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Birkaç Söz...
Irak Türkmenlerinin baba ocağı Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından çıkarılan Kardeşlik
Dergisi’nin saygıdeğer okurları, dergimizin yeni bir sayısını sizlere sunmanın onurunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz.
Bulunduğumuz 2018 yılının üçünü sayısını sizlere sunarken her sayıda yaptığımız
gibi geçen üç ay içerisinde Kardeşlik Ocağı’nın düzenlediği, katıldığı ve katkıda bulunduğu
etkinliklere kısaca değinmekle başlıyoruz.
Türkmen Kardeşlik Ocağı, 1959 Kerkük Katliamı şehitleri için 14 Temmuz 2018
tarihinde bir anma töreni düzenlemiştir. Tören sırasında TKO yönetim kurulu Başkanı Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı yaptığı konuşmada tarih boyunca Irak Türkmenlerinin vermiş olduğu
şehitlerden bahsetmiş; vatan ve milletlerine bağlı oldukları için Türkmenlerin maruz
kaldığı katliam ve baskılardan söz etmiştir. TKO yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr.
Sabah Abdullah Kerküklü ve Dr. M. Ömer Kazancı da yaptıkları konuşmalarda 1959 Kerkük
Katliamı’nın amaçlarına değinmişlerdir. Her üç konuşmacı Irak Türkmenlerinin milli
mücadeleye devam edeceklerini, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını, unutturmadıklarını
ve unutturmayacaklarını ifade etmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında
vatanını korumak üzere canını feda eden şehitler için T.C. Bağdat Büyükelçiliği’nde
düzenlenen anma törenine Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen Kardeşlik
Ocağı’ndan bir heyet katılmıştır.
Temmuz ayının 9. gününde Türkmenleri yasa boğan acı haber Ankara’dan gelmiştir.
Büyük mücadeleci ve dava adamı Irak Türkmen Meclisi Başkanı Sayın Yunus Bayraktar,
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Bayraktar’ın ölüm haberi sonrası
TKO yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı tarafından ocak adına şu taziye
mesajı yayımlanmıştır:»Irak Türkmen Meclisi başkanı Sayın Yunus Bayraktar’ın vefatını
büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle şahsım ve Türkmen Kardeşlik
Ocağı adına merhume Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı
diliyoruz».
Temmuz ayının bir başka acı haberi İstanbul’dan gelmiştir. Çok sevilen ve Türkmen
davası için sürekli hizmet sunma peşinde olan Türkmen işadamı Sayın Fikret Reşat, 29
Temmuz 2018 tarihinde canından çok sevdiği İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Merhum
için düzenlenen taziye meclisine Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen Kardeşlik
Ocağı’ndan bir heyet katılmıştır.
Temmuz ayında Türkmenleri yasa boğan acı haberler peş peşe gelmeye devam
etmiştir. 30 Temmuz 2018 tarihinde şair, edebiyatçı, yazar Ali Marufoğlu Türkmen
Tuzhurmatı ilçesinde hayata gözlerini yummuştur. Irak Türkmen edebiyatında adını altın
harflerle yazdıran Marufoğlu’nun ölüm haberi sonrasında TKO adına yönetim kurulu başkanı
Dr. Necdet Yaşar Bayatlı tarafından bir taziye mesajı yayımlanmıştır.
Usta edebiyatçı ve yazar Ali Marufoğlu ve Türkmen işadamı Sayın Fikret Reşat için 4
Ağustos 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel merkez Bağdat’ta bir anma töreni
düzenlenmiştir. Tören sırasında Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı ve başkan yardımcısı Dr. Sabah Abdullah Kerküklü, Allah’ın rahmetine
kavuşan merhumların milli mücadelelerinden söz etmiştir. Bununla birlikte üstat Ali
Marufoğlu’nun Türkmen edebiyatındaki rolüne ve ortaya koyduğu yapıtlarına değinilmiştir.
Merhum Fikret Reşat’ın ağabeyi Sayın Aydın Reşat ve kardeşi Sayın Cevdet Reşat anama
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töreninde hazır bulunmuştur.
Türkmenleri ve özellikle Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı derinden üzen haberler Ağustos
ayında da devam etmiştir. Bu sefer ocağın kurucularından Dr. Enver Ali İstanbul’da tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhum için düzenlenen taziye merasimine
TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, başkan yardımcısı Dr. Sabah Abdullah Kerküklü ve
yönetim kurulu üyesi Sayın Lütfi Avni katılmıştır. Daha sonra 11 Ağustos tarihinde Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nda merhum için bir anma töreni düzenlenmiştir. Tören sırasında Türkmen
Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve başkan yardımcısı Dr.
Sabah Abdullah Kerküklü, Allah’ın rahmetine kavuşan merhumun milli mücadelesinden söz
etmiş ve 1960’ta Türkmenlerin en kadim kurumu Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın kurulması
konusundaki rolüne değinmişlerdir.
Bağdat’ta yaşayan Türkmen aileleri arasında sosyal bağların pekiştirilmesi ve ihtiyacı
olanlara yardım elini uzatmak amacıyla Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı, yönetim kurulu üyeleri Sayın Gülşen Celal ve Nüdret Cemal ile birlikte 11 Ağustos
2018 tarihinde ihtiyaç sahibi Kifrili bir Türkmen ailesini ziyaret ederek imkanlar dahilinde
yardım elini uzatmaya çalışmıştır.
Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, 14 Ağustos
2018 tarihinde TİKA Bağdat Program Koordinatörü Sayın Cüneyt Esmer ve yardımcısı Sayın
Zübeyr Beyle görüşmüş; önümüzdeki haftalarda TİKA tarafından yürütülecek Türkmen
Kardeşlik Ocağı binası altyapısının onarımı ve tadilat çalışmaları projesini görüşmüştür.
Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle Bağdat Türkmenleri, 25 Ağustos 2018
tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda bir araya gelmiştir. Ocağa gelen konuklar, TKO
yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından
karşılanmıştır. Gelen konuklar arasında ITC Eski başkanı Dr. Faruk Abdullah, eski Türkmen
milletvekili Fevzi Ekrem Terzi ve Şeyh Casım Mendelavi de yer almıştır.
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle 30 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği’nde düzenlenen kutlama törenine TKO yönetim kurulu
başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, başkan yardımcısı Dr. Sabah Abdullah Kerküklü, yönetim
kurulu üyeleri Sn. Lütfi Avni ve Sn. Gülşen Celal’dan oluşan Türkmen Kardeşlik Ocağı heyeti
katılmıştır. Törende çok sayıda parti ve sivil toplum örgütü başkanı yanı sıra yabancı ülke
diplomatları ve misyon temsilcileri hazır bulunmuştur.
Dergimizin bu sayısının Türkçe bölümünde Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Mehmet
Ömer Kazancı, Prof. Dr. Lütviyye Asgerzade, Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, Dr. Yaşar
Kalafat, Yrd. Doç. Dr. Dr. Doğan Kaya, Önder Saatçi, Dilara Altaş, Mustafa Kazancı, Casım
Babaoğlu; Arapça bölümünde ise Prof. Dr. Husam Davut Hıdır Erbilli, Prof. Dr. M. Ömer
Kazancı, Dr. Sabah Abdullah Kerküklü, Dr. Orhan Bozkurt, Dr. Suphi Şeyh Hasan, Dr. Orhan
Bayatlı, Dr. Oğuz Korkmaz, Dr. Muhammet Abdulvahap, Rauf Muhammet Ali, Şakir Sabır
Zabıt, Adnan Ahmet Gaip, Mecit Sadun, Faruk Mustafa tarafından ele alınan inceleme,
araştırma ve şiir parçalarına yer verilmiştir.
Elinizde bulunan bu sayıda herhangi bir eksiklik varsa hoşgörünüze sığınarak
bağışlamanızı diliyor, dergimizin zenginleştirilmesi için notlarınızı ve eleştirilerinizi
bekliyoruz.

Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı
30 Eylül 2018
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Irak Türkmen Folklorunda Doğum
Öncesi Halk İnançları 1
(1)
Geçiş dönemlerinin arasında ilk dönemi
oluşturan, insan hayatında oldukça önemli
bir hadiseyi temsil eden, aile ve çevreye
mutluluk veren ve hayatın başlangıç noktası
olarak değerlendirilen doğum, insanın hayat
kitabının ilk sayfası sayılır. Dünyaya gelen
çocuk başta anne ve babası olmak üzere bütün
çevreye fevkalade güzel duygular yaşatmakta,
hayatı renklendirmekte, ailenin neslinin ve
ocağın sürdürülmesini sağlamakla beraber
aileye toplum içinde saygınlık ve güven
kazandırmaktadır.
Doğum olayı ile ilgili olarak, çocuk daha
doğmadan, henüz annesinin karnındayken
bir sürü hazırlık ve uygulama yapılır.
Dünyaya gelecek çocuğun sağlıklı doğması,
karşılaşabileceği
bütün
tehlikelerden
Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
korunması için sadece anne babası değil, bütün
akraba ve çevredeki insanlar özen gösterirler.
Araştırmada doğum ile ilgili inanç, pratik ve uygulamalar “Doğum Öncesi”, “Doğum Esnası”
ve “Doğum Sonrası” olmak üzere üç başlık altında ve bu başlıkların alt kısımları şeklinde
incelenecektir. Burada sadece öncesi ile ilgili bölüme yer verilmiştir.
1. DOĞUM ÖNCESİ
1.1. Hamile Kalmak ve Kısırlığı Gidermek için Başvurulan Yollar
Toplum, evlenen yeni çiftten belli bir süre sonra çocuk sahibi olmalarını bekler. Gelinin
gittiği yerde saygınlık kazanması, erkeğin gözüne girmesi, analık zevkini tatması ve soyun
devamı için kadının doğurması gerekir (Örnek 2000:132). Normal bir süre içerisinde hamile
kalıp dünyaya çocuk getiremeyen kadına “kısır, tutuk, sonsuz, zürriyetsiz, meyvesiz ağaç”
(Bozkurt 1999:243) gibi isimler verilir; kadın horlanır ve aşağılanır. Bu yüzden çocuk sahibi
olmak insanlarımızın başta gelen arzularından sayılır (Acıpayamlı 1961:13). Eski Türkler,
üreme ve çocuğu her türlü kötülükten koruma işini Umay ruhuna vermişlerdir (İnan
1976:2427-, İnan 1999: C.1, 397399-). Bu durum Divanü Lugat-it Türk’te “Umay’a tapınsa
oğul bolur” (Umay’a tapılırsa oğul olur) (Kaşgarlı 1998: C.1,123) şeklinde geçmektedir.
Günümüzde Umay’ın yerini Anadolu’nun muhtelif yerlerinde olduğu gibi bölgede de “Fatma
Nene, (Tanyu 1976:479495-) Hazreti Fatma, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeliha, Hazreti Meryem”
almıştır.
Türklerde döl, zürriyet kutsaldır. Allah’ın bir lütfudur. Hamt etmeyi gerektirir. Eski Türkler,
çocuk sahibi olmak için, kutlu olduğunu kabul ettikleri ulu akan subaşlarında Tanrı’ya
yakarır, buralarda yatarlardı. Bu tür mekânlara “Elmalı Yer” derlerdi. Elma-tohum ilişkisi
Türk Halk ve Tasavvuf Edebiyatı’nda geniş yer tutar (Kalafat 2000a:16). Eskiden beri
1

Bu inceleme, Irak Türkmen Folklorunda Geçiş Dönemleri Ertafında Oluşan Halk İnançları başlıklı kitabımızdan alınmıştır.

Önümüzdeki sayılarda seri halinde yayımlanacaktır.
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Türk toplumu içerisinde çocuğu olmayan baba ve anneye her zaman aşağılayıcı bir gözle
bakılmış ve onlar zamn zaman dışlanmış ve ayıplanmıştır. Bunun tipik örneği Dede Korkut
Kitabı’nda karşımıza çıkmaktadır. Bayındır Han yılda bir kere ziyafet verip Oğuz Beyleri’ni
misafir ederdi. Gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç
kestirmişti. Bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. Kimin ki
oğlu kızı yok, kara otağa koyun, altına kara keçe döşeyin, önüne kara koyun yahnisinden
getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demişti. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl
otağa koyun, oğlu kızı olmayana Allah Teala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, böyle
bilsin demiştir (Ergin 2004:78, Gökyay 2004:4).
Irak Türkmenleri arasında çocuğu olmayan baba ve anneye “Ocağları Kördü” (Ocakları
kördür) veya “Ocağ kör”, geline de bazen “meyvesiz ağaç, “qoxısız gül” (kokusuz gül)
denilmektedir. Bu nedenle Türk dünyasının her yerinde olduğu gibi, Türkmen kadınları da
hamile “ikki, ki canlı, boğaz, yüklü” kalmak için birçok çareye başvururlar. Çocuk sahibi
olmak isteyen analar, ata mezarlarını, evliya türbelerini ziyaret edip, onlara adak adar,
niyaz ve dilekte bulunur. İslamiyet’e girmeden önce çeşitli dinlere mensup Türkler arasında
kutsal bilinen ağaç, su pınarları, evliya ve ata mezarlarını ziyaret edip çaput bağlamak,
kurban ve çeşitli saçı sunarak dilek dilemek ve yardım istemek âdeti yaygın bir inançtır.
Erbil’de kadınlar hamile kalmak için adı bulunduğu mezarlığa verilen Şeyh Ahmet türbesine
gider ve ziyaret edip çocuk sahibi olmak için dilek dilerler (Mahmut 2000:1819-). Bununla
beraber çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar İmam Muhammet (Şeyh Muhammet 2002:18)
ve özellikle erkek çocuğa sahip olmak isteyenler Üzeyir Peygamber’e giderler (Şeyh
Muhammet 2002:16, Kalafat 2000a:4).
Kerkük’te hamile kalmak isteyen kadınlar, Danyal Peygamber (Zabıt 1964:43) ve Şeyh
Bahri yatırlarına giderler. Bununla beraber çocuğu olmayan kadın, Şeyh Muhyettin’in
mezarı üzerine kumaştan bir beşik yapar, içine ağaçtan yapılmış bir oyuncak çocuk bırakır.
Eğer yel, beşiği sallarsa kadının çocuğu olacağına inanılır (Kardeşlik 1962:38). Kerkük’e
bağlı Dakuk nahiyesinde kadınlar hamile kalmak için İmam Zeynelabidin ve İmam Mehmet
yatırlarına gitmektedirler.
Tuzhurmatı’da bulunan Dede Gaip Tekkesi’nin karşısında yer alan Baba Ğulam Yatırı,
kadınlar tarafından hamile olabilmek için ziyaret edilir. Ayrıca aynı amaç için ilçenin kuzey
tarafına düşen Derviş Allav Yatırı’na da gidilir (Nacioğlu 1986:232236-). Bununla beraber
Göğüs Köyü ile Tuzhurmatı yolunda yer alan Hindi Mezarı da hamile kalmak isteyen
kadınlar tarafından ziyaret edilir. Kadınlar bu mezara üç defa geldikten sonra eve gidip
banyo yaparlar. Böylece hamile olacaklarına inanılır. Muradına nail olan kadınlar bir kazan
yemek yapar Allah ve o yatırın hayrına dağıtırlar (Nacioğlu 2002:11).
Diyale iline bağlı Mendeli ilçesinde kadınlar, çocuk sahibi olabilmek için Şeyh Mendeli’ye;
Hanekin ilçesinde Baba Mahmut, İmam Abbas, Xıdırzında (Hıdrellez), Karağan, Kızlarbat,
Karateppe, Kifri ve Bayat Köylerinde yaşayan Türkmen kadınları, Baba Şahsavar (Şasvar)
(Beyatlı 1973b:34, Rejioğlu 1971:20), Şeyh Baba ve İbrahim Semin yatırlarına gider ve adak
adarlar. İbrahim Semin Yatırı, Kifri ile Karatepe ilçeleri arasında yer alan bir yatırdır. İbrahim
Semin’in soyu seyitlerden gelmektedir. Rivayetlere göre, İbrahim Semin, Halife Harun
Erreşit zamanında “Seyit Kıranı” olayının olduğu yıllarda yaşamıştır. Bu olaydan kendini
kurtarmak için günümüzde Türkmen yerleşim birimlerinden Karatepe ilçesinin yakınında
Çimne’ye gelmiş ve yerleşmiştir. Harun Erreşit, bir süre sonra yaptığına pişman olmuş,
İbrahim Semin’in yerini öğrenip ondan özür dilemek için yola çıkmıştır. Vezirlerine “Eğer
bana bir keramet gösterirse onu Bağdat’a tekrar getireceğim” diye söz vermiştir. İbrahim
Semin, halifeyi misafir ettiğinde halifenin Bağdat’taki özel kahve takımlarıyla kahve sunar.
Halife takımlarını görünce hayrete düşer, İbrahim Semin’in kerametine inanır ve ısrarla
Bağdat’a dönüp yerleşmesini ister. Ama İbrahim Semin halifenin arabasına işaret ederek bir
şart koşar; “Bu araba nerede kendiliğinden durursa orada kalırım” der. Çimne bölgesinden
biraz uzaklaşınca halifenin arabası günümüzdeki İbrahim Semin’in yatırının olduğu yerde
durur, kendisi de aynı anda vefat eder. Halife, İbrahim Semin’i orada toprağa verir ve oraya
günümüzdeki makamı yaptırır. Halife ilerde bu makamın bir ziyaretgâh olacağını düşünerek
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avlusuna bir su kuyusu kazdırır (Beyatlı 1973b:34).
Bazen Türkmen kadınları Necef şehrinde bulunan Hz. Ali ve Kerbela şehrinde bulunan Hz.
Hüseyin ve Hz. Abbas mezarlarına gider, çocuk sahibi olabilmek için bez bağlar,2 mezarın
etrafını yedi veya üç defa tavaf eder ve gelecekte erkek çocukları olursa adını Ali, Abbas,
Hüseyin, Hasan koyarlar. Bunu bizzat komşu ve akrabalarımızın yaptığına şahit olduk.
Diyale’nin Hanekin ilçesine bağlı Kızlarbat nahiyesinde İmam İsmail yatırı bulunmaktadır.
Hamile kalmak isteyen kadınlar bu yatırı ziyaret eder, niyet tutar ve adakta bulunurlar.
Çeşitli niyet ve dilekler için ziyaret edilen bu yatırın üzerine yalan yemin edenlerin ağzının
eğri olacağına inanılır. Ayrıca, ağız ve çene eğriliğinden ve sakatlığından şikâyet eden
insanlar bu yatırı ziyaret ederse iyileşeceklerine inanılır.
Bağdat’ta yaşayan Türkmen kadınları çocuk sahibi olmak için Şeyh Abdulkadir Geylani,
İmam Musa El Kazım, Seyit Malik, Şeyh Maruf El Karhi, Şeyh Gumar ve Kamber Ali yatırlarına
giderler.
Bu yatır ve ziyaretgâhların ziyaretinde namaz kılmak, yatırın etrafını yedi veya üç defa
dolanmak (tavaf etmek), üç taşı üst üste koyup döndürmek, yatırın mezar taşında buhur
yakmak, duvarlarına kınalı avuç izleri bırakmak, şeker ve tatlı dağıtmak, pencerelerine ve
kapılarına bez bağlamak, ziyaretlerin ana pratiklerini teşkil etmektedir. Bütün bu pratik
ve inançların altında Ata ruhuna gösterilen saygı, ondan beklenilen yardım ve destek
yatmaktadır.
Çocuk sahibi olmak için ziyaretgâh, evliya, imam yatırları ve kutsal kabul edilen yerleri
ziyaret etme pratiği başta Anadolu olmak üzere muhtelif Türk topluluklarında yaygın bir
pratiktir.
Yakut Türkleri Tanrı’dan çocuk, bilhassa erkek çocuk isterlerken Ak Şaman (Ayı Oyun)’a
başvururlar. Ak Şaman Ayısıt Hatun’a veya ak at sürüleri sahibi olan (mağan sılhılah)
Tanrı’ya dua eder. Bununla beraber mukaddes bir ağacın dibinde ak boz at derisi üzerinde,
yer sahibine (an daydı iççite) yalvarır ve ağlaya sızlaya dua eder (İnan 2006:167). Nogay
Türkleri arasında çocuğu olmayan kadına; “kısır”, “kara ton” veya “balası bulmaydı”
denilmektedir. Böyle hanımlar çocuklarının olması için; mollaya, türbelere, ulu mezarlara
giderler. Astrahan bu türden bir Baba mezarıdır (Kalafat 1999b:201). Türkmenistan’da
çocuğu olmayan hanımlar Asitane Baba türbesini ziyaret eder ve yatırdan çocuk dilerler
(Özkan 1993:739). Dağıstan Türkleri’nin kadınları, çocuk sahibi olmak için kırklara gider.
Kırklar Derbent kalesinin karşısındaki büyük mezarlığın içerisinde sonradan korunmaya
alınmış bir mekândır. Buraya çocuk dileği ile gelenler, orada taştan yapılmış sembolik
beşiği sallarken, sadaka nezir eder, adakta bulunurlar (Kalafat 1999b:121). Afganistan’daki
Hazara Türklerinin kadınları çocuk sahibi olmak için şeyhlerin (nefsine hâkim ve haram
yememiş kimseler) mezarlarını ziyaret ederler. Nefesi ve nesli temiz kimseden dua etmeleri
istenir (Çelik 2001:10).
Bursa’da kadınlar çocuk sahibi olabilmek için Emir Sultan ve Kara Mustafa’ya giderler.
Kara Mustafa’ya giden kadınlar orada adak adar, evliyanın ayak izinin bulunduğu kabul
olunan kurnadan bir avuç su içer, elini büyük havuza daldırır. Artık talihine göre eline ne
gelirse onu yutması gerekir (İsamettin 1937:43). Samsun’da çocuk sahibi olmak isteyen
kadınlar İsa Baba, Kılıç Dede, Şeyh Seyyid Kubiddin, Uzun Gelin, Alibey Dede ve Türbe
Dede gibi yatır ve türbeleri ziyaret eder ve adak adarlar (Şişman 1996:564). Van-Erciş’e
bağlı Gökoğlan Köyü’nde bulunan “Beyaz Direk” yatırını ziyaret eden kadınlar, bir iki gün
yatırda kalır; el, yüz ve vücutlarını Beyaz Direk’e sürerler. Böylece hamile kalacaklarına
inanılır (Yılmaz 1992:411).
Bölgede bu yatırlara gitmekten başka Allah’ın rızasını kazanmak için, yoksullara yardım
etmek, çıplakları giydirmek, açları doyurmak gibi hayırlı işler baba ve anne adayı tarafından
yapılır ki, Allah u Teala onların yüzüne baksın ve çocuk sahibi yapsın.
Dede Korkut Kitabı’nda, Dirse Han, çocuk sahibi olmak için, büyük bir ziyafet düzenleyip
attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırdı, İç oğuz, Taş Oğuz beylerinin üstüne
yığınak ettirdi; aç görürse doyurdu, yalın görürse donattı; borçluyu borcundan kurtardı;
2
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Bölgede bazen yatır ve makamlara bağlanan bezlere “Beydağ” denir. Beydağ aynı zamanda bayrak anlamında da kullanılır.

