. Peşimizden
gelmeyin. Bize uyanlar hep yalnız kalır ve hiç
de sevilmezler.
Bizim de size hatırlatmamız gereken önemli
bir konu var: Siz siz olun sırtladığınız kimseyi
iyi tanıyın. Çünkü her insanın bir yerinde gizliden gizliye akrep huyu saklı durur. Nerede ne
zaman o huy kendini gösterir bilinmez.

Kerkük Babagürgür’le yanağını allıyor
Batış ışınlarını omuzunda sallıyor
Alkımlarla kuşanmış yosma bir gelin gibi
Çiçeklerin rûhuyla dudağını ballıyor

Yıpranmış koca Kale gözümüzde fer gibi
Uzaklardan görülen meydanlarda er gibi
Tarih, motif, müzeler, defineler kaynağı
Gizli ezan çekiyor tapınakta şer gibi

Bir bezgin âşık gibi sarp dağlara yaslanır
Çevren kara giyinir kızıl gökler yaslanır
Yüce, köhne dağ gibi saçlarımı kar kaplar
Buğlanır ala gözler, dil ağızda paslanır.

Kalıtlar sembolüdür yitik kalan Taşköprü
Lüfer sözlüklerinde yoktur sana eş köprü
Hâssa’nın sert taşları yıllardır susuz bitkin
Dua okur yalvarır n’olur biraz coş köprü

KERKÜK TABLOLARI

Seyfettin BIRAVCI

Kerkük’ümün al göğü şehit kanın andırır
Cennet meleklerini büyüsüyle kandırır
Yüreğinden fışkıran o kara altın seli
Batıda kulelerin lâmbasını yandırır

Tarihlere destansın, Fuzûlî yazmış seni
İlâhi bir tablosun doğalar çizmiş seni!
Çemberleşen bulutlar yaldızlı bir çerçeve
Tanrılar heykeltıraş içimde kazmış seni
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Kerküklü Molla Sabir’e
Gelen Bir Mektup
Molla Sabir (1895-1961), Kerkük’ün yetiştirdiği değerli aydınlardan biridir. Yazar çizerliği ve kitap telifi etmek uğraşısı dışında vefatı
ardından matbu kitap ve el yazmalarından
oluşan zengin bir kütüphane bırakmıştır.
Molla’nın kendi vasiyeti üzerine kitaplığının
bir kısmı Bağdat’taki Dâru’l-âsâr Kütüphanesine bağışlanmıştır. Diğer kalan kitap koleksiyonu ile basılmaya ömrü vefa etmeyen
kendi hazırladığı bazı çalışmaları ve Türkmen
kültürü için değerli bir hazine niteliğinde olan
evrakı ise rahmetli Şakir Sabir Zabit’e intikal
etmiştir. Ne yazık ki vefatından sonra bunlar
iyi muhafaza edilmemiş, çok el değiştirilerek
birçoğu telef olmuştur.

Nüktedan ve hoşsohbet olarak bilinen Molla
Sabir, bu kişiliği sayesinde geniş bir çevreye sahip olmuştur. Irak’ın içinde ve yurtdışında birçok tanınmış alim, devlet adamı ve edebiyatçı
şahsiyetlerle mektuplaşarak dostlar edinmiştir.
Nitekim basılmış eserleri hakkında yazılan yazılarla takrizler bunun açık bir göstergesidir. Bu
arada mektuplaşma yoluyla çalışmaları hakkında sağlıklı bilgi edinmek için Molla Sabir, ilgili
kişilerden malumat topladığı anlaşılmaktadır.
Molla Sabir’e gönderilmiş bu mektuplarından
biri de Kerkük Şuarası müsveddeleri arasında
bulduğumuzu açıklamak isteriz. Mektubun
içinde önem taşıyan bazı bilgilerden dolayı yayınlanmasını uygun gördük.
Molla Sabir’e yazılmış olan söz konusu mektup, Türkmeneli’nin önemli yerleşim merkezlerinden Kerkük’e bağlı olan Dakuk (Tavuk)
kasabasındaki ziyaretgâhlar, yatırlar başta
olmak üzere mevkiler ve sakinleri hakkında
bazı tarihi bilgiler ihtiva etmektedir.1 Mektup
Dakuk hatibi Ziyâyı Abdullah adında bir kişi
tarafından yazılmıştır. Mektubun tarihi belli olmamakla birlikte içinde verilen bilgilere
göre yirminci asrın başlarında yazıldığı tahmin
edilmektedir. Oldukça değerli bilgiler içeren
mektubun günümüzde mimari yapılarda izi
kalmayan tarihi kitabelerin tespit edilişi ayrı
bir değer taşmaktadır.
Son olarak bu mektubun yayınlanması vesilesiyle de Molla’nın geride bıraktığı diğer
mektup ve evrakların kaybolmasının engelle1
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Dakuk (Tavuk) kasabasıyla ilgili geniş bilgi için bkz.:
Mehmet Hurşit Dakuklu, Dakuk Kasabası Tavuk
ve İmam Zeyne’l-âbidîn Köyü, Kerkük 2007; Suphi Saatçi, Irak Türkmen Boyları Oymaklar ve Yerleşme Bölgeleri, 2. baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul
2015, s. 171-180.
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nerek günışığına çıkarılması için çalışmamızı sürdürmek isteriz. Bu hususta Dr. Sabah
Kerküklü’nün bize gösterdiği güven ve destekten dolayı müteşekkiriz. Bu değerli hazineyi
gün yüzüne çıkarmak yolunda hizmete devam
edebilmemiz için, Molla Sabir’in diğer yazma
notlarını da heyecanla beklediğimizi bildirmek isterim.
Molla Sabir’e gelen mektubun metni aşağıdadır:
Dakuk’ta Ziyaretgâhlar
Şah Kavvas veyahut Sultan Kavvas:
Dakuk’un garbında Babu’l-cût dedikleri
Dakuk’un sur kapısının yanı başında vakidir.
Şimdiye kendisine tevliyet eden Dakuk’un ileri gelen büyük Kâhyası ve hanedanı olan halef
Kâhya taifesidir. Bazı rivayette İmam Ömer
evladı diyorlar.
İmamu’l-hava2 ismi Muhammet Salih’tir:
İmam Musâ-yı Kâzım’ın oğlu olduğunu iddia
edilir. Tevliyeti Bağdat Şeyh Kubâd’a aittir.
İmam Muhammet: Davuk’un şimalinde
sadât-ı keremden biridir. Hatta selatini Osmaniyyeden mukataası vardır. Tevliyeti Rafızi
babalara aittir.
Şeyh Hecci (Hacı): Dakuk’un cenubunda bir
günbed (kümbet) imiş ve ziyaretgâh imiş bundan otuz sene evveli Türkün birisi bu Haccac-ı
zalimin kabridir diye Dakuk ahalisine anlatmış anlar hemen kubbesini yıkıp bütün kerpiçlerini götür[üp] kullanmışlardır. Ama şimdi mevki malumdur.
Seyit Abdulcelil Mekki: ve oğlu Seyit Mehmet Mekki: Dakuk’un garbında Ali Sarayı kurbunda Dakuk’tan iki saat ırak bir mesafede vaki
bütün Nuaym seyyitlerinin nakibi ve reisi imiş
Sebat Hasan: Ali Saray kurbunda vaki bir
makberdir. Hasan Müsenna hazretlerine intisabını addediyorlar.
2

Yörede bu yatır Yel İmamı olarak tanınır.

İmam Zeyne’l-âbidîn Kitabesi

İmam Zeyne’l-âbidîn (Aleyhi’r-rahme):
Dakuk’un şimal-i şarkısında büyük kale üstünde vaki‘dir. İmam Musa’nın biraderi
veyahut amcasıdır diyorlar. İmam Zeyne’lâbidîn’in camiinde minber üstünde bir taşta
yazılan tarih aynen “Saʽâ fî tecdîd kubbet elcâmiʽü’l-İmâm Zeyne’l-âbidîn Aleyhi’r-rahmete
racî rahmete rabbihi’l-a‘lâ İsmâ‘il Kethüda vali
vilayet Şehrizor Kayış Mehmed Paşa yesserallâhu
mâşâ’ fî evâsıt şehr Zilhicce min şühûr sene 1026
Hicri” ve merkada girdikde kapı üstünde yüksekte bir taşta yazılan şiir:
Menbaʽ-i lutf-ı sehâ maʽden-i ihsân [u] vefâ3
Şemsi Paşazade kân-ı kerem Ahmed Paşa
Tâlib-i merhamet-i Seyyid-i Kevneyn Nebî
Râci-i mağfiret-i Hazret-i Rabb-ı a‘lâ
İmâm Zeyne’l-âbidîn kubbesin etti maʽmur
Ana ta‘mîr ola cennette sar[â]y rûz-ı cezâ
Münhedim olmuş iken yaptı o ‘âlî-himmet
Bezl-i mâl eyleyüben adl ile kıldı ihyâ
3

Mektupta “sehâ” kelimesi yerine yanlışlıkla “sehâvet”
yazılmıştır. Nitekim şiirin vezin gereği ve kitabede
de görüldüğü gibi doğrusu “sehâ”dır.
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Etti fermân münkesir diller gibi ta‘mîrine
Kubbesin yaptırdı ‘âlî bir oda matbah cedîd
Çekti hem etrâf-ı havlîsine bir ‘âlî hisâr
Ömr-i ikbâl-i hümâyûnun Hudâ etsin mezîd
Bende-i me’mûru Vehbî söyledi târîhini4
Bu ziyâretgâhı a‘lâ yaptı Şeh Abdulmecîd
(sene Hicri 1269)
بندەء مأموری وهبی سویلدی تأریخنی
بو زیارتگاهی اعال یاپدی شە عبدالمجید
)١٢٦٩ (سنە هجری
Dahilde kabrin baş cihetinde bir taşta yazılan
şiir
Bu ashâbı güzîn [ü] fahr-ı ʽâlem Câbir Ensârî
Resûl-i Ekrem’in vakt-i sa‘adette ‘alemdârı
Yıkılmıştı bu zatın türbe-i pâk-i ‘ıtırnâkı
Olup ilhâm-ı Hak Şükrî Baba’ya kıldı esfârı

Erdi itmâma sekizinci günü Şevvâlin
Sene bin elli tokuz târihi oldu inşâ
İmam Zeyne’l-âbidîn’in tevliyeti olan Seyit
Cafer sonra Seyit Saki sonra Seyit Baki sonra Seyit Ali sonra Seyit Hüseyin Seyit Hüseyin zamanında tevliyet-i imamı elinden çıkıp
amcazadeleri bulunan Seyit Abbaszade Seyit
Mustafa sonra oğlu Seyit Mehmet’te kalmıştır
anahtar Seyit Mehmet’tedir.
İmam Cabir Hazretlerinin heyvanında içeri
kapıdan girmezden evvel sağ cihette bir taşta
kazılmış olan şiir:
Şâh-ı İskenderhaşem Abdulmecîd Hân kim Hudâ
Etti kasr-ı devletin erkân-ı nasrullâh sedîd
Meyl-i sultanîsi masrûf-ı vücûh-ı birredir
Her eyâlette imâret kıldı hayrât-ı ‘adîd
İşbu Abdullâh İbnü’l-Câbirü’l-Ensârînin
Merkad-i pâki harâb olmuşdı eyyâm-ı medîd
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Varıp İstanbul’a arz eyledi sultân-ı zî-şâna
Olup âgâh Hân Abdulmecîd yaptı bu âsârı
O kârgîr kubbe matbah bir oda eyvân
Hisâr etrâfına hıfzede hâfız öyle Hünkârı
Bakıp târîhine hâtif dedi Şükrî ‘afâkallâh5
Zehî hayrü’l-halef Sultân Mahmud’un selefdârı
(sene Hicri 1269)
باقوب تأریخینە هاتف دیدی شکری عفاك ەللا
زهی خیر الخلف سلطان محمودك سلفداری
)١٢٦٩ (سنە هجری
Muhterem Molla Efendi selamdan sonra
tahkikatımın neticesi budur ki tamirat emrini istihsal eden Şükrî imiş ve tamirat amelesi üzerinde murakıp memur Vehbî isminde
bir zat imiş. Çünkü Dakuk’ta İmam Cabir
4
5

Vehbî’nin hayatı ile ilgili bkz.: Ata Terzibaşı, Kerkük
Şairleri, cilt 2, Ötüken Neşriyat, İstanbul, s. 395402.
Şair Şükrî ile ilgili bilgi edinmek için bkz.: Büyük
Hafız Molla Mehmet oğlu Merhum Molla Sabir,
“Kerkük Şuarası -6-”, Kardeşlik/el-İhâ’ Dergisi, cilt
5, sayı 10, Şubat 1966, Bağdat, s. 33-34.
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aleyhi’r-rahme hazretlerinin kubbesini yapan
amelelerden bir zat kalmıştır. Nezdine gittim
kendisiyle görüştüm esir-i faraş düşmüş ve
gayet ihtiyarlığından çok söze kendisinden
istifade edemedim yalnız bunları zabt edebildim ki. İmam Cabir’i bir Kerküklü yaptı
ve ben içinde amele işledim. İbiş Halil o zaman cem idi amelelere ekmek ve aş götürür
idi ve ol günden bugüne kadar onun evlatları
İmam Cabir’in cemi ve çerağ yandıranlarıdırlar dedi… Vehbî’yi ve Şükri’yi kim olduklarını katiyyen bilmeyip ve tanımadı ve Dakuk’da
bu isimli kimselere mevcut olmadıklarını beyan eyledi yalnız İbiş Halil kimdir sual edince
Dakuklu’dur. İbrahim oğlu Halil oğlu Hüseyin oğlu Tevekkül. Tevekkül Bilâ-velet olduğundan şimdi Tevekkül’ün kızı Ülfe[t] mevcuttur. El-hâle hazihi cem vazifesini gören ve
kiliddârı ol kadındır.

Mülahaza: Temir Hindî ismiyle bir kabir
mevcuttur güya Timürlenk’in oğlu imiş ok
ile orada vurulmuştur onun için dak ok ismiyle meşhurdur.
Mülahaza: Şükrî Baba, Baban taifesinden
olmalıdır. Tamirat zamanında İbrahim’in
oğlu Halil işlere mübaşeret eder imiş nihayet
Şükrî esbab-ı hayr imiş ve illa Baba kısmından değildir çünkü Babalar Rafızi’dir. Rafıziler ashab-ı kiramı sevmezler baki hürmet.
İmza
Dakuk’un sakinlerinin envaı
1. Neccarlu:
Medine-i
Münevvere’de
haval-i Nebî aleyhi’s-selâm bulunan
beni el-Neccara intisap edip Medine-i
Münevvere’den olduklarını iddia ediyorlar.
2. Baba ve Şeyhler: Şah İsmail Safevî evladı
olduklarını ve Erdebil’den gelip Dakuk’da
iskân ettiklerini iddia ediyorlar.
3. İl Hanlı veyahut Âl Hanlı: Dakuk’un kadimden beri asli sakinleri olanlardır, Türklerin Âl Hân kabilesine mensupturlar.
4. Celilî: Dakuk’un en ileri gelen halef Kâhya
taifesidir. Türkiye’de bulunan Celilî kabilesine intisaplarını iddia ediyorlar.