tepe gibi et yığdırdı, göl gibi kımız sağdırdı. El getirdiler, hacet dilediler, bir ağzı dualının
alkışıyla Allah u Teala bir iyal verdi, hatunu hamile oldu (Ergin 2004:81, Gökyay 2004:6).
Bölgede bazen kadınlar; “”Hamile, ikki, ki canlı, yüklü olsam yeddi qapı dilenirem.” (Hamile
olsam yedi kapıdan dilenirim.), “Qonşuya et dağıtıram.” (komşuya et dağıtırım.), “Yedi,
dokuz, yetmiş yedi ekmek dağıtırım.”, gibi nezirlerde bulunurlar. Hatta bir rivayete göre;
peygamber efendimizin zamanında bir kadın, “Hamile kalıp bir erkek çocuk doğursam zina
yapacağım.”, diye adakta bulunmuştur. Allah ona bir erkek çocuk verdiği zaman, kadın ne
yapacağını şaşırmış, peygambere gitmiş ve olup bitenleri anlatmıştır. Peygamber ona; “Git,
sokakta yürü, bir yabancı adamı gördüğün zaman bir parmağını çıkart, böylece nezrini ifa
etmiş olursun.” demiştir. Kadın da peygamberin dediğini yapmış ve nezrini ifa etmiştir.
Kadınlar bazen, “Bir oğlım ossın yeddi qapı dilenirem.” (Bir oğlum olursa yedi kapı dilenirim)
şeklinde bir ahitte bulundukları zaman, çocukları olursa; komşular onu tanımasınlar diye
çarşaflarla yüzlerini örter ve yedi kapıdan dilenirler. Bazen de kadınlar, “Bir uşağım ossın
yeddi yaşına qeder ona yengi espab almam.” (Bir çocuğum olsa yedi yaşına kadar ona yeni
elbise almam.) şeklinde ahitte bulunur, çocukları olduğu zaman maddî durumları çok iyi
olmasına rağmen yedi yaşına kadar çocuğa hep eski ve yamalı elbiseler giydirirler.
Bu yatır ve ziyaretgâhların ziyareti sonucunda çocuğu olmayan kadınlar, kısırlıkla
suçlanırlar. Toplumumuzun geleneksel kesiminde, başka bir söyleyişle, erkeğin egemen
olduğu yerlerde, kusur çoğu zaman kadında aranır. Onun için, erkekten önce kadının bir
takım çarelere başvurarak kısırlığını gidermesi gerekmektedir (Örnek 2000:132).
Kadınlar, yatırların ziyareti sonucunda çocuk sahibi olamadıkları için, bu sefer dinsel ve
büyüsel halk hekimliği uygulamalarına da başvurmaya başlarlar.
Kısırlığı gidermek için başta Anadolu’nun muhtelif yerleri olmak üzere bütün Türk toplulukları
arasında birçok pratik ve uygulamaya başvurulur. Kırgızistan’da çocuğu olmayan kadın,
yeni pişmiş, sıcak bir ekmeği bir beze sararak beline bağlar. Sıcak yumurtayı beline sürer
akgül denen bir bitkiyi kaynatarak buğusuna oturur. Yemek pişirirken ocağın kenarına
bir kerpiç koyar. Kerpiç kızınca tuzlu suyu kerpicin üzerine azar azar dökerek buğusuna
kendini verir, üzerine çok sayıda yorgan örtüp terlemeye çalışır (Polat 2003:58). Konya
ve Tunceli’de Leylek yemi adı ile bilinen bir dikenli ot vardır. Bu ot ezilip merhem şekline
getirilerek kadının karnının altına sürülürse kısırlığının giderileceğine inanılır (Örnek
1979:29). Erzurum’da aksoğan süte doğranarak katılaşıncaya kadar karıştırılıp kaynatılır.
Sonra elde edilen bakiye çıkı yapılarak yatarken rahmin ağzına konur ve bu tertibe altı
gün devam edilir(Başar 1972:83). Kandıra’da sarımsak dövülür, tülbende bağlanır ve rahme
sıvanır (Altun 2004:105).
Bölgede hamile olamayan kadınlara basılmış ve tabalı denilir. Bu kadınlar çareyi muska
yazdırmakta bulmaya çalışırlar. Bir seyit veya bir molla tarafından kendilerine yazılan üç
muskanın birini omuzlarına veya elbiselerine, bir diğerini yastıklarının veya döşeklerinin
altında koyarlar. Son muskayı da su dolu bir sürahiye koyar ve sürekli ondan su içerler.
Bölgede hamile kalmak isteyen kadınlar her sabah yedi yumurta kaynatarak sarısını yerler.
Bununla beraber rahmin ağzına dövülmüş sarımsak da sürülür. Bir leğende su kaynatılır
ve kadın içine oturtulur. Ayrıca yeni doğuran kadının eşi/sonu hafif bir örtü ile örtülerek
üzerine oturtulur.
Hamile kalmak isteyen kadın, kırkı çıkmamış bir çocuğun annesinin sütünü suyla karıştırarak
yıkanır veya kırkı çıkmamış köpeğin patlarının suyu ile yıkanırsa hamile kalacağına
inanılır. Bununla birlikte hamile kalmak isteyen kadın, yedi gün önce doğum yapmış bir
kadın yıkanırken ayağının altında oturur ve onun başına dökülen su ile yıkanmaya çalışır.
Böylece yakın bir zamanda hamile kalacağına inanılır. Ayrıca kırkı çıkmadan vefat eden
bir çocuğun elbisesi getirilir, suya batırılır, hamile kalmak isteyen kadın bu su ile yıkanırsa
hamile kalacağına inanılır.
Şiî mezhebine bağlı Türkmenler arasında hamile kalmak isteyen kadın, Muharrem ayının
10. gününde yani Aşure gününde Hz. Hüseyin için yapılan törenlerde Kasım İris ()عريس قاسم
atının altından geçirilir. Aynı törende deste yani dövme “sîne-zen” sonucunda çıkan kan
elbisesine veya karınlarına sürülür ve böylece gebe kalacağına inanılır (Bayatlı 2008:144).
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Yılan ağzından kurtarılan bir serçe, doğurmayan kadının beline bağlanırsa bir müddet
sonra hamile olacağına inanılır (Kayacı 1968:25).
Hanekin’de hamile kalmak için kadınlar “Avrişim” yaparlar. Avrişim; yedi renkli, pamuklu
ince ipliklere verilen bir isimdir. Kadın bu yedi renkli iplikleri örük şeklinde örer, bir şeyhe,
seyide veya bir din adamına verir. Din adamı bu örülmüş ipliklerin üzerine dua okuduktan
sonra, kadın onu boynuna takar. Böylece hamile kalacağına inanılır. Kadın hamile kaldıktan
sonra bu Avrişimi bir akarsuya atmalıdır.
Kızlarbat’ta hamile kalmak isteyen kadınlar, mezarlığa gidip üç mezarın üzerine işer ve
mezarların üstünden atlarlarsa hamile kalacaklarına inanılır. Bununla beraber Diyale’deki
Türkmen kadınları arasında, ölünün yıkandığı suyun üzerinden üç defa atlanırsa hamile
kalacağı inancı vardır.
Bölgede yeni doğan çocuğun göbeği, hamile olmak isteyen bir kadının ayağı üzerine
kesilir; göbeğin kanı kadının ayağına değerse hamile kalacağına inanılır. Bu inancın benzer
bir pratiği Azerbaycan Türkleri arasında şu şekilde tespit edilmiştir: Çocuksuz kadının
başparmağı üzerinde yeni doğmuş bebeğin göbeği kesilirse, bu kadının da çocuk sahibi
olacağına inanılır (Kadirzade 2005:15).
Telafer’de evli çiftlerin bir veya iki çocuk sahibi olduktan sonra uzun bir süre çocukları
olmazsa, bir kurbanlık koyun keser ve kellesini en küçük çocuklarının ayağı altına koyarlar.
Böylece tekrar çocuk sahibi olacaklarına inanılır.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere ataerkil bir yapıya sahip olan Türk
topluluklarından Irak Türkmenleri arasında evlenen çiftin çocuk sahibi olamamalarının
sebebi hep kadına yüklenir. Kadın başta yatır ve ziyaret yerlerine gider birçok çareye
başvurur. Bu çarelerin sonucunda çocuğu olmayan kadına yukarıda da belirtildiği gibi hep
küçümseyici, aşağılayıcı bir gözle bakılır; en ufak bir anlaşmazlık sonucunda başına kakılır
ve ona “Allah seni eyyi tanırı uşağ vermiyip sene.” (Allah seni iyi tanıyor ki sana çocuk
vermemiş.) gibi tahkir edici ifadeler söylenir.
Irak Türkmenleri arasında çocuk sahibi olabilmek için başvurulan pratik ve uygulamalarda
eski Türk inanç sisteminin izleri görülmektedir. Pratiklerde ağaç, dağ, kaya, taş, ata ruhu,
su, ateş kültlerinin izleri açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu pratik ve uygulamalar,
başta Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında olmak üzere Hatay (Bahadır2005:7379-),
Mersin (Sever 2001:3642-, Selçuk 2003:107109-), İçel (Çıblak 2001:281283-), Kandıra
(Altun 2004:102106-), Harput (Araz 1995:9096-), Doğu Anadolu (Kalafat 1999:8290-) vb.
Türk yerleşim bölgelerinde benzer şekilde veya çok az farklılıklarla yapılmaktadır.
1.2. Hamilelikten Korunma
Hamileliği ve doğumu önleme işlemlerini ikiye ayırmak gerekir. Bunların ilki korunma
tedbirleri, diğeri de hamileliği fark eder etmez onu düşürmektir (Boratav 2003:188).
Eskiden hamileliği engelleyen tedavi usulleri olmadığından halk çeşitli geleneksel yollara
başvurmuştur. Ancak günümüzde bu geleneksel önlemler artık yerini tıbbî yöntemlere
bırakmıştır. Araştırma alanında günümüzde eski geleneksel uygulamalardan yararlanan
bir kaynak kişiye bile rastlamadık. Halk artık tıbbî ürünlerden faydalanmaktadır. Ancak
eskiden yapılan pratikleri tespit etmeyi de ihmal etmedik.
Hamileliği engellemek için, eskiden kadının rahmine sabun, cinsî münasebete girmeden
önce rahmin ağzına bir pamuk veya hafif bir bez bırakılıyordu. Bununla beraber rahmin
ağzına saç yumağı, limon tuzu ve ekşi nesneler de koyulurdu.
Eskiden Hanekin’de hamile olup da çocuğunu dünyaya getirmek istemeyen kadınlar Kürt
ciddesine (ebesine, uşağ doğuzduran, ebe) giderlerdi. Kürt ciddesi çocuğu düşürmek için
her türlü tehlikeli yola başvururdu. Bu tehlikeli uygulama sonucunda ilçede onlarca kadın
hayatını kaybetmiştir.
Bölgede hamile kadın çocuğunu düşürmek için acı biber, baharat, kına, soğan kaynatarak
suyunu içiyordu. Bununla beraber hamile kadın ağır şeyler kaldırır, yüksek yerden atlar;
karnına tekmeler vurdurturdu. Bütün bu pratikler birçok kadının ölümüne sebep olmuştur.
1.3. Hamilelik:
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Kadınının hamile olmasının en belirli alameti, âdetinin kesilmesidir. Bunun akabinde mide
bulantısı, iştahında bazı anormal değişiklikler, baş dönmesi, kusma, uykusuzluk, hareket
ve davranışlarının değişikliği ile anlaşılır. Bütün bunlardan farklı olarak dudaklarında
çatlaklık, meme uçlarında renk değişikliği, göz kapaklarında morluk ve dolgunluk ve daha
ileri aylarda bacaklarda şişlik görüldüğü ileri sürülmektedir (Başar 1972:35).
Kadının hamile olması ailesi ve çevresindeki bütün insanlar tarafından sevinç ve mutlulukla
karşılanır. Kadın, hamileliğin verdiği bulantı, kusma ve karın büyümesi gibi özel durumunu
aile bireylerinden, özellikle kayınbabası ve erişkin erkeklerden bir süre gizlemeye çalışır
(Uçakçı 2003:20). Burada bir noktayı belirtmek yararlı olacaktır: Doğum ve onun başlangıcı
olan gebelik her ne kadar sevindirici bir olay olarak kabul edilirse de gebeliğin başlangıcı ve
seyri geleneksel kültürümüzde biraz da ayıp sayılmaktadır (Örnek 2002:135). Anadolu’nun
birçok yerinde hamilelikle ilgili adlandırma, benzetme ve yakıştırmalardan bir kısmı
şunlardır: Ağır, ağır ayak, aylı günlü, boylu, boyu yüklü, çatlasıyca, doğuraç, doğurcu, gebe,
gene neye dönmüş, gunnacı, karnı boynunda, kel, mayalı, orta katı kiraya vermiş, üzerli,
üzeri yüklü, yolcusu var, zimet kadın, arka eteği uzamış, ön eteği kısalmış guzlacı, gümanlı,
iki canlı (Örnek 2002:135) uşaklı (Başar 1972:34).
Kırgızlarda hamile kadına yaygın olarak “koş boylu”, “iki kat”, “boynunda bar ayat”, “oor
ayak” (ağır ayak), “kümönö bar”, “gümangar” vb. adlar verilmektedir (Polat 2003:61).
Azerbaycan’da hamile kadına “boynuna çocuk düşmüş”, Nahçivan’da boylu, vadesi geçmiş,
başına su dökmüş, vaktinden geçmiş gibi isimler verilir (Kadirzade 2005:17).
Irak Türkmenleri arasında hamileye, ikki canlı, ikki cannı, ki cannı, boğaz, yüklü, hamile,
karnı var, şişip, gene şişip, gene qarnı şişip, gene qarnı var gibi isimler verilir. Hamilelik
sırasında hamile kadının hem kendi hem de çocuğunun sağlığı için uyulması gereken birçok
geleneksel pratik ve uygulama vardır. Hamile kadın hamileliğini ilk olarak kaynanasına
daha sonra gizlice kocasına söyler.
Bölgede hamile olduğu anlaşılan kadınlara ağır iş yaptırılmaz, ağır eşya taşıtılmaz,
dinlenmeleri için rahat bir ortam hazırlanır. Taziyeye ve acılı münasebetlere gitmelerine
asla izin verilmez. Hamile kadını üzmemek, canını sıkmamak ve rahatlatmak için her türlü
yola başvurulur. Bununla beraber hamile kadın fazla bağırmamalı, kavga etmemelidir ki,
çocuğa olumsuz bir etkisi olmasın. Çünkü hamile kadının mizacı çok hassas olur; en ufak
bir rahatsızlık onun sinirlenmesine yol açar.
Kozan Dağı’nda yaşayan Türkmenler arasında hamile kadınlar doğurmaya kadar iş görür,
hatta birçoğu ekin biçerken veya herhangi bir iş arasında doğurur. Çocuğunu sarar ve evine
döner (Yalgın 1977: C.1,212).
Kaynak kişilerin bir kısmı hamilelik sırasındaki yaşamlarını bize şöyle anlattılar: “Ben dokuz
(yedi, beş) çocuk doğurdum. Ama şimdiki gelinlerin nazlandıkları gibi hiç nazlanmadım.
Sabah çocuğumu doğurur, yatağımdan kalkıp kocam için öğlen yemeğini hazırlardım.
Şimdiki gelinlerse doğum yapmasına daha sekiz veya yedi ay kalmasına rağmen nazlanmaya
ve iş yapmamaya kalkarlar”.
1.4. Çocuğun Sağlıklı Kalması ve Yaşaması İçin Başvurulan Pratikler ve Hamile Kadının
Kaçınmaları
Hamile olabilmek için kadın nasıl birçok pratik ve uygulamaya başvurduysa, hamilelikten
sonra da çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurmak için yine birçok hususa dikkat edip uyması
gerekmektedir. Annenin yapacağı herhangi bir yanlış veya uygunsuz hareket çocuğunu
olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Çünkü hamile kadın ve karnındaki çocuk arasında
fiziksel ve duygusal anlamda sıkı bir bağ vardır; anne gülerse, sevinirse, rahatlık duyarsa
çocuğunun da güleceği, sevineceği, rahatlayacağı; anne üzülürse, aç kalırsa, sıkıntı çekerse
çocuğunun da bu duyguları yaşayacağına inanılır. Bu yüzden anne adayının karnındaki
çocuğu olumsuz olarak etkileyebilecek bütün davranış ve hareketlerden kaçınması gerekir.
Onun çirkin insanlara (kel, dudağı yarık, kör, topal, felç, tek gözlü), hayvanlara (ayı, fare,
yılan, maymun, köpek, deve ve domuza) bakmaması gerekir. Çünkü bunlar doğacak çocuğa
olumsuz etkiler bırakmaktadır. Ayrıca hamile kadın taziyeye gitmemeli, kalabalık ve üzücü
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olayların olduğu yerlerde de bulunmamalıdır. Bilakis, anne adayını içini ferahlatan, kendisini
sevindiren, mutlu eden yerlerde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü bu tür yerler annenin
içini ferahlatır, dolayısıyla çocuğu da ferahlar. Anne kötü izler bırakan; karabiber, baharat,
balık, keçi-tavşan eti gibi yiyecekler yememeli, sakız çiğnememeli, yumurta, yoğurt,
zeytin, ayva, elma, portakal, nar, üzüm mandalina gibi yiyecek ve meyveler yemelidir.
Bununla beraber hamile kadının mezarlığa gitmesine asla izin verilmez. Mezarlığa giden
anne adayının hem kendisi hem de çocuğunun kötü ruhlar tarafından basılacağına inanılır.
Kadın hamilelik döneminde çirkin ve iğrenç şeylere bakmaması yönünde uyarılır. Bu
çirkinliğin ve iğrençliğin etkisi çocuğa yansıyabilir. Mesela bölgede hamile kadının
doğacak çocuğu nankör olmasın diye kediye bakmaması istenir, çünkü kedi nankördür.
Tavşana bakmak da hoş bir şey değildir, çünkü tavşanın dudağı yarıktır. Çocuğun dudağı da
yarık olmasın diye anne adayı tavşana bakmaması konusunda da dikkatle uyarılır. Bununla
birlikte hamilelik süresinde balıkla yoğurdu birlikte yiyen annenin doğuracağı çocuğun
alacalı olacağına inanılır.
Gagavuz Türkleri’nde gelinin hamile olduğunu öğrenenler gelini her türlü rahatsızlıktan
korumaya, ona istediği yiyecekleri vermeye çalışırlar. Hamile kadınlar hakkında birçok
rivayet vardır. Bu rivayetlerden “ağır ayak”ta kadınlara konulan yasaklar anlatılır. Örneğin
ona yerde ayağını uzatarak oturanın ayağının üzerinden geçmek, ayağı ile hayvanı
kovalamak, taşın üzerinde oturmak vs. gibi yasaklar getirilirdi. Çoğu zaman nedenini
kendileri de bilmeyen yaşlılar dede-babadan kalma bu yasakları “olmaz” lafı ile hamile
kadınlara aşılarlardı (Yolğlu 1999:8384-). Kırgız Türkleri arasındaki âdet ve geleneğe göre
anne olacak hamile kadın oldukça iyi karşılanmalı, ona hürmet edilmeli ve sağlıklı bir
doğum yapması için her türlü çareye başvurulmalıdır (Polat 2003:67). Saha (Yakut) Türkleri
arasında hamile kadına Lota balığı yedirilmez, onun çocuğunun Lota Balığı gibi ağır ve
uykucu olacağına inanılır (Vasilyev-Kirişçioğlu-Killi 1996:83).
Bölgede annenin sağlıklı bir doğum yapması ve çocuğunun da sağlıklı olarak dünyaya
gelmesi için yukarıda belirtilen hususlarla beraber birçok pratik ve uygulamaya da özen
gösterilir.
Anne, karnını her zaman aynı yere dayarsa, ağır yük taşırsa, korkarsa çocuğunun sakat
kalacağına inanılır. Ayrıca hayvan öldüren özellikle akşam saatlerinde hayvan öldüren,
güneş battıktan sonra “Bismillah” demeden yere sıcak su döken annenin çocuğunun sakat
doğacağına inanılır. Karanlık ve çetin yerlere giden hamilenin çocuğunun, çarpılmış olarak
doğacağına inanılır. Haram yiyen annenin çocuğunun sakat veya eksik uzuvlu olarak
doğacağına inanılır. Bununla birlikte çocuğun özürlü, sakat olarak doğmaması ve bilhassa
erkek çocuk olması için, hamilenin sağ tarafına yatması, sabahleyin da sağ tarafından
kalkması ve ilk olarak evde bulunan bir erkeğin yüzüne bakması gerekir.
Hamile kadının aynaya bakmaması gerekir. Çünkü şeytan aynadan çıkar ve hem kendisine
hem de çocuğuna kötülük yapabilir, inancı vardır. Ayrıca ay veya güneş tutulduğunda
hamile kadın, vücudunun herhangi bir tarafını kaşımamalıdır. İnanca göre o anda vücudunu
kaşıyan annenin doğuracağı çocuğun vücudu lekeli olacaktır.
Başkalarının çocuklarıyla alay eden hamile annenin sakat bir çocuk doğuracağına inanılır.
Bıçak, kaşık ve ateşle oynayan hamile kadının doğuracağı çocuğun kulağının arkasının
yaralı olacağı inancı da yaygındır (Kayacı 1969:34).
Hamilelik sırasında anne kime veya neye çok bakarsa çocuğun da ona benzeyeceğine
inanılır. Anadolu’da ve bilhassa Türk dünyasının Özbekistan, Türkmenistan gibi kesimlerinde
de bu inancın tespiti yapılmıştır (Kalafat 2000b:191).
Berat, Miraç, Kadir Gecesi ve Leyle-i Regaip gibi kutsal günlerde yapılan cinsî
münasebetlerden doğacak çocukların kimisi aptal, kimisi kolsuz, bacaksız doğar. Normal
doğanların da büyüdüklerinde zürriyetsiz olacaklarına inanılır.
Bütün bu kaçınma ve uygulamaları birer boş inanç olarak kabul etmek, sorunu çözmeye
yetmez. Hamile kadın, normal kadınların içinde bulunduğu ruh durumundan ayrı bir yapıdadır;
endişeleri ve korkuları vardır. Bağlı bulunduğu kültür değerlerine göre “geçiş” dönemlerinin
önemli bir aşamasını yaşamaktadır. Hamile kadınla karnındaki çocuk arasında varsayılan
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etki mekanizması toplum, cemaat ya da grup gözünde işler ve geçerlidir (Örnek 2000:138).
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde olduğu gibi, Irak Türkmenleri arasında da çocuk doğuran
ancak doğum sırasında veya doğumdan birkaç gün, hafta, ay sonra ölen annelerin tabalı
olduklarına inanılır. Dolayısıyla tabasını kesmek, ortadan kaldırmak için, bu gibi işlerde
ün kazanmış mollalara başvurulur. Molla, yedi renk iplik, yedi iğne vb. nesneler ister. Bu
gibi nesnelerle o kadının tabalı olmasına sebep olan cinlerin şer ve olumsuz etkilerini
ortadan kaldırmaya çalışır (Kevser 1992:10). Ayrıca bölgede tabalı kadınlar ile ilgili yaygın
pratiklerden birisinde de çocuk doğduğu anda siyah bir tavuk kesilir, kefene sarılır ve
mezarlığa gömülür; böylece yeni doğan çocuk ölmüş ve gömülmüş gösterilmeye ve yazılan
kaderi aldatılmaya uğraşılır.
Bölgede çocuğu yaşamayan kadın, hamileyken çocuğu için hazırlık yapmaz. Bir çarşafa
bürünür, yüzünü peçe ile örter, konuşmadan elini çarşaftan çıkarıp para dilenir. Onun
avucuna para koyan “Allah murazıv versin” (Allah muradın versin) der. Topladığı parayla
ekmek ve helva alır, komşularına dağıtır (Kalafat 2000a:41). Bununla beraber çocuğu
yaşamayan anneler çeşitli ziyaret yerlerine gider, çaput, bez bağlar, nezirde bulunur ve
kurban keser.
Tuzhurmatı’da Şeyh Macit (Mecit) adında bir yatır bulunmaktadır. İmam Musa El Kazım’ın
torunlarından olan bu velinin yatırı Yengice Köyü ile Pir Ahmet Köyü arasında yer
almaktadır. Bazen bu yatıra Ebu Haraba da derler. Çünkü onarımı (restorasyonu) kabul
etmez bir yatırdır. Halk bu seyidin yatırını daha çok bahar mevsiminde ziyaret etmektedir
(Nacioğlu 2002:11). Çocuğu yaşamayan anneler bu yatırı ziyaret eder ve nezirde bulunurlar.
Diyale’de özellikle, Hanekin, Kifri, Karağan, Kızlarbat, Karatepe, Bayat köylerindeki çocuğu
yaşamayan Türkmen aileleri, Şeyh Baba Yatırı’na giderler. Bu zat, din ve devlet uğruna
nice savaşlara katılmış, kaleler fethetmiş, ülkeler açmış ve gazalara çıkmıştır. Daha
sonra şimdiki adıyla anılan mevkide esasını kurduğu Bektaşi Dergâhı’nın başına geçmiş,
oranın Postnişini olmuş ve Allah’ın rahmetine kavuştuğunda orada gömülmüştür (Rejioğlu
1971:50). Kerkük’te çocuğu yaşamayan aileler, Baba Gurgur, Danyal Peygamber yatırlarına
gider ve çeşitli adaklar adarlar.
Irak Türkmenleri arasında çocuğun sağlıklı kalması ve yaşaması için başvurulan pratik ve
uygulamalar, Türk dünyasının birçok yerinde yapılan pratik ve uygulamalarla benzerlik ve
hatta aynilik arz etmektedir.
Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Keleki’de çocuğu yaşamayan aileler pirlere gider ve
nezirde bulunurlar. Pirlere kurban götürülür. Pir mezarına çaput bağlamak, taş yapıştırmak
inançları vardır. Burada pir, kutsal mekân anlamındadır. Mesela Ashab-ı Kehf ziyaret edilen
bir pirdir (Kalafat 2000b:54). Kırım Türkleri arasında yaşamayan çocuğun yaşaması için
yedi kapıdan parça bulunur. Bu kumaş parçalarından yorgan dikilir. Çocuk bu yorgana
belenir. Çocuğa yaşaması için; Tahtar, Dursun gibi isimler konulur. Bazı ırım sırımlar yapılır
(Kalafat 1999b:56). Bölgede de çocuğu yaşamayan aileler çocuğun yaşaması için Dursun,
Yaşar, Kalsın, Yeter, Besti, gibi isimler verir. Bu konuya daha sonra değinileceği için burada
üzerinde durulmayacaktır.
Zile’de çocuğu yaşamayan anne gebeyken evliyalara, bilhassa “Koca Kayser” ve “Sarı
Kaya” namındaki ziyarete götürülüp çocuğu satılır; “Bir tayım var, satıyorum; kulun isteyen
bunu alsın.” derler çocuk yaşarsa evliyaya kurban kesilir. Bu kurban davar olduğu gibi
horoz da olabilir (Özetli 1953:663). Balıkesir’de çocuğu yaşamayan annelerin yeni doğan
çocuğunun yaşaması için “Hasan” ismine sahip üç çocuk bulunup onlardan birer çivi alınır
ve demirciye verilir. Demirci bu çivilerden gece yarısı bir bilezik yapar, çocuk doğar doğmaz
bu bilezik koluna takılır (Bayrı t.y:100).
Bölgede çocuğun sağlıklı kalması, yaşaması ve hamile kadının kaçınmaları ile ilgili tespit
edilen ve başvurulan yolların benzerlerine Türk dünyasında rastlamaktayız. Bu pratiklerde
atalar ruhundan korkmak ve onlardan dilekte bulunmak, çocukların yaşaması için kötü
ruhları aldatmak vb. gibi Şamanî unsurlar da bulunmaktadır.
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1.5. Aşerme (Yerikleme) ve Aşerme ile İlgili İnançlar
Hamile kadının hamileliği anlaşıldıktan sonra, iştahında da değişiklikler meydana
gelir. Kadının ağız tadının bozulması ya da bazı yiyecek ve içeceklere karşı düşkünlük,
bazılarına karşı ise tiksinti vb. göstermesi halk arasında aşerme olarak tanımlanmaktadır.
Aşerme, gebeliğin belli bir döneminde gebe kadında görülen bir haldir. Deyimin aslı “aş
yerme”, bu biçimi ile “yiyecek şeylerden tiksinme” demektir. Yermek fiilinin “beğenmemek”,
“kötülemek” anlamlarını biliyoruz. Deyim giderek anlam değiştirmiş ve “yüklü kadının
kimi yiyecekleri canı çekmesi, onları tatmaktan kendini alamaması” demeye gelmiştir
(Boratav 2003:186187-). Aşerme kavramı yerine kullanılan yüze yakın kavram tespit
edilmiştir, bunların bir kısmı şöyledir: “Aşeriyor, aşyeriyor, aşeren, aşveren, aşyeren, aş
çalıyor, yerikliyor, yerüklü, yerik yeriyor, yerikli, yergin, yerikleme, başı kel, başı döngün,
başıbozuk, bazı bulanık, göğnü kötü vb” (Örnek 2000:135). Bölgede aşermek yerinde
yeriklemeğ, yürüklemağ, yerikliri, yürükliri gibi kavramlar kullanılmaktadır. Hamileliğin
bu döneminde gebe kadına canının her istediğini, ne kadar münasebetsiz olursa olsun
vermeye çok dikkat edilir. Bu kural gözetilmezse, anada veya doğacak çocukta zararlı
etkilerin meydana geleceğine inanılır; çocuğun düşmesi, sakat ve kusurlu doğması gibi
(Boratav 2003:187) … Ayrıca günah da sayılır (Başar 1972:39).
Aşeren hamile kadın, genellikle acılı, ekşili ve baharatlı yiyecekleri yemekten kaçınır
ya da yakınları tarafından kaçınmaya zorlanır. Bu durum çok yaygındır ve “Ye ekşiyi,
doğur Ayşe’yi” tekerlemesinde de anlatımını bulmaktadır. Bunun yanında tatlı yiyecek ve
içecekleri yemesi de oğlan çocuğunun ön belirtisi olarak yorumlanmaktadır. Bu durum da
“Ye tatlıyı, doğur atlıyı” tekerlemesiyle açıklanmaktadır (Acıpayamlı 1961:37). Bölgede de
tatlı, (hurma, baklava, helva vb.) yiyecekler yiyen kadının erkek, ekşi (limon tuzu, ekşi nar,
portakal, mandalina vb.) yiyecek yiyen kadının kız çocuk doğuracağına inanılır.
Sivas’ta aşerme “aş verme” döneminin kutsal bir dönem olduğuna dair inanışlar da
mevcuttur. İnanca göre, gökteki kuşlar: “Keşke bir aşveren kadının ağzına düşsek.”
derlermiş (Pürlü 2002:633). Azerbaycan’da aşermeye, “yerikleme”, “ağız tatsızlığı” denilip
yerikleyen kadının istediği yemek bulunmalı, hatta düşmanda bile olsa alınmalıdır. Eğer
istenilen bulunmazsa veya verilmezse büyük günah kabul edilir (Kazdirzade 2005:1718-).
Kırım Türkleri hamile kadına çok önem verip, gelin “aşarsa” (aş erecek olsa) aş eşerdiği
şeyi temin edip geline vermek gerekir. Aşeren annenin (hart analar, kart analar) isteği
olmaz ise balanın bir yeri başka olur (Kalafat 1999b:56).
Bulgaristan, Suriye, Kırım, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’da yapılan araştırmalar, aşermenin
Türk halk inançlarında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Aşerme inancı ile ilgili
efsaneler de vardır. Iğdır’daki bir inanca göre, balığa aşeren annenin çocuğu ele avuca
sığmaz. Bakû’deki bir inanca göre ise, geyik etine aşeren annenin çocuğu koşmayı çok
sever. Bulgaristan Türklerinde, aşerince tavşan eti yiyen annenin çocuğunun üst dudağının
yarık olacağına inanılır, İran’da ise aşerme «ağız pisliği» olarak tanımlanır. Bu döneme
«nefsin galebe çaldığı dönem» ve böyle kadına da «ağzı pis» denir (Kalafat: www.turkoloji.
cu.edu.tr. ).
Aşerme, Manas, Dede Korkut, Kobılandı gibi Türk destanlarında ve Tahir ile Zöhre, Asuman
ile Zeylan, Kerem ile Aslı gibi Türk halk hikâyelerinde de geçmektedir. Destanlarda
yeriklenen nesneler gerçek hayattan farklı olup kaplan, aslan, yılan, ejderha, yedi başlı
yılan, ayı gibi hayvanlardır. Manas Destanı’nda Manas’ın anası Çıyırdı Hatun, Manas’a
hamileyken aslan yüreği ve ciğeri yerikler (Aça 1997:7881-). Nitekim Irak Türkmenlerinin
masallarında da aşerme motifine rastlanmaktadır (Bayatlı 2007:385387-).
Aşerme Kırgız Türkçesinde “talğak” kavramıyla ifade edilmekte, hamile neye aşerip yerse
çocuğunun, yediği şeyi taşıyana benzeyeceğine inanılmaktadır. Nitekim meşhur Kırgız
kahramanı Balbay Batır’ın annesi kaplanın yüreğine aşermiş, onu bulamayınca domuzun
yüreğini getirip kaplan yüreği diye yedirmişler. Bu yüzden Balbay Batır savaşta cesur, ama
domuz gibi kaba, söz anlamaz biri olmuş ve düz boyun olup, boynunu çeviremeyecek bir
fizyolojiye sahip olmuştur (Polat 2003:63).
Bölgede hamilelik döneminde aşerme olayına çok önem verilir ve ondan sık sık bahsedilir.
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Hamile kadın hayvan dili yerse doğacak çocuğun dilli olacağına inanılır. Bu yüzden bazen
kayınvalide veya hamile kadının annesi, hamile kadına şaka olarak “Qızım dil yeme qızıv
ossa hayâsız çıxar.” derler. Ayrıca hamile kadın hayvan beyni yerse çocuğunun aptal ve
beyninin tıpkı o hayvanın beyni gibi olacağına inanılır.
Hamile kadın ne aşerse onu getirmek gerekir, her ne kadar bulunması zor ise de
getirilmelidir. Mesela, üzüme aşeren bir anne, üzümü yemediği takdirde doğacak çocuğun
vücudunda üzüm şekilli bir alamet olacaktır. Diyale iline bağlı Kızlarbat nahiyesinde
kadının birisi hamilelik döneminde elma aşermiş, ancak kocasına söylememiş, sonra güzel
bir kız çocuğu olmuş, ancak kızın yanağında büyük elma şekilli pembe bir iz çıkmıştır.
Hamile kadın bazen öyle şeylere aşerer ki bulmak imkânsızdır. Bazen de hamile kadın
kış mevsiminde yaz meyveleri, yaz mevsiminde de kış meyvelerine aşer. Bu meyvelerin
bulunması ne kadar zor ise de kocası tarafından temin edilmelidir. Bazen de hamile kadının
kayınvalidesi gelinin isteklerinden bıkar, oğluna, “Bırak gitsin oğlum kendini yorma bu
kadın başımıza nazlanıyor.” der.
Nar aşeren kadının doğuracağı çocuğun dişlerinin inci gibi, elma yiyen kadının doğuracağı
çocuğun yanağının kırmızı, karabiber yiyen annenin doğuracağı çocuğun yanağının benli
olacağına inanılır. Bazı kadınların kerpiç aşerdiklerine şahit olunmuştur.
Hamile kadının karnındaki çocuk hareket ettiği zaman anne hep güzel şeylere bakmalıdır.
Mesela çocuk hareket ettiğinde geceyse aya bakmalıdır ki çocuğu ay gibi güzel olsun. Yeşil
veya mavi gözlü insanlara bakarsa çocuğunun gözlerinin de aynı renkten olacağına inanılır.
Sevdiği birisinin resmine bakarsa çocuğun da ona benzeyeceğine inanılır. Bununla birlikte
hamilelik döneminde kadın renkli gözlü, huyu, ahlakı güzel insanlara bakarsa doğacak
çocuğunun gerek fiziksel gerek ruhsal olarak bu insanlara benzeyeceğine inanılır.
Türk dünyasında aşerme ile tespit edilen bilgiler, bölgede tespit edilen bilgiler ile
karşılaştırılırsa benzerlik, ortaklık ve hatta aynîlik gösterdiği görülmektedir.
1.6. Çocuğun Cinsiyetinin Tahmini
Hamilelik döneminin en önemli noktalarından birisi de doğacak çocuğun cinsiyetidir.
Bütün Türk dünyasında hamile kadının akrabaları ve çevresindekiler, çocuğun kız mı
oğlan mı olacağını tahmin etmek için birçok pratik ve uygulamaya başvurmaktadırlar.
Aileden başlayarak topluma kadar genişleyen bu isteğin, hamile kadının üstündeki
baskısı küçümsenemez. Bu bakımdan, geleceğin annesi doğuracağı çocuğun cinsiyetini
etkileyeceğine inandığı birtakım inançlarla da yüklüdür. Bunlar gelenekte kuşaktan kuşağa
aktarılarak etkilerini sürdürmektedirler (Örnek 2000:136).
Geleneksel kültürümüzde, ailelerin erkek çocuk beklentileri daha ağır basmaktadır.
“Erkek olsun da çamurdan olsun” anlayışı geçmişten günümüze hemen hemen her yörede
geçerlidir. Erkek çocuk gibi, erkek çocuk doğuran kadın da ocağın tütmesini sağladığı için
toplumda itibarlıdır (Altun 2004:118).
Sinop ve civarında çocuğun cinsiyeti şu şekilde tahmin edilir; gebe bir kadının bilhassa son
üç ay zarfındaki sağlık durumu dikkate alınır; doğacak çocuk eğer kızsa annesi hamileliği
esnasında günden güne zayıflar, yüzünde, bilhassa yanaklarında lekeler meydana gelir,
oğlansa annesi sağlık durumunu muhafaza eder (Ünver 1935:17). Kastamonu’da annenin
yüzünde çiller çıkar, vücudu şişmanlar veya dudakları kalınlaşır, kalçaları büyürse çocuğun
kız, eğer anne zayıflar, karnı öne doğru bariz bir şekilde çıkar, kaşları ve kirpikleri dökülürse
çocuğun oğlan olacağına inanılır (Mümtaz 1930:51). Mersin’de hamile kadın, bir tasın
içindeki suya kendi sütünden birkaç damla bırakır. Süt, suyun dibine çöker ise, çocuğun
oğlan olacağına, süt suyun yüzüne çıkarsa kız olacağına inanılır (Sever 2001:48). Trakya’da
anne adayının ne doğuracağını anlamak için gezmeye gittiğinde minderinin altına çeşitli ev
araçları konularak deneme yapılır. Mesela, makas üstüne oturan annenin çocuğu kız, bıçak
üstüne oturan annenin çocuğunun da erkek olacağına inanılır (Işık 1978:27). Bu pratiğin
aynısı Kastamonu (Mümtaz 1930:51), Sivas (Sever 2001:49), Azerbaycan (Kadirzade
2005:19) ve bölgede de tespit edilmiştir.
Yakut Türkleri Tanrı’dan çocuk, bilhassa erkek çocuk isterlerken Ak Şaman (Ayı Oyun)’a
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başvururlar. Ak Şaman Ayısıt Hatuna veya ak at sürüleri sahibi olan (mağan sılhılah)
Tanrı’ya dua eder. Bununla beraber mukaddes bir ağacın dibinde ak boz at derisi üzerinde,
yer sahibine (an daydı iççite ) yalvarır ve ağlaya sızlaya dua eder (İnan 2006:167). Kumuk
ve Avarlarda dünyaya gelmemiş çocuğun cinsiyetini tayin etmek için Erem kadına gidilir.
Erem kadın doğacak çocuğun cinsiyetini kendi yetenekleri ile tayin edebilir. Hamile kadın
sağına dayanarak dinlenir ise oğlunun olacağına, soluna dayanarak dinlenir ise kızının
olacağına inanılır. Kızı olana “kız taptı” oğlu olana “oğlan taptı” denilir (Kalafat 1999b:137).
Bölgede doğacak çocuğun oğlan mı kız mı olacağını tahmin etmek için diğer Türk
topluluklarında olduğu gibi birçok pratik ve uygulama yapılmaktadır.
Bölgede hamile kadınlar çoğunlukla doğacak çocuğun cinsiyetinin erkek olması isterler.
Çünkü bölgede erkek çocuğa üstünlük verilmektedir. Eskiden gelin damat evine giderken
bindiği atın arkasına 3–4 yaşında bir erkek çocuk bindirilirdi. Hâlâ devam eden bir başka
pratikte, gelin damadın evine ilk girdiği zaman kucağına bir erkek çocuk verilir ve yatağına
da bir erkek çocuk koyulur. Bütün bu pratiklerden maksat; gelinin doğuracağı ilk çocuğun
cinsiyetinin erkek olmasıdır. Her anne hamile olduğunda niçin erkek olmasını istiyorsun
sorusuna; “Kız eloğluna varıp onun çocuğunu doğuracak ve besleyecek; oğlansa, ailenin
ismini ve neslini gelecek kuşaklara aktaracak” gibi cevaplar yaygın olarak verilir.
Irak Türkmenleri arasında bazı yaşlı kadınlar hamile kadının karnına bakarak doğacak
çocuğun cinsiyetini belirleyebilirler. Hamile kadının karnı çok şişerse kız, az şişerse erkek
olacaktır. Hamile kadının hamilelik süresinde karnı yuvarlak olursa doğuracağı çocuğun
cinsiyeti erkek, yassı ve geniş olursa kız olacaktır. Annenin karnı ve göbeği yukarı doğru
ise erkek, aşağı ise kız doğuracaktır. Yaşlı kadınların söylediklerine göre, oğlana hamile
kadının karnı fazla belli olmazken, kız çocuğuna hamile kadının karnı belli olur. Hamile
kadın yürüdüğünde ilk adımı sağ ayağıyla başlarsa erkek, sol ayağıyla başlarsa kız çocuk
doğuracaktır. Hamile kadın gebelik döneminde güzelleşirse erkek, çirkinleşirse kız çocuğu
olacaktır. Anne, çok konuşursa kız, az konuşursa erkek çocuğu olacağına inanılır. Hamile
kadının vücudu beyazlaşırsa erkek, siyahlaşırsa kız doğuracağına inanılır. Hamilenin
dişlerinin kenarı kızarırsa erkek, kararırsa kız doğuracaktır. Ayrıca hamile kadının karnına
kocası dokunduğunda, çocuk teperse oğlan, tepmezse kız olacağına inanılır. Bununla
birlikte hamile kadın, kürek kemiğinde acı hissettiyse erkek, böbreğinde hissettiyse kız
doğuracağına inanılır. Hamile kadın hafif hareketli olursa doğacak çocuğun cinsiyeti
erkek, ağır hareketli olursa kız olacaktır. Hamile kadın doğum sancısına tutulurken birkaç
damla kan düşerse doğuracağı çocuk erkek, kansız geçerse kız olacaktır. Hamile kadının
karnında çocuk fazla hareket ederse erkek, sessiz ve kımıldamayan çocuk ise kız olacağının
işaretidir. Hamile kadının memesinin ucu birazcık siyahlaşırsa doğuracağı çocuk erkek,
simsiyah olursa kız olacağına bir delalettir. Hamile kadın hamilelik süresinde cömert
olursa erkek, cimri olursa kız doğuracağına inanılır. Hamile kadının yüzünde leke çok
olursa doğacağı çocuk erkek olacaktır. Hamile kadın hamileliği sırasında çok şişmanlarsa
doğuracağı çocuğun cinsiyetinin kız olacağına yorumlanır. Ayrıca inanca göre, üç kız
doğuran kadının dördüncü çocuğu erkek olurmuş, eğer olmazsa beşinci, olmazsa altıncı
veya yedinci çocuğu mutlaka erkek olacaktır (Dakuklu 1972:35). Hamilelik döneminin
sekizinci ayında hamile kadının sağ memesinden süt gelirse doğacak çocuğun cinsiyetinin
erkek, sol memesinden süt gelirse kız olacağına inanılır.
Bazen de kurbanlık bir koyun, keçi kesilir, niyet edilip kafası yarıldığında kafasında kıl varsa
doğacak çocuğun cinsiyeti erkek, kıl yoksa kız olacaktır. Ayrıca kelle yenildiği zaman çene
kemiği etli olursa doğacak çocuğun erkek, etsiz olursa kız olacağına inanılır. Bu pratiğin
benzer şekilde ve az farkla başta Anadolu’nun birçok yerinde olmak üzere Azerbaycan
(Kadirzade 2005:19) ve Kırgızistan’da (Polat 2003:65) da yapıldığı bilinmektedir.
Türkmenistan’da hamile kadının bulunduğu evde koyun türünden bir hayvan kesildiğinde,
onun bazı kemiklerinden hareketle doğacak bebeğin cinsiyetinin tahmin edilebileceğine
inanılır. Kesilen koyunun kellesi temizlenirken çene kemiklerine bakılır; çene kemiği temiz
ise bebeğin erkek, otlu ise kız olacağına inanılır (Kalafat 2000a:2526-).
Bölgede hamile kadının midesi çok bulanırsa, çocuğunun kız olacağına inanılır. Zira annenin
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midesini bulandıran unsurun bebeğin saçı olduğuna, bebeklerden de kızların daha saçlı
olduğuna inanılır (Kalafat 1997:661-).
Bölgede hamile kadının haberi olmadan omzuna un serpilir, sağ omzuna bakarsa erkek, sol
omzuna bakarsa kız çocuk doğuracağına inanılır. Bununla beraber hamile kadının üzerine
yukarıdan tuz serpilir; hamile kadın elini yüzüne sürerse erkek, ensesine sürerse kız çocuk
doğuracağına inanılır.
Bölgede doğacak çocuğun elbisesi dikilirken, dikiş sırasında eve erkek gelirse hamile
kadının erkek çocuğu, kadın gelirse kız çocuğu olacağına inanılır. Bununla birlikte bu dikiş
sırasında makas elden düşer, ağzı açılırsa dünyaya gelecek çocuğun kız olacağına, makas
yere düşer ağzı açılmazsa dünyaya gelecek çocuğun erkek olacağına inanılır. Çünkü
bölgede kız makasa benzetilir.
Anne ikinci çocuğa hamileyken; ilk doğurduğu çocuğunun saçında iki göbek varsa veya
saç göbeği yan taraftaysa, doğuracağı çocuk erkek, bir göbek varsa veya göbek ortadaysa
kız olacaktır. Bununla birlikte eğer doğan çocuğun saçları sürekli horoz gibi kâküllü olursa
kendinden sonra gelecek çocuk kız olacaktır.
Telafer’de sel olduğu zaman çocuk annesinin kucağına gidip başını öperse annesi hamile
olunca doğuracağı çocuğun cinsiyetinin erkek olacağına inanılır.
Çocuğun cinsiyetini belirlemek için bölgede “Eliv nişi beledi” (Elin niye öyledir) pratiği
yapılmaktadır. Hamile kadına annesi veya kaynanası, aniden “Eliv nişi beledi” diye sorar,
hamile avucunun içine bakarsa kız, elinin üstüne bakarsa erkek çocuğu olacağına inanılır.
Bölgede hamile kadın hilali görürse çocuğunun hem erkek hem de güzel olacağına inanılır.
Annenin karnı ikiye bölünürse ikiz çocuk doğuracağına inanılır. Hamilenin karnı büyük ve
sivriyse erkek, sağa sola genişlemiş ise kız olacağına inanılır.
Bölgede bu pratiklerle birlikte Türk dünyasının birçok yerinde olduğu gibi dünyaya gelecek
çocuğun cinsiyetini belirlemede rüyaların (diş, yuxı) önemli bir yeri vardır. Gebe kadın
rüyasında ay görürse oğlan, güneş görürse kız; bıçak, hançer, kılıç, kemer, saat, tüfek
vb. gibi erkek takıları görürse oğlan; çeşitli süs eşyası (oje, ruj, bilezik, kolye, küpe vb.),
mücevher görürse kız doğuracağına yorumlanır.
Kars yöresinde rüyasında bıçak, kama veya kılıç gören baba veya annenin erkek çocuk;
gül görenlerin ise kız çocuk sahibi olacağı düşünülmektedir (Kalafat 1999a:87). Altay
Türkleri arasında hamile kadın, rüyasında düğme görse kız çocuğu olacağına inanılır (Dilek
1996b:97). Dağıstan’da rüyasında sarı gül gören Kumuk kadının kızı, kırmızı gül göreninse
oğlu olacağına inanılır (Kalafat 1999b:123).
Bölgede yukarıda da belirtildiği gibi hamile kadın rüyasında bıçak, çakı, silah, kazma, kürek,
pantolon, ceket vb. erkek eşyaları görürse doğuracağı çocuk erkek; makas, entari, küpe,
boncuk, bilezik, gerdanlık, yüzük, kozmetik eşyaları, kazan, tencere, kevgir vb. görürse kız
olacaktır. Bununla beraber rüyada erkek çocuğun görülmesi, hayırlı bir haberin geleceğine
alamettir.
Çocuğun cinsiyetini öğrenmek için başvurulan bu geleneksel pratik ve uygulamaların
bölgede oldukça sık yapıldığı ve çeşitlilik gösterdiği tespit edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.
Günümüzde bu pratik ve uygulamalar tıptaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak artık yavaş
yavaş unutulmaya yüz tutmuştur.
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Türk Kültür Coğrafyası Halk
İnançlarında Geçmişten Günümüze
Kamlumbağa
GİRİŞ:
Kaplumbağa ilgili halk inançlarını,
Anadolu Türkmen kilim dokumacılığında
- el sanatlarında, Güneydoğu Anadolu’da
anadili Kürtçe, Zaza’ca ve Türkçe olan
halk kesimlerinin inançlarında ayrıca Orta
Toroslar, Orta Anadolu halk inançlarında
da nazar kırıcı fonksiyonu ile görüyoruz.
Araştırmamızda
bu
inancı
mitolojik
derinliklerine ulaşmaya çalışacağız. İnancın
yayıldığı coğrafyanın sınırlarını çizmeğe
çalışacağız. Bunun bir kültürle göç ürünü
mü olduğu konusunu irdelemeğiz.
METİN:
Prof. Dr. Neriman Görgünay’ın tespitine göre,
kilimlerin köşelerine onların dokumaları
bittikten sonra yarım el kadar minik bir
dokuma ile nazarlık niyetine bir parça
dokunup kilim türü dokumaya eklenir. 2
Mersin ve çevresinin halk kültürünü inanç
boyutu ile ayrıntılı inceleyen Mustafa Sever
bölgede bilhassa halk tababeti nazar ve
büyü konularında hayatın her safhasında
kaplumbağa çok geniş yer tuttuğu gerçeğine
açıklık getirir. Kaplumbağa kış mevsiminde
toprağın altında hareketsiz kalır ve bahar
geldiğinde kabuğunu yeniler. Uzun bir ömre
sahiptir uzun ömürlülüğün ve sabrın simgesi
olarak bilinir Aynı zamanda huzur, mutluluğu
da temsil eder. 3
Mersin halk sağaltmacılığında kaplumbağanın
çok geniş yer tuttuğunu görmekteyiz. Kırk
karışmasında çocuğun sağlığına kavuşması
için bir kaplumbağa bulunur çocuk bu canlı
kaplumbağanın üzerine oturtularak yıkanır.
Mevsim kış ise evlerin kapı başlarına
1