5. Demirciler: Ahmet Muhsin taifesidir.
Azerbaycan kurbunda Tebriz havalisinden
Demirci kasabasından gelip Murad-ı Râbi‘
zamanında Dakuk’da iskân etmişler.
6. Ve bir kısım dahi vardır, Tay kabilesine
müntemîdir.
Dakuk’ta bulunan mevaki:
1. Bir hutbeli cami
2. Bir hüseyniyye
3. İki adet Dul Pembe? tekkesi
4. Bir adet Babalar ocağı
5. Bir Kırklar ocağı
6. Bir Koca-i Hızır ocağı
7. Bir Davut ocağı
meşhur mevkilerdir.
Ve elli altı adet dükkân ve beş adet çayhane
ve iki adet hân ve bir ziraat dairesi ve bir hükümet konağı ve bir sulh mahkemesi ve bir
iptidai altı sınıflı erkek çocuk mektebi. Ve
yine o misilde bir kız mektebi bir hastahane
ve bir belediye dairesi ve bir telgraf dairesi ve
bir şurta (polis) dairesi ve bir tecnid dairesi ve
bir mükemmel nâdi’l-muvazzafîn ve bir adet
Rafideyn neft şirketi dairesi. Artık her umurda
cenab-ı Hak Hazretlerine emanetle hatm-ı kelam eylerim azizim
İmza
Dakuk hatibi Ziyâyı Abdullah
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Müzik Demişken
ya da
Türkiye’yi Sevmek mi?
Bu günler bungun günler.
Dünyanın ve ülkenin kaygusu yetmezmiş gibi,
üstüne küresel virüs salgını ile uğraşıyoruz.
Hem de aylardır. Herkes diken üstünde. Pandemi diyorlar. “Bulaş” diye bir sözcük duyduk
örneğin. Gözünü sevdiğim Türkçe, bu konuda
da hiç eli sıkı sayılmaz. Sari, bulaşıcı hastalığa
atalar “sepişken” demiş. Hep olduğu gibi: insanlar dilin elmasını bulur, maden milletin kendisidir; ama o elması işleyen, pırıl pırıl yapıp da
gerdana takan ozanlar olur. Kadı Burhaneddin
gibi:
“Işkun düşeli içüme yandı cihan dahi yile
Derdüm gibi bu dünyada sepişken uyuz görmedim!”
İlahi Kadı, ne de güzel demişsin.
…
“Sepişken”li günlerimizin bitmez tükenmez tartışmaları, demeçleri, basın toplantıları arasında
müzik emekçilerinin durumu da epey konuşuldu, tartışıldı. Gece yarısından sonra da yasağın
sürecek olması tepki çekti. Kimi müzisyenler
protesto için sazını kırdı, kimi “müzik susmasın” dedi, kimi de yüce otoriteye bir kez daha
ikna olmuş biçimde yasağın erdemlerini anlatmaya koyuldu.
Bana gelince… Ben “müzik” denen nesneyle
ilk tanıştığım günlere döndüm. “Yaşlanıyor
galiba” demeyin, müzik dediğiniz temelde insanın anıları değil mi zaten?
…
Türkiye için çok tanıdık, Anadolu’nun sünni
köylerinden biri.
Çobanlardan kiminin gençliğinde kaval çaldığını işitseniz de, “sakal duası” yapılıp da dizler bükülmeye başlayınca ona da tövbe edilip
şarkı-türkü işleri yüklüğe kaldırılırdı. Çoluk
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çocuk uzun dalga Ankara Radyosu ile ruhun
gıdasını temin eder, kimi de çalgının (ve belki
de şeytanın) iğvasından çekinip, ajansı dinleyip
radyoyu hemen kapatırdı.
Ancak, düğün vakti gelip de cuma ikindisi Al
Bayrak çekildiğinde işler biraz karışırdı. “Bayrakçı” düğün alayının önünde, pazar akşam
üzerine kadar sürecek ciddi bir organizasyona
“start” verirdi. Ama allı güllü, dallı çiçekli düğün şenliğinin arasında kuşkusuz en ilginç ayrıntı onlar olurdu:
Abdallar.
…
Çalgıları elinde, yorgun yüzleriyle onları getiren taşıttan iner, yaşıtım tüm çocukların
hayran ve araştırıcı bakışları altında cümbüşlerini, kemanlarını, bağlamalarını akort eder,
davullarının derisini gerdirir, zurnalarını alıştırırlardı.
Ve çalmaya başlarlardı: gerçekte bir yörüğün
asla onsuz yapamayacağı ezgileri havalandırır,
çalar, söylerlerdi.
Kadınlar avlunun ayrılmış köşesinde kalgıma
oynar, erkekler ağır hareketlerle “emmoğlu”
dönerlerdi:
“Karşıdadır evleri / yayılır develeri / emmoğlu…”
Ama asıl düğün gece başlar: karanlık, rakıdan
rakı, şaraptan şarap kimi eski usul günahların
üstünü örterken, çalgıcı abdalların çay bardaklarına meyleri konur, çaldıkça açılır, açıldıkça
süzülür, kendilerini, yüreklerini ve seslerini de
meydana korlar:
“Şad olup gülmedim eller içinde
Soldu benim gülüm güller içinde
Bir bahtı karayım eller içinde…”
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Kız tarafı uzaktan uzağa gelen bu seslere içini
çeke çeke ağlarken, müzik, yayla göğünün altında dalga dalga uzar, yayılır, devinir, bambaşka bir şeye dönüşür.
Sonra, artık dümbelek mi, keman mı; hırçın
bir atılışla öne çıkıp bu ağır havayı dağıtır, kanlar kaynamaya, gençler birer ikişer ortaya atılmaya başlar:
“Yamadan gel yamadan / Kan damlıyor kamadan /
Böyle sevda mı olur / Beni iste babamdan…”
Şimdi, Konya kesimi tahta kaşıklar şakır şakır
ötüyor. Havada bir esrime, bir coşku. Gençlerin yeri titreten diz vurmaları, kaşık kırmaları
bitince, bu kez kimi eski kulağı kesikler fırlıyor
ortaya. Onların havalarını yalnız yaşlı kemancı
Battal biliyor:
“Arabası aşılı / Çakal atlar koşulu…” filan diyerek…
Hayranlıkla, şaşkınlıkla seyrediyorum:
Şu vakur ifadesiyle oynayan emmiyi öğlen namazından çıkarken görmedim mi bugün? Karşısındaki, müezzin yokken kamet getiren dayı
değil mi? Tüm bu uslu, dini bütün adamlar ne
yapıyorlar?
…
O abdallarda olmayan bir şey, bir kişilik bölünmesi mi desem, bir bilinç yarılması mı, dualist
bir ikirciklilik mi… Bizde olan şey buydu.
Onlar çay bardağına konmuş ucuz rakıları arka
arkaya yuvarlarken kendileri gibiydiler. Yanık
yüzleri, boğuk ve marazi sesleri kendi gönüllerine benziyordu. Oysa biz, müzik konusunda
koca bir “-mış gibi”nin içindeydik. Sanki içimizde illa yanması gereken bir ateş olmalıydı
da, o ateşi çalmak için o abdalları Promete’lerimiz yapmış gibi. Onlar bizim önce etrafında
esriyerek döndüğümüz, sonra ateşe verdiğimiz
kam’larmış gibi.
Müzik, insana bitişik bir şeydi. Tarihsel otoritenin bizi adım adım kıstırdığı bir alansızlıkta,
bir yoksunlukta onlara tutunuyorduk işte.

Bu, o düğün boyunca yoksul çalgıcı abdalları
sahici ve doğal, bizi ise gayritabii yapan şeydi.
Onlar müziğin içinde yüzüyordu, biz müziğe
direniyorduk.
Önce kopuzlar, tamburalar, sonra sipsiler, kabak kemaneler, sonra Kıbrıs kemanları, dilli
düdükler… Yürüdüğümüz her durakta, ardımızda bıraktığımız her yüzyılda bir çalgıyı
unutuyor, nisyana terk ediyorduk.
Şimdi beş on kuruş, yahut yarım çuval buğday
karşılığında üç gün gırtlaklarını kanatırcasına
çalıp çığıran o abdalların gözlerinin içine bakıyorduk: müzik gelsin, bizi kanatlandırsın,
ayaklarımız dünya hayhuyundan hiç değilse bir
an için havalansın diye.
…
Jacques Attali’nin isabetli yargısını tekrarlamakta yarar var: müzik, temelde insanın “gürültü”ye
karşı verdiği savaştır. Gürültü: yani şiddet, zorbalık, kaos ve kıyıma. Şiddet ve zorbalık kesin
bir itaat ve kör bir inancı dayatır. Oysa müziğin
talebi, düzen, ahenk ve adalettir.
Müzik “katılmayı” önceler: müşterek taksimde
udun kemana, kanunun tambura yol verişi, ya
da koca orkestranın Grumiaux’nun kemanına,
Casals’ın çellosuna eşliği gibi. Rıfat Balaban
“name gelin”i ya da Gürbüz Sapmaz “evlerinin
önü bulgur sokusu”nu söylerken dem tutan
Yurttan Sesler korosu gibi. Ne türden olursa
olsun, müzik yekdiğerini çağırır; insanı insana, kişiyi kendi içine davet eder. Tüm büyük
müzik geleneklerinin kendi çevresinde felsefi, neredeyse örfi ilkeler oluşturması, kurallar
ve sınırlar belirlemesi bundandır. Her müzik,
kendi etrafını kendi uyumuyla, kendi ritmiyle
ve kendi yaşayışıyla doldurur. New Orleans’ın
orta batı kadar hödük olmayışını da, kurumlu
Viyana’nın her yeni yıl konserindeki tekelci cakasını da müziğe borçluyuz.
Buna karşılık Attali’nin müziğin karşısına koyduğu gürültü, insan varlığını karşısına almış
bir ses bütünüdür. Keyfiliği, otoriteyi ve insan
iradesini yok saymayı dayatır. Gürültü, insana
karşı yalnızca Tanrısal kaynaklı titreşimin ya-
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na Harabeleri”ni aynı anlamda buluşturur.
Müzik, artık insanı tanrısal olana yaklaştıran,
onun boyut ve olanaklarını büyüten aşkın bir
deneyime dönüşür.
…
Ne yandan bakarsanız bakın, sesin doğası hayranlık vericidir.

Muharrem
Ertaş

rattığı dehşet verici sese öykünür; doğası gereği
şeytanca ve tedhişçidir. Tanrısal ses epifanik ve
insanüstüdür ( Sure-i Yasin’de geçen “sayha”yı
anımsayın). Oysa gürültü, Tanrı’nın egemenliğini gasp etmek isteyen hadsiz insanın düzensiz
titreşimidir.
…
Bu noktada “ilksel sazımız” Kopuz’a dönüp
bakmak gerek. Kopuz sözcüğünün kökünde
“kop-“ var. Aniden beliriş, bir tür infilak. Tıpkı
Yunus’un harikulade dizelerindeki “kop-mak”
gibi:
“Yani er koptu erden, elin çekmez murdardan
Deccal kopısar yerden onlar uyan olusar…”
“Kopuz” sözcüğüne kökünü veren eylem, ilk dizedeki değil, işte bu ikinci dizedeki “kopuş”tur:
birden, patlar gibi ve insanı irkilten bir beliriş.
Sesin titreşimi, patlayışı.
Dokunulan tel titrer, ağaç gövdeye değer ve
patlar. Şu kadar ki, bu kopuş, sözünü ettiğimiz
“gürültü”deki gibi şiddet ve kaos içeren bir ses
olmaz. Kopuz, tüm bu ses bütününe bir düzen
verir, belli bir ölçü, ritm ve uyum içinde ondan
müziği çıkartır. Kendi bütünlüğü, tartımı ve
ahengi içinde, müzik.
Kopuz bir kez bunu yaptığında, o artık ilahi
olanla insani olan arasındaki sınıra yükselir.
Şimdi insan sesi, ona ancak bir “ırlama” ile
eşlik edebilir. Evrenin nabız gibi atan ritmine
uyar, “ırlanır” ve müzik her defasında hayran
bırakan yeniliğiyle tekrar tekrar doğar. “Ir-“
kökünün “ırk-ırık”la bitişik oluşu, bir annenin
söylediği basit bir ninni ile coşkun bir zarzuela intermezzosunu, bir mevlevi ayini ile “Ati-
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Her nesne, kendi doğasına göre titreşir. Müzik
çalan aygıtınızı camın üstüne koyduğunuzda
alacağınız sesle keçenin üstüne koyduğunuzda alacağınız ses farklıdır. Hoparlöre bağlanan
kablonun bakır ya da gümüş oluşu sesi değiştirir.
Akçaağaç ferah ve ışıltılı tizler verirken, ceviz
sıcak ve gür, kayın çevik ve ritmik bir karaktere sahiptir. Titanyumla kaplan taşının, ipekle
naylonun, kayrakla kompozitin bambaşka ve
kendine özgü sesleri vardır.
Ama bizim sazlarımız söz konusu olunca,
dut ve ardıcın yeri ayrıdır. Nur içinde yatası
Veysel’in dediği gibi:
“Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı
Ben babamı, sen ustanı unutma…”
…
“Kalktı göç eyledi Avşar elleri” kayda alınırken,
dönemin TRT’sinde görev yapan tüm sanatçıların taş kesildiği anlatılır. Bu tüyler ürpertici
bozlak, tam da anlatmaya çalıştığımız “kopkopuz” örneğindeki gibi bir patlamadır. Muharrem Ertaş bu bozlağı öyle bir okumuştur
ki, sanki kendisinden önce kimse okumamış
ve kendisinden sonra da kimse okumayacakmış gibi. Dadaloğlu’nun çığlığını damgalamış,
sesi bir anıt-heykele dönüştürmüş ve kendi
gök kubbemize asmıştır. Bu kayıtta Muharrem
Baba’nın bağlaması kah bir kılıca, kah tok bir
davula, kah bir turna teline dönüşür. Sesindeki
hayranlık verici vurguda, soylu bir bilgelikle savaşçı bir meydan okuyuş aynı anda işitilir. Bu
ses, aynı anda hem bir zafer haykırışı, hem bir
ağıt çığlığıdır: yüzyıllarca horlanmış bir kültürün dokunulamaz, yok edilemez mağrurluğuyla, aynı kültürün ıssızlığı ve öksüzlüğü karşısında duyulan acı.
Bir sanat yapıtının neye benzemesi ve ondan

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 91  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2021 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

neyin beklenmesi gerektiği konusunda dönüp
dönüp bakılacak bir derstir bu.
Her dinleyenin bu ünlü bozlağın sonunda kapıldığı kaçınılmaz hüzün, aslında parçanın bize
yitirdiğimiz şeyi şiddetle anımsatması, adeta
yüzümüze vurmasından kaynaklanıyor. O saz
ve o ses o kadar yüksekte duruyor ki, kaybettiğimiz irtifa acıklı bir gerçek olarak beliriveriyor.
Bugünün yakıcı manzarasını berkiten, işte bu:
geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz o yitirilmiş varlık duygusu.
…
Muharrem Ertaş örneği kişisel beğeniyi aşan
bir olgu.
Onun yanına pekala yazılabilecek bir diğer
büyük adam, örneğin Reşat Aysu’dur. Olağanüstü saz eserleri hem kendi zamanının, hem
de bizim zamanımızın çok ilerisinde, büyük
bir besteci. Aysu’nun Nihavend’ini İspanya’da,
Kürdilihicazkar’ını Almanya’da bestelemiş olduğunu hiç hatırdan çıkarmamalı. Bu tutum,
Türk kültürünün uluslararası saygınlığının
nasıl sağlanacağı konusunda da, “milletler camiasının şerefli bir üyesi olmak” ülküsünü lafta
bırakmamak konusunda da örnek bir olaydır.
Bu iki olağanüstü semai, sanki Avrupa’nın iki
büyük müzik geleneğine meydan okuma gibidir: Aysu’da tecessüm etmiş büyük bir kültür,
tüm vakarı ve yüksek duruşuyla, bağırıp tepinmeden “ben de buradayım” demektedir sanki.
Kronik “dedelerinin mezar taşını okuyamama” muzdariplerinin, Reşat Aysu’nun bıraktığı
“sada”nın nasıl geleceğe taşınacağı, nasıl güçlendirilip sürdürüleceği konusunda herhangi
bir endişe taşıdıkları konusunda hiç bir belirti
yok.
Bu vurdumduymazlık konusunda yalnız da sayılmazlar.
Hangi düşünsel çevrede, hangi inanışta olursanız olun, yitirilmiş müzik duygusu hepimizin
acısı. Onyıllar boyu sol, Güney Amerika ya da
Fransa’nın ikinci el marşlarına söz giydirmekten hiç sakınmadı. Mao ya da Stalin’i benimsedikleri için birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar

Abdülvahit
Kuzecioğlu
BBC’de

Dimitri Şostakoviç’in berbat yazgısına dönüp
bakmadı bile.
Sağ, inanışının sessel arkeolojisini yapmadı,
bunu önemsemedi bile: merhum Abdülvahit
Kuzecioğlu’nu keşfedip elinden tutan BBC’nin
Ortadoğu Servisi idi; bizim mangalda kül bırakmayan “vatan-millet-bayrak sevdalısı” büyüklerimiz değil.
Keza, Allah rahmet eylesin, “cihatçı” teröristlerce katledilen yönetmen Mustafa Akad, Maurice Jarre’a o ünlü film müziğini yaptırmamış
olsaydı, İslamcı taife reklam cıngılı bile bulamayacaktı.
Bugün, müziğin değil, sadece “gürültü”nün yeşerip azgınca çoğaldığı bu berzaha düşmüşsek,
suçlu hepimiziz.
Bugün, sadece “korkunç” ilahilerin, gıcırdayan
kemanların, bol cıstaklı kafa ütülerinin göğü
doldurduğu bu ülkede, müzikten yoksun yığınlar olarak, hem de sıkış tepiş uçuruma doğru gidiyoruz.
Yavaş yavaş sakil bir davul tokmağından keskin
bir kılıca dönüşmeye başlayan “gürültü”nün
boynumuzu tamamen vurmasını bekleyerek.
…
İktidar aygıtı için, müzik ve şiir, giderek sanatın
kendisi tehlikeli ve tekinsizdir. Bach’a kilisenin
orguyla birlikte 50 florin aylık veren prens bu
tehlikeyi çok iyi biliyordu. Öte yandan, Muharrem Ertaş’ın havalandırdığı ölümsüz bozlakta Dadaloğlu, kendisinin ve temsil ettiği
kültürel varlığın vezirler ve padişahlarca nasıl
görüldüğünün pek ala farkındaydı. “Ferman
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padişahın, dağlar bizimdir!” çığrışı, salt ozanın
güncel öyküsünü anlatan bir ifade değil, bir ontolojik pozisyonun keskin manifestosudur da.
Türküsü olan Köroğlu’dur, Bolu Beylerinin
türküsü ve sazı olmaz.
Kopuz’dan divan’a kadar saz, hiç bir zaman padişahı terennüm etmemiştir.
Öte yandan, müzik ve şiiri bir tür “çeşni”, hayatın içinde havai, işe yaramaz bir nesne gibi
gören küt ve bön anlayışın, her türden iktidarın
gönüllü payandalığına bu kadar teşne oluşu tesadüf değildir.
Müzik ve şiir, insanla hayvanı, uygarlıkla vahşeti ayıran sınır taşıdır.
…
Ben sadece bir ozanım.
Ozandan beklenen kimi zaman “hey ağalar zaman azdı!” diye söze girip kendi çağının çizgilerini çizmesi, aynı dili konuştuğu insanları
neyi yitirdiklerini, neyi yok ettikleri konusunda uyarmaktır.
İster müzikten, ister mimariden, ister kent girişlerine yapılan ucube “anıt”lardan söz edelim,
aslında tek bir şeyden söz ediyoruz: bir çürüme,
bir çöküş.
Kan kaybediyoruz, gövde çöküyor. Hiç bir
organ diğerinin ölümünden sonra hayatta kalamayacak: şiir yoksa müzik, müzik yoksa mimari, mimari yoksa uygarlık, uygarlık yoksa
onurlu bir yaşam olmayacak.
…
Bu yazı, çevremizi dolduran gürültüyü tartışıyor.
Politik iklimin ve -bunun ayrılmaz parçası olarak parsa ekonomisinin- her sesi bastıran gürültüsü içinde anlamlı bir ses bulma, bir yön
saptama çabası.
Bu cehennemi kakofoni içinde herkes ötekininin haini, düşmanı, kanlısı ve hasmı. Ahenge,
uyuma, inceliğe ve adalete, yani müziğe ihtiyacımız var.
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…
Ben sadece bir ozanım.
Bağıra çağıra karşısındaki herkesi “Türkiye’yi
sevmemekle” suçlayan gürültüyü anlamam.
Anlayamam.
Ben eski plakları sevdiğimi söylerim, amplifikatör lambalarını, kimi eski kitapları, marangoz
rendelerini, kurşun kalemleri, tarhanayı sevdiğimi söylerim, ilan ederim, sorulursa anlatırım.
Ama Türkiye’yi sevmek… Onu hiç bir şeye
meze etmem.
Ben sadece bir ozanım.
Her gün yeni bir vechesine tanık olduğum adaletsizliği, talanı, yalanı, çölleşmeyi anlatırım.
İnsanların küçülüşünü, onurların ufalanışını,
yüce ve yüksek olan ne varsa yerle yeksan edildiğini görürüm. İçim acır.
Ama Türkiye’yi sevmek… İşte onu market kuponu gibi kullanmam.
Ben sadece bir ozanım.
Yapayalnızlığımı bilirim. Kimseden yarar ummayan, usul usul can çekişerek kendi felaketine
yürüyen sevgili kültürümün, ana dilimin, şiirimin, müziğimin, kentimin ve köyümün yasını
tutarım.
Umudu severim, eğilmemeyi, Tanrı’nın içimize
üflediği soluğa yaraşır olmayı, özgürlüğü severim.
Ama Türkiye’yi sevmek… İşte onun hesabını
münker-nekir bile benden soramaz.
Halil Bedi Yönetken “Derleme Notları”nda
Ankara Seymenlerinin sazlı sözlü “alemlerini”
anlatır: “Hıristiyanlar ud da, kanun da, keman
da çalardı. Ama bağlama, işte onu Türk’ten başkasının eline vermezlerdi”…
Kendi sazını kendisi kalarak çalmak.
Benim Türkiye’yi sevmekten anladığım budur.
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SDÜ’de lisans öğrencisi iken Türk dili dersimize giren Önder Saatçi’nin, imzalayıp
bana hediye ettiği “Irak Türkmenleri İçin”
kitabı, kendisi de Kerküklü bir Türkmen
olan yazarın yayımlanmış makalelerini, bildirilerini ve denemelerini barındırmaktadır.
Temmuz 2020’de, İzzettin Kerkük Kültür ve
Araştırma Vakfı tarafından yayımlanan ve
375 sayfadan oluşan eser, Irak Türkmenlerinin meselelerine ve özellikle de diline ve
edebiyatına ilgi duyan sıradan okur ile bu
tür konulara akademik araştırma düzeyinde
ciddi anlamda eğilenlerin istifadesine sunulmuştur.

tçi
Önder Saa

Önder

Türkiye dışında yaşayan Türklerle ilgili
kitaplar pek rağbet görmez Türk okurları
arasında. Oysaki yurt dışındaki Türklerin tarihi, dili ve edebiyatı, folkloru, yöresel özellikleri, Türkiye’deki soydaşlarıyla ve birbirleriyle benzerlikleri bir hazine gibi saklı
durmaktadır. Aslında çok da saklı değildir,
akademisyenler tarafından araştırılmakta ve
zaman zaman gün yüzüne çıkarılmaktadır.
Ne var ki ülkemizdeki okuların bu konulara
ilgisi yok denecek kadar azdır. Bu konular
ne yazık ki dar bir kitle tarafından merak
edilip incelenmektedir. Hâlbuki keşfedilmeyi bekleyen, keşfedildikçe de derinleşen
büyük bir hazine vardır ortada. Önder Saatçi
bu hazinenin farkında olanlardan ve hazinenin ortaya çıkarılması için elinden geleni yapanlardan biri. Ucu bucağı olmayan bu hazineye iğneyle kuyu kazarcasına ulaşmaya
Önder
Çİ
çabalaması,SAATtakdire
şayan bir nitelik taşıyor.  

Aziz ÖZKAN

“Irak Türkmenleri İçin”
Kalbi Türkmenler İçin Atan Bir
Gönül Dostunun Kaleminden

KERKÜK VAKFI
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Kitapta yazarın daha ziyade “Kardaşlık” dergisindeki yazıları bulunmakta. Bu yazılarda
Irak’taki Türkmenlerin yaşadıkları çeşitli
sorunlardan tutun da tarihi, söz varlığı ve dil
hazinesine kadar her türlü konuyu bulmak
mümkün. Ayrıca bu yazılarda Irak Türkmenleriyle ilgili önemli isimler de tanıtılıyor.
Ata Terzibaşı, İhsan Sıddık Vasfi bunlardan
birkaçı. Suphi Saatçi gibi Kerküklü başka
yazarlar da kitapta bolca zikrediliyor.
Irak’taki Türkmenleri her yönüyle ele alan
yazar, ilk sayfalarda Irak’taki Türkmenlerin
tarihine yer vermiş. Göz yaşartıcı bilgilerle dolu bu tarih anlatımı, Irak’taki Türklerin hangi tür musibetlerle, ne tür koşullar
içinde, nasıl dikenli arazilerden geçerek,
ne biçim baskılar altında bugünlere kadar
geldiğini içeriyor. Baskılar zulme, zulümler
hapishanelerde türlü işkencelere, işkenceler
katliamlara dönüşüp Irak tarihine birer kara
leke olarak yapışıyor. Özellikle de Saddam
zamanı Türkmenlerin analarından emdikleri süt burunlarından getiriliyor. Baas rejimi
Türkmenlere nefes aldırmıyor, özgürlüklerini baskı altında tutuyor. Arap ırkçılığı
politikası güden Baas rejimi, Irak’taki Arap
ırkının dışındaki ırkları eziyor, türlü zalimlikler sergiliyor. Zalimlikler katliamlara
kadar varıyor. Yalnız, katliam boyutundaki
vahşetler sadece Saddam zamanına özgü değil. Baas Partisi’nin askerî darbeyle yönetimi ele geçirmesinden önce de Türkmenlerin
yaşam hakkı gasbedilmiş. Kaçkaç (1920),
Levi (1924), Gavurbağı (1946) ve Kerkük
(1959) katliamları bunlardan birkaçı. En son
katliamsa yakın bir geçmişte gerçekleşiyor.
Bir zamanlar gündemden düşmeyen, kafa
kesme videolarıyla adından sıkça söz ettiren
IŞİD, Kerkük kadar Türkmen toprağı olan
Telâfer’de 5 Temmuz 2017’de büyük bir
katliama imza atıyor. 200 küsur Türkmeni
şehit ediyor.   
Osmanlı I. Dünya Savaşı’nda mağlup olarak
bölgeden ayrılınca başlamış Türkmenler için
kâbus dolu dakikalar, saatler, günler, aylar,
yıllar. Ne zaman ki ABD 2003’te Saddam’ı
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devirip Baas rejimine son vermiş, işte o zaman biraz olsun rahat bir nefes almışlar. Yine
de her şey diledikleri gibi gitmemiş. İlk önce
Kerkük Nüfus Dairesi yağmalanarak yoğun
bir Kürt nüfusu Kerkük’e getirilmiş. Devlet
eliyle bunlara evler yaptırılarak Kerkük’te
Kürt nüfusun artması sağlanmış. Buradaki
amaç Kerkük’ü kuzeydeki özerk yönetime bağlayıp Kürtleştirmek. Kerkük’ün asıl
sahipleri Türkmenler o günden bu yana bu
politikaya karşı mücadele vermekteler. Sadece Kerkük değil, Irak’taki diğer Türkmen
bölgeleri de kuzeydeki özerk Kürt idaresinin
yoğun baskısı altında. Demem o ki Irak’ta
Türkmenlere illallah ettiren Arapların yerini
2003’ten sonra Kürtler almıştır. Türkmenlerin tam istedikleri bir yönetimin henüz
Irak’ın semalarında görünmemesi, soydaşlarımızı huzursuz eden, onların hep diken
üstünde yaşamasına yol açan bir durum olarak ortada durmaktadır. Umalım ki bir an
önce her türlü baskıdan uzak bir hayatları
olsun.
Saatçi’nin özellikle vurguladığı bir durum
var. O da Türkmenlerin göz göre göre bu kadar haksızlığa uğramalarına rağmen hiçbir
zaman meşru yolların dışına çıkmaya kalkışmamalarıdır. Türkmenler resmî otoriteye
karşı silahlı ve örgütlü bir direniş sergilememişler, Irak Kürtleri gibi emperyalistlerle
işbirliği yapmamışlardır. Kalemleriyle, hoyratlarıyla, mânileriyle, yürekleriyle dünyaya
kendi seslerini duyurma yolunu seçmişler;
kendilerine haksızlık yapan zalimin düzenbazlıklarına karşı insanlık ve çağ dışı yollara
başvurmamış, şerefli, insancıl ve gayet medeni  bir yoldan ilerlemişlerdir.
Peki, Irak Türklerine niye Türkmen deniyor?
Türkmen sözcüğü nereden geliyor? Önder
hocam bu konuya da açıklık getirmiş. Öncelikle Osmanlı’da hazırlanan salnamelerde
Irak’ın kuzeyinde ve ortasında yaşayan bu
topluluğa “Türk” dendiğini belirtelim. Türkmen adlandırması Lord Curzon’a dayanmaktadır. Lozan görüşmelerinde Curzon Irak’ta
yaşayan Türk soyluların Türkmen olduğunu
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iddia eder. Amacı Irak Türkleri ile Anadolu
Türklerini ayırmaktır. 1958’de cumhuriyete
geçen Irak’taki rejim İngilizlerin kullandığı
bu taktiği benimseyerek bu topluluğu Türkmen olarak lanse ederler. “Irak Türkleri” ve
“Türkçe” terimleri yasaklanarak yerlerine
“Irak Türkmenleri” ve “Türkmence” terimlerinin kullanılması zorunlu hâle getirilir.
Her şeye rağmen Türkmen adı tarihî ve folklorik bir adlandırma olduğundan dolayıdır ki
Irak Türkleri arasında yadırganmamaktadır.1
Irak’taki Türkmen varlığının tarihi hakkında
çok daha fazla ayrıntı var eserde. Yaşananları daha fazla ayrıntılandırmayıp başka bir
yazıda ele alsam daha iyi olacak. Türkmen
tarihinin dışında söz varlığına da ayrıca değinmek gerekiyor. Çünkü Türkmenlerin söz
varlığı ağırlıklı olarak ele alınan konuların
başında geliyor. Irak Türkleri alkışlarda ve
kargışlarda (dua ve beddular), hoyratlarda
(kesik mâni) ve mânilerde, atasözleri ve
deyimlerde büyük bir kültür hazinesi barındırarak Türk dünyasında nev’i şahsına münhasır bir konumda bulunuyor. Öyle ki Irak
Türkleri ne kadar kazılırsa kazılsın en dibine
ulaşılamayan bir hazine gibi saklı duruyor.
Daha nice cevher, topraktan gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Saatçi de sık sık belirtiyor bu gerçeği. Yeni tezler, yeni araştırmalarla Türkmenlerin kültür hazinesinin dibine
kadar inilecektir.

İki tanesini sizlerle buluşturayım. Takdir sizin. Biri şöyle:
Kerkük var,
Dağlanmış bir Kerkük var.
Dilimde “ah”,
Kalbimde bir sızı var.
Diğeri:  
Kerküklüyüm, bahtım kara,
Çok canım yandı, düştüm dara,
Sığındım mâniye, hoyrata,
Şiirlerle avunarak kaldım ayakta.
Peki, niye Türkmenler şiirlere tutunarak
ayakta kaldılar? Çünkü yukarıda birkaçının
ismini verdiğim mezalime rağmen silahlı ve
örgütlü bir direnişe başvurmadılar. Acılarını,
gözyaşlarını, kırgınlıklarını, öfkelerini, isyanlarını mâni ve hoyratlara döktüler. Hani
bir insan yakın bir arkadaşına içini döker ya,
onlar da öyle döktüler yüreklerindeki yangınları şiirlere. Kan dökmekten medet uman
silahlı ve örgütlü bir direnişin tam karşı kutbunda yer alan içsel haykırışlarını, kılıçtan
daha keskin olan kalemin gücüne dayanarak
ve ölümsüzlüğüne güvenerek bu tür edebî
söz varlıklarında yaşattılar.