Dr. yasarkalafat@gmail.com

Halkbilimi Araştırmaları

Kültür ve Strateji Merkezi www.yasarkalafat.info
2

Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının

İzleri, Ankara, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi yayınları,
Ankara 1993 (resim altı açıklaması)
3

Mustafa Sever, Mersin ve yakın Çevresinde Halk İnançları

ve Halk Hekimliği, borış kitap, Ankara, 2016
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Ayrımlı Türk oymağı Anadolu’da Iğdır’ın
ilçesi eski ismi Pernavut olan Gaziler’e
bağlı 40 köy olarak yaşamaktadırlar.
Ayrımlıları
Nihat
Çetinkaya
oldukça
ayrıntılı incelemiştir .4 A. Caferoğlu,
Ayrımlı Türklerini, Terekeme, Karapapak,
Şahseven, Ustaçlı, Padar, İmreli, KalaçTürk
boyları ile birlikte zikreder. 5 M. Fahrettin
Kırzıoğlu’nun birçok eserinde bu Türk
boyuna dair bilgi vardır. 6
Ayrımlılar
Azerbaycan’ın
güney
sınır
boylarında, Aras Vadisi çevresinde İran’ın
kuzey bölgelerinde Güney Azerbaycan’da
Azerbaycan-İran
Türkiye
kavşağında
meskûn olan bir Türk toplumudurlar. Onların
halk inançları kültüründe kaplumbağanın
canlı izler bırakmış olması kaplumbağa ile
ilgili inançların Türkiye ile Uluğ Türkistan
istikametinde
uzanan
halk
kültürüne
şahitlik yapmaktadır.
Gültikin
Bengü
Taşının
kaidesinin
kaplumbağa olması, bu kültür hattının iki
önemli ucuna işaret ediyor olmalı. Altay
Türk halk kültüründe ve Çin mitolojisinde
kaplumbağa, uzun ömürlülüğü, ölümsüzlüğü
temsil etmektedir. Geçişin hangi kültürden
olduğunu söylemek kolay değildir. Ancak
belirtilmeye çalıştığı gibi kaplumbağa
Altaylar ’da olduğu gibi Ön Asya ve Güney
Azerbaycan’da, Güney Kafkasya’da da
Uluğ Türkistan’ın kültür merkezi Türk
yurtlarından Özbekistan’da içerdiği uzun
ömürlülük, sağlıklı yaşama, yaşamı tehdit
eden nazar ve büyü gibi uygulamalara karşı
koruyuculuğu temsil etmektedir.

Dr. Yaşar Kalafat
kurutulmuş
kaplumbağalar
bu
amaçla
kullanılır. (Bozdağ 2001) Bu yörede küçükbir
kaplumbağa kabuğu mavi bocukla birlikte
nazarlık olarak kullanılır. (M. Sever s.170)
Bitlis’te, Tokat’ta kaplumbağa kabuğu
torbalar içerisinde depolara, ambarlara
konur bunlar adeta bereket uğur için
kapılara çakılan bostanlara bahçelere
sırık üzerine takılan at, koç kuru kafaları
türünden
işler
gördüklerine
inanılır.
Batman’da Kaplumbağa kabuğu temellere
koyulur. Ayrıca bazı modern otellerde yer
alır, uğurluklara takıldığı olur, Doğu ve orta
Anadolu’da beşiklere takılır.

4

Nihat Çetinkaya, Iğdır Tarihi (Tarih, Yer Adları ve Bazı

Oymaklar Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 1996,
s.97, 207, 225, 248, 280, 281, 332.
5

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Ankara, 1983,

sh.55
6

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi

(14511550-), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993

Karakurum-Orhun Vadisinden alınmıştır.
Kaplumbağa şeklindeki Bengü Taş kaideleri,
bölgenin birçok yerinde üzerine oturtulmuş
yatır bayrağı ve minik adak taşları ile
doldurulmuş halleri ile ovoo/oboo özellikli
kutsal mekânlar konumundadırlar .7
Ovoo/Oboo’lar Uluğ Türkistan’ın bilhassa
kuzey bölgelerinde, Altaylarda, bozkırın sair
bölgelerinde, yerleşim merkezlerinin çıkış
kapılarında uzun yollarda bazı kavşaklarda,
tepeciklerde,
dağ
yamaçlarında
çok
rastlananadakyerleridir.
Buralardaki
gönderlere adak bezi veya ipliyi bağlanır
ve bu yığma taş tepeciklerine dua edilerek
bir veya birkaç taş koyulur. Bunlara
Anadolu’nun birçok yerinde, daha ziyade
Güneydoğu, İç ve Batı Anadolu’daisimleri
bu olmamakla birlikte bunlara rastlanır.
Bazı bölgelerde Dede Yatağı, Dede Durağı
gibi isimlerle yaşamaktadırlar . 8
Bahçe, bağ ve ambar bacalarına dikilen
gönderin tepesine, nazarı önlemek amaçla
öküz, at, koç at kafa kemiği asıldığı gibi,
Diyarbakır bölgesinde kaplumbağa kabuğu
da aynı amaçla asılır.
Karakurum-Orhun Vadisinden alınmıştır.
Anadolu
ve
Özbekistan
Türk
kültür
coğrafyalarında
yaşamakta
olan
kaplumbağa ile ilgili bir efsane tamamen
aynıdır. Anlatıya göre kaplumbağanın alt ve
üst kabukları tartıda hile yapan bir esnafın
terazi kefeleri olup, onun cezalandırılmış
oluşunuanlatmaktadır.
Yekan bölgesi Ayrımlılarında hayvanlarla
ilgili de çok inanış vardır. Bunlardan bazıları
“Maymun da eskiden insan imiş, bitli ellerini
hamura soktuğu için maymun olmuştur.”
“Tosbağa/Kaplumbağa
bir
zamanlar
değirmenci imiş borç verirken küçük tasla
verir, alacağını alırken büyük tasla ölçermiş,
cezalandırılıp iki tas arasına sıkıştırılmış”,
“Bubbu/Taraklı kuş gelin iken bir gün başını
tarıyormuş, derken ansızın kayınpederi
gelmiş çok mahcup olmuş Allah’a yalvarmış
ve Bubbu kuşu olmuş” 9
Muhammed Hasan Velili (Baharlı)
Ayrımlıları anlatırken; “Ayrımlılar veya daha
7

Orhun Vadisinden edinilen resimler Prof. Dr. Sadettin

Gömeç’in arşivinden temin edilmiştir.
8

Yaşar Kalafat,“Altaylardan Zile’ye Ovoo/Oboo’lar” www.

yasarkalafat.info
9

P.Y. Zara, a.g.e
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doğrusu olan El Rumiler, yani Rum’dan/
Anadolu’dan gelenler Konya Sultanlarının
Sukutundan sonra Azerbaycan’a muhaceret
etmişlerdir. Onlar 1301 tarihinde Gence ve
Karabağ nahiyelerinde oturuyorlardı. 16. yy.
Sonlarında Ayrımlılar iki kısma bölündüler.
Bir kısım İran Azerbaycan’ına göçüp burada
Şah Abbas’tan“Şahseven” ünvanını aldılar.
Diğer kısım Ayrımlılar ise burada kalıp;
Ayrım, Saatli, Ağsaklı veya Çolaklıgibi
ailelere ayrıldılar. Çavanşir KazasındaAyrımlar, Saatli; Kazak Kazasında-Baganis
Ayrım, Polad Ayrım, Şınık Ayrım; Lenkeran
Kazasında-Ağsaklı;
Nuha
Kazasında
Çolaklıolarak yaşamaktadırlar. 10
Ayrımlı Türk toplumu, kültürle ve bu arada
halk inançları kültürü ile göçün tipik bir
örneğini teşkil ederler. Onları kaplumbağa
inanç kültürünün yayıldığı bölgenin tam
merkezinde görmekteyiz.
Nihat Çetinkaya’nın tespitine göre;
“Kırzıoğlu, Osmanlıların Revan’ı almasıyla,
Osmanlılarla ittifak kuran Sahat Çukuru’nda
yaşayan Türkmen kabileleri arasında
saydığı Rumlu/ Anadolulu Türkmenleri
“Ayrımlı olarak göstermektedir. 11
Vasıf İsmailoğlu’nun ifadesine göre
Kuzey Azerbaycan’ın Şamlu, Ayrımlu gibi
Türkmen boyları Güneydoğu Anadolu’nun
Türkmenlerinden iken Yavuz Sultan Selim
zamanında mezhep farklılıkları nedeniyle
doğan ihtilaf nedeniyle göç etmişlerdir.
Celayir’iler gibi bu türden Türkmenler
ise göç etmemeleri halinde, anadillerini
yitirerek Kürtleşmişlerdir. 12
10

Menemmedhesen Velili (Baharlı), Azerbaycan, Azerbaycan

kazankurbağası, kedi veya şehit toprağı
üstünde çocuğu yıkarlar. Yıkanacak suyu
hazırlamak için kırk yumurta kabuğunda
su dökülür, yedi akarsudan su doldurulur.
Kırkı karışan çocuklar üç yol ağzında veya
şehitler mezarından alınan toprak üzerinde
çimdirilir . 16
Bu tespitteki açıklamalar göre, aydaş olmak
ile kırk karışması aynı hastalıktır. Bu bilgiler
esas alınarak bir tanım ve tasnif yapmak
gerekir ise, bilinenlerin dışına çıkılması
gerekecektir. Zira kırkların karışmasının
tecelli ve tezahür şekilleri farklıdır.
Kırk
karışması
canlılardan
insanlar,
hayvanlar ve bitkilerde görülen bir haldir.
İnsanların doğum ve ölüm dönemleri
gibi evlilikleri için de kırk dönemi inanç
uygulama inançları vardır. Kırkı dolmamış
iki anne veya çocuğun bir araya gelmeleri
halinde kırklarının karışacağına, birinin
diğerini basacağına inanılır. Basılmış anne
ve bebekte bazı rahatsızlıklar görülür.Kırk
basmasından korunma ve kurtulmak için bir
takım uygulamalar yapılır . 17
Göbekli tepe kazılarında ev eşyaları ve
bilhassa çocuk mezarlarında çok sayıda
kaplumbağa kabuğu tespiti yapılmıştır .18
Burası
günümüzde
yaşayan
halk
inançlarında yoğun bir şekilde kaplumbağa
ile ilgili inançların gözlendiği bir bölgedir.
Kaplumbağa kabuğu bağ, bahçe, ambar,
16

Cemal Kurnaz, agm. S. 204
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Yaşar Kalafat, Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları –I-

depo
nazarlıklarında,
bilhassa
yavru
kaplumbağa kabukları çocuk beşiklerinde,
omuz nazarlıklarında yer alır ve onlarda
büyüsel koruyucu bir gücün olduğuna
inanılır. Kaplumbağanın Türk kültürlü
halkların, kültür coğrafyasının içerdiği inanç
bu coğrafya halkının halk inançlarında da
yaşamaktadır.
Göbekli Tepe’den
İnşası Milattan önce 10000 yılına uzanan
Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük
ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe
İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7000,
Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha
eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil
eden kültür bitkisi buğdayın atasına da
Göbeklitepe
eteklerinde
rastlanmıştır.
İnşa edildikten 1000 yıl sonra üstleri
insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu
tapınaklar yeniden gün ışığına çıkıyor.
Diyarbakır-Kavuşan Höyük’ten M.Ö
8.yy’a tarihlenen bulgulara göre 550 adet
kaplumbağa kabuğu tespit edilmiştir.
Bunların mezar armağanı olarak konuldukları
açıklanmaktadır.
Kaplumbağanın
omuz
kemiği halen bölgede nazarlık olarak
kullanılmaktadır .19
Kaplumbağa-nazar-büyü
bağlantılı
inançların yayılma güzergâhı ve muhtemel
ilk
çıkış
bölgesi
konusuna
açıklık
getirebilecek bilgi konusunda M. Sever
’inJorge Luis Borges, 20 (1996: 108) Çin
ve Hint mitolojisinde dünyanın, düşsel bir
varlık olarak kabul ettiği kaplumbağanın
üzerinde durduğunu belirtmektedir. Öyle ki,
Çin inanışına göre, kaplumbağanın kabuğu
üstünde Hong Fan (Evrensel Kural) denilen
bir kozmik yazı ya da bu yazının dokuz
altbölümünün siyahlı, beyazlı lekelerinden
oluşan
bir
diyagram
bulunmaktadır.
Çinlilere göre gökler yarıküresel, yeryüzü
dörtgendir ve bu yüzden de üst kabuğu
kavisli, altı düz olan kaplumbağayı dünyanın
simgesi ya da modeli olarak görürler.

Memoratlar- Astral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan yayınevi,
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Azerbaycan’daki Ayrım adını taşıyan
yer adları arasında Gedebey’de Ayrım Dağı,
Cavanişir ve Kelbecer’in Kamışlı köyünde
Ayrım Deresi, Nahcivan’ın Sederek ilçesi
Yukarı Yaycı köyünde Ayrım-Ulu, Lâçin’in
Mollalar köyünde Ayrım Yatağı adlı köyler
bulunmaktadır. 13
Yer adları çalışmaları da yapmış
olan Zeynelabidin Makas Ayrım konusunda
da bilgi verirken, bugünkü Ermenilerin
yaşadıkları topraklardaki ismi Ayrım olan
bir köyün ismini Ermenilerin değiştirip
Pathvan koymuşlar, Ermenistan’daki başka
bir Türk köyünün adı da Polat Ayrım’dır. 14
Nihat Çetinkaya bu konuda verdiği bilgide
Dinyeper yöresindeki Uyrumlu adlı Türk
boyunun
Ayrımlarla
ilgili
olabileceği
üzerinde durmaktadır. 15
Azerbaycan Türklerinin Türkeçare olarak
tanımladıkları halk tababetinden bir Taşlıca
örneği alarak üzerinde durmak istiyoruz.
Eserde yer alan metini alıp bu konuda
bilinenlerle karşılaştırıp bilinmeyenlere
ulaşmak için irdeleme yapılabilir. Bu konuya
başka bir çalışmamızda ayrıca geniş yer
verecek olmakla birlikte, Toroslar bölgesi
halk inançlarında kaplumbağa ile ilgili
inançları da örneklemiş oluruz.
Bu köyde farklı birkaç hastalık aydaş
hastalığı
başlığı
altında
toplanmıştır.
Veya araştırmacıların farklı isim ve
uygulamalarla
tespitini
yaptıkları
hastalıklar esasta aynı hastalıklardır. Daha
doğru bir ifade ile yörelere, kaynak kişilere
ve farklı zamanlarda derlenen bilgilerin
aynı hastalığa ait olduğunu çözebilecek
kadar halk tababeti inanç sistemine hulul
edilememiştir. Halkbilimine ait sözlükler
yaptıkları açıklamalar ile bize göre resmin
tümünü ve görünmeyen yönleri ile de
gösterebilecek noktaya gelmemiştir.
“Aydaş olan çocuğun karnı şişer, kirpikleri
uzar, apış arası kaşınır, ishal gider,
zayıflar. İyileşmesi için yılan, kaplumbağa,
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Dahası
kaplumbağalar
kozmik
uzun
ömre sahiptirler ve dolayısıyla kutsallık
bahşedilmiş yaratıklar arasında sayılması
ve kabuklarının şeklinden müneccimler
gelecek hakkında yorumlar yapar.
Bahaeddin Ögel’in 21 bu konuda verdiği
bilgilere göre eski Hint mitolojisinde Tanrı
Vişnu, bir kaplumbağa şekline girmişti
ve bütün dünyayı üzerinde taşıyordu.
Sonradan Vişnu yerine Buda geçmiş ve bu
defa da Buda dünyayı taşımağa başlamıştı.
Bu inanış, Çin’de de vardır. Ayrıca bu
inanış Budizm yoluyla Orta Asya’ya
da
girmiştir. Mesela Dörböt Karmuklarına
göre Bodhisatva Manjuçri, dünyanın gerçek
bir yaratıcısı idi. Bir kaplumbağa şekline
girerek sırtüstü yatmış ve kaplumbağanın
göbeği de yeryüzünü meydana getirmişti.
Zaman zaman keneler, bu kaplumbağayı
ısırır ve kaplumbağa da kımıldamak zorunda
kaldığı için dünyada büyük zelzeleler olur.
Türk mitolojisinde kaplumbağa kutlu bir
hayvan olarak bilinir. Çocuğun sağlığına
kavuşması
için
kaplumbağa
sırtına
oturtularak yıkanması ile Kültigin ve Bilge
Kağan mezar külliyelerinde olduğu gibi
Göktürk döneminde hanedandan olan
kişilerin yazıtlarında kaplumbağa şeklinde
birer kaide bulunması arasında büyük
benzerlik vardır. Abidelerin sağlam olarak
ayakta kalması, yıkılıp harap olmaması ve
sonraki nesillere kalması için, altlarına
kutlu bir hayvan olarak telakki edilen
kaplumbağa şeklinde bir kaide konmuştur.
Çocuğun sağlığının düzenli ve ahenkli bir
şekilde sürmesinin dilendiği bu uygulamada,
unutulmuş bir inanç hatırasını şuursuzca
da olsa devam ettirme söz konusudur.
Kaplumbağanın dört ayağının düzenli
şekilde birbirini takip edişi, dört mevsimin bir
düzen dâhilinde ahenk içinde birbirini takip
edişine benzetilir. “Kabuğunun üzerindeki
düzen, göğün kuzey yarımküresindeki
bir yıldız grubuna işaret eder. Sol gözü
güneş, sağ gözü aydır” 22 Bütün kabuklu
hayvanların reisi olarak değerlendirilen
kaplumbağa,
kış
mevsiminde
toprak
altında hareketsiz kalır ve bahar geldiğinde
21
22
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Bahaeddin Ögel’in 1995: 442
Çoruhlu 1999: 170 zikreden Mustafa Sever, a.g.e. s.

Şeyh-i Senan-i Efsanesinin Yayılma
Trayektorisi (XX-XXI)

kabuğunu yeniler. Uzun bir ömre sahiptir.
Bundan dolayı uzun ömürlülüğünün ve
sabrın simgesi olarak kabul edilir. Uzun
ömürlü oluşu, yavaşlığından dolayı sabırlı
bir hayvan olarak telakki edilmesiyle,
huzurun, sükûnun, mutluluğun simgesi
olarak görülmüştür.
Yörede yeni yapılan evlerin dış kapısının
üzerine üzerlik, kurutulmuş küçük bir
kaplumbağa ve mavi göz boncuğundan
oluşmuş
nazarlıkların
takılması
da
kaplumbağa
hakkındaki
eski
Türk
inançlarını teyit eder niteliktedir.
SONUÇ:
Kaplumbağa ile ilgili inancın sırları
çözülebildiği ölçüde, Göbekli Tepenin
de sırları çözülebilecektir. Başka bir
ifade ile Göbekli tepenin kültürel kimliği,
Kaplumbağanın mitolojik sırlarının da
çözümünü kolaylaştıracaktır.
Şüphesiz konu sadece bir canlı etrafında
oluş halk inançlarının tespiti ve görüldüğü
coğrafyanın belirlenmesi olayı değildir.
Konu mitostrateji içerikli bir mahiyet de
içermektedir. Türkleri ilk ana yurdu ve aynı
zamanda Anadolu’nun ilk sakinlerinin de
tespiti konusudur. Bu boyutu ile de mitolojidilbilimi-arkeoloji
gibi
bilim
dallarını
da içeren multidisipliner bir çalışmayı
gerektirir.