Önder Hocam, Türkmenlerin kalıp sözlerinden, mâni ve hoyratlarından örnekler verirken onların telaffuz ettiği şekilde yazmış
Latin harflerini. Söz gelişi “ā” işarati uzun
a olarak açıklanırken “ḗ” uzun kapalı e, “ḫ”
hırıltılı h olarak açıklanmış. İşaretler bunlarla sınırlı değil. Ben de Türkmenlerin söz
varlıklarını okurken kendimi onların yerine
koyarak düz değil de onların ağzıyla okumaya gayret ettim. Türkmen kardeşlerimi daha
iyi özümsedim böylece. Hatta ben de mâni
ve hoyratlar kaleme aldım kendi çapımda.

Son söz olarak “Irak Türkmenleri İçin” adlı
eserin Türkmenleri yakından tanımak için
başvuru kaynağı niteliği taşıdığını belirteyim. Eğer Türkiye dışında kalan Türk dünyasına karşı Irak Türkleri özelinde bir merakınız varsa bu kitapla merakınızı gidermeye
başlayabilirsiniz. Yazarın kaynak olarak yararlandığı birtakım kitapları da gözden geçirdiğinizde Türkmenler hakkındaki bilgileriniz derinleşecektir.

Bu konuda geniş bilgi için bkz: Irak Türkleri

“Irak Türkmenleri İçin”  dimağlardaki boşluğu büyük ölçüde dolduracaktır.

1

Nasıl Türkmenleşti? - Önder SAATÇİ (tyb.org.tr)
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Elnur PAŞA

Ve O Temmuz Ayı
Anlattığında sanki o yıllardaymış gibi anlattı.
Boğazı düğümlendi, sesi titredi. Susup sadece
dinledim. Söyledikleri beni hayrete düşürse
de, şaşırmadım. Benzeri senaryoları farklı bölgelerimizde yaşadığımızdan olsa gerek. Anlatılanların üzerine konuşmak, yazmak zor geldi
bana. Sadece o yılların şahidi olan, akrabalarını da katliamda kaybeden Prof. Dr. Mahir
NAKİP Bey’in söylediklerini dokunmadan
aktarıyorum.
“Aslında katliamı anlatmadan önce, katliamdan önce Kerkük’teki atmosferi de anlatmak
lazım. 14 Temmuz 1958 yılında kraliyet devrilip cumhuriyet ilan edildiğinde Irak istikrarsız
bir sürece girmişti. İçlerinde komünistlerin de
bulunduğu 12 ‘hür subay’ dediğimiz askerler
yönetimi ele geçirmişlerdi. Bunların bir kısmı komünist partisine mensup ama büyük
bir kısmı milliyetçi Araplardan oluşuyordu ve
Nasır’ı o tarihte tutuyorlardı. Ancak askerler
yönetimden pek anlayamadıkları için Komünist partisi kısa sürede yönetimi ele geçirdi.
Cumhuriyet kutlamalarının birinci yılında
Kerkük’te çok güzel hazırlıklar yapıldı. O zaman ben altı yaşındaydım, tüm erkek ve kızlara
güzel Türkmen elbiseleri giydirildi. Kerkük’ün
ana caddelerinde ellerimizde bayraklarla, yürüyüşü karşılamamız, şarkılar türküler söylememiz isteniyordu. Ailecek hepimiz gitmiştik.
Ancak hakikaten bizler orada bulunurken büyük bir kargaşa doğdu ve o kargaşanın içerisinde kurşun sesleri gelmeye başladı. Meğerse
ikinci bir grup başka bir yerden bir yürüyüş
düzenlemiş ve bir çatışmaya dönüştü. Orada
ilk şehit düştü.
Çaycı Hıdır isminde bir kahvehaneciydi ve
kahvehanesinin ismi de 14 Temmuz Kahveha-
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nesiydi. Irak Türkleri de Cumhuriyet rejimine
taraftar ve onu isteyen bir tutum içerisindeydi.
Ancak sonra anlaşıldı ki bu katliam planlı bir
katliamdı. Irak Komünist Partisiyle başında
Molla Mustafa Barzani’nin olduğu Kürdistan
Demokratik Partisi vardı. Barzani 40’larda Sovyetler Birliği’nde eğitim görmüş ve kendisine
generallik rütbesi hediye edilmiş ve Irak’a döndükten sonra KDP’nin başına geçmişti. Bu iki
parti arasında bir konsensüsle bu katliam organize edilmişti ve öldürdükleri kişiler de sıradan
kişiler değildi. Daha ilk gün emekli albay olan
Ata Hayrullah özel bir ekiple evinden alındı ve
2. Kolordu komutanlığına götürüldü.
Hiçbir mahkeme yapılmadan vücudu paramparça edilerek öldürüldü. Parçaları civardaki
Türkmen mahallerinin ağaçlarına asıldı. Yine
aynı gün askeri doktor olan İhsan Hayrullah
da evinin önünde hunharca katledildi, beyni
baltalarla parçalandı. Üçüncü şehit de yine
aynı aileden Abdulgani Nakip’tir, benim amcam olur. O da aynı şekilde masum olduklarını söylemeye gelince ellerindeki dipçiklerle
vurarak kafasını ezdiler. Böylece bir evden üç
şehit çıktı. Tabii ki sadece bununla kalınmadı.
Bütün Türkmenlerin ileri gelenleri Kasım
Neftçi, Selahaddin Avcı, Mehmet Avcı gibi
Türkmenliklerini bilenler öldürüldükten
sonra iple arabaya bağlanarak bütün şehirde dolaştırmaya başladılar. Belediye başkanı
o tarihte hem komünist partisine, hem de
KDP’ye mensup olan Maruf Barzancı adında
biri şehitlerimizi toplu bir mezara gömdüler.
Aslında bununla da kalmadılar aynı zamanda
evleri ve dükkânları yağmalamaya başladılar.
Kerkük’ün içinde ve dışında Türkmenlere ait
olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri
hepsini yaktılar.
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Mesela bizim evimizin karşısında bir mobilya
fabrikası vardı. Sahibi Sıddık Kılınçı Neccar
olan bu fabrikayı yakanların hepsi de çok iyi
Kürtçe konuşuyordu, onu iyi hatırlıyorum.
Ve o Temmuz ayı çok sıcak tabi Kerkük’te, hiç
yoksa 45-46 derece. Oranın alevi bizim evimize
kadar geliyordu, hatta ağaçlarımızın yaprakları
bile kurudu. O çok acı bir hatıra olarak aklımda
kalmış durumda. Yani kısacası Türkmenler üç
gün hunharca katledildiler. Fakat bu Türkmenlerin içerisinde Abdullah Abdurrahman adında
bir subay bu durumu anlayınca daha önce şehri
terk ederek Bağdat’a gidiyor.
Orada devlet başkanı Abdülkerim Kasım’la
görüşme talep ediyor ve olan bitenleri anlatıyor. Bunun üzerine Bağdat’tan gelen bir birlik katliama son veriyor. Yoksa daha çok şehit
verilebilirdi. Kısacası katliam bu şekilde tecelli
etti. Katliamın günümüze kadar izleri mevcut. Evet, belki 2003 yılından sonraki şehit

düşenler o yıla kadarki şehit sayısını kat kat
geçmiştir. Neticede Kerkük Katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 39, ama hepsi seçkin
kişilerdi. Bu katliam Türkmenlere ilk defa milliyetlerinden dolayı yapılan baskıydı. Bu arada
şunu söylemek lazım bu silahsız masum Türkmenler, niçin iktidardaki KDP ve Komünist
Partisi tarafından hedef alındılar?
Amaç Kerkük’ten ümidini kesmesi yönünde
Türkiye’ye mesaj vermekti. Çünkü o tarihlerde Türkiye’de Adnan Menderes hükümeti
vardı ve 1952 yılında NATO’ya girmişti. O
bakımdan Türkiye’nin Türkmenler üzerinde
hâkimiyetinin kalmamasını, onları sürmek
için bu katliamlar yapılıyordu. Evlerdeki
Türkiye’den gelen tüm kitaplar şehrin ortasında yakıldı. Bu yönüyle katliam sadece insanlara karşı değildi, yağmalamalara, kundaklamalara kadar iş uzadı.”
Türkgün, 30.07.2021

Dava vurgunu ve hastasıyım
Adaletin hak kıstasıyım
Eski hamamın eski tasıyım
Yeni hamamda tellak değilim

Bataklıkların geniş alanı
İçine almaz bizim sılanı
Kandırmaz elin yalan dolanı
Boş laf dinleyen kulak değilim

Yanlışlıktan ders alan biriyim
Kini yürekten silen biriyim
Ne yaptığını bilen biriyim
Dengesiz allak bullak değilim

Çığır açarak yol yaratmışım
Çığlık atarak her an ötmüşüm
Ben bu davaya demir atmışım
Kaypak zeminde kızak değilim

Memleketliyim yaban olamam
Yersiz yuvasız urban olamam
Elin yoluna kurban olamam
Nezir edilen adak değilim

Dengeli dönen çarka ihanet
Kökene, soya, ırka ihanet
İlkeye, yurda, halka ihanet
Edecek kadar alçak değilim

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 91  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2021 ايلول-تموز

DEĞILIM

Gezdim dolaştım bütün iklimi
Satmadım ele, gizlim saklımı
Çelmedi şahsi çıkar aklımı
Satın alınan salak değilim

Adnan KASAPOĞLU

Yediğim zıkkım, içtiğim ağı
Koynumda yılan, karşımda yağı
Beni ürkütmez korku, gözdağı
Yufka yürekli, korkak değilim
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Hüseyin ŞÜKÜR

Câhiz Türklerle
İlgili Ne Demiş?
El-Câhiz Kimdir?1
Arap dünyasının büyük düşünür, felsefeci,
dilbilimcisi, devlet ve bilim adamı El-Câhiz’in
767- 777 yılları arasında Basra’da dünyaya geldiği bilinmektedir. Sîbeveyh, Ahfeş, Müsenna,
Ensari ve Asma’î gibi büyük bilim adamlarından ders almıştır. Yanı sıra Basra’da kurulan
Merbed’e devam ederek orada çöl Arapları,
şair ve hatiplerden fasih Arapçayı öğrenmiştir.
Şakacı, zeki, nüktedan, cimri ve tartışmayı seven bir karaktere sahip olduğu bilinmektedir.
Yazılarının özelliği ise lüzumsuz seciler ve sunilik olmadığı için birçok müellif tarafından
takdir görmüştür. Üslubunun açıklığının sebebi ise kendince okurların kolayca anlamalarını ve ayrıntılardan mahrum kalmamalarını
sağlamaktır. Şifahi bilgilere güvenmeyen; Hint
ve Eski Yunan kaynaklarından bilgiler edinen,
Aristo gibi büyük düşünürleri tenkit eden
bir kişiliği vardır. Arap kültürünün en büyük
savunucularından biridir; bu sayede eserlerinin birçoğunda Araplardan örnek vermektedir.
Câhiz dediğimizde ilk olarak El-Beyan
ve’t-Tebyin ve El-Hayvan eserleri akla gelir.
Ancak 244’ten fazla eseri olduğu bilinmektedir. Bunların içinde Risâleleri da yer almaktadır. Bizim burada ele aldığımız mektuplarından Abbasi döneminde Halife Mütevekkil’in
veziri Fatih Bin Hakan’a yazdığı bir risaledir.
O dönemde devlette yer alması ve devlet
adamlarına; özellikle de Fatih Bin Hakan’a
yakınlığı bilinmektedir. Bu yüzden “Risale
1
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Bu yazıda 1964 yılı Kahire’de El-Hancı yayım evi
tarafından çıkan Abdüsselam Harun’un Resailü’lCahiz, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından 1967 yılında Ramazan Şeşen tarafından tercüme
edilen Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin
Faziletleri eserleri ve İslam Ansiklopedisi’nden yararlanılmıştır.

ile El-Fetih Bin Hakan fi Menâkıb’t-Turk ve
‘Amma Cündü’l-Hilâfe” (Fetih Bin Hakan’a
Türklerin ve Hilafet Ordularının Faziletleri)
adı altında vezire sunduğu küçük kitabı yazmıştır.
Bilindiği üzere, yazarlar ve şairler devlet
adamlarına yönelik yazılarına övgüyle başlarlar, Câhiz de “Allah seni muvaffak kılsın, hidayet versin, bizleri ve sizleri doğru söyleyen ve
doğru çalışanlardan eylesin…” ile başlayarak
bu geleneği sürdürmektedir. Bu girişten sonra
vezirin devletini sevmesi, sadık olması ve hilafet ordusunu yakından takip etmesini uzunca
anlatmaktadır. Vezirin, El-Câhiz’in hoşuna giden bir diğer davranışı ise hilafet ordusunun
birliğini gözetmesi ve ayırım yapmamasıdır.
Hatta meclislerin birinde devlet adamları,
şeyhler ve hilafet ordusunun önde gelenleri ile
sohbette; birinin “hilafet ordusunun, Horasani,
Turki, Mevlevi, Arabi ve Benevi’den oluşuyor”
demesi vezirin hoşuna gitmeyerek aralarında
fark olmadığını ve kardeşçe yaşadıklarını anlatarak; her kavmin kendine özgü özelliği var
olmasına rağmen bu özellikler İslam ordusu
altında birleştiğini söylemektedir. Akabinde
birisi yine Horasanlıların kahramanlıklarından uzunca bahsetmeye başlar. Bu olaya
şahitlik eden El-Câhiz, gerçekleri su yüzüne
çıkarmak için, büyüklerinden ve hadislerden
duyduğu, boş sözden ve tartışmadan uzak
olarak orta bir yol izleyerek Türklerin faziletlerinden bahsetmeye karar verir. Ancak tartışmaya girmeyerek cevabını mektup halinde
vezire vermekle yetinir. Bu mektubun amacı
ise gönülleri birleştirmek, aralarında yakınlık
ve farklılıkları ortaya koymak ve nedenlerini
açıklamaktır; bu farklar birliği bozamaz, düşmanlar ile münafıkların bilgileri çarptırmasına
izin vermeyeceğini söylemektedir.
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“Eğer Benevi Horasanlı ise, Horasanlı da Mevlidir, Mevli de Arap’tır o zaman bunlar nesilde ortaktırlar, Türkler ise Horasanlıdır ve halifelerin
Mevalisi ile hısımıdır ve Türklerin içinde bunların hepsi var ise, o zaman Türklerin şerefi
ve kerameti diğerlerinden daha yüksektir.
Bunları herkes bilir ise; hiç kimse kin kaldırmaz
ve birbirlerini kabullenirler fakat aralarında
kıskançlık ve rekabet kalır” demektedir ve Türklerin diğer kavimlerden daha yüksek bir mertebesi olduğunu kanıtlamaktadır.
Günlerin birinde Halife Me’mun’un elçisi
savaşçılara, savaş sanatında usta olanlara ve ileri derecede tecrübeli kişilere çıkararak şu soruyu sormuş: Herkes bana nedenleri ile yazsın.
Liderliğinizde en iyi yüz savaşçıyla birlikte, yüz
Türk’e mi yoksa yüz Harici’ye karşı gelip savaşmayı tercih edersiniz?
Savaşçıların birçoğu, Türklere karşı gelmeyi tercih etmişler ancak Humaid isminde bir
kişi Harici’ye karşı gelmeyi tercih ederek ve
“Çünkü Haricilerde eksik gördüğümü, Türklerde
tam olarak gördüm. Türkler Haricilerden üstündür, Hariciler ise diğer ordulardan üstündür”
demiş. Haricilerin özelliklerinden bahsettikten
sonra Türklerin özellikleri hakkında konuşmaya şöyle başlamış:
Türk, saldırı anını çok iyi analiz ettikten sonra hamleye başlar çünkü atının kontrolü elinde
değildir, geri dönüşsüzdür; hayat sevgisi veya
düşmandan korkmak gibi kötü fikirler aklına gelirse, atını geri çevirip kaçmak mümkün olmasın
diye eğitmiştir. Türk’ün hücum anında; bin süvarisi, bin düşman atlısına ok atarsa hepsini yere
sererler. Hiçbir ordunun böyle bir saldırıya gücü
yetmez. Türkler, atlarıyla ileriye ve geriye, sağa ve
sola, yukarıya ve aşağıya yani her yöne sürdükleri
halde oku hedefe atmakta zorlanmazlar. Türk’ün
atı, dağın eteğine koşması ya da bir dereye inmesi, Harici’nin dümdüz yerde at sürmesi kadar
kolaydır. Harici bir ok atana kadar Türk on ok
atmış olur. Türk’ün dört gözü vardır, ikisi yüzünde ikisi de kafasındadır. Horasnlı, bazı hamlelerinde vurduktan sonra kaçar fakat kaçma olayını
Türklerde görmek mümkün değildir. Onun sal-

dırısı zehir gibidir çünkü attığı ok, hedefi şaşmaz, arkasındaki düşmanı önündeki gibi görür.
Türkler süvarilerine, iki ve üç yay taşımayı, bir
ata bir kişiden fazla binmeyi öğretmişler. Saldırı anında, yanında kendisi, silahı ve atı için
her tür teçhizatı bulunur. Onun atı uzak mesafeye, ülkeden ülkeye ve uzun yolculukları kat
etmesi şaşkınlık veren bir güçtedir. Harici kendi
atını tedavi edemez ama Türk veterinerden ve
at bakıcısından daha ustadır, atını çağırdığında gelir, koşarsa arkasından koşar, onu böyle
eğitmiş, çocuğun kendi ismini ve delinin kendi
lakabını bildiği gibi sahibini bilir. Türk, yaşamı
boyunca geçirdiği günlerini hesaplarsan, yerden
daha çok atının üstünde oturduğunu görürsün.
Dörtnala koşmakta ise beş milletin gücünü bir
kişide toplarsan tek bir Türk kadar olamaz.
Türk hem çobandır hem seyistir hem cambazdır hem veterinerdir hem de süvaridir kısacası,
Türk tek başına bir millettir. Diğer askerler on
mil kat ettiklerinde Türk, yirmi mil kat etmiş
olur. Dağların zirvesine çıkar, derelerin dibine
iner; bu esnada uçana, düşene ve yürüyene ok
atar. Yere inmeden at değiştirir. Askerler dereye
vardıklarında, sırayla o dereden geçmek isterken;
Türk dağa tırmanır diğer taraftan bir yıldız gibi
parlar. Aşağı inerken, dağ keçisinin inemediği
yerden iner. Kendini riske atmış gibi görürsünüz
ancak kendince yaptıkları riskli olsaydı şu ana
kadar sağ kalamazdı. Yol uzadığı zaman ve öğle
vakti geldiğinde, yorgunluk bastığında, yürüyenler sustuğunda, sıcaktan her şeyin bozulduğunda,
soğuktan her şeyin söndüğünde... mekâna yetiştiği an; atından inerek sünnet olmuş çocuk gibi
yürür, hasta gibi inler. Diğer askerlerden daha
fazla yürüdüğü ve ok çektiği için yan yatarak
dinlenir ancak bir geyik, tavşan ya da tilkinin
çıktığını gördüğü an; yorulan kişi kendisi değilmiş gibi hayvanın arkasından koşar. Hariciler
dindarlıkları ile meşhurdur. Sicistan, Horasan,
El-Cezire, Yemen vs. hepsi dinleri için savaşırlar.
Ancak Türk din, para, mülk, düşmanlık, vatan
için savaşmaz o, sadece ganimet için savaşır.
Kaçarsa cezadan korkmaz, mükafat beklemez,
takip eder; edilmez, isteyendir istenen değildir,
istediğini alın teriyle alır. Eğer kıskançlık, ırk,
din veya kızdığı için savaşırsa ne olacağını siz
tahmin edin!”
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Bu sözlere ilaveten Türk askerlerinin saldırı
anında hemfikir olup zayıf noktaları ve düşmanın eksikliğini aynı anda gördüklerini
söyleyerek ve gerekli yerde de aynı anda çekilmeyi de bilmektedirler. Diğer yandan ise Türkler, iftihar etmek, şiir söylemek ve hayal kurmaktan uzak olduklarını söyleyerek; burada
sanki Türkleri Araplar ile karşılaştırmaktadır.
Vezir, bu haberleri Me’mun’a ulaştırdığında
“Humaid’den sonra hüküm vermeye gerek kalmadı, çünkü Humaid iki tarafı da denemiş ve
kendisi hem Horasanlı hem de Arap olduğu için
ona kimse töhmet atamaz” diyerek son noktayı
meclisteki adamlar şu sözlerle koymuşlar “Humaid’in ne kadar güzel açıkladığını ne abarttı
ne de kusurlu konuştuğunu” demiştir.
Bazı araştırmacılara göre Araplar-Müslümanlar, Türkler ile Hz. Ömer zamanında
tanışmıştır. Bu yüzden Câhiz da risalesinde
Hz. Ömer’in Türkler hakkındaki övgülerinden bahsetmektedir. Türklerden, az ganimet
elde edilir ve çok zarar görülür bir düşman
olduklarını söylemiştir, hatta aslandan daha
güçlü olduklarını vurgulamıştır. O dönemin
bir diğer bilim adamı ve edibi olan Sumama
Bin Aşras, “Türk, korkulması gereken şeyden
korkar, kazanamayacağı bir şeye göz koymaz,
ikisini alma şansı varsa hiçbirini bırakmaz,
çoğu kazanmadıkça azı bırakmaz, iyi bildiği işi
mükemmel yapar bilmediğine de yaklaşmaz, boş
işler ile uğraşmaz, içi dışı gibidir, uyanıklığı esnasında uyumaz, uyuduğu zaman da uyanıktır.
Bu halkın içinde peygamber ve yerlerinde
hekimler olsaydı, kulakları ve yürekleri bu
sözleri (peygamberler ve filozofların sözlerini) duysaydı; Basralı’nın edebiyatını, Yunanların hikmetini ve Çin’in sanatını sana
unuttururlardı. Bir kere onların elinde tutsak
oldum, onlar gibi latif ve cömert insan görmedim” demiştir.
Câhiz diğerlerinin sözlerinden bahsettikten
sonra kendi görüşüne başlamaktadır. Ancak
hem iyi taraflarını hem de satırlar arası bazı
kusurlarından söz etmektedir. Câhiz’e göre
Türkler münafık, kibirli, riyakâr ve yalaka
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değillerdir. Bilindiği gibi Türkler vatanlarına
ve topraklarına bağıdırlar. Câhiz de bu noktayı
bir zaaf olarak görüp “onların ayıbı vatan özlemidir” diyerek ülkelerinin yapısını ve suyunu
sevmekte kendilerine kimse benzememektedirler. Bu sevginin kaynağı ise dedelerinden
aldıkları terbiyeden gelmektedir. Her milletin
kendine özgü bazı karakteristik özelliği olabilir
ama Câhiz’e göre Türklerde olan bu özellikler
bambaşkadır hatta şöyle açıklıyor “…bir Türkü gördüğünde; onun kıyafetine bakmak ve Türk
olup olmadığını sorup soruşturmaya gerek yoktur
çünkü onun her şeyi Türk’tür”.
Bilindiği üzere her toplumun ün kazandığı bir
sanatı ve alanı vardır. Türkler ise Câhiz’ın anlattıklarına göre savaşta üstlerine yoktur. Sadece savaşmakta değil, savaş aletlerini de kendileri yapmaları gerçekten sanatta usta olduklarını
vurgulamaktadır. Bir savaş kılıcı yapmak birden fazla usta gerekir onun demirini eritmek,
dövmek, çivilerini takmak vs. her bir işin ayrı
bir ustası vardır halbuki Türkler bunların hepsini kendileri yapmaktadırlar. İşin ilginç tarafı
ise her Türk’ün bu işi yapmasını şöyle açıklamaktadır “…istisnasız her Türk’te bu özellikler
bulunur. Fakat her Çinli sanatçı, her Yunanlı
filozof ve her Arap şair değildir”. Ve devam ediyor “Hareketliliği seven, bir yerde kalmayı ve az
işle meşgul olmayı sevmez. Onların vücutları hareket etmek için olmuştur, nefisleri vücutlarından daha güçlüdür, kıt geçimini, acizlik; uzun
zaman bir yerde kalmayı, ahmaklık; rahatlığı,
ayak bağı; kanaati, azimsizlik ve savaşmamayı zillet sayarlar”. Cümlelerinin sonunda şu
soruyu soruyor “Türkleri terk etseniz onlar sizi
terk etmezler dedikleri, bütün Arap halkına
bir nasihattir ve bu yüzden onlara Türk dendi.
Zülkarneyn bile onlara saldırmayı düşünmeyen
bir halk hakkında ne düşünürsünüz?”.
Câhiz sadece kendi görüşlerini değil, diğer bilim adamları, savaşçılar, vezirler ve halifelerin
sözlerinden örnek vererek görüşünü desteklemektedir. Bu eser Türklerin hem iyi hem de
kötü taraflarından bahsederek bir hakem gibi
konuya bakması objektif bir çalışma değerindedir.
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Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden

nazimterzioglu@gmail.com
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Nasih Bezirgân
Şiir defterinde kendi manzumelerini kaydeden
şairler arasında Kerkük’ün yerel ağzıyla şiir
yazan Nasih Bezirgân (1927-1990) da yer
almaktadır. Şair, Nakip’in isteğini memnuniyetle kabul ederek üç parça şiiriyle dizdiği
hoyratlarından birkaçını deftere aktarmıştır.
Hatıra
Sayın kardeşim Gazi Bey’in hatıra
Defterinde şiir ve horyatlarımı memnuniyetle
yazar
Ve kendilerine takdimlerimi bildiririm
21.1.1970
Kerkük
İmza
Yanım bugün
Dağlama yanım bugün
Bir yansam bin yandırram
Yandırma yanım bugün
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İtap
Néce dilim lal olsun
Yurdumda hal bu olsun1
Her gelen baş kaldırsın
Üstümüzde zal olsun
Sen baxma dilim laldı
Elifim bugün daldı
Can verrem yurt uğrıyca
Qanım ona halaldı
Kerkük’ti babam yurdı
Onın toprağı hürdi
Ataşlı gözleriyçin
Néce binler qudurdı
Bu miras kalmış bize
Hem oğlana hem qıza
Bin dürlü canavarlar
Göz dikmiş yurdımıza
Yazmışam bu kitabı
Dinlevin siz bu itabı
Elime alacağım
Sağlam bir balta sapı
Sen işit yurdı satan
Ettiğivden bir utan
Can verdi yurt uğrıyca
Toprağ altında yatan
Horyat[lar]
Yara yandı
Ox geldi yara yandı
Babam oğul qardaşım
Dar günde yarayandı
Güldi yârım
Bilbilden güldi yârım
Biz yurdın qurbanıyığ
Ağlama gül diyarım
Gülçi men
Bağvancı sen gülçi men
Bağ ağlar bağvanıyçın
Qan tökerem gülçi men

Gülçi sen
Bağvancı men gülçi sen
Ne dal seher uyxusına
Ne de ağla gülçi sen
Gülim sene
Gül olmaz gülim sene
Bir dağladıv bir güldiv
Dağlan bin gülim sene
Oyan dalda
Bilbilim oyan dalda
İnanma kör avcıya
Gizlenip o yan dalda
Oyanım
Yatmamışam oyanım
Bir yannan dağlanmışam
Dağlanmasın o yanım
Aldı günnen
Ay hüsnin aldı günnen
Bağrımın yaraları
Bağlanıb al dügünnen
Nasih Bezirgân

1 “Yurdumda bu hal olsun” olmalı
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Gurbette Bir Ah
Felek büktü kaddimi kametimi perişan olmuşam
Yüzüm çöktü saç ağardı hublara düşman olmuşam
Gökteki hilâle değişmezdim o ayna misali yüzümü
Yazık bugün şu‘lesiz bir yıldıza kurban olmuşam
Ohımla zîr-i zemini dağlamışken o günler
Şimdi ağyar avçıların ohına nişan olmuşam
Boyun eğmişti mazide ehl-i ‘irfan şanıma
Bugün tanınmış ahbablara yaban olmuşam
Sîne-i sahnım ile gün önün tutmuş iken
Bak bugün arhı dönmüş haraba değirmen olmuşam
Demek ki ihtiyarlık bahtiyar olmak değil
Hükmü bitmiş parçalanmış ellerde ferman olmuşam
Gördünüz mü halımı ahvâlimi size bir ibret olacak
Yavrusu yitmiş olan sahrada bir ceylan olmuşam
Son amacım Kerkük’ümde gözümü yummaktır İlahi
Gurbetliğe dayanan yalnız Bezirgân’ım burhan olmuşam

Ahvâl-i Zaman
Hâl budur ahvâl budur işte zamandır
Yoksulların dili döğmüş ağniyanın hükmü revandır
Kimi hâkim kimi mahkûm kimi câh ile cevelan ediyor
Kimi düşmüş feleğin çengine çarhında deveran ediyor
Acıyorum bu ‘asrın şeybine şebâbına etmiyor tefkir
Yurdunu milletini parlatmak yerine ediyor tedmir
Azaldı ehl-i vefa sanki yok oldu bugün
İhlâs ile dolmuş gönüller hıkd ile doldu bugün
Türlü türlü iftiralar ahyâra istinat edildi
Basıldı mazlumların göğsüne eşrâra imdat edildi
Hukuku izhara kalkışsam derler cinnet getirmiş
Ben dahi hırpalarım nakısı bana çok mihnet getirmiş
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Türkmen Albümünden

Kerkük Kale’sinin batı cephesi

Kerkük 1963
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Editörün Seçtikleri