Özet: Arap folklorunda oluşan ve İslam’la
birlikte Yakın ve Orta Doğu’ya yayılan Şeyh-i
Senan konusunun yayılma ve araştırma
trayektorisi çok kapsamlıdır. İrfan düşüncesini
içine alan konu; Şeyh-i Senan efsanesi ve
Şeyh-i Senan ismine İslam-Türk edebiyatında,
Divan şiirinde; Hakani Şirvani, Yunus Emre,
Nesimi, Kadı Burhaneddin, Fuzuli, Şah İsmail
Hatayi, Bağdatlı Ruhi, Gövsi Tebrizi, XVIII y.y.
başlarında yaşayan Arpaeminizade Sami,
Namık Kemal, Seyid Ezim Şirvani sanatında
sıkça rastlanır. Çoğunlukla İbn Sakka-Şeyh-i
Senan rivayeti, tersa güzele aşik olması, din
değişmesi ile, bazen bir imge gibi, bazen de yermekan ismi olarak anılıyor. Fakat her durumda

Prof.Dr. Lütviyye Asgerzade

İbn Sakka – Şeyh-i Senan isminin geçtiği her yerde ilahi aşk, vahdeti -vücud felsefesi, mutlak
aşk anılır. Bu konuda Üzeyr Hаcıbeyоv Şeyh-i Senаn adlı оpеrа, Mehdi bey Hаcınski Şeyh-i
Senаn efsanesi adlı risаle, Hüseyin Cavid Şeyh-i Senan adlı trajedi yazdı. Bununla da konuyutasavvufi tekkeden tiyatroya götürdü. Ruhunu vahdeti vücut felsefesi oluşturan, esas felsefi
sorunu aşk ve inanç, hakikate ulaşmak meselesi olan Şeyh-i Senan`ın esas konfliktide aşk ve
inanç arasındadır. Bu F.Attar`ın XII yüzyılda yazdığı hikayede de böyledir, H.Cavid`in yirminci
yüzyılda yazdığı faciada da.
Makalede, Şeyh-i Senan hikayesinin varoluş ve yayılma trayektorisi: F.Attardan (XII) H.Cavide
kadar izleniyor (XXI).
Anahtar kelimeler: İslam kültürü, Tasavvuf, Şeyh-i Senan hikayesi, hikayenin yayılma
trayektorisi
Summary: Arab folklore arising from the Middle East to spread Islam, «Sheikh Sanan» the
issue is very extensive distribution and development trajectory. Irfan into the idea of the
theme; Sheikh Sanan, Sheikh Sanan legend and the name of the Islamic-Turkish literature,
Divan poetry; Khagani Shirvani, Yunus Emre, Nasimi, Qazi Burhanuddin, Fizuli, Shah Ismail
Khatai, Ruhi Baghdad, Govsi Tabrizi, who lived in the eighteenth century Arpaeminizade
Sami, Namik Kemal, Seyid Azim Shirvani are often found in the works. Often mentioned in
the hadith of Ibn Sakka - Sheikh Sanan, sometimes as a character and as the name of the
space is given. However, in all cases, Ibn al-Sakka - Sheikh Sanan everywhere in the name of
divine love, unity vucud philosophy, reads absolute love. Uzeyir Hacıbekov this regard, Sheikh
Sanan named Opera, Mehdi bey Hacınski Sheikh Sanan the Legend named booklet, Huseyn
Javid Sheikh Sanan wrote the tragedy. Thus, the subject-mystical lodge to the theater. The
spirit of «unity of being» philosophy that forms the basic philosophical problem of love and
faith, which is a matter to reach the truth, «Sheikh Sanan ‹s main conflict is between the
love and faith. It is the same story F. Attar wrote in the twelfth century, written by H.Javid
disaster in the twentieth century. The article, Sheikh Sanan The initiation and propagation
trajectory of the story: F. Attar (XII) followed up H.Javid (XXI).
Keywords: Islamic culture, Sufism, Sheikh Sanan story, the story of the spread trajectory
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*master Prof..Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat instüsü asgerzadelutviyye@
yahoo.com.tr
GİRİŞ: Doğu’da meşhur olan Şeyh-i Senan konusunun yayılma trayektorisi geniştir. İlk olarak
İranlı mutasavvıf şair Attâr tarafından Mantıku’t-tayr mesnevisindeki hikayelerden biri olarak
410 beyit halinde yazılmış Şeyh-i San’ân hikayesi XII yüzyıldan XXI yüzyıla kadar uzun bir
yol kat etmişdir. F.Attаr`dan sonra konuya farklı dillerde; Arap, Fars, Türk, Rus, Azerbaycan
vb. eserler yazılarak ve çevriler yapılarak yayılmıştı. Şeyh-i Senan hikayesi Avrupa; Fransa,
İngiltere, İsveç, Avusturya, Almanya, Polonya araştırmacılarına ve okurlarına da tanıdıktır.
Г.Таssi`nin eseri 1857` yılında Fransız diline çevirmesi, İngiliz bilim adamı Eduard Braun`un
Mantıku`t- tayr`dan bahisederken, tersa kızına aşık olmuş Şeyh-i Senanı ayrıca hatırlatması,
Avusturya alimi J.Hammer ve H.Ritterin Şeyh-i Senan hikayesini çözümlemesi olgudur. Hikaye
(Şeyh-i Senan) Azerbaycan’da da opera, risale, hikaye ve tiyatro eserlerine konu olmuş, şiirler
yazılmıştı. Konunu ele almakda maksat aynı isimli destanın ilk kaynaklarını araştırmak, İbn
Sakka – Şeyh-i Senan `nın kimlik meselesi (çeşitli zamanlarda, birbirine zıd, farklı görüşler
ileri sürülmüştü), Attar`dan sonra yazılan eserlerde izlenen tasavvufî düşünce, kısacası
konunun yayılma ve işçilik trayektorisini izlemektir. Çünkü konunun yayılma trayektorisi
gibi, araştırma trayektoriside Avrupa ve Doğu olarak geniş ve kapsamlıdır.
Makalede, konunun varoluş nedeni, Şeyh-i Senan`ın kimliğiyle, Gülşehri`nin eserinin
ilk tercüme, hikayenin yüksek hayalin ürünü ve ya yaşanmış olması, Ahmedi seçeneği,
Gürcistan’da, Türkiye’de bu isimde yer isimlerinin olması fars, arap, türk ve ingiliz dilli
kaynaklara, tezkire ve gamuslara istinaten araştırılıyor. Farsdilli araştırmalarda; İran`lı
Menuçehr Mortozevi ve Ebdülemir Selim’in; Bu destan (Şeyh-i Senan) o büyük şairin (Attar`ın)
yüksek hayalinin, zihinsel teessüratının ürünü 1 ve Şeyh-i Senan şairin kendisi, olaylar ise
şairin kendi başına gelenlerdir 2 - kayıtları tipiktir. M.Mortezev`inin destanı o büyük şairin
yüksek hayalinin ve genellikle zihinsel teessüratının ürünü olarak kabul etmesi, hikayenin
büyük sufi şair Ferideddün Attar`ın hayali uydurması olması, E. Selim`in Şeyh-i Senan`da
amaç şairin kendisidir 3 - fikri ile anlaşan Azerbaycanlı araştırmacı Z.Ekberov`un düşüncesine
göre de,
«yazar ve yazılma tarihi dürüst belli olmayan» Töhfetül-molk» adlı risale bu önermelerin
taraflı olduğunu açığa çıkarır. Daha çok dini yönelimi ve şeriat bölmelerinden bahiseden
risale çeşitli başka hikayelerle birlikte «Şeyh-i Senan» destanının basit ve sönük olan ilk
kompakt yazılı seçeneğini de içermektedir. Risalede yüzyılın Sultanı’nı cihada regbetlendiren
kayıtlardan onun kudsî-i Şerif’in henüz selibcilerin elinde olduğu zaman, hem de Sultan’ın
isteği üzerine yazıldığı anlaşılmaktadır. Attar`ın «Şeyh-i Senan» hikayesini taşıyan «Mantıku`t
tayr”ı ise selibcilerin bu ülkeden çıkarıldığı 1187 yılında yazılıp kurtarmıştır. Demek ki,
Attar Şeyh-i Senan konusunda eser yazan ilk yazar değildir» Attar Şeyh-i Senan konusunda
eser yazan ilk yazar değildir 4 hükmünü veren araştırmacı ile, İskender Pala`nın “ilk kez
Şeyh-i Senan hikayesi Gazali’nin Töhfetü’l-Molk adlı eserinde işlenmiştir 5 fikri örtüşüyor.
Hikayenin ilk kez Gazali’nin Töhfetü`l-Molk adlı eserinde işlenmesi fikri ağılabatan sayılsa
da, Mortezevi`nin Şeyh-i Senan eserini Attar`ın yüksek hayalinin ve zihinsel teessüratının
ürünü olarak kabul etmesi 6 - fikri kabuledilemez. Şeyh-i Senan rivayeti veya Şeyh-i Senan
destanı hiç şüphesiz ki, folklor materyallerinden oluşmuştur. Dolayısıyla Şeyh-i Senan`la
alakalı açıklanan olayların cereyanı açısından ilk folklor kaynaklarını Arabistan’da aramak
gerekir görüşünü yürüten ve Şeyh-i Senan motiflerinin arap folklorunda yaşaması hakkında
belli sonuçlar elde etmiş Z.Ekberov yazıyor: Büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli’nin
vefatının dört yüz yıldönümü geçirilen zaman Irak’tan çağrılan Doğu`nu araştıran bilim adamı
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Hüseyin Ali Mahfuz Şeyh-i Senan destanının Arap folklorunda yaşadığını bize söyledi 7 (Parantez
açarak belirtmek gerekir ki, destan arap folklorunda yaşasa da, İbn Sakka – Şeyh-i Senan`ın
Gürcüstan`da - Tiflis`de araştırılması daha maksada uygun olur, düşünürüz. Çünki Şeyh-i
Senan destanının Borçalı boyutu`nun olması, halada halkın yaddaşında yaşayan Senan dağı,
Senan mahallesi, Senan sokağı, Senan mezarı, Senan soyunun Tiflis`le (Tibilisi) bağlı olduğu
ehtimalini de düşündürür).
Folklordan gelen her şeyin gerçekten çok efsane, rivayet olarak kabul edilmesi olgudur.
Şeyh-i Senan kişilik olarak da efsanevi sayılır, tarihi şahsiyet olması fikrine şüphe ile yanaşılır.
Bu sorular bir çok araştırmacıları düşündürmüş, konu üzerinde çalışmalar yapılmıştı. Uzun
süre eski SSRİ terkibinde yaşayan ülke olarak Azerbaycan’da araştırmaların çoğu ideolojinin
hömranlıq ettiği, Arap-İran-Türk kaynaklarına el yetmediyi bir zamana denk geldiğinden daha
çok çeviri edebiyatından, tek taraflı incelenmiş, ancak bağımsızlığımızı kazandıktan sonra
yasaklar giderilmiş, araştırmacılara İran ve Türkiye arşiv ve kütüphanelerinde araştırma
imkanları oluşmuşdu. Anlaşılmış ki, bu sorunun cevabını bulmakta İran ve Türkiye`nin arşiv ve
kütüphanelerinde istenilen kadar malzeme; gamus, tezkire, çeviriler, araştırmalar, monografi
ve makaleler, mustakil eserler var. Bu kaynaklarda Şeyh-i Senan`ın varlığı, bir tersa kızı ile
aşkı hakkında birbirine benzer, birbirini tamamlayan, ayrıca birbirinden farklı, biri diğerine zıt
ilginç bilgiler verilmiş, çeşitli görüşler ileri sürülmüştü; Bazı Azerbaycanlı, Fars-Tacik, Özbek,
Türkmen, Rus ve Fransız bilginlerinin görüşüne göre, Şeyh-i Senan efsanevi bir kişinin adı
8
olsa da, bazı yazarlara göre, Şeyh-i Senan tarihi kişiliktir. Hatta Hüseyin Baykara`ya göre,
Şeyh-i Senan Attar`ın mürşüdüdür: Diyorlar ki, o hazretin (Attar`ın) üstüne irşad hırkasını
giydiren Senan olmuştur 9 Zaman zaman bu konuda; Muhammed Geyaseddin Geyasolloğe
kitabında Şeyh-i Senan`ın yedi yüz müridinin olduğu ve Attar`ın da bu müritlerin içerisinde
olduğundan bahis etmiş ve Senan`la tersa kızının aşkı hakkında da kısa bilgi vermişdi;
Diyorlar ki, Gövsülezzemin bedduasından bir tersa kızına aşık olmuş ve islam dininden
çıkmış, fakat sonradan gayb aleminden gelen hidayet onu kolundan tutarak kaldırmış,
yine önceki gibi, keşif ve keramet sahibi olmuştur 10 Mevlevi Gulam Server Lahuri`de bir
eserinde Attar`ın Şeyh-i Senan`ın müriti olması meselesinden bahis etmiş 11, Şeyh-i Senan`ın
kimliği, müritleri, mensup olduğu yer hakkında Şemsolloğat kitabında; Senan Şam’da bir
şehrin, bir de yedi yüz müridi olan bir kişinin adıdır 12 - şeklinde, Abdorrahman bin Ahmed’in
Keşfolloğat 13 eserinde ise daha yaygın olarak; Senan Şam’da bir şehrin adıdır. Kenan da
onun gibidir. Senan bir de kendisi ile birlikte yedi yüz müridi olan bir kişinin adıdır ki, o yedi
yüz müritden dört yüzü gerçek, doğru, kemale ermiş müritler idi. Hace Şeyh Feridüddün
Attar da o kamil müritlerden biridir 14 bildirilmiştir. F. Attar`ın kamil mürid olması konusunda
verilen bilgileri O`nun özgeçmişinden bahiseden tezkire ve gamus yazarları da teyit geçmiş,
O`nun sufiliye başlaması, Beytül-haram`ı ziyaret etmesi, Arabistan’da birçok sufi mürşidi ile
görüşünden yazmışlar. Bunlar Attar`ın Arabistan’da olurken Şeyh-i Senan`a müritlik etmesi
olgusunu inadırıcı ediyor (fakat Senan`ın Arabistan`a getmesi Tiflis`den de ola bilir). Olur ki,
evliyanın dilinden verilen bir cümle onun manevi yolculuğun hangi aşamasında olması, hal ve
makamları hakkında fikir oluşturur ya, aynen Hallac-ı Mansur’un dilinden verilen «Benimçün
Bağdat ve biyaban aynı bir şeydir 15 gibi. Bu sözler O`nun artık vahdet makamına yetişmesi,
beşeri sıfatlardan arınmasının habercisidir. Attar`ın din ve tasavvufun bütün inceliklerinden
bahiseden, İslam ansiklopedisi sayılabilecek Tezkiretul-Evliya eseri de onun sufi alimi olması
olgusunu onaylıyor. O`nun tasavvufi tez ve sözlükler verdiği tüm bilgiler açık ve gizli şekilde
7
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yer alan bu eserinde velilerin dili ile en ince irfani görüşler, tasavvuf yolculuğunun sabır,
şükür, tevekkül, fena, beka vb. noktaları, halvet, uzlet, izole, tefrid, vecd, tevacüd vb. gibi
irfani kavramların iç anlamları açık ve anlaşılır bir dille açıklanmıştır 17 Senan şahıs ismi
olmakla beraber, bir çok risale ve eserlerde; Vardı Senan şehrinde bir ulu 18 - diye şehir adı
gibi geçmesi de her zaman tartışma konusu olmuşdu. Eski zamanlardan Arabistan’da Sena
adlı şehir ve Suriye’de Şam yakınlarında Sena adlı kasabanın olması olgusu Şeyh-i Senan`ın
Sena şehrinde (Yemen) veya Şam yakınlarındaki (Suriye) Sena kasabasından çıkabilir
ihtimalini güçlendiriyor. Kaydın gecek ki, hem Doğu, hem de Avrupa edebiyatşünasları,
daha çok sözlük yazarları Sena kentine veya kasabasına mensup kişilerin Senai, Senani
mahlasından kullandıklarını ve bu ismi taşıyan kişilerin içerisinde yaygın din görevlilerinin;
şeyhlerin, ülemaların olduğu kaydedildi. Araştırmacı, Ş.Sami Senani adı ile meşhur olan bir
din görevlisi hakkında yazıyor: Senani (Ebubekir Abdurrezzak bin Humam İbn Nafi) ünlüulema ve hadisşünaslarından olup Senalı`dır ... Bafreti-bilgisine göre halk bir taraftan
kendisine müracaat ederlerdi 19 Abdürrezzak Senan`i hakkında ilk geniş bilgiyi verenlerden
biri Şemseddin EbüllAbas İbn Helikan`dır. O, Befayat el-Oyan ve Enbeyül u Ebnai-l-Zaman»
eserinde yazıyor, Süfyan ibn Eyinne, Ahmed bin Hanbel ve Yahya Müeinin O`nun hakkında
yazdıklarını, aynı zamanda Ebu Said’in de Ebdürrezzaq hakkındaki kayıtlarını gösterir 20 İbn
Helikan, Ebu Said ve Şemseddin Sami’nin kayıtları Senan`ın Abdürrezzak adlı ünlü bir din
adamı olduğunu onaylar. Hatta Sudi Efendi Hafız Şirazi’nin qezellerinin açıklamasında Şeyh
Senan derken, Abdürrezzak Yemenini hedefliyor 21 Alman araştırmacı Helmut Ritter Suudi`nin
Senan hakkındakı açıklamasını kabul etmiyor,
«Suudi» Şerhi-Hafız»de bizim şeyhimizi (Şeyh-i Senan) Abdürrezzak Yemen’i adlandırır.
Hergah O, bununla hicri 211 yılında vefat etmiş geleneksel Abdurrezzak ibn Hüma Es-Senani`ni
bekliyorsa O`nun ibn Sed 5399/, İbn Helikan tarafından verilmiş özgeçmişinde ve «Tehdibet-tehdib» de alfabetik olarak adı belirtilen yerde böyle sergüzeştler hakkında hiçbir şey
söylenmiyor» 22 Bir görüşe göre, «muhtemelen, Suudi Gülşehri`nin yazdığı hikâyenin etkisiyle
Şeyh-i Senan`ın Abdürrezzak olduğunu iddia ediyor. S.Yazar`a göre, Ahmedi ve Ziyai`ye göre
Şeyh Abddürrezzak olan Şeyh-i Senan`ın tarihte yaşamış biri olup olmadığı bilinmediği gibi,
ona nispet edilen hikayenin de gerçekten yaşanmış bir vaka mı, yoksa bir hayal ürünü olduğu
bu dönemki araştırmalara göre deqiqleşdirilmemiş 23 Fikirler bölünsede Sami, Suudi, Halikan
gibi hikayedeki kişinin Ebubekir Abdurrezzak bin Hüma bin Nafi olduğunu söyleyenler daha
fazladır. e.T.Onay`a göre de,
«Şeyh-i Senan veya Şeyh-i Senani alim ve muhaddisin ünlülerinden olup Sanalı`dır. Hicri 126
yılında doğdu 211- de öldü. Şeyh, Rum güzelinin uğruna din değiştirdikten sonra, müritlerinden
Abdülkadir Geylani O`nu arayıp bulmuş, geçinmesine yardım etmiştir. Şeyh bir zaman sonra
kendine gelmiş, Hicaz’a giderek niyaz etmiş. Şeyhine sadakatinden Abdülkadir’in de şan
ve şerefi yükselmiştir 24 İslam ensiklopedisi`nde bu zatın Şeyh-i Senan ile olan ilişkisinden
bahisedilmesede, S.Yazar`a göre, XIII veya XIV yüzyılda yaşamısı muhtemel Ahmedi, Yunus
Emre ve XVI yüzyıl şairi Ziyai`nin metinlerinde de Ebdürrezzak adının geçmesi, Şeyh-i Senanın
Abdurrezzak es-Sanani ile ilişkisinin çok eskiye dayandığını göstermektedi» 25 A.Gölpınarlı
ise, Yunus Emre’nin bir beytini açıklarken hikayenin kökeni konusunda Nefehat`da Şeyh
16
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Hammad maddesinde yer verilen bir hikayeyi kısaca naklederek Acaba Şeyh-i Senan hikayesi
bu olaydanmı oluştu? - deye sorar. Hammad maddesindeki hadiste deniliyor:
«Şam âlimlerinden İbn Sakka ve Abdülkadir Geylani ile birlikte Bağdat’a zamanın şeyhi
mühteremini ziyaret etmeye gidiyorlar. Giderken İbn Sakka şeyhe cevabını bilemeyeceği bir
şeyi sormayı sunmaktadır. Abdülkadir Geylani`den başka yanındaki iki kişi daha bunu kabul
ediyorlar. Bağdat’a ulaşıb şeyhin huzuruna çıktıklarında Şeyh İbn Sakka`ya «Görüyorum ki,
senden dinsizlik alevi yükseliyor» - diyor. Aradan yıllar geçer, İbn Sakka Rum memleketine
görevli olarak gidiyor. Burada padişahın kızına aşık olur. Padişah kızını O`na vermek için İbn
Sakka`nın Hıristiyan olmasını şart koşar, İbn Şakka da bunu kabul eder 26 İran alimi Said
Nefisi bu nedenle der; Şeyh-i Senan hikayesini tam olarak İbn Sakka`nın öyküsüne biraz kol
kanat vererek yaratmışlar. Inanılır kaynaklardan sayılan İbn Esir`in Tarihi - kamil eserinde
İbn Sakka`nın haberi hakkında yazılır:
«Hicretin 506-ci ilinde Hemedan`lı vaiz Yusuf Eyyub oğlu Bağdat’a gelmişti. O, abid ve
zahid bir kişiydi. Orada vaaz ettiği zaman din alimi olan İbn Sekka adlı kişi yerinden durdu
ve O`nun kalbini incitecek bir mesele sordu. Yusuf ona dedi: Otur, ben senin danışığından
kaferlik iyi duyuyorum. Bana öyle geliyor ki, sen öldüyün zaman islam dininden başka dinde
öleceksin, öyle oldu ki, biraz geçtikten sonra İbn Sekka Rum memleketlerine gitti ve orada
hıristiyan oldu» 27 İbn Esir`in bu bilgisi başka bir ünlü arap tarihçisi İbn Halikan tarafından da
onaylanmıştır. İbn Sakka`nın rivayetinin özeti şu:
«Bu sözden (Hemedan`lı Yusuf’un İbn Sakka`ya dediği sözden) bir süre geçtikten sonra,
Rum padişahı tarafından halifenin yanına Hıristiyan elçi geldi. İbn Sakka elçinin yanına gidip,
O`nu arkadaşlığa kabul etmesini rica etti. Ek olarak bunu da duyurur ki, islam dinini bırakıp,
Hıristiyan dinini kabul edecektir .. elçi O`nu arkadaşlığa kabul etti, birlikte Gostenteniye`ye
(Konstantinopol`a) doğru yola çıktılar. Rum`a ulaşınca İbn Sakka hıristiyanlığı kabul etti ve
hıristiyan olduğu halde öldü.» Arap ve fars araştırmalarından belli oluyor ki, İbn Sakka ile
Senan aynı kişidir. Bu fikir, Azerbaycan şairi Hakani Şirvani`nin Habsiyye`sinde de yer alır.
Şabran kalesinde tutuklu iken Hapisten şikayet başlıklı şiirnde hapis hayatından yakınan
şair Rum geyserine O`na yardım etmesi için name yazıb, yardım ister: Kendi yurdumda
Müslümanlar bana düşman oldular. Ya şimdi ben ne yapayım? Elli yıllık ibadetten sonra
Hıristiyan olayım? Yoldan azanlar (sapan) gibi Ruma`mı gideyim? 28 Hakani`nin bu başlıklı
şiiri İran’da H.Şirvani`nin divan ve külliyyatlarına yazılan çeşitli varianlarda böyle, Puri Sekka,
Şeyh-i Senan`dır şeklinde açıklanır; (Bedel sazem bezonnar o bebernes, Reda ve teylesan
cun Puri Sekka). Örneğin, Divane-hessan ol-Acem, Efzelleddin İbrahim ben eli Hakani Şirvani
adlı kitabda Puri Sekka Şeyhi Senanest. Hakani Şirvani`nin İbn Sakka - Şeyh-i Senan`dan bu
şekilde bahis etmesi bu revayetle yakından bilgisi olduğunu göstermektedir.
Şeyhin kimliği gibi, hikayenin yaranması hakkında da çeşitli bilgiler var. Örneğin, Hz.
Peygemberin bu hadisinden yararlanarak ve bazı ilaveler yaparak manzum hale getirilmesi
hakkındakı tahminler gibi: Israrla içkiden uzak durun. O, bütün kötülüklerin anasıdır -- fikri
vurgulanan öğretici hadiste deniliyor:
“Sizden önceki milletlerde kendini ibadete adamış bir adam vardı. Bir gün bir kadın ona
cariyesini gönderip, seni falan kadın şahitlik için çağırır «- dedi. Adam cariye ile beraber
gider. Hangi kapıdan giriyorsa, kapı arkasından bağlanır. Sonunda güzel bir qadınınn
yanına gelir. Kadının yanında bir bebek ve şarap testi varmış. Kadın ona: «Seni şahitlik için
çağırmadım, diyor, kötü teklifler eder; ya benim dediklerimi edeceksin, ya da bu şaraptan bir
kadeh içeceksin, yahut da bu bebeği öldüreceksin!-dedi. Adam en hafifini seçerek: “Barı bir
kadeh içki ver” diyor. İçkiyi içiyor, «bir daha ver!-diyor, bir daha içiyor. Sonunda sarhoş olup,
kadının dediklerin de yapar, bebeği öldürür. İşte bu nedenle içkiden şiddetle kaçının! Vallahi
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imanla içecek bir arada olmaz, çok geçmeden biri ötekini uzaklaştırır» 29
Kıssanın kaynağının hadis olduğu ihtimali ihtimal olarak kalıyor. Y.Babür
«bu hadis rivayet edilende Şeyh Abdürrezzak, yani Şeyh-i Senan henüz doğmamıştı ve Sana
şehrinde yetişen herhangi bir alime de Senan nisbesi verilmediğinden şeirlerdeki Şeyh
Senan`ın bu şehirde yetişmiş başka bir bilim adamı olduğu da düşünülebilir» ihtimali üzerinde
dursa da bir çok şiirlerde Şeyh-i Senan`ın yanında bazen Abdürrezzak ismi de geçmesinide”
30
– kayd eder. M.F.Köprülüzade ise, Gülşehri`den önce yazılmış nezmini ve zamani - tenzimini
bilmediği başka bir Senan kıssasını» hatırlatarak bu eserin XII veya XIII y.y. bir şair
tarafından nezmen yazıldığını, fakat dilinin kaba, ilkel, vezninin çok kusurlu olması nedeniyle
Gülşehri`nin bu kıssayı yeniden yazmak lüzumunu his etmesinden bahisediyor. Araştırmacı
Hellmut Ritter yazıyor: Türkiye’de Şeyh-i Senan destanı sadece Gülşehri tarafından değil,
Zaifi ve Fedai Dede’nin çevirileri ile de yayılmıştır. 1939`yılında Türkiye’de Laleli adlı birisinin
Attar`ın Şeyh-i Senan hikayesini andıran eserine benzeyen bir eseri okuyup 31 Hikayeyi ilk kez
Türkçe’ye çevirenin Ahmedi adlı bir şairin tercüme etmesi hakkında fikrin oluşmasına neden
Gülşehri`nin bir mısrasında yaptığı Bir gisi bu dasitanı eylemiş / İlle lafzın gey çepurduk
söylemiş (Birisi bu destanı yazmıs, ancak sozunu çok anlaşılmaz, karışık söylemiş) 32 kayıtıdır. Gülşehri`nin bu kayıtı hikayeyi Ahmedi mahlaslı Mevlevi bir şairin yazdığı ihtimalini
güçlendirmekle kalmaz, akabinde Gülşehri`nin Anadolu’daki bağımsız olarak yazılan ilk Senan
kıssasını gördüğünü ve onun dilini kusurlu saydığından eseri yeniden kendisinin tercüme
ettiğini onaylar 33 Gülşehri`nin çevrisinin sonunda adı geçen Ahmedi`nin XIV y.y. sonu XV y.y.
başlarında yaşamış Germiyanlı Ahmedi (1413) olması da bir ihtimaldir. Türk araştırmacılar
eserin dil ve yazı özelliklerini iceleyerk Ahmedi`nin ya Gulsehri`den önce, ya da O`nunla
aynı zamanda yasaması kanaatine varmışlardır 34 Diğer bir olasılığa göre ise, bu şahıs
Ahmedi mahlasında kullanan Ahmedi Rumi (XIV) de olabilir. Germiyanlı Ahmedi`nin «Daka
ikul-hakaik» (Gerkceklerin incelikleri), Daka ik fit tarık (Yol hakkında incelikler), Cemsid u
Hurşid» ve Ümmü’l-kitap (Kitabın anası) adlı eserlerinin olması bu fikri güçlendiriyor. O`nun
Mevleğiliği yaymak için Hindistan’a gitmesi ve hikayesinin içeriği hakkın da bilgi var:
«Şeyh Abdurrezzak bir gece rüyasında Rum ülkesine gidip orada bir bütün önünde secde
ettiğini görür. Müritleri ile birlikte rüyasını yorumlatmak için Rum ülkesine gidiyor. Orada bir
Hıristiyan kızını görür. Asiq olur. Kızın öngördüğü din değiştirme, puta tapma, serab içme
ve Kuran’ı yakma işlerinin hepsini yerine getiriyor. Mürütleri ondan umutlarını kestikleri
için Mekke’ye geri dönüyorlar. Hristiyan kızın tüm isteklerini yerine getiren Şeyh hatta
domuz bile otarır. Şeyhin Mekke’de kalmış olan akıllı müridi Abdurrahman geri dönenleri
Şeyhi burakmamalarına, O`nun yanında olmalarının gerekliliğine inadırar. Hepsi birlikte yola
çıkarlar. O`nların yolboyu yaptıkları dualar kabul olunur. Şeyh yanlış yoldan geri dönür. Bu
arada kız da bir rüya görür. Rüyasında güneş ona şeyhin peşinden gitmesini söylüyor. Bundan
sonra kız Müslümanlığı seçip, şeyhin peşinden gider. Kızın peşinden geldiğini fark eden Şeyh
de geri dönür. O`nlar yolda karşılaşırlar. Şeyhin peşinden gelirken y Akdoğan Y, Ahmedi
Divanı ve dil özellikleri: gramer, sentaks, sozluk, I-II, (Doktora Tezi, İstanbul Universitesi,
Turk Dili, XLV+485; 860 s.) İstanbul, 1979, s. 19 orulmuş kız canını şeyhin kucağında verir « 35
Ahmed gibi, adını çok söylemyen, sadece Felekname ve Mantıku`t-Tayr adlı eserlerinde
kendini Gülşehri adıyla sunan şairin de ömrünü Kırşehirde geçirmesi, tekke sahibi bir şeyh
olması, seyahatlar etmesi hakkında Gülşehri`nin hayatını daha çok kendi eserlerinden
incelemiş araştırmacıların eserlerinden öğreniyoruz. Bazı kaynaklarda Gülşehri`nin ismi

Ahi Evran’ı halifesi olarak zikr edilse de, A.S.Levend Gülşehri`nin Ahi Evran`dan çok,
Mevlana’ya bağlılık gösterdiğini, Ahi Evran`ı hiçbir eserinde zikr etmediğini vurgulamış 36 ,
Gülşehri`nin Mantıku`t-tayr`ını Türkçe’ye Attar`dan edilmiş ilk tercüme adlandıran A.Kartal
Gülşehri Attar`ın eserini aynen tercüme etmez 37 - fikrini beyan etse de, Şeyh-i Senan yazarı
Özbek şairi Ali Şir Nevai kendisi eseri tercüme adlandırır 38 Nevaişünaslar ise, Nevaî’nin
eserini (Lisanüt-teyr) tercüme değil, orijinal eser sayarlar. Sadece E.Blochet A. Nevaî’nin
Nizami, Attar, Hüsrev, Cami gibi büyük İran şairlerine nezire olarak yazdığı mesnevileri
basit bir tercüme ve taklit olarak vasıflandırmıştır» 39 Blochet`in bu fikrine katılmayan rus
araştırmacı E. Bertels bir makalesinde Attar`la Nevaî’nin Lisanü t-Tayr`ını karşılıklı incelemiş
ve Nevai’nin eserinin Attar`ınkına göre daha ustaca yazıldığını kayd etmişti 40 Nevaî’nin
Şeyh-i Senan kıssası Attar`ınkından az da olsa farklıdır. Araştırmalarda Nevai`nin LisanütTayr`ından başka Kisseyi - Senan adlı eserinin olmasından bahisedilse de, bazıları bu fikiri
kabul etmiyorlar: Nevai gibi büyük bir sanatcının Lisanü`t-Tayr`ında Şeyh-i Senan kıssasına
yer verdikten sonra aynı konuda ikinci kez eser yazıp, kendi kendini tekrar etmezdi 41 Bu fikri,
Rus araştırmacılar da kabul ederler. Kısseyi – Şeyh-i Senan Lisanü`t-Tayr eserinden alınan
kıssadır ve çok zaman bu kıssayı eserden alarak bağımsız eser gibi baskı yapmışlardır. İsmi
Hasan Çelebi İbn-i Ali el-Mostari 42 olan boşnak şairi Mostarlı Ziyai`nin (XVI yüzyıl), Kısseyi
Şeyh Abdurrezzak adlı eseri ise bu konuda yazılmış ilk mesnevidir. M.Gürgendereli Şeyh-i
Senan efsanesi hakkındaki araştırmasında» Türk Edebiyatında Senan hikayesi «başlığı
altında bu efsanenin 4 ayrı versiyonu tanıtmıştır 43 M.Gürgendereli yazır:
“Türk Edebiyatı’nda hikayeyi Gülşehrî 421 beyitle, Ali Şir Nevâî 514 beyitle işlemiştir. 16.yy.
şairi Mostarlı Ziyâ’î , 1725 beyitle Şeyh-i San’ân kıssasını müstakil bir mesnevi olarak yazan
tek şairdir. Ziyâ’î mesnevide konu olarak Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ına sadık kalmakla beraber
bazı ayrıntılarda ve hikayenin sonuç bölümünde değişiklikler yapma yoluna gitmiştir. Ziyâ’î’nin
mesnevisini diğerlerinden ayıran en önemli özellik hikayenin sonuç bölümüdür. Attâr, Gülşehrî
ve Nevâî’de Hristiyan güzeli şeyhe kavuştuğu an Müslüman olur ve ölür. Ziyâ’î’nin eserinde
ise kız hemen ölmez, Şeyh ile beraber Kabe’ye gelir, günlerini dua ve ibadetlerle geçirdikten
sonra ölür. Bu farklılık; bir Rumeli şairi olan Ziyâ’î’nin eserinde Balkanlarda yüzyıllar boyunca
içiçe yaşayan Hristiyanlar ve Müslümanların dinlerinin karşılaştırılması olarak görülebilir.
Şair bu mesnevide Hristiyanlık ile Müslümanlığı mukayese etmiş, İslamiyetin Hristiyanlığa
olan üstünlüğünü vurgulamak istemiştir” 44 S.Yazar`a göre, Ziyai`nin bu Mesnevî’si «Türk
edebiyatındaki Şeyh Senan hikayeleri içerisinde , en hecmlisi olduğu gibi, bir edebiyat eseri
olarak en başarılısıdır» 45 Lakin bu hala da son değil, Şeyh-i Senan konu olarak yine günceldir.
Yakın ve Orta Doğu’da olan meşhur Şeyh-i San’ân’ın kıssası, divan şiirinde sık kullanılan
bir mazmun olarak yer almasının yanında, dini-tasavvufi nitelik taşıyan bir hikaye olarak
bir çok eserlere, araştırmalara, çevrilere konu olmuşdur. Örneğin, Nevaî’nin çağdaşı Sultan
Hüseyin Baykara Mecalüsül-üşşak`ın yirminci meclisinde Attar`ın Şeyhi Senan hikayesini
birkaç yerde düzyazı ile müdahale ile birlikte Zikri-hazret – Şeyh-i Senan başlığı altında
yerleştirmesi 46 ile afgan,. Gars’ın de Tassi`nin çevrisi ile fransız, Hint şairi Dekan, Veceddin
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ve Muhammed İbrahim`in Mantıku t- Tayr`in Hint ve urdu dillerine tercüme etmesi ile 47
okurlar kıssa ile tanışmıştır. Hikâyenin (Şeyh-i Senan) Doktor Abbas Garib`in nesre çevirerek
1934` yılında Tahran’da 48 (Abbas, 1932, s. 31) yayınlaması, Ağa Hüseyin Vahdet Gilani`nin
miniatürlü Şeyh-i Senan mesnevisinin olması, Astarabadi`nin Eşgü-Parsan adlı risalesinde
Şeyh-i Senan`ın haberlerinden bahisedilmesi, tarikat şairi Renci ve şamahılı Osman ibn
Mahmud efendi tarafından bağımsız eser olarak Azerbaycan dilinde yeniden işlenmesi, Dünya
edebiyatında tasavvuf anlamlarının bir küll halinde dramaturgiyaya uyguladığı ilk eser 49 olarak
XX y.y. Hüseyn Cavid`in Şeyh-i Senan faciasını yazması Şeyh-i Senan konusunun hala da
güncel olduğunun kanıtıdır.
XXI yüzyılda bu geleneği Fahri Uğurlu Şeyhi Senan hikayesi yazarak devam etdiriyor.
F.Uğurlu`nun kendi mutluluğuna taraf adım atamayan kahramanı - tüm dünyanın kurtuluşu
için çalışıyor (Uğurlu F. Şeyh-i Senan).
Sonuç: İslam Şark`ında meşhur olan Şeyh-i Senan hikayesi folklor metni olduğu kadar,
hem de yaşanan tarihdir. Zaten folklor halkın kendisinin kendisi hakkında konuştuğu tarihtir,
kendisinin yer aldığı, kahramanın kendisi olduğu tarihtir. “Folklorda tarihle sosyoloji, psikoloji
ile din, edebiyatla ritüel içiçedir, yani tarih yazılmayan zamanlarda folklorun ruhunda
yaşamıştır. Folklordan gelen movzu, motif, karakterler vb. bu dalda toplumun sosyal-siyasi,
manevi-ahlaki sorunlarının daha etkin, sanatsal, şiirsel dille söylenmesine revac vermiş” 50
, aynı zamanda da yazılı edebiyat ucun daima karşılıksız kaynak rolünü oynamıştır. Halkın
tarihinden - folklordan gelen, dilden dile dolaşarak efsaneleşen Şeyh-i Senan böylece rivayete
çevrilmiş, efsaneye bürünmüş, F. ettar`la eserlere konu olmuş, vahdet-i vücud felsefesinin
edebi dilde ifadesi olan Mantıkut-Tayr`la (XII) büyük bir ün kazanmıştır.
Şeyh-i Senan hikayesi etrafında oluşan edebiyat örnekleri bütünüyle tasavvufa bağlıdır.
Sufizm - İslami bir yaşam tarzı ve düşünce olan tasavvuf Kuran’ın ve Hazreti Muhammed’in
gösterdiği yolda (şeriat) ibadet, zikir, tefekkür, diyet ile nefsani arzularını cilovlayaraq ruhu
rafine (tarikat) ve neticede kendi benliğinden ve dünyadan kalben geçerek sadece Allah’a
bağlanmaktır (hakikat).
Yüzyıldan itibaren gelişen tasavvuf edebiyatının temel gayesi de budur: Tanrı’ya kavuşmak ve
O`ndan ayrılmamak. Yüce Allah’a yönelmek, kendi varlığını Hakk’ın varlığında yok etmektir.
İlk kez manzum olarak düşünür F.Attarın Mantukut-tayr` da Şeyh-i Senan hikayesinde yer
alan ve tasavvufi düşünceyi içine alan XII yüzyıldan XXI yüzyıla kadar uzun bir yol kat eden
Şeyh-i Senan konusu etrafında incelenmiş tüm edebi örneklerin (XII-XXI ) yazarları; F.Attar,
Gazali, Ahmedi, Ziyai, Gülşehri, Nevai, Cavid bu tür yaşam ve düşünce tarzını kabul ederek
yaşayanlardır.
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Azerbaycan’da Baş ve Baştaki
Organlarla İlgili Halk Tedavi
Usulları
Milletlerin hayatında halk tedavi usulleri
hiç şüphesiz kendi tarihleri kadar uzun bir
geçmişe sahiptir. Türklerde, İslâmiyetten
önce şamanlar, büyücülük, falcılık, kötü
ruhları kovma gibi birçok görevin yanı
sıra şifaya yönelik fonksiyonları da yerine
getiriyorlardı.
Şamanların
haricinde
bozkır kültürünün gereği ve tabiat-insan
ilişkisinin tabii sonucu olarak da insanlar
dahili ve harici hastalıklara karşı tedavi
yöntemleri geliştirmiş ve bunu yüzyıllar
boyu yaşatagelmiştir.
Bütün Türk coğrafyasında olduğu
gibi Azerbaycan’da da halk, çeşitli ağrı,
sızı, sancı, kırık, çıkık, çatlak, yara, sıkıntı
vs. gibi pek çok hastalığa karşı kendine
özgü usullerle tedavi yolları aramıştır. Biz,
bildirimizde, Azerbaycan’da baş ve baştaki
organların rahatsızlıklarına bağlı olarak
uygulanan halk tedavi usulleri üzerinde
duracak; bu bağlamda şu hususlara açıklık
getireceğiz:
1. Baş ağrısını gidermek için yapılan pratikler,
2. Kulak ağrısı ve kulak uğultusunun
giderilmesi için yapılan tedaviler,
3. Göz ağrısı ve göz sulanmasını gidermek
için başvurulan tedavi şekilleri,
4. Dil şişmesi ile ilgili tedaviler,
5. Ağız yaralarının tedavisi ve ağız kokuları
için başvurulan usuller,
6. Diş ve diş etiyle ilgili rahatsızlıklarını
gidermede kullanılan usuller,
7. Boğaz ağrısını gidermek için başvurulan
tedavi şekilleri,
8. Ses kısıklığı için yapılan pratikler,
9.
Öksürüğün
kesilmesinde
uygulanan
tedaviler.
1

Bu çalışma 2224- Ekim 2003 günleri Şanlıurfa’da yapılan

III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günlerinde bildiri
olarak sunulmuş, (Folklor/ Edebiyat, S. 37. Ankara 2004, s. 215222)’de yayımlanmıştır.
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1

Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya
Söz konusu rahatsızlıkların giderilmesinde
büyük oranda bitkilere başvurulmaktadır
ve bu pratikler yüzyıllar boyu süregelen
bilgi ve tecrübenin tezahürü olarak bugün
dahi Azerbaycan’ın pek çok yöresinde
uygulanmaktadır. Gayemiz; Azerbaycan’daki
bu tedavi şekillerinden Türkiye’deki ilgileri
haberdar etmek; deontoloji alanına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaktır.
Azerbaycan’da sözünü ettiğimiz hastalıklara
ve şikâyetlere karşı şu şekilde pratikler
görmekteyiz:
A. Baş ağrısını gidermek için yapılan
pratikler: Baş ağrısının kan azlığı, kan
basıncı, hazımsızlık, sinir, sıkıntı, soğuk
algınlığı ve yorgunluk gibi çeşitli sebepleri
vardır. Bunun giderilmesi için Azerbaycan’da
genellikle
bitkilere
başvurulmaktadır.
Bunlar;
baklaçiçeği,
merze,
reyhan,
limon, portakal, keklikotu, lahana, gavalı,
çobanyastığı, zencefil, susam), lavanta,
üzüm, zambak, zaferan, haşhaş, sedefotu,

çobanyastığı, acı badem, semizotu gibi
bitkiler, tohumlar ve meyvelerdir. Ayrıca bal
sirke, elma suyu gül yağı gibi nesnelerden
de istifade edilir.
1. Açık havada gezilir.
2. Yıkanılır.
3. Bakla çiçeği suyunu içilir. (2530- gr. Bakla
çiçeği 1lt. suda demlenip içilir.),
4. Merze (kokulu bir sebze) suyu içilir. (1 çay
kaşığı merze kurusu bir fincan kaynatılmış
suya konulup içilir.)
5. Reyhan veya nane suyu içilir. (510- gram
reyhan/nane, bir fincan kaynatılmış suda
demlendikten sonra bal veya şeker ile
tatlandırılıp içilir.)
6. Limonata içilir.
7. Portakal yenilir.
8. Keklikotu çayı içilir.
9. Başa, kelem (lahana) yaprağı konulur.
(Üç lahana yaprağı ezilip yumuşatılır, bir
müddet ateş üzerinde tutulur. Ilık halde
iken ağrıyan yere konulup yünlü kumaşla
bağlanır. Bu, günde 23- defa tekrar edilir.)
10. Yemekten önce gavalı (sarı veya kara
erik, prunus) yenilir.
11. Çobanyastığı (sarıpapatya, öküz gözü)
çiçeği suyu içilir.
12. Zencefil şerbetini küncüd (susam) veya
gül yağı ile karıştırıp ağrıyan yere sürülür.
13. Lavanta şırasını su veya bal şerbeti ile
içilir.
14. Güneş çarpmasından dolayı meydana
gelen baş ağrısı için üzüm şırası kaynatıp
ağrıyan bölgeye sürülür.
15. Mor zambak kaynatılıp ılık suyu ile
ağrıyan yere masaj yapılır.
16. Sirke ile karıştırılmış zaferan ağrıyan
yere sürülür.
17. Akşamleyin sirkede kaynatılmış haşhaş
ağrıyan bölgeye sürülür ve sabahleyin bu
madde, gül yağı ile karıştırılıp hastaya
koklatılır ve hastanın aksırması sağlanır.
18. Sedef otu, gül yağı ve sirke karıştırılıp
ağrıyan yere sürülür.
19. Şüyüd (dereotu) 5 tane mor zambakla
suda kaynatılıp bu boyuna sürülür.
20. Çobanyastığı (sarıpapatya, öküzgözü),
yasemin, sedefotu, şüyüd (dereotu) ve acı
badem yağı karıştırılıp ısıttıktan sonra o,
damla olarak burun ve kulağa dökülür.
21. Migren için elma suyu içilir, boyun ve