Erbil 1960

Dicle kenarında bir halk kahvesi. Bağdat, 1950
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One wonders what it was all worth.
Twenty years and leaving the area just the
way they came in. But the situation on
the ground across the country remains
extremely fluid. While widespread fighting has decreased since the takeover of
the country by the Taliban on Sunday,
the full impact of the evolving situation
is not yet clear.
While attention has zoomed in on those
fleeing – whether it be US troops, citizens, Afghan allies or those clinging onto
the aircraft carriers – the attention of
most of the UN and international nongovernmental organization has shifted to
the aftermath of complete withdrawal and
what could be a tenuous hold of power by
the Taliban. Many Afghans are extremely
anxious about what the future holds.
Bolstered support for the humanitarian
response inside Afghanistan itself is urgently needed. This year alone some half
a million people have been internally displaced within their country, bringing the
total to almost 4 million people as the vast
majority are not able to leave the country
through regular channels. It’s promising
that evacuation programs are taking place
to protect at-risk Afghan national through
bilateral evacuation programs. But these
bilateral evacuation programmes (which
are completely different than the traditional resettlement programs) should not,
however, overshadow or substitute for an
urgent, and wider international humani-
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tarian response. Nor should these hamper or preclude the possibility of Afghans
the right of asylum in other countries,
according to the United Nations Refugee
Agency. All states – and this applies to
countries both within and outside the region – must preserve the right to seek asylum for Afghans arriving through regular
or spontaneous means.
Critically, for UN and INGOs, unfettered
access to those displaced and in need of
protection and assistance is crucial. How
will agencies cooperate with the Taliban
in Kabul? Will they be able to resume
humanitarian services, particularly outside Kabul in the outskirts? In immediate
terms, when will the airport be functional
so agencies and member states can deliver
humanitarian aid, including medical supplies? These are all questions that we may
not answer for some time. For the moment though, humanitarian agencies are
sticking to their strategy of stay and deliver.
The war machine is never satisfied, and
a 20-year long war has profited the war
economy immensely. A recent study determined that it cost 17,500 dollars to
equip just one US soldier. We have to
hope that the humanitarian economy
continues despite the withdrawal because
those left behind are going to need our
international support for years to come.
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أدى وار وطه حسين ،وتوفيق الحكيم ومحمود
تيمور وغيرهم .ونشر مقابالت في الجرائد
والمجالت البغدادية والبيروتية والمصرية.
نشر اخبار مدينة كركوك الثقافية والسياسية
والفعاليات
واالقتصادية
واالجتماعية
واالحتفاالت والمعارض الفنية من خالل عمله
مراسالً للصحف التي منها “اإلنقاذ” .و “جريدة
الشعب” ،و”لواء االستقالل” ،و”األوقاف
البغدادية” و”البالد” وغيرها من الصحف.
شارك في مؤتمر المعلمين التركمان في
كركوك عام  1960ومؤتمر االدباء العرب
الخامس ببغداد  1956والتاسع عام 1969
وفي مهرجان الشعر المربدي لألعوام
( ،)2001 -1965وانضم الى جمعية الكتاب
والمؤلفين العراقيين التي تأسست في العراق
عام 1959م وكان عضوا لرابطة األدب
الحديث بالقاهرة ،وفي نقابة المعلمين بكركوك
وبغداد  ،نائبا لرئيس اتحاد ادباء التركمان في
العراق ،عضو االتحاد العام للكتاب واالدباء
في العراق.
وله من مؤلفاته المطبوعة:
		 خواطر هائمة ،مطبعة الشمال ،كركوك
-1
.1960
		 من اعالم التركمان ،مطبعة األزهر،
-2
بغداد .1962
		 اعالم من االدب التركي ،مطبعة
-3
الزمان ،بغداد .1965
		 كلمات في الرصافي ،مطبعة الزمان،
-4
بغداد .1965
		 في األدب العربي الحديث ،مطبعة
-5
الزمان ،بغداد .1966
		 في االدب والحياة ،مطبعة البصري،
-6
بغداد .1969
		 نظرات في الكتب ،مطبعة البصري،
-7
بغداد .1971
		 شخصيات من األدب المعاصر ،مطبعة
-8
الضاد ،حلب .1971

		 مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية،
-9
مطبعة النعمان ،النجف .1978
		 -10نداء الشوق “مجموعة قصصية”،
مطبعة التضامن ،بغداد .1973
		 -11شيء عن خمريات حافظ جميل
وزهدياته ،مطبعة الجمهورية ،بغداد
.1975
 		 -12مباحث في االدب العربي الحديث ،دار
الحرية للطباعة ،بغداد .1975
		 -13لطف هللا شاعراً وانساناً ،مطبعة بالدي،
البرازيل .1977
		 -14وجوه تركمانية في رحاب الثقافة
والصحافة ،بغداد2008 ،م.
		 -15من ادب المرأة التركمانية المعاصرة،
بغداد 2011م.
		 -16عطا ترزى باشى ،لمحات عن سيرته
ومحطات مسيرته ،كركوك 2011م.
		 -17شخوص ونصوص ،مطبعة اوجى،
كركوك .2016
		 -18ومن الورقات الخضر ،مطبعة ديزاين،
كركوك .2016
		 -19كما عرفتهم ،من ادب الذكريات
واالنطباعات ،مطبعة دار العربية،
بغداد .1979
		 -20كركوك في مرايا هؤالء الشعراء
واالدباء.
بجانب هذه المؤلفات ،فقد كان للمربي
واالديب القدير وحيد الدين بهاءالدين عديد
من البحوث والمقاالت التربوية واألدبية،
وقدم خالل مسيرته حياته الكثير من الخدمات
لألدب والتربية والتعليم بالشاعرية وعمق
التفكير والمصاحبة األدبية الجليلة والوفاء
وغزارة اإلنتاج.
ونسأل هللا العلي القدير ان يغفر له ويسكنه
فسيح جناته في عليين وان يلهم اهله والشعب
التركماني الصبر والسلوان.
وانا هلل وانا اليه راجعون.
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العربي من اعداد وحيد الدين بهاءالدين،
ورفعت يولجو ،وفؤاد حمدي بك ،وعبد
السالم حلمي وغيرهم.
وبعد قيام النظام الجمهوري في  14تموز
 1958صدرت في كركوك جريدة “البشير” 
وهي صحيفة أسبوعية كانت تصدر باللغتين
التركية والعربية ،وتهتم بالقضايا العامة
مع كونها أدبية فتعالج القضايا االجتماعية
والزراعية والصحية والقانونية وتحتوي على
مواضيع تتعلق بالشؤون المحلية بشكل خاص،
ولكونها تحمل راية الدفاع عن الحقوق الثقافية
لتركمان العراق اكتسبت اعجاب الرأي
العام المحلي واهتمام األهالي على نطاق
واسع وحظيت بالدعم الشعبي ،وشغل وحيد
الدين بهاءالدين الصفحة األخيرة من القسم
العربي اعتباراً من العدد الثاني للجريدة حتى
اغالقها العدد ( )26المؤرخ يوم الثالثاء 17
مارت  ،1959وعمل مع مؤسسي الجريدة
وهم صاحب االمتياز الكتبي محمد امين
عصري ولم يكن ليشارك او يتدخل في أي
شأن من شؤون الجريدة ومديرها المسؤول
المحامي محمد الحاج عزت ومسؤول شؤون
القسم العربي المحامي حبيب الهرمزي،
بينما كان عطا ترزى باشى يتولى مسؤولية
القسم التركي منها مع تكليفه بالسياسة العامة
للجريدة في الوقت نفسه.
بعد استقراره في بغداد عام  ،1964انضم
الى هيئة تحرير مجلة االخاء “قارداشلق” 
التي تصدر عن نادي االخاء التركماني،
اعتباراً من عددها الصادر في اب 1964
حتى عددها الصادر في كانون الثاني ،1970
وعمل كعضو في هيئة تحريرها عام ،1986
ثم سكرتيراً للتحرير عام  1987حتى عام
 ،1988ثم عضوا في الهيئة االستشارية
للمجلة اعتباراً من عام  2005لحين وفاته،
وكانت له مساهمات كبيرة بنشر مقاالته
في هذه المجلة ،كما انظم الى هيئة تحرير
مجلة “صوت االتحاد” الصادرة عن المكتب
53

الثقافي التركماني في اتحاد العام لألدباء
والكتاب في العراق.
وعندما أصدرت الجبهة التركمانية العراقية
مجلة “توركمن ايلى االدب والفن” باللغتين
التركية والعربية في شباط  ، 2008ساهم
وحيد الدين بهاءالدين في نشر مقاالته وبحوثه
األدبية في قسمها العربي من عددها األول.
وقبل وفاته بثالثة أيام صدر العدد ( )158
الذي نشر فيه مقاله الموسوم “من انا؟”،
وزرته في بيت ابنه عصام بكركوك وسلمت
له العدد المذكور ،ودار بيننا الحديث حول
اول مقالة له وقال المرحوم “ولعله من المفيد
اني اذكر ان اول مقال نشرته كان في صحيفة
بغدادية محشورة بين اوراقي المطوية في
بواكير صيف عام  1947وكان من وحي
خوفي من االمتحان العام للدراسة المتوسطة،
بينما كان وافر ما نشرته في مجلتنا توركمن
ايلى بعنوان “من انا؟” وجاء في اخر كالمه:
“فأنا ..والعياذ باهلل .ال ادعي شيئاً بغير دليله.
كما يقول الرصافي ..حيث يراني أصدقائي
وزمالئي الذين تجمعني واياهم جامعة القلم
والفكر :اني ممن يؤمنون بحرية الفكر وامانة
التاريخ واصالة الرأي واستحضار الماضي،
وممن يحرصون الحرص كله على الوفاء
بالعهد والوعد وممن يحرصون الحرص كله
على الوفاء بالعهد وممن يمدون يد االخاء
والوالء الى الجديرين بهما ،بما أوتوه،
واستطاعوا اليه وقدروا عليه..
ومن األمانة العلمية ان هاتيك المؤلفات
والمصنفات لقيت من النقاد والدارسين غير
القليل من االهتمام والدراسة و التعليل والتحليل
والتنويه والتوجيه من اإلشادة واالجادة ”.
وودعنا استاذنا الكبير القدير بدموع...
اثناء عمله األدبية واإلعالمية التقى بكتاب
وشعراء العالم التركي والعربي العظام.
وأجرى مقابالت أدبية وثقافية مع الشاعر
التركي الكبير يحيى كمال بياتلى وخالدة اديب
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عام 1978م .ثم مديرا للمكتبات المدرسية
 1981 -1980فضال عن عمله خبيراً لغوياً
في ديوان الوزارة حتى احالته على التقاعد
عام 1984م.
خالل فترة وجوده في ديوان وزارة التربية
والتعليم ،نال وحيد الدين بهاء الدين سمعة
طيبة كمدير ناجح في عمله ،وأحبه أصدقاؤه
وتمكن من إقامة عالقة وثيقة بالمفكرين
والعلماء والباحثين النشطين في بغداد،
وشارك معهم في دراسات االدب واللغة
وفي تكوين رابطة وصداقة مرتبطة بالثقافة
واالدب.

التركمانية ،ونجح عمله الوطني الكبير هذا
في خدمة أدباء أبناء جلدته.
ونتمنى من كتابنا التركمان الذين اختصوا في
كتاباتهم ونتاج ادبهم باللغة العربية فقط ،اتباع
مدرسة وحيد الدين بهاءالدين األدبية لتعريف
ادب التركماني واعالم التركمان في أوساط
األدباء والمثقفين العرب.

في تلك الفترة عرف وحيد الدين بهاءالدين في
بغداد كخبير لغة عربية معترف به وكتاباته
مقروءة واقواله مستمعة من قبل القراء
والمجاميع الثقافية واألدبية في بغداد ،وقدم
لهم من خالل اعماله األدبية االدب والثقافة
التركمانية والمعالم الحضارية للتركمان
في العراق ،وحثهم على الكتابة في مجلة
االخاء (“قارداشلق” البغدادية التي كانت وال
تزال تصدر من قبل نادي االخاء التركماني
باللغتين التركية والعربية وكان هو محرراً
في المجلة تلك الفترة) ،حول اعالم التركمان
وادبهم وثقافتهم وتاريخهم ،ونجد في ستينيات
وسبعينيات القرن الماضي كتابات وبحوث
فحول علماء اللغة العربية واالدب والتاريخ
في العراق من الذين نشروا كتاباتهم في
المجلة المذكورة من أمثال العالمة مصطفى
جواد والمؤرخ العراقي القدير عباس
العزاوي واألستاذ الفاضل محمد بهجت
االثري وغيرهم.

وحيد الدين بهاء الدين كاتب وصحفي بارع
عرف وحيد الدين بهاءالدين في األوساط
الثقافية التركمانية والعربية انه كاتب
وصحفي بارع ساهم في تحرير الكثير من
المجالت والجرائد التركمانية والعربية،
وعمل محرراً في القسم العربي في جريدة
(كركوك)  التي صدرت لمدة ستة وأربعين
عاماً من قبل بلدية كركوك .وحول هذا العدد
يقول العالمة عطا ترزى باشى في كتابه
“تاريخ الطباعة والصحافة في كركوك”:
“اما القسم العربي في جريدة كركوك فكان
يقوم احد موظفي البلدية بإعداد مواده كيفما
اتفق وللتاريخ -أيضا -يجب ان نسجل حقيقة
ثانية ،ان السيد وحيد الدين بهاءالدين من
معلمي اللغة العربية من أبناء كركوك وادبائها
الالمعين انيطت به بصورة غير رسمية مهمة
االشراف على هذا القسم اعتباراً من العدد
 1379في 10/4/1952م حتى العدد 1423
في  28تموز 1953م فقدم مساعي حميدة كان
ثمارها اغناء الجريدة بالمواضيع القيمة التي
اكسبتها التألق والتقدم وواظب على النهج
القويم فاكتسبت الجريدة مكانة الئقة ،وبعد
انسحابه من الجريدة تراجعت القهقرى الى
سابق عهدها من التردي”.

وكان لوحيد الدين بهاءالدين مدرسة أدبية
خاصة به ،انفرد به من بين ادباء التركمان،
حيث قدم من خالل كتاباته وبحوثه نماذج
من االدب واعالم تركمان العراق لألدباء
والكتاب العرب وبالعكس .ولذا يعتبر
وحيد الدين بهاءالدين سفير االدب والثقافة

ساهم وحيد الدين بهاء الدين في جريدة
االفاق األسبوعية التي كانت باللغتين العربية
والتركية ،التي وصفت في صدر صفحتها
األولى بانها “جريدة أدبية اجتماعية فكاهية” 
والتي صدر العدد األول منها يوم السبت 8
مايس  ،1954وكانت المقاالت في القسم
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نجات كوثر اوغلو

سفير التركمان الثقافي وحيد الدين
بهاءالدين
اديب وتربوي قدير هو وحيد الدين بهاءالدين
عبد الوهاب محمود ،الذي حمل الثقافة
واالدب التركمان العراق الى كتاباته وفي
مؤلفاته .بدأت قافلة حياة األديب وحيد الدين
عام  1929في حي الميدان بقلعة كركوك،
وأمضت حياة طويلة في بغداد وانتهت في
الساعة  9.30صباحاً من يوم  19نيسان من
عام 2021م في كركوك.
سفيرنا الثقافي ذو صفة أدبية متنوعة اتصف
ككاتب وصحفي ومربي تربوي قدير وامين
مكتبة وخبير اللغة العربية.
أكمل دراسته األولية االبتدائية بين كركوك
وقضاء كفري بسبب حكم والده الوظيفي
كموظف في الدولة ،عام 1944م والمتوسطة
واالعدادية بكركوك عام 1949م .ونال شهادة
الدبلوم التربوي من المعهد العالي ألعداد
المعلمين في كركوك عام 1950مـ وفي
عام  1969م نال شهادة البكالوريوس من
كلية التربية -جامعة بغداد .كما حصل على
شهادة دبلوم في الصحافة من كلية الصحافة
المصرية بالمراسلة.
وحيد الدين بهاءالدين تربوياً:
تعين في قرية تسعين من اعمال مدينة
كركوك ،وفي يومنا هذا ،احدى كبرى األحياء
التركمانية في مدينة كركوك عام 1950
وخدم في المدرسة المركزية عام .1952
وايماناً منه بأن المكتبات هي المصدر
الرئيسي لنشر العلم والمعرفة في تطوير
المجتمع ،سعى آنذاك في كركوك الى تطوير
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المكتبة المركزية العامة ،وحسب طلبه
صدر امر تكليفه بإدارة المكتبة المركزية
العامة بكركوك ،وأصبح امين المكتبة
العامة في كركوك خالل السنوات -1955
1957م .وقام بتنظيم بياناتها بالطرق الحديثة
المتبعة آنذاك في المكتبات العامة في الدول
المتقدمة ،وتطورت مكتبة كركوك العامة
آنذاك وأصبحت من المكتبات النموذجية بين
المكتبات العامة العراقية بعدد كتبها ونظامها.
وبسبب المامه التام باللغة العربية واتقانه
قواعدها بصورة متكاملة ،كلف بتدريس
اللغة العربية كمدرس محاضر في اعدادية
المصلى عام 1960م ،ثم اعدادية الصناعة
 ،1963وثانوية تسعين عام 1964م .وبعدها
درس في متوسطة الغربية.
انتقل الى بغداد بعد ان نال الشهرة في سلك
التربية والتعليم في كركوك وعلم المكتبات،
ليكون سكرتيراً للهيئة االستشارية لبرنامج
التعليم والتدريس في ديوان وزارة المعارف
عامي 1967 -1966م   .ثم باحثا علميا
للمديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية
عام 1969م.
بعد إقرار الحقوق الثقافية للتركمان في 24
كانون الثاني  1970من قبل مجلس قيادة
الثورة المنحل قام بتدريس اللغة التركمانية في
المناطق التي يسكنها التركمان إثر استحداث
مديرية للدراسات التركمانية بوزارة التربية
والتعليم ،وتم اختيار المربي القدير وحيد الدين
بهاءالدين ليكون مديرا للدراسة التركمانية
في وزارة التربية والتعليم من  1970حتى
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للجميع في تبني وتطبيق وتفعيل مبادئ الوطنية
الحقة واالخالص  .السؤال المنطقي الذي
يتبادر الى ذهن أي واحد منا هو لماذا تلعفر
– امرلي – طوز خورماتو – طاووق – تازة
خورماتو بشير – كركوك – ومن ثم تلعفر و
تلعفر مرات أخرى وكركوك وكركوك مرات
ومرات وقرة قوينلو والعياضية في الموصل
وجميع مدن وقصبات توركمن ايلي .
لماذا استهداف مناطق توركمن ايلي بهذه
الوحشية .