omuza masaj yapılır, perperen (semizotu,
portulaca sativa) yaprakları ağrıyan yere
konulur, ayaklar ılık suya sokulur.
B. Kulak ağrısı ve kulak uğultusunun
giderilmesi için yapılan tedaviler:
Kulakta meydana gelen rahatsızlıklar
genellikle iltihap, ağrı, uğultu ve işitme
zorluğu şeklindedir. Azerbaycan’da halk,
kendi usulünce bunlardan kurtulma yolları
bulmuştur. Nar, gülyağı, sarımsak, badem,
çobanyastığı, pancar, sedefotu, zambak,
genegerçek, şeftali çekirdeği, çöl soğanı,
hardal, kuru incir, zencefil, şüyüd, zambak
kökü, turp gibi bitkilerin yanı sıra bal, tuz,
zeytinyağı, tavuk yağı, kaz yağı, akbaba
yağı, yumurta sarısı, örümcek ağı, ana
sütü, koyun ödü, kibrit gibi nesnelerden
yararlanılır. Bunların bir kısmının suyu
çıkartıldıktan, bir kısmı da dövüldükten
sonra birtakım pratiklere tabi tutulur.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1. Ağrıyı gidermek için, narın içi boşaltılıp
gül yağı konur. Bir müddet ateşte ısıttıktan
sonra kulağa damlatılır.
2. Ağrıyı gidermek için, ekşi nar taneleri
ezilip suyu kaynatılır. Aynı oranda bal ile
karıştırılıp kulağa damlatılır.
3. Ağrıyı gidermek için, dövülmüş sarımsak
suyu badem ve çobanyastığı (sarıpapatya,
öküzgözü) yağı ile kaynatılır. Ilık hale
gelince kulağa damlatılır.
4. Ağrıyı gidermek için, kulağa badem yağı
veya kazın yağı damlatılır.
5. Ağrıyı gidermek için, yumurta sarısı
damlatılır.
6. İltihaptan kaynaklanan kulak ağrısı için,
tatlı nar taneleri havanda dövülüp şarapla
birlikte kaynatılıp merhem olarak kulağa
konulur.
7. İltihaptan kaynaklanan kulak ağrısı için,
pancar suyu, sedefotu (sedefgülü) suyu ve
gül yağı, nar kabuğunun içinde karıştırılıp
kulağa damlatılır.
8. İltihaptan kaynaklanan kulak ağrısı için,
ak renkli, sık dokunmuş örümcek ağı, gül
veya süsen (zambak) yağında kaynatılıp
karışım kulağa damlatılır.
9. Soğuktan dolayı oluşan kulak ağrısını
dindirmek için sarımsak dövülüp zeytin
yağı ile kaynatıldıktan sonra ılık halde iken
kulağa damlatılır.
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10. Kundaktaki çocuğun ağrıyan kulağına,
ana sütü damlatılır.
11. Kulak uğultusu için, kaz veya tavuk yağı
damlatılır.
12. Kulak uğultusu için, genegerçek
(sütleğengillerden bir bitki, ricinus) yağı
ve şeftali çekirdeğinin yağı veya koyun ödü
ile çöl soğanın dövüldükten sonraki suyu
damlatılır.
13. Kulak uğultusu için, kibrit yakılıp
söndürülür. Kulak kibritin dumanına tutulur.
14. Kulak uğultusu için, hardal, kuru incir
ile dövülüp kulağa konur.
15. İşitmeyi kuvvetlendirmek için, söğüt
yaprağı,
çobanyastığı,
zencefil
şüyüd
(dereotu) ve süsen kökü ılık suda karıştırılıp
kulağa konur.
16. İşitmeyi kuvvetlendirmek için, turp tuz
ile dövülüp suyu kulağa damlatılır.
17. İşitmeyi kuvvetlendirmek için, akbaba
yağı eritilip aralıklarla kulağa konur.
C. Göz ağrısı ve göz sulanmasını gidermek
için başvurulan tedavi şekilleri:
Gözde
ağrı,
sulanma,
kuruluk,
iltihap, kızarıklık, göz kapağı şişliği gibi
rahatsızlıklar görülür. Halk, herhangi bir
hastanenin yahut bir doktorun bulunmadığı
ortamda bu gibi hastalıkları bertaraf etmek
için kendince tedavi usulleri geliştirmiştir.
Bunu yaparken de genellikle yukarıda
işaret ettiğimiz gibi çeşitli bitkilerden
ve bazı nesnelerden yararlanma yolunu
bulmuştur. Bunlar; sumak, müşk, karaağaç,
ayva, badem, sakız ağacı, şibyen, ezvay,
nar tanesi, mercimek, zencefil gibi bitkiler
ve ürünleri ile sürme, tutiya, yumurta
ağı, yumurta zarı, gülsuyu, gülyağı, sirke,
zambak yağı, bal, ana sütü gibi muhtelif
nesnelerdir. Eldeki madde –ki bu karışım
şeklinde olabildiği gibi doğrudan doğruya
maddenin kendisi de olabilir.- damla,
merhem yahut sürmek şeklinde kullanılır.
1. Sıcaktan dolayı göz ağrıdığında gülsuyu
ve yumurta ağı, soğuktan ağrırsa müşkten
yararlanılır.
2. Göz sulanmasını gidermek için, göze
sürme ve tutiya sürülür.
3. Göz sulanmasını gidermek için, sert
kabuksuz yumurtanın zarı keskin sirkede
kaynatılır ve on gün sonra yumuşamış halde
iken gözün üzerine konulur.
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4. Göz sulanmasını gidermek için, göze bal
sürülür.
5. Göz sulanmasını gidermek göze canlılık
katmak için karaağaç sürülür.
6. Göz kuruluğunu gidermek içen olursa
ana sütü, ayva tanesinin şırası ve badem
içinden yararlanılır.
7. Göz ağrısını gidermek için, göze ana sütü
damlatılır.
8. Göz ağrısı ve göz sulanması için, sakız
ağacı yakılıp isi göz kapağına sürülür.
9. Göz iltihabı için, allık, sirke ve gülyağı ile
karıştırılıp göz kapağına sürülür.
10. Göz iltihabı için, sumak, gülabda
kaynatılıp göze damlatılır.
11. Göz iltihabı için, hasta bölgeye şibyen
(göl kenarında, taş yahut ağaç üzerinde
biten çiçeksiz bitki) sürülür.
12. Göz iltihabı için, hastaya ezvay (öd
ağacı) yedirilir.
13. Göz iltihabı ve kirpik köklerini
kuvvetlendirmek için sürme kullanılır.
14. Göz kızarıklığı için, göz içine şibyen
sürülür.
15. Gözde biriken pisliği temizlemek için,
narın taneleri dövülüp göze konulur
16. Göz kapağı şişini indirmek için sarı
zambağın yağı gözkapağı üzerine konulur.
17. Göz kapağı şişini indirmek için,
mercimek, su, gülyağı veya zencefil ile
karıştırılır. Elde edilen madde, merhem gibi
göze sürülür.
Ç. Dil şişmesi ile ilgili tedaviler: Dil
yarası, dişmesi ve kasılmasına karşı
Azerbaycan’da lahana, keklikotu, hardal,
kahı, şeftali, razyana, çobanyastığı, merze,
şüyüd, tepitme, nane gibi bitkilerden ve
sirke, tuz, sürme, nişadır, süt, bal, ekşi
ayran, gül suyu, yağlı hamur gibi maddeler
yararlanılır. Bunlar doğrudan kullanıldığı
gibi ezilerek, dövülerek, suyu çıkarılarak da
kullanılabilmektedir.
1. Sirke, tuz, sürme ve nişadır birlikte
dövülüp balla karıştırılır. Elde edilen madde
dile sürülür.
2. Hastaya çiğ lahana çiğnetilir.
3. Keklikotu ve hardal suda kaynatıldıktan
sonra ılık iken ağızda gargara edilir.
4. Dil iltihaplı olduğunda, kahı (sütleğen
cinsinden bir bitki, lactura sativa) suyu,
ekşi ayran ve gül suyu karıştırılıp ağızda

bekletilir.
5. Dil ltihaplı iken şayet dilde küçük gözenek
oluşmuşsa, şeftali sürülür.
6. Dil ltihaplı iken şayet dilde küçük
gözenek oluşmuşsa, bal, süt veya razyana
(maydanozgillerden, dereotunu andıran,
anason yerine kullanılabilen baharatlı bir
bitki, feoneniculum) ile karıştırılıp ağıza
konur.
7. Sertleşen / kasılan dili yumuşatmak için,
çobanyastığı, merze (kokulu bir sebze),
şüyüd ve tepitme denilen yağlı sıcak hamur
kaynatılıp onların yağı ile gargara yapılır.
8. Sertleşen / kasılan dili yumuşatmak
için, Sumak yaprağı iyice kaynatılıp bal ile
karıştırılır. Bu madde ağızda bir müddet
bekletilir.
9. Sertleşen / kasılan dili yumuşatmak için,
dile nane yaprağı sürülür.
D. Ağız yaralarının tedavisi ve ağız kokuları
için başvurulan usuller: Azerbaycan’da
ağızda meydana gelen yaraya karşı
iyileştirme
pratikleri
uygulanmakla
birlikte ağızda devamlı oluşan suyu (buna
Azerbaycan’da
“selik”
denmektedir.)ve
ağız kokusunu yok etmek için de birtakım
pratiklere başvurulmaktadır. Terhun, kına
yaprağı, sakızağacı, çöl nanesi, guluncan,
karanfil, mandalin, yabani nane, dut yaprağı,
şüyüd, sedefotu, ceviz, mandalin çekirdeği,
süt, balık ödü, nar suyu, nane suyu, bal,
fıstık yağına başvurulur. Bunlar sıvı olarak
kullanılıyorsa gargara şeklinde, kullanılır,
toz olarak kullanılıyorsa yaranın üzerine
konulur.
1. Yaranın ve buna bağlı olarak akan seliğin
(selik: salya) giderilmesi için, terhun (ince
uzun yapraklı sebze) ağızda çiğnenir ve
saklanır.
2. Çocuklardaki ağız yarası ve seliğin
geçirilmesi için, kına yaprağı ezilip dile
sürülür.
3. Ağızdaki yarayı gidermek için, yara süt
ile yıkanır.
5. Ağızdaki yarayı gidermek için, yaraya
balık ödü sürülür.
6. Ağızdaki yarayı gidermek için, tatlı nar
suyu kaynatılıp bala katılıp merhem olarak
yaraya konur.
7.
Ağızdaki
seliğin
giderilmesi
için,
sakızağacının
(reçinesi
sakız
olarak

kullanılan ağaç, pistecia lentiscus) meyvesi
bal sirkesine katılıp ağza alınır ve gargara
edilir.
8. Ağızdaki seliğin giderilmesi için, nane
suyu ile gargara yapılır.
9. Ağız sağlığı için çöl nanesi (yabani nane),
guluncan (tarçına benzeyen bir bitki), karanfil
ve mandalin kabuğu çiğnenir.
10. Ağızdaki pis kokuyu gidermek için,
mandalin çekirdekleri kaynatılıp suyu ile
gargara yapılır.
11. Ağızdaki sarımsak ve soğan kokusunu
yok etmek için, dut yaprağı çiğnenir.
12. Ağızdaki sarımsak ve soğan kokusunu
yok etmek için, sedefotu çiğnenir.
13. Mideye bağlı ağız kokusu varsa, fıstık
yağı kullanılır.
14. Mideye bağlı ağız kokusu varsa, ceviz
çiğnenir ve şüyüd yenir.
E. Diş ve diş etiyle ilgili rahatsızlıklarını
gidermede kullanılan usuller:
Diş çürümesi ve diş ağrısı, diş eti iltihabı
ve kanamaları gibi rahatsızlara karşı
Azerbaycan’da halk genellikle tarçın, dut
yaprağı, yavşan, karabiber, gülhatmi kökü,
keklikotu, kızılgül, ceviz, tatlı badem,
ardıç, fıstık, fındık, zeytin, arpa, batbat,
hardal, nesteren, adaçayı, nar çiçeği, çöl
nanesi gibi bitkilere veya onların ürünlerine
başvurmaktadır. Ayrıca sirke, tuzlu su, nar,
mercan, öd ağacı, bal, sedef, limon suyu,
şeker, şarap, zeytinyağını bu rahatsızlıklarda
tedavi için kullanmaktadırlar. Kullanılan
malzeme gargara yahut hastalıklı bölgeye
sürmek şeklinde olabilmektedir.
1. Diş ağrısını gidermek için, gülhatmi
(ebegümecigillerden bir bitki, althaca rosea)
kökü kaynatılıp suyu ile gargara yapılır.
2. Diş ağrısını gidermek için, tarçın çiğnenir
veya dişe sürülür.
3. Diş ağrısını gidermek için, dut yaprağı
kaynatılıp bununla gargara edilir.
4. Diş ağrısını gidermek için, yavşan (mavi ve
beyaz renkte çiçek açan bir bitki) çiğnenir
ve ağızda bekletilir.
5. Hafif ağrılar için, dişin dibine sirkede
kaynatılmış istiotu (karabiber) konulur.
6. Diş etini sağlamlaştırmak için, tuzlu suya
zeytin konulur, bir müddet bekledikten sonra
bu su ile gargara yapılır.
7. Diş etini sağlamlaştırmak için, keklikotu
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çiğnenir.
8. Diş etini sağlamlaştırmak için, nar suyu
yağla karıştırılır. Elde edilenmadde dişin
dibine konur.
9. Diş etini sağlamlaştırmak için, üzüm
sirkesi tuzlu su ile karıştırılır. Bu su ile
gargara edilir.
10. Diş etini sağlamlaştırmak ve kanamayı
kesmek için, mercan toz haline gelinceye
kadar dövülüp diş etine konur.
11. Diş etindeki iltihabı gidermek için,
kızılgül dövülüp suyu çıkarılıp şarapla
kaynatılır. Ilıklaşınca da gargara edilir.
12. Diş etindeki iltihabı gidermek için, taze
cevizin dışındaki yeşil kabuk dövülüp suyu
çıkarılır. Buna üzüm suyu ilave edip iltihaplı
yere konur.
13. Diş etindeki iltihabı gidermek için,
öd ağacı dövülüp içine bal katılır. Karışım
merhem olarak hastalıklı bölgeye sürülür.
14. Diş etindeki iltihabı gidermek için, tatlı
badem , fıstık ve fındık ezilip iltihap olan
yere sürülür.
15. Diş etindeki iltihaptan dolayı yara
oluşmuşsa, bunu iyileştirmek için, ardıç
ezilip bal ile karıştırılır, hastalıklı yere konur.
16. Diş çürümelerine karşı, sedef limon
suyu yardımı ile ezilip tozu dişe sürülür.
17. Diş çürümelerine karşı, arpa yakılıp külü
dişe sürülür. Bu, hem dişin rengini ağartır
hem de mineyi kuvvetlendirir. Ayrıca,
arpa külü limon suyu ile yahut da balla
karıştırılarak da diş temizlenir.
18. Diş çürümelerine karşı, şeker ateşte
eritilip buna karabiber katılır. Elde edilen
karışım çürük dişin oyuğuna konulur.
19. Çürüyen dişe batbat (kötü kokulu
bengotu) tohumu konur.
20. Diş ağrısını gidermek ve şişini indirmek
için, hardal dövülüp dişin dibine konulur.
21. Diş ağrısını gidermek ve şişini indirmek
için, dişin dibine, pamukla nesrin / nesteren
(beyaz çiçekli yaban gülü) yağı konulur.
22. Diş etinin kanamasını durdurmak için,
narçiçeği kaynatılıp suyu ile gargara yapılır.
23. Diş etinin kanamasını durdurmak için,
adaçayı, şarap ve zeytinyağı karıştırılıp
ağızda gargara edilir.
24. Diş etinin kanamasını durdurmak için,
çöl nanesi (yabani nane) içilir.
F. Boğaz ağrısını gidermek için başvurulan
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tedavi şekilleri:
1. Gırtlaktaki iltihabı gidermek ve nefes
borusunu sağlıklı kılmak için, kara kaval
yaprağı süzgeçten geçirildikten sonra
gargara edilir.
2. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için, hardal
gayet ince dövüldükten sonra şerbete katılır
ve gargara edilir.
3. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için, yüzünün
köpüğü alınmış bal, sıcak suda sulandırılır
gargara edilir.
4. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için,
pişirilmiş ılık süt içirilir. Bunun için taze
inek sütü daha etkilidir.
5. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için, ceviz
kabuğunun suyu şekerlendirilip gargara
edilir.
6. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için, bir
tatlı bir de ekşi nar soyulmadan kaynatılır.
Soğuduktan sonra temizlenip hastaya
yedirilir.
7. Gırtlaktaki iltihabı gidermek için,
kurutulmuş dağ yarpızı (nane gilerden
kokulu bir bitki, mentha pulegium) suda
kaynatılıp süzülür, sıcak olarak gargara
edilir.
8. Boğaz ağrısı için, ezgil (küçük taneli
maşmula) yaprağı kaynatılıp suyu ile
hastanın günde üç defa gargara etmesi
sağlanır.
9. Gırtlaktaki iltihabı gidermek ve boğaz
ağrısı için, kabuksuz arpa, suda kaynatılıp
sonra ikinci defa üzerine su dökülür tekrar
kaynatılır. Bu sıvı, süzüldükten sonra
hastaya günde 34- defa gargara ettirilir.
10. Soğuktan dolayı boğazda iltihap olursa,
şalgamın içi oyulup içine şeker dökülür. Bir
müddet sonra burada biriken su kaşıkla
hastaya verilir.
11. Nefes yolu ve boğaz ağrısı için gülhatmi
(ebegümecigillerden bir bitki, althaca
rosea) kaynatılıp, suyuyla gargara edilir.
12. Nefes yolu için hastaya zirinc
(kadıntuzluğu, sarıçalı, berberis vulgaris)
şerbeti verilir.
13. Nefes yolu için, reyhan suyu gargara
edilir. 50 gr. reyhan çiçeği, yaprağı ve
gövdesi 1 lt. suda kaynatılıp süzülür. Bu
suya bal veya şeker katarak günde birkaç
defa hastanın gargara etmesi sağlanır.
14. Boğaz ağrısı ve boğazdaki şiş için, kuru

incir sütte pişirilip hastaya yedirilir.
15. Boğaz ağrısı ve boğazdaki şiş için,
hastaya şahtut (aşılı dut meyvesi) şerbeti
verilir. Şahtut şerbeti şeker katıldıktan
sonra karıştırılır. Sonra süzülür. Buna arpa
suyu katılıp hastaya gargara ettirilir.
16. Boğaz ağrısı ve anjin için, limon suyu ılık
su ile karıştırılıp günde birkaç defa hastaya
gargara ettirilir.
G. Ses kısıklığı için yapılan pratikler.
1. Ses kısıklığı için, hastaya yağlı tavuk
etinden hazırlanmış bir kâse çorba içirilir.
Bir müddet sonra şekerli ılık süt verilir;
bunun ardından yarı pişmiş yumurta sarısı
yedirilir. Bundan sonra hasta ılık su ile
yıkanır.
2. Ses kısıklığı için lavanta çiçeği çay gibi
demlenip hastaya içirilir. Bunun için 50
gr. çiçek 1 lt. Kaynatılmış suda demlenip
süzülür ve bal karıştırılıp yemek arasında
hastaya verilir.
3. Ses kısıklığı için, benefşe (menekşe) yağı
ağızda bekletildikten sonra damla damla
yutulur.
4. Ses kısıklığı için, hastaya incir yedirilir.
5. Ses kısıklığı için, hastaya ördek eti
yedirilir.
H. Öksürüğün kesilmesinde uygulanan
tedaviler:
1. Tereyağı ile yapılmış ıspanak yedirilir.
2. Hastaya üzüm sirkesi içirilir.
3. Haşhaş, suda katılaşıncaya kadar
kaynatılır, sabah akşam hastaya içirilir.
4. Hastaya guluncan ( tarçına benzeyen bir
bitki) suyu içirilir.
5. Hastaya emekömeci (ebegümeci) yedirilir
veya suyu içirilir.
6. Sakızağacı (pistacia lentiscus) ve zambak
yağından elde edilen karışımla hastanın
aksırması sağlanır.
7.
Hastaya
balkabağı
kabuğunun
kaynatılmış suyu içirilir.
8. Sedefotu, kuru şüyüde (dereotu) katılıp
suda kaynatılır, sonra hastaya içirilir.
9. Kavunun içi boşaltılıp dövüldükten sonra
ılık suya katıp hastaya verilir.
10. Boğaza ve boyuna püste (fıstık) yağı
sürülür.
11. Pişirilmiş nişasta badem yağı ile
karıştırılıp hastaya yedirilir.
Yukarıda
sıraladığımız
tedbirler
ve

hastalığı iyileştirme yolları tıbben ne
derece sağlıklıdır, burası ayrı bir tartışma
konusudur. Ancak şurasını söyleyelim ki,
halkın bu tedavi şeklinin yüzyıllar boyu
devam ettirmesi elbetteki olumlu sonuçlar
aldığından olmuştur. Bizlere düşen bunları
bilimsel usuller çerçevesinde ele almak
yeni bir senteze ulaşmak olmalıdır
Kaynak: Nasib GÖYÜŞOV, Halg Tebabeti
Hezinesinesinden, Bakı, 1994, 224 s
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Irak Türkmenlerinin Yakın
Geçmişinde Türkçe Eğitim
Irak Türkmenleri çok yakınımızda olmalarına
rağmen bize en “ırak” kalmış bir Türk topluluğu.
Bu topluluğun yakın geçmişinde 15 Kasım 1918
tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu tarihte,
bir Osmanlı vilayet merkezi olan Musul İngilizlerce
işgal edildi ve artık Irak topraklarındaki Osmanlı
hâkimiyeti fiilen son buldu.
Osmanlı idaresi Irak coğrafyasından çekildikten
sonra Irak Türklüğü yepyeni bir tarih safhasına
girdi. 1918’den itibaren önce İngiliz manda
yönetimi (1918- 1921), sonra Irak Krallığı
(19211958-) ve 1958’den itibaren kurulan
cumhuriyet hükûmetleri döneminde Irak
Türkleri varlık mücadelesine girişmek zorunda
kaldılar. Türkmenler bu devirde zorunlu göçler,
keyfi idare, mallarına el konması, yargısız