والجواب البسيط الذي يعرفه العراقيون جميعا
قبل التركمان هو في الحقيقة التي ال جدال فيها
ان التركمان في العراق هم من ال يريدون
تفتيت الوطن وهم اول من دعوا ويدعون الى
الحفاظ على وحدة العراق وان تكون ثرواتها
ملكا للعراقيين جميعا وان التركمان هم أساتذة
في دروس الوطنية واإلخالص واألخالق
والوفاء ،ولذا فقد كانوا مستهدفين منذ حوالي
قرن من الزمان .
لكن ال يصح اال الصحيح …
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ستة عقود وأكثر بسنتين من السنوات
العجاف مجزرة كركوك شاهد على
التاريخ
الجروح التي نزفت من جسد االمة ستبقى في
ذاكرة االجيال مهما توالت السنوات وتكالبت
المؤامرات ،واصدق مثل على ذلك فان عقود
طويلة مرت على مجزرة كركوك الرهيبة في
تموز عام  1959بحق الشعب التركماني النبيل
وما تزال شاخصة في اذهاننا ولن ننساها ابد.
ستة عقود وأكثر بسنتين وبسنوات عجاف
ونعيش الم وحرقة المجزرة .
عقود طويلة مرت على يوم اسود في تاريخ
البشرية  ,ولطخة عار في صفحات االنسانية
وعلى جبين القتلة الذين استهدفوا المواطنين
التركمان في مدينتهم العريقة عراقة تاريخ
الشعب التركماني على ارض الرافدين منذ
اكثر من ستة االف وخمسمائة سنة مضت يوم
أسسوا الحضارة السومرية فيها.
لم تكن المجزرة صدفة او وليدة يومها كما ادعى
البعض ،بل كانت تحضيراتها منذ آذار 1959
على األقل وأحداث ثورة الشواف في الموصل
حيث سيطرت بعض الجهات على مدينة كركوك
خاصة بعد إبعاد الزعيم ناظم الطبقجلي وتعيين
داود الجنابي الذي فتح الباب على مصراعيه
امام من نفذ المجزرة بحق التركمان .
سنوات عجاف طوال والوقائع تنشر كل سنة
هنا وهناك االف المرات عن االنطالقة االولى
للمجزرة قرب السوق العصري في شارع
أطلس ،وصيحات الترهيب والوعيد (  ماكو
مؤامرة تصير  )..تعيد نفسها كشريط وثائقي،
مع لقطات السحل والهراوات والسكاكين من
زمرة الغوغاء والمرتبة العالية لالستشهاد منا
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ومشاهد سحل (عطا خير هللا) من أمام منزله
وقتل صالح الدين أوجي وقاسم بك نفطجي
ونورالدين عزيز واخوانهم في قائمة الشهداء
ال تفارق ذاكرة من عاشوا ماسي المجزرة او
سمعوا بها.
ومازال التركمان مستهدفين .
لماذا ؟
لقد استهدف التركمان لمحوهم في  1980وما
تبعها من سنوات ،والتون كوبري  1991الى
ما بعد االحتالل .والدليل ما جرى في فاجعة
تازة خورماتو وما تبعها من تفجيرات في
قرة قوينلو وتلعفر وامرلي وبشير وتصفية
رموز التركمان ليس ببعيد عن ذاكرتكم .اننا
لم ولن ننسى شهداء  1959و 1980والسنوات
االخرى ولن ننسى شهيد الراية علي هاشم
مختار اوغلو ومنير القافلي واللواء عدنان
وغيرهم وغيرهم .
مرة أخرى السؤال البسيط المعقد  ..لماذا
التركمان ؟ .
ال احد يستطيع ان ينكر مواقف الشعب
التركماني النبيل الوطنية قبل وبعد تشكيل اول
حكومة عراقية في عشرينيات القرن الماضي
وكونهم يدفعون ضريبة االنتماء الوطني
المخلص ودعواتهم الصادقة للحفاظ على
وحدة العراق ارضا وشعبا حتى من قبل تشكيل
المعارضة العراقية في المنفى وابعد من ذلك
التاريخ ايضا منذ  1959وتعرضوا لصنوف
الظلم والعدوان رغم انهم كانوا ومازالوا قدوة
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في المعالم العلمية( المدارس) التي أنشأت في
عهود الدول التركمانية في العراق ،في بغداد
وابرز هذه المعالم المدرسة النظامية واشهر  
العلماء والمدرسين في المدرسة ،ومدرسة
ابي حنيفة والمدرسة النظامية والمدرسة
المستنصرية ومدرسة الشيخ عبد القادر
الجيالني ،وعشرات من المدارس التي شيدت
في انحاء مختلفة من بغداد ،ويقدم معلومات
دقيقة موثقة عن تشييد هذه المدارس وابرز
معالمها والقائمين بتشييدها ،وينتقل بعد ذلك
الى مدارس الموصل في العهود التركمانية،
سواء في العصر السلجوقي او االتابكي،
ومن ابرز هذه المدارس ،مدرسة الجامع
النوري .اما مدارس البصرة في عهود الدولة
الركمانية ،فان من ابرزها  المدرسة النظامية.
ويعطي المؤلف بعد ذلك معلومات موسعة عن
مدارس اربيل في العهود التركمانية ،ومن
ابرزها مدرسة القلعة ،والمظفرية وينتقل بعد
ذلك الى مدارس سنجار وتكريت في عهود
الدول التركمانية.
اما عن المعالم المعمارية للتركمان في
العراق ،فقد خصص المؤلف لدراستها القسم
الثالث من الكتاب الموسوعي ،حيث يتحدث
فيه عن التراث المعماري الفني التركماني،
وفي مقدمة هذه المعالم روضة الحسين بن
علي بن ابي طالب (عليه السالم)  في كربالء،
والروضية العباسية في كربالء ،ومجمع
االمام االعظم ابي حنيفة  في بغداد  والحضرة
الكاظمية المقدسة ومجمع النبي يونس في
الموصل ومجمع الشيخ عبد القادر الجيالني،
ومجمع الشيخ معروف الكرخي ،وجامع
ومرقد ومدرسة الشيخ عمر السهروردي ودار
الشفاء (  شارع البنوك)  ومجمع ذي الكفل  
ومجمع الروضة الحيدرية في النجف ومجمع
النبي جرجيس.
وخصص المؤلف القسم الرابع للتعريف
بالجوامع والمساجد التي انشأت في عهود
الدول التركمانية في العراق ،والتي من ابرزها
جامع السلطان ومسجد السيدة زمرد خاتون  
والمدرسة االسماعيلية وجامع قمرية  ومسجد

زبيدة والجامع النوري (الجامع الكبير)  في
الموصل والجامع المجاهدي وجامع محمد
الفضل  ومئذنة وجامع الخلفاء وجامع الوفائية
وجامع االصفية   وجامع العاقولي وجامع
سراج الدين وجامع النعماني   وجامع السيد
سلطان علي  في بغداد.
وفي القسم الخامس يدرس الباحث الفاضل
االربطة والمشاهد التي أنشأت في عهود الدول
التركمانية في العراق ،فيبحث في المراقد
والمشاهد واالربطة والمنائر  والقصور ودور
امراء التركمان.
والحق ان المؤلف الفاضل بذل جهدا مضنيا في
جمع واعداد المعلومات عن المعالم الحضارية
للتركمان في العراق ،واعتمد على مصادر
ومراجع باللغتين العربية والتركية ،قيمة أثرت  
معلومات الكتاب .ولم يقتصر الكتاب على
سرد المعلومات عن هذه المعالم ،وانما يوثقها
بالصور والمخططات والمعلومات الدقيقة عن
التشييد   ومحتويات   هذه المعالم وتفاصيلها
بدقة متناهية.
***
هذا وقد سبق لالستاذ نجات كوثر اوغلو ان
اتحف المكتبة التركمانية بالعديد من المؤلفات
والتراجم ومنها :معجم المواقع العراقية باسماء
تركية (باللغة التركية)  وبحث تاريخي حول
عشيرة البيات (ترجمة) وتاريخ االدب التركي
في العراق (حققه وقدم له وعلق عليه   مع
االستاذ المرحوم حسن كوثر)  وصفحات من
تاريخ كركوك منذ فجر التاريخ الى 1958م
والتعليم في كركوك قديما وحديثا (- 1534
  )2010وكركوك باقالم الرحالة (1534
ـ )1976وشهداء العراق في الحرب العالمية
االولى في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية
(اعداد وترجمة ودراسة).
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وضم الفصل الثاني مواد تتعلق بعالقات حسن
الجوار واخيرا هناك احكام عامة للمعاهدة  .
ووقعت في عام  1946معاهدة الصداقة وحسن
الجوار بين تركيا والعراق وضمت(  )7مواد
انطالقا   من عالقات الجوار الحسنة الواعدة
بين تركيا والعراق ورغبة في توثيق العالقات
االخوية والحميمة بين الشعبين اللذين تربطهما
منذ مئات السنين ،وضمت المعاهدة ملحقا
يتعلق بتنظيم تدفق المياه في دجلة والفرات
وروافدهما وملحقا آخر للتعاون المشترك
في القضايا االمنية وملحقا للتعاون الثقافي
وفي امور التعليم والتربية   وملحقا بالبريد
والبرق والهاتف ،وكذلك هناك ملحق باالمور
االقتصادية   وملحق بالحدود وسلطات الحدود
والنظام واالمن في مناطق الحدود.
وضم الكتاب القيم نص اتفاقية تبادل المجرمين
بين الجهورية العراقية والمملكة العراقية  عام
 1946وتكونت من (    )17مادة ،واخيرا
نقرا نص اتفاقية التعاون الحقوقي والجزائي
والتعاون   العدلي في االمور التجارية بين
الجمهورية التركية والمملكة العراقية المعقودة
عام . 1946
وفي الحقيقة ان نشر هذا الكتاب مع نصوص
االتفاقية الثنائية والدولية التي تربط بين تركيا
والعراق جاء في وقت مناسب جدا ،الفهام
من يريد ان يثير المشاكل حول معاهدة لوزان  
وحول وجود مواد سرية   لها وموعد نهائي  
لتنفيذها ،فقد وضع الكتاب النقاط على الحروف
وسلط الضوء على مواد ومحتويات معاهدة
لوزان والمعاهدات واالتفاقيات المعقودة بين
تركيا والعراق .وكم نتمنى ان يصل هذا
الكتاب القيم الى اجهزة االعالم المختلفة والى
مراكز البحوث والدراسات ومكتبات كليات
الحقوق والمكتبات المركزية للجامعات .وقد
صدر الكتب عن وقف كركوك في استانبول
عام    2021في  157صفحة وفي طباعة
انيقة .وتصميم جميل للغالف.
***
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(المعالم الحضار ية للتركمان في العراق)
ال يمر يوم اال وتثبت صفحات التاريخ
والوثائق العلمية المعتمدة ،مدى اصالة الشعب
التركماني في العراق    ومدى مساهماتهم
الجدية في وضع لبنات الحضارة في وادي
الرافدين .فقد اقام التركمان ،حكومات ودول
في العراق بين اعوام( 447للهجرة 1055م )
الى حين دخول العثمانيين الى العراق(941
للهجرة  1534م) أي من بداية العهد السلجوقي
الى نهاية سقوط الدولة الصفوية ،وطيلة هذه
المدة ،وبين ايدينا الكتاب الموسوعي (المعالم
الحضارية للتركمان في العراق)  من   اعداد
وتاليف االستاذ الباحث (نجات كوثر اوغلو) 
والذي يقع في   )529صفحة من القطع
الكبير ،وتولت دار الحكمة بلندن نشره عام
 ،2020وبعد تعريف واف بمصطلحي الترك
والتركمان ،وبداية الوجود التركي في العراق،
حيث يتجه رأي الى ان اولى موجات هجرة
االتراك الى ارض الرافدين ،بدأت مع دخول
السومريين بالد الرافدين سنة (   5000قبل
الميالد) مبينا االدلة العلمية التي تثبت ذلك ،وان
كان هناك رأي يذهب الى دخولهم العراق في
عصور سبقت ظهور االسالم بفترة غير قليلة،
وقسم المؤلف هذا الكتاب القيم الى اقسام ،ففي
القسم الدول درس الدول واالمارات التركمانية
التي حكمت العراق ،وهي الدولة السلجوقية.
ويتطرق الى سالجقة العراق ،ويلقي نظرة
على العمران في العهد  السلجوقي ،مستعرضا
قائمة باسماء السالطين السالجقة وسالطين
سالجقة العراق ،ثم يأتي على الدولة االتابكية،
ودرس اتابكية الموصل وسنجار وقائمة
باسماء الملوك االتابكة ،واتابكية اربيل ،وقائمة
باسماء الحكام االتابكة في اربيل ،ويعطي
فكرة عن امارة القفجاق ومكان تاسيس االمارة  
واالمارة االيوائية في الجبل والدولة االيلخانية
مبينا اسماء حكام الدولة االيلخانية ،ثم يأتي
على ذكر الدولة الجالئرية ،وملوكهم ودولة
القرة قوينلو (البارانية)  وسالطينهم ووالة
بغداد وامراؤها ،ودولة آق قوينلو (الدولة
البايندرية)  وسالطينهم ،والصفويون ووالة
بغداد في العهد الصفوي ،ويبحث بعد ذلك
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وفي /24تموز 1923 /وقعت معاهدة لوزان
بين االمبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا
ودول اخرى مع تركيا ،بهدف انهاء حالة
الحرب بينهم ،والتي كانت قائمة في الشرق
منذ عام  1914والحرص على اعادة تاسيس
عالقات الصداقة والتجارة التي تعد ضرورية
للرفاهية المتبادلة لشعوبهم .وتضم المعاهدة
عدة أجزاء ،فالجزء األول ( البنود السياسية) 
ضم مواد تتعلق باالراضي وترسيم الحدود  
وتحرير  تركيا من جيع التعهدات وااللتزامات
فيما يتعلق بالقروض العثمانية واالعتراف
بمبدأ حرية المرور والمالحة عن طريق
البحر والجو ،وضمت المعاهدة موادا تتعلق
بالجنسية وكيفية اختيار الجنسية للرعايا
االتراك المقيمين في االقاليم التي كانت تابعة
للدولة العثمانية ،ونصت المعاهدة على حماية
االقليات وضمان الحماية الكاملة والتامة للحياة
والحرية لسكان تركيا من غير تمييز بين
المولد او الجنسية او اللغة او العرق او الدين.
وفي الجزء الثاني من المعاهدة هناك مواد
تتعلق بالبنود المالية (الدين العام العثماني) 
مع مالحق مفصلة بهذه الديون ،وفي الجزء
الثالث هناك البنود االقتصادية وممتلكات
وحقوق ومصالح ،اضافة الى االحكام المتعلقة
بالعقود والدعاوى واالحكام ،ومالحق تتعلق
بالتامين على الحياة والحريق والتامينات
االخرى والديون  والملكية الصناعية واالدبية  
والفنية وعالقة هذه المعاهدة بمعاهدات أخرى.
وفي الجزء الرابع مواد متعلقة باالتصاالت
والمسائل الصحية .كما ضمت المعاهدة مواد
ذات صلة  باسرى الحرب والمقابر  واحكام
عامة.
ولعل الدافع الرئيس لالستاذ الفاضل الباحث
ارشد الهرمزي الى تاليف هذا الكتاب ،هو
حصول لغط   وظهور تفسيرا ت خاطئة
ومختلفة حول مواد معاهدة لوزان التي عقدت
مع حكومة المجلس الوطني التركي الكبير
في انقرة ،وارست دعائم الحكم الجمهوري
في تركيا   بعد حرب التحرير المريرة التي
خاضها الشعب التركي ضد االحتالل االجنبي
لدول مختلفة ،وادى التوسع الكبير في استخدام

التواصل االجتماعي وفسح المجال لجميع
االفكار ،حتى التي ال تستند الى مراجع موثقة،
الى مزاعم تناقلتها المجموعات  المختلفة من
ان معاهدة لوزان قد تم تحديدها بمائة عام
وتنتهي عام  2023وان قضية الموصل ستثار  
من قبل تركيا آنذاك ،عالوة على مزاعم كثيرة
من ان بريطانيا قد حظرت على تركيا التنقيب
عن البترول   والغاز للفترة ذاتها وان تركيا
ستتحرر من هذه االلتزامات في العام المذكور.
وللحقيقة فان معاهدة لوزان لم تتضمن  مواد
سرية او مالحق غير معلنة   ،بل نظمت
بنسخة واحدة اودعت لدى الحكومة الفرنسية  
كما ذكر ذلك صراحة  في ذيل االتفاقية ،على
ان تزود الحكومة الفرنسية الدول المنخرطة
في المعاهدة بنسخ مصدقة، ،ثم ان معاهدة
لوزان لم تكن بين بريطانية وتركيا ،بل كانت
معاهدة دولية كانت تركيا من جانب ،وتحالفت
في الجانب اآلخر دول عديدة .كما ان معاهدة
لوزان لم تقتصر على ترسيم خطوط الحدود
بين تركيا والعراق فقط ،بل رسمت الحدود بين
تركيا  ودول اخرى كبلغاريا واليونان وسوريا.
ويالحظ ان مشكلة الموصل لم يجر حلها في
معاهدة لوزان ،بل تم ذلك بعد مفاوضات شاقة  
وتدخالت دولية  والعمل الدؤوب لعصبة االمم
حيث تم التوصل الى اتفاقية ثالثية بين تركيا  
وبريطانية والعراق  والتي وقعت في الخامس
من حزيران عام .1926
وحسنا فعل الباحث الفاضل بنشره نص معاهدة
لوزان في هذا الكتاب القيم ،ولدى دراسة
المعاهدة لم نجد فيها مواد سرية وال مدة محددة
للنفاذ ،كما قيل واشيع ،فها هي مواد معاهدة
لوزان منشورة بصورة واضحة وقاطعة لكل
من يريد ان يثير مشاكل ال اصل لها.
وبغية تعميم الفائدة لكل باحث ودارس ،ضم
الكتاب نصوص معاهدة ( /5حزيران  )1926
حول الحدود وعالقات حسن الجوار والمنعقدة
بين تركيا وبريطانيا والعراق  ،وهذه المعاهدة
تضمنت بشكل مفصل ترسيم الحدود الدولية
التركية العراقية وضمت (  )18مادة ،ففي
الفصل االول مواد  لترسيم الحدود بشكل دقيق،

تموز-ايلول  • Temmuz-Eylül/July-September 2021العدد  • Sayı/Issue 91السنة  • Yıl/Year 23ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

60

اوميد يشار

قرأت لكم
()1
العالقات التركية العراقية في ضوء المعاهدات
الدولية والثنائية
تعود العالقات التركية العراقية الى عهود
غابرة في الزمن ،فمنذ فجر التاريخ ،وجد
العراق ووجدت تركيا    ،وشهدت صفحات
التاريخ القديم والحديث ،وجود اواصر بين
القاطنين في هذه المنطقة ،يتنفسون من نفس
الهواء ويرتوون من نهري دجلة والفرات،
وكان االنتقال لغرض التجارة او العمل او
للسياحة ،متاحا ويسيرا ،فانتقلت العادات
والتقاليد  والموروث الشعبي ،ال بل حتى الكثير
من الكلمات والتعابير ،اصبحت متقاربة ،بفعل
الفاعل بين المجموعات البشرية ،حتى يتبين
للباحث مدى قوة االرث المشترك بين العرب
واالتراك ،وبين مختلف القوميات والطوائف
واألديان .وتشير المصادر ان االتصاالت بين
العرب واالتراك كانت مباشرة قبل االسالم
بالتجارة العالمية في حينه عبر(  طريق
الحرير) الذي كان يربط الصين باوروبا  عن
طريق تركستان ،والشرق االوسط والبحر
االبيض المتوسط  ،فقد كان قسم كبير من
طريق الحرير يمر من بالد الترك   وكانت
تحت حراستهم باالضافة الى المشاركة
الفعلية في التجارة ،وبرزت هذه الصالت
وتقوت منذ العصر االموي حتى اليوم ،وهناك
تماثل في تاريخ الشعبين التركي والعربي،
دعت اليه وحدة الدين   والتقاليد   والشمائل
والسجايا ،حتى كانت من االسباب القوية في
حدوث االتصال بينهما  والتعايش والتصاهر
على امتداد العصور .وتحت مظلة االسالم
حدث تفاعل حضاري بين العرب واالتراك
مما انعكس على الجوانب اللغوية والثقافية
واالجتماعية وغيرها .ولما كان العراق جزءا
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من االمبراطورية العثمانية ردحا طويال من
الزمن ،فقد كان للعالقات بين العراق وتركيا
لها خصوصية تميزها ،وان المعاهدات الثنائية
التي تربطهما ،اضافة الى المعاهدات الدولية
التي هما طرفا فيها ،لها اهمية بالغة في رسم
صورة تلك العالقات ،وال يمكن انكار المشاكل
التي كانت تكتنف العالقات بينهما .اال ان هذه
المشاكل بدأت بالذوبان بعد االنتهاء من تسوية
مشكلة الموصل وقبول تركيا بقرار عصبة
االمم والتوصل الى معاهدة ترسيم الحدود
وعالقات حسن الجوار عام . 1926
ومن الجدير بالذكر ان بيان الميثاق الوطني
المعلن من آخر مجلس للمبعوثان (النواب) 
في الدولة العثمانية بتاريخ (   /28كانون
الثاني)  1920المكون من ست مواد ،تضمن
مبادئ مهمة في رسم صورة العالقة بين
(الدولة العثمانية ومن بعدها تركيا) والواليات
المنسلخة عنها .ومن ابرز ما ورد في هذا
البيان ،ان االراضي التي كانت تسكنها اغلبية
عربية صرفة والتي بقيت تحت احتالل القوات
المعادية حين عقد اتفاقية الهدنة بتاريخ ( /30
تشرين االول عام   )1918سيتقرر مصيرها
باالرادة الحرة لشعوبها ،وان االقسام التي هي
داخل وخارج خط الهدنة هذه ،والتي تسكنها
اغلبية عثمانية مسلمة ممن يشعرون بوحدة
المصير والعرق  والدين يرتبطون  ببعضهم
ويتبنون  االحترام المتبادل  والتضحية كوحدة
متكاملة ،ال يمكن التفريق بينها فعال او حكما.
وجاء هذا البيان من اجل الحفاظ على استقالل
الدولة ومستقبل الشعب والتوصل الى سالم
عادل   ،وان دوام السلطنة العثمانية ووجود
االمة ال يمكن الحفاظ عليها بدون النقاط
المدرجة في البيان.
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 أن ّنكف عن اعتبار أنفسنا السقف الواقي،
ومعرفة ما تقتضيه الضرورة والحقيقة
بأننا مجرد حجرة واحدة ضمن البناء ،وأال
يتملكنا الخجل من ذلك   ،بل عكس ذلك
أن يتملكنا الفخر به ،عند ذلك نتحول إلى
(نحن) وليس (أنا).
لذلك،
فأن يكون االنسان صادقا مع نفسه ومتصالحا
وإياها هو من أجمل الفضائل ،بل يؤدي ذلك
أيضا إلى معرفة االنسان لذاته بصورة أفضل.
قد تكونون سمعتم بما يلي :يحكى أن عالما
دينيا كان يسكن مدينة ما ،إال أنه كان على
درجة كبيرة من الغرور وحب الذات ،أي إنه
لم يكن صادقا مع نفسه ،فقد كان يعتبر نفسه
هو األكفأ واألعلم ،بينما يستصغر الناس بشكل
واضح وجلي.
وفي يوم ما وبينما هو يعقد حلقته الدراسية مع
تالميذه ،بادره أحد الشباب بسؤال مفاجئ:
 -سيدي ،كيف نستطيع أن نعقد مقارنة بين

علم االنسان وعلم هللا عز وجل؟
انتفض العالم الشيخ وبدأ يتحدث بتؤدة:
 يا بني ،القياس غير قابل بطبيعة الحال،ولكن لكي أستطيع أن افيدكم وأنتم لم تفقهوا
كنه الحياة بعد فدعوني أقول ،تصوروا
مثال ورقة بيضاء كبيرة بكبر حجم األرض
والسماء ،ثم تصوروا نقطة بقلم رصاص
على هذه الورقة .إذن اعتبروا أن هذه
الورقة تمثل علم هللا عز وجل ،والنقطة
الصغيرة المتوارية تمثل علم اإلنسانية
جمعاء.
عند ذاك بادره التلميذ بسؤال آخر :إذن يا
سيدي ،ما حصتكم أنتم من هذه النقطة؟    
يقال إن الشيخ العالم قد أصبح من يومه ذلك
من أكثر الناس تواضعا ،متصالحا مع نفسه
وعارفا بقدر ذاته؟
ترى هل استطعت أن أعبّر عن الموضوع
بوضوح؟

الشاعر والمتصوف
الكبير يونس امره
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أرشـد الهرمزي

هل أنت صادق مع نفسك؟
أال نقول دائما بأننا يجب أن نكون متصالحين
مع الناس ومع من هم حوالينا ومع البيئة .هذا
صحيح ،ولكن هل نحن متصالحون مع ذاتنا
وصادقون مع أنفسنا قبل اآلخرين؟

احساسنا الداخلي وما تشعر به قلوبنا ،فإذا
لم يكن الواقع كذلك واعترفنا مع ذاتنا بذلك
فستتحرر أنفسنا من الذنب وتصفى القلوب
قبل األجساد.

هناك مصطلحات نفسية وطبية بعض منها
يشير إلى العيش خارج إطار متطلبات
العصر ،ولعل من أبرز هؤالء من هو غير
صادق مع نفسه وينحدر إلى هوة سحيقة من
التخبط خارج متطلبات عصره.

 أننتخلصمنآفةقبول (اآلخر) مخطئاو(أنفسنا) على صواب دائما .فكل نفس قد يعتريها الخطأ
احيانا ويتمثّل لها الصواب تارة أخرى ،فإذا ما
علمنا ذلك فسنتحرر من آفة الغرور ومن اعتبار
أنفسناكاملينالتشوبناشائبة.

نرى أحيانا من يتحدث مطوال عن االيثار
والصدق وتفضيل المصلحة العامة على تلك
التي هي شخصية ،ولعلكم تفهمون من ذلك أنه
يوحي بأنه يمتلك هذه الخصال .ولكن الواقع ال
يشير إلى ذلك.

 أن نتخلص من آفة أخرى ،هي الشعوربأننا ونحن فقط من يستحقون المديح ،وأن
نحاول أن نكتشف وبصدق من هو أحسن
وأكفأ منا.

في حين إن من يؤمن بضرورة الجهاد مع
النفس أوال ومن يرمي إلى محاربة الشيطان
الذي قد يبغي تملك أحاسيسه هو الذي يخرج
منتصرا من هذه المعركة ويكون بذلك صادقا
مع نفسه ومتصالحا معها.
قال أحد أساتذتنا الكبار يوما في لقاء مفتوح
أن أكبر مشكلة تواجه القوميين األتراك هم
القوميون األتراك أنفسهم .ولعله سيعترينا
األسف كلية إذا ما رأينا يوما أن أهم مشكلة
للتركمان هم التركمان أنفسهم .ليجنّبنا هللا ذلك.
حسنا ،ما هي الطرق المؤدية ألن نكون
صادقين مع أنفسنا؟
 أن نتقن الجهاد مع النفس .أي أن نلتفتإلى الوراء فنرى ماذا اقترفنا من أخطاء،
وعما إذا كان ما تنطق به ألسنتنا تتطابق مع
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 أن نعلم بأن اختالف الفكر والمفاهيم حقيقةجوهرية نشأت منذ ما نشأ العالم ،وأن هذا
ليس مؤامرة موجّ هة ضدنا وأن ذلك ليس
بالضرورة عالمة على الخيانة أو التهجم،
سنشعر بعد ذلك بنسيم االنشراح وحب
اآلخرين.
 أن نتجنب عدم االستماع إلى من يح ّدثناوقد يكون على درجة كبيرة من الصواب
لكي نفتش عن األسانيد التي يمكن أن تثبت
خطأه وصحة ما نشعر به نحن واآلخر لم
يكمل حديثه بعد ،وبذلك قد نفقد درسا بليغا
كان من الممكن أن يثري مفاهيمنا.
ّ
نكف عن تصفح الصفحة األولى
 أنواألخيرة في الكتاب الذي هو بين أيدينا
لندعي بعد ذلك بأننا قراء ممتازون
ومحلّلون من الدرجة األولى ،عند ذلك
سنتملّك فيض المعرفة.
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رتكمان يف العراق
إن املواطنني ال
تعيش القوميات
ينادون بأن
راق يف سالم ووئام
املختلفة يف الع
ملجموعة واحدة
وأن ال تكون
األخرى وبذلك
سلطة اغبلة ىلع
مجيع املجمواعت
تكون مصالح
يف توازن.
بال هو خلق هوية
وية حارضا ومستق
يشلك أهمية حي
األمر اآلخر واذلي
و
عراقية مشرتكة.
إحساس بمواطنة
عراقية قوية و
تكون الغلبة
العراقيون بأن
بل
يق
العقل يقودنا ألن
مع ضمان اكمل
إن املنطق و
قومية ىلع أخرى
ون تسلط فئة أو
ختلف قومياتهم
مواطنة العراقية د
ميع املواطنني بم
لل
ثلقافية والقومية جل
حلقوق السياسية وا
ا
فكرية والسياسية.
هم واجتاهاتهم ال
رتكمان يف العراق
وجممواعت
ف باملواطنني ال
عري
للت
كتاب جهد آخر
الشعب العرايق،
إن هذا ال
ث من مكونات
رص األسايس اثلال
يف إغناء النسيج
ين يشلكون العن
أن يمثل إسهاما
واذل
ايف يف العراق جيب
حر موحد تعددي
تلنوع العريق واثلق
هود يف خدمة عراق
فا
اجل
حبيث تنصب لك
ترابه الوطين حقو
العرايق املتمزي
وحترتم ىلع اكمل
فيه سلطة القانون
ديمقرايط تسود
كرامته وتطلعاته.
اإلنسان و
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