Önder Saatçi

infazlar ve katliamlarla da karşı karşıya geldiler ve birçok katliamları da tattılar: 1924 Levi
Katliamı, 1946 Gâvurbağı Katliamı, 1417- Temmuz 1959 Kerkük Katliamı, 1991 Altunköprü
Katliamı. Ayrıca 16 Ocak 1980’de dört Türkmen kanaat önderi Necdet Koçak, Adil Şerif,
Abdullah Abdurrahman ve Rıza Demirci’nin 1 idam edilmesi Irak Türkmenlerinin varlığına
yönelik başlıca soykırım hareketleridir (Küzeci, 2004: 33312-; El-Samanci, 1999: 203- 218;
El-Hurmuzi, 2003 : 59 -65; 81 -104).
Irak Türkmenlerinin Osmanlı hâkimiyeti sonrasında karşı karşıya kaldıkları durum tarihte
sık görülen hadiselerden değildi. Düne kadar içinde yaşadıkları muazzam bir Osmanlı
toplumunun asli unsuru iken birden azınlık konumuna düşmüşlerdi. Gerçi Irak’ın ilk anayasa
metninde Türkmenlerin (O zamanlar “Türkler” deniyordu.) Arap ve Kürtlerle birlikte Irak
toplumunun üç etnik kurucu unsurundan biri oldukları (Özkan 2007: 72) yazılı olsa da bu
anayasa hükmü hiçbir zaman tam anlamıyla hayata geçirilmedi. Bunda, Türkmenlerin
Osmanlı kalıntısı oldukları düşüncesinin rolü pek büyüktü. İngiliz siyaseti Irak topraklarındaki
petrole göz dikmiş, bölgede kesin bir hâkimiyet kurmak için en başta Türkmenlerin
Osmanlı’yla bağlantısını kesmeye yönelmişti. Daha Lozan’da ve Musul vilayetinin geleceğinin
konuşulduğu Lozan sonrası toplantılarda, bölgedeki Türk varlığının Orta Asya’dan göç etmiş
bir kitle olduğunu, Anadolu Türkleriyle bu kitlenin bir ilişkisi olmadığı tezi dönemin İngiltere
Dış İşleri Bakanı Lord Curzon tarafından en yüksek perdeden seslendiriliyordu. İsmet Paşa
başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti müzakerecileri ise İngiliz tezlerini bertaraf etmek
için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ancak kuvvet galip geldi ve 1926 Ankara Antlaşması’yla
Türkiye Cumhuriyeti Irak’taki bütün haklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Böylece Irak
Türkmenleri artık kaderleriyle başbaşa idi. Bundan sonraki devirlerde Irak Türkmenleri
artık Türkiye’den ciddi bir siyasi destek göremedi ve yukarıda adı geçen katliamlar yarım
yüzyıl içinde Irak Türkmenlerinin âdeta günlük hayatının bir parçası hâline geldi.
Bu süreçte, Türkmenlerin Türkçe eğitim alıp alamayacağı meselesi de kendilerine tanınan
vatandaşlık hukukunun paralelinde gelişti; Irak’taki siyasî-ideolojik çalkantılar, dünyada
dönem dönem değişen siyasî dengeler ve Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri, Türkmenler için
1
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eğitim alanında bazı kazanımları ve kayıpları da beraberinde getirdi.
Yukarıdaki özet bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Osmanlı sonrasında Türkmenlerin
Irak devletinden öncelikli beklentileri, Irak içinde Türk kimliğiyle millî varlıklarını
sürdürebilmelerine imkân tanınması ve bu yolda ana dilleri olan Türkçeyle eğitim alma
haklarının kabul edilmesidir. Türkmenler bu talebi her dönemde canlı tuttular, ana diliyle
eğitim alma meselesini millî kimliklerinin korunması yolunda tek çıkar yol gördüler. Bu
yüzden kendilerine zaman zaman “bahşedilen” bazı eğitim ve kültür haklarını da büyük bir
heyecanla ve ümitle kullanmaya gayret ettiler.
Irak Türkmenlerinin ana diliyle eğitim alma haklarının hukukî belgeleri ve dayanakları:
A. Irak Türkmenlerinin hak arama teşebbüsleri:
2830- Ağustos 1960 tarihleri arasında da Kerkük Öğretmenler Sendikasının birinci
kongresinde, ilkokullarda Türkçeyle eğitime geçilmesi (1937’de kesintiye uğramıştı.)
ve hizmet içi kurslarıyla öğretmenlerin Türkçe eğitim için hazırlanması kararı alınmıştır
(Hürmüzlü 2003: 66 -67). Bu talepler o günkü Irak hükûmetine iletilmişse de bu teşebbüsten
bir sonuç alınamamıştır. Kongrenin açılışında o zamanki Irak Eğitim Bakanı da hazır
bulunmuştur (Hürmüzlü 2003: 66).
8 Mart 1963’te Ata Terzibaşı başkanlığındaki bir Türkmen heyeti Cumhurbaşkanı Abdüsselâm
Arif’le görüşerek kendisine Türkmenlerin çeşitli taleplerini iletmiştir. Bu talep listesinin ilk
maddesi Türkçe eğitimle ilgilidir (Şimşir 2004: 143).
8 Temmuz 1963’te İstanbul’daki Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Necmettin Esin Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına başvurarak Irak Türkmenleriyle
ilgili bazı taleplerde bulundu. Bunlardan biri de Batı Trakya’da olduğu gibi Kerkük’te de bir
Türk lisesi açılması talebiydi (Şimşir 2004: 149).
8 Nisan 1964 tarihinde Irak Türkmenleri Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arif’e bir muhtıra
sunarak bazı taleplerde bulunmuşlar, bu taleplerden biri de Kürtlere tanınacak özerklik
hakkının Türkmenlere de tanınmasıdır (Şimşir 2004: 153- 154). 2
B. Türkiye Cumhuriyeti makamlarının teşebbüsleri:
2 Eylül 1960 tarihinde İhtilâl Hükûmetinin Başbakan Yardımcısı konumundaki Alparslan
Türkeş Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanlığına bir yazı göndererek Irak Türklerine
Türkçeyle eğitim alma hakkı ile ilgili Irak makamları nezdinde teşebbüste bulunulması
konusunda Bakanlığın görüşünü sordu. Bakanlık bu meselenin daha müsait bir zamana
bırakılması hususunda görüş beyan etti (Şimşir 2004: 137).
27 Haziran 1963 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Irak Dış İşleri Bakanıyla
görüşerek, kendisine, daha önce Ankara’daki Irak Büyükelçisinin Irak Kürtlerine verilecek
özerkliğin bir benzerinin, Türkmenlere de verilebilmesi için Hükûmetlerince bir çalışma
başlatıldığı sözünü hatırlatmış; Türk Hükûmetinin, bu hususun takipçisi olduğunu bildirmiştir
(Şimşir 2004: 147).
C. Irak Hükûmetlerinin Türkmenlere vaatleri:
1922’de, Irak’ta yeni bir anayasanın yapılmasına ilişkin süreçte, Irak’la İngiltere arasında
varılan anlaşmanın üçüncü maddesinde, ana dili Arapça olmayan diğer kavmiyetler gibi,
Türkmenlerin de nüfusça fazla oldukları bölgelerde, ilköğretim kademesinde eğitim ve
öğretimi Türkçeyle yapmalarına izin verileceği kaydedilmiştir(Hürmüzlü 2003: 20; Saatçi
2003: 198).
Kral Faysal da tahta çıktığı gün halka hitap ederken vatandaşlar arasında hiçbir şekilde ayrım
yapılmayacağı konusunda taahhütte bulunmuş; bu taahhüdünü 11 Haziran 1935 tarihindeki
konuşmasında da tekrarlayarak yerli dillerle eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesi hakkının
arkasında olduğunu duyurmuştur (Hürmüzlü 2003: 2021-).
30 Mart 1932 tarihinde Başbakan Nuri Sait’in imzasıyla Irak Hükûmeti adına yayımlanan
taahhütnamede Türkmenlerin ana dilleriyle eğitim verebilecekleri okulları açabilecekleri
bildirilmiştir (Bekir 2009: 62).
13 Haziran 1963’te Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliğine
2
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gönderdiği bir talimatnamede, Irak’ın Ankara Büyükelçisinin, Kürtlere, içinde Kürtçe eğitim
hakkı da olan bir özerklik tanınacağına dair bir beyanatta bulunduğunu Türkmenlere de
Kürtlere tanınan bu gibi hakların verilmesi için Irak Hükûmetince bir çalışmanın başlatılmış
olduğunu duyurmuştur (Şimşir 2004: 144).
8 Eylül 1964 tarihinde, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğinden Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri
Bakanlığına, resmî bir yazıyla, Irak makamlarınca Türkmen Kardaşlık Ocağına Bağdat’ta,
ilkokul seviyesinde bir Türk okulu açtırılmasına ve zamanla bu okula orta ve lise kısımlarının
eklenmesinin düşünüldüğüne dair bir bilgi ulaştırılmıştır (Şimşir 2004: 159160-).
8 Temmuz 2004 tarihinde yayımlanan Irak Geçiş Dönemi Yönetimi Kanunu’nun 9. maddesinde
de Türkmenlerin kamuya ait okullarda, eğitimcilik esaslarına uygun olarak ana dilleriyle
eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri kayda geçirilmiştir (Bekir 2009: 61).
D. Irak Hükûmetlerince Türkmenlere verilen eğitim ve kültür hakları:
21 Mart 1925’te hazırlanan ilk Irak Anayasası’nın 16. maddesinde nüfusunun çoğunun Türk
olduğu bölgelerde ana dili Arapça olmayan toplulukların, bu arada Türkmenlerin, okullarda
kendi ana dilleriyle eğitim öğretim işlerini yürütebileceği hükme bağlanmıştır (Hürmüzlü
2003: 27; Akbudak 1965: 13; HH 2003: 168).
1 Haziran 1931’de yayımlanan 74 sayılı Mahallî Diller Kanunu’nda da Türkmenlerin nüfusça
çoğunlukta oldukları yerleşim yerlerindeki okullarda Türkçeyle eğitim almaları hukukî
güvenceye kavuşturulmuştur (Hürmüzlü 2003: 23).
Irak’ın Milletler Cemiyetine üye olmasının hemen ardından, 30 Mayıs 1932 tarihinde yayımlanan
bildirinin 8. maddesinde ana dili, resmî dil Arapçadan farklı olan toplulukların çocuklarına Irak
eğitim sistemi içinde ana diliyle eğitim alma hakkı tanınmıştır(Saatçi 2003: 202).
29 Mart 1946 yılında Irak’la Türkiye arasında imzalanan dostluk ve iş birliği anlaşmasına
bağlı olarak 3 numaralı protokolün 3. maddesinde Irak’taki ticaret okullarında Türkçe,
Türkiye’deki ticaret okullarında 3 Arapça okutulacağı hususunda anlaşmaya varılmıştır
(Şimşir 2004: 118).
24 Ocak 1970 tarihinde Devrim Komuta Konseyi tarafından yayımlanan 89 sayılı kanun
hükmündeki kararnameyle Irak Türklerine içinde, ilköğretim kademesinde Türkçeyle eğitim
alma da bulunan bazı kültür hakları tanınmıştır (Saatçi 2003: 236237-; Hürmüzlü 2003: 75- 76).
2006’da yürürlüğe giren yeni Irak Anayasası’nın 4. maddesinin 1. bendinde de bütün Irak
vatandaşlarına kamuya ait eğitim kurumlarında, eğitim kurallarına uygun olarak ana
dillerini öğretme ve öğrenme hakkı tanınmıştır (Bekir 2009: 61). 4 Aynı anayasa’nın 122.
maddesindeki “Bu anayasa Türkmenler, Keldanîler, Süryanîler ve diğer topluluklar gibi çeşitli
milliyetlerin idarî, siyasî, kültürel ve eğitimle ilgili haklarını güvence altına alır. Bu hususlar
kanunla düzenlenir.” ifadesiyle de Türkmenlerin kendi dillerinde eğitim alma hakları bir kez
daha tescil edilmiştir.
19252003- yılları arasında Irak Türkmenlerinin ana diliyle eğitim uygulamalarına ve
sorunlarına toplu bakış ve bazı değerlendirmeler:
Nüfusları bugün üç milyona yaklaşan Irak Türkmenlerinin, Irak’ta üçüncü büyük nüfusu teşkil
etmelerine rağmen, yukarıda zikredilen hak ve hürriyetlere tam manasıyla kavuştukları
söylenemez. Irak Türkleri, her dönemde bu meseleye temel insan hakları ve hürriyetleri
açısından bakmalarına, Türkçeyle eğitim almayı bir kültür meselesi olarak görmelerine
rağmen Irak hükûmetleri meseleyi daima birtakım siyasî hesaplara konu etmiş; sonraki
yıllarda, Irak’ta Türkmenlerin hangi dille eğitim alacakları meselesi bir ideolojik dayatma
aracı hâline getirilmiştir. Bir başka deyişle, 20. yüzyıl boyunca, Türkmenler Türkçe eğitime
sarılarak diğer bütün kavmiyetlerle barış içinde; ama bununla beraber “Türk” kimliğini de
taşıyan Irak vatandaşları olarak yaşamayı hedeflerken Irak hükûmetleri Arap ırkçılığının her
çeşidini icra ederek Türkmenlere karşı koyu bir Araplaştırmayı reva görmüşlerdir. Halbuki
Irak Türkmenleri hiçbir devirde Irak’ın millî bütünlüğünün çözülmesi yolunda herhangi bir
siyasi faaliyette bulunmamışlardır. Irak Türkmenleri hiçbir zaman Irak üzerinde emperyalist
emeller besleyen Batı ile iş birliğine girmemişlerdir. Buna rağmen Irak Türkmenlerinin her

türlü sosyal ve hukuki arayış ve girişimi Turancılık suçlaması ve devlet terörüne varan şiddet
uygulamalarıyla karşılanmıştır. Bu hususları aşağıda, “Krallık dönemi” ve “Cumhuriyet
dönemi” alt başlıkları altında daha etraflı bir şekilde açıklamaya çalışacağız:
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Krallık dönemi:
Irak devletinin Türkmenlere karşı takınmış olduğu ırkçı tavrın arkasında, Krallık döneminin
kudretli başbakanı Nuri Sait vardır. Nuri Sait aslında eski bir Osmanlı subayıydı ve çok iyi
derecede Türkçe bilmekteydi. Ancak Irak’taki Krallık rejiminin geleceği İngiliz politikalarına
hizmet etmeye bağlıydı. Ona göre, Abbasîler çağında Türklerin Irak’ı idare ettiği gibi
Irak Türkmenleri de bir gün gelip Irak’ın idaresini ele alabilirdi. Bu yüzden onlara fırsat
verilmemeliydi (Demirci 1990: 52). İngilizlerin geliştirdiği bu düşünce tarzı Irak’ta Krallık
yıkıldıktan sonra da kalıcı bir politika hâline geldi. Öte taraftan, Irak’taki Osmanlı idaresi
sona ermesine rağmen Türkmenler 1931 yılına kadar Türkçe eğitime bir şekilde devam
etmişlerdir. Ancak 20’li yılların başında, sürdürülmekte olan Musul vilâyeti üzerindeki
görüşmeler sırasında ve Birinci Faysal’ın göstermelik bir referandumla Kral olarak ilân
edilmesi sürecinde Türkmenler tamamen Türkiye’nin tarafında yer almış; hatta, Kerkük’te
referandumu boykot etmişlerdir. Bütün bunlar Türkmenlerin eğitim faaliyetlerine olumsuz
etkilerde bulunmuş; hele, 1921’de Irak’a kral olan Birinci Faysal’ın Kerkük’ü ziyareti sırasında
Meslek Lisesi öğrencilerinin protesto gösterilerinde bulunması bu okulun kapatılmasına,
öğrencilerinin de dağıtılmasına sebep olmuştur (Samancı 1999: 111). Bu hadise Irak’ta
Türkmen eğitimine vurulmuş ilk darbedir.
Yukarıda belirtilen 30 Mart 1932 tarihli taahhütname de Irak’ın Milletler Cemiyetine üye
olma talebini bu örgüte iletmesi üzerine Cemiyet’in, Irak’tan, ülkesindeki farklı kavmiyetlerin
ve azınlıkların temel haklarını güvenceye kavuşturmasını istemesi üzerine verilmiş; fakat
Türkmenlerce yeterli ilgiyi görmemiştir. Çünkü bu belgede Türkmenler 1925 Anayasası’ndaki
gibi kurucu bir unsur olarak değil, bir azınlık olarak ele anılmıştır (Hürmüzlü 2003: 22).
Nitekim, daha 19301931- ders yılından itibaren, hiçbir hukukî gerekçeye dayandırılmadan
Kerkük’ün ilçelerinde Türkçe eğitim veren okulların eğitim dili Arapçaya çevrilmiş;
Kerkük merkezinde de ana diliyle eğitim uygulaması haftada bir saatlik Türkçe dersine
hasredilmiştir. Bu keyfî uygulamalarla ana diliyle eğitim ana dili öğretimine dönüştürülmüş;
Türkçe, eğitim sistemi içinde bir yabancı dil dersi gibi değerlendirilmiş; 1937 yılında ise
Kerkük merkezindeki bu kısıtlı uygulama da kaldırılmıştır (Saatçi 2003: 207; Bekir 2009:
62). A. Kadir Samancı’ya göre, Türkçe eğitimin kaldırılması 1936 yılında Mahallî Diller
Kanunu’nun lağvedilmesiyle ilgilidir (Samancı 1999: 112). Ancak, Irak makamları bununla
da yetinmeyerek Türkmenler arasında temel hakların elde edilmesi için Türkmen toplumunu
bilinçlendiren ve 74 sayılı Mahallî Diller Kanunu’nun uygulanması yönünde faaliyet yürüten
öğretmenleri ve bazı devlet memurlarını Nasıriye ve Basra gibi uzak güney illerine sürmüştür
(Hürmüzlü 2003: 53). Irak’ın Türkmenlere verdiği Türkçe eğitim hakkını geri almasının
ardında, 1939’da Hatay’ın ilhakıyla neticelenecek Türk politikalarının önünü kesme amacı
da yatmaktadır. O tarihte Iraklı yetkililer, Hatay’ın hızla Türkiye’yle bütünleşmeye doğru
gittiğini görerek, Irak Türkmenlerine verilmiş olan hakların, Irak’ın bu bölgesinde yeni bir
“Hatay” doğuracağı zehabına kapılmışlar ve Türkmenlerin o tarihe kadar edinmiş oldukları
haklarının üzerine bir sünger çekmeyi tercih etmişlerdir (Şimşir 2004: 21, 112- 113). Bu da
Irak makamlarının ve o tarihlerde Irak’ı güdümünde bulunduran İngiltere’nin Türkmenlere
karşı samimiyetsizliklerinin ve ne kadar art niyetli olduklarının bir delilidir.
1950’ye gelindiğindeyse Türkmen çocuklarının devam ettiği okullarda eğitim dili Arapça
olmasına rağmen dersler Türkçe anlatılmaya devam ediliyordu. 5 O yıl Irak makamlarınca
Kerkük İl Eğitim Müdürlüğüne ve Türkmen ilçelerindeki eğitim müdürlüklerine bir genelge
gönderilerek bu uygulamaya son verilmesi istenmiş, 1954’te de içinde pek çok Türkçe kitap
ve süreli yayın bulunan Tuzhurmatı Halk Kütüphanesi kundaklanmıştır (Hürmüzlü 2003: 53).
Türkmen çocuklarının devam ettiği okullarda derslerin Türkçe anlatılması 1975 yılına kadar devam süregelmiştir. Bu satırların
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Cumhuriyet dönemi:
Irak’ta 14 Temmuz 1958 devrimiyle cumhuriyete geçildikten sonra Krallık döneminden
kalan Irak Anayasası üzerinde pek çok tadilât yapılmıştır. Ancak, 2006 anayasasına
gelinceye dek hazırlanan cumhuriyet anayasalarından hiçbiri 1925 anayasasıyla kabul
edilen “Irak’taki farklı kavmiyetlerin ana dilleriyle eğitim alma” hakkını içermemiştir. Bu
dönem anayasalarında vatandaşların eğitim alma hakkı devletin güvencesi altına alınmakla
beraber (Hürmüzlü 2003: 27) aynı süreçte Irak’ta Komünizmin hızla yayılması Türkmenlerin
ana diliyle eğitim almaları meselesinin önünde en önemli engel hâline gelmiştir.
Abdülkerim Kasım devri diyebileceğimiz Irak’ın bu ilk cumhuriyet yıllarında (19581963-)
Irak Komünist Partisi bütün illerde sivil toplum kuruluşlarına hâkim durumdadır. Aynı
hâkimiyeti Kerkük’te de kurmak istemektedir. Komünistler bu hedeflerine ulaşmak için
ilkin Türkmenlerin ileri gelenleriyle temaslarda bulunmuşlarsa da Komünizmle hiçbir zaman
barışık olmamış Türkmenler, Kerkük’te bu ideolojiye geçit vermemişlerdir. Türkmenlerin
Komünizme karşı duruşu onların millî ve dinî hassasiyetleriyle açıklanabilirse de bu tutumun
bedeli kendilerine çok ağır ödetilmiştir. Bir kere, Kürt Barti Partisinin 6 ve komünistlerin
Türkmenleri sindirmek gayesiyle giriştikleri 14 Temmuz 1959’daki büyük katliamdan
(Hürmüzlü 2005: 125179-; Samancı 1999: 135182-) sonra Türkmenlerin Irak’ta ne kadar
sahipsiz oldukları iyice ortaya çıkmış; ana dilleriyle eğitim almak bir yana Beşir, Âfak, ve
Kerkük gazetelerinin yayını bile engellenmiş (Hürmüzlü 2003: 55, 59; Şimşir 2004: 131)
Türkmenler can güvenliklerini dahi sağlayamamışlardır. Hatta, denebilir ki katliamın bir
tetikleyicisi de Kerkük Öğretmenler Sendikasında Türkmen öğretmenlerin, diğer meslek
odalarında Türkmen adayların, orta dereceli okullardaki öğrenci birliklerinde de Türkmen
öğrencilerin seçimlerden galip ayrılmaları olmuştur (Samancı 1999: 140; Hürmüzlü 2003:
56). Türkmenlerin bu demokrasi başarıları Komünistler ve onlarla iş birliği içindeki bazı
Kürt grupları tarafından hazmedilememiştir. Bu dönemde Kız Öğretmen Okulunda yaşanan
ve o dönemin havasını yansıtan bir hadise Türkmenlerin eğitim alanında ne derece köşeye
sıkıştırıldıklarının delilidir: 1 Mart 1959’da Kerkük’teki Kız Öğretmen Okulunda komünist
eğilimleriyle bilinen müdirenin, öğrencileri okul bahçesinde toplayıp Türkmen kız öğrencilere
Turancılık ve Türkiye’yle iş birliği içinde olma suçlamasında bulunması öğrenciler arasında
galeyana sebep olmuş, ağız dalaşıyla başlayan olaylar arbedeye dönüşmüş, Türkmen
gençlerinin de meseleye karışması ve okulu dört saat boyunca kuşatması sonucunda okul
müdiresi binadan polis gözetiminde ayrılmak zorunda kalmıştır(Samancı 1999: 148).
Bu dönemin en önemli özelliği Kürtlere Kürtçe eğitim hakkı verilmesi hususunun Irak
hükûmetinin gündemine alınmış olmasıdır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti tarafından
yakından takip edilmiş, Kürtlere verilecek ana diliyle eğitim alma hakkının Türkmenlere
de verilmesi yönünde Irak makamları nezdinde çeşitli teşebbüslerde bulunulmasına karar
verilmiştir (Şimşir 2004: 137138-). Kürtlerin bu şekilde Irak yönetimince kayırılmasının
ardında, sol düşünceye meyilli olduğu bilinen Başbakan Abdülkerim Kasım’ın da önemli rolü
vardır.7 Abdülkerim Kasım’ın, Kerkük’teki 2. Tümen Komutanı Nazım Tabakçalı’nın uyarılarını
dikkate almaması ve iktidarı döneminde Kerkük’teki bürokrasi kademelerine yapılan çeşitli
tarafgir ve partizan atamalar Kürtlerin ve komünistlerin önünü açmış ve kısa bir süre sonra
yukarıda bahsi geçen 14 Temmuz (1959) Katliamı gerçekleşmiştir. 1961’de Molla Mustafa
Barzani’nin başlattığı Kürt ayaklanmasıyla da Türkmenlerin beklediği Türkçe eğitim hakkı
bütünüyle rafa kaldırılmıştır (Şimşir 2004: 138). Hatta, bu dönemde Barzani güçleri Türkmen
bölgelerinde Türkçe konuşulmasını bile yasaklamaya kalkışmışlardır (Ertuğrul 2006: 143).
Aslında, General Abdülkerim Kasım 14 Temmuz 1958’de bir darbeyle Krallık rejimine son
verirken bütün kavmiyetlerin yeni Irak’ta kardeşçe yaşayacağı mesajını vermiş; Türkmenler
de çeşitli kültür haklarına ve Türkçe eğitime kavuşacakları ümidini beslemeye başlamışlardır.
Ancak General Kasım’ın yukarıda sözü edilen tutumu Türkmenlere verilen sözlerin
unutulmasına yol açmıştır. Nitekim, 14 Temmuz (1959) katliamından sonraki dönemde,
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önceleri katliamı gerçekleştirenleri kınayan Kasım, bir müddet sonra suikasde uğrayınca
ağız değiştirmiş; katliamı gerçekleştirenleri aklamaya çalışmış ve yaşananlardan o dönemde
Arap milliyetçiliğiyle diğer Arap ülkelerine de örneklik eden Birleşik Arap Cumhuriyetini
(Mısır-Suriye) ve Ba’s Partisini sorumlu tutmuştur (Hürmüzlü 2003: 64; Şimşir 2004: 133).
Türkmen katliamından suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılan kişilerin cezaları da 1963
(23 Haziran) yılına kadar infaz edilmemiş, söz konusu idam cezalarının infazı Ba’s Partisinin
ilk iktidar dönemine kalmıştır (Hürmüzlü 2003: 65; Şimşir 2004: 135). Bütün bunlar, değişen
siyasî güç dengeleri içinde Türkmen haklarının nasıl eridiğinin tipik bir göstergesidir. Bu
arada, idam edilenlerin, Ba’s Partisinin siyasî rakipleri olduğu da unutulmamalıdır. Ba’s
Partisi bu idamlarla bir taraftan rakiplerini tasfiye ederken diğer taraftan da Türkmenlere
şirin gözükerek onları yanına çekmeye çalışmıştır. Bu devrenin Türkmenler açısından en
kayda değer olayları ise 1 Şubat 1959’da Bağdat Radyosunda Türkmence 8 yayının hayata
geçirilmiş olması (Hürmüzlü 2003: 55) ve 1961 Mayıs’ından itibaren Kardaşlık dergisinin
çıkarılmaya başlanmasıdır. Bununla birlikte, Abdülkerim Kasım zamanında ne Kürtlere ne
de Türkmenlere ana dilleriyle eğitim alma hakkı tanınmamıştır.
Türkiye’yle Irak arasındaki diplomatik ilişkilerin en canlı olduğu ve Türk Dışişlerinin,
Türkmenlerin Türkçe eğitim alması meselesine en çok önem verdiği dönem 1960’lı yıllara
rastlar. Özellikle, Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arif’in iktidarda olduğu 19631968- yılları
Türkmenlerin en az sorunlu devresidir. Buna rağmen, o yıllarda bile Türkmenlerin Türkçe
eğitim talepleri yerine getirilmemiştir. Bu süreçte Irak hükûmeti meseleye, Kürt isyanını
bastırmak için Kürtlere verilebilecek bazı özerklik tavizlerinin penceresinden bakarken Türk
hükûmeti Kürtlerle Türkmenler arasında hak ve hürriyetlerde eşitlik prensibi çerçevesinde
Irak Türkmenlerine benzer hakların verilmesi ve 1925 yılındaki krallık anayasasında
Türkmenlere verilen hakların yeniden hayata geçirilmesi tezini savunmuştur (Şimşir 2004:
145, 153, 161, 181). Ancak, 1964’te Kürt isyanının hız kesmesi Türkmenlere Türkçeyle eğitim
verilmesi meselesinin de askıya alınmasına yol açmış; bu durum Türkiye’nin teşebbüslerinin
sonuçsuz kalmasını da beraberinde getirmiştir. Aynı dönemde Mısır’da ortaya çıkan Arap
milliyetçiliğinin de Iraklı yöneticileri (Abdüsselâm Arif de bir Arap milliyetçisi idi.) etkisi
altına alması Türkmenlere ana diliyle eğitim alma hakkının verilmesini bir başka bahara
bırakmıştır (Şimşir 2004: 151156 ,152-).
24 Ocak 1970 tarihinde Türkmenlere verilen Türkçeyle eğitim alma hakkı ise Erşat
Hürmüzlü’ye göre, Ba’s Partisinin bazı siyasî mülâhazalarının sonucudur. Zira, Birleşmiş
Milletler 21 Aralık 1965’te her türlü ırkçılığı kınayan bir karar almış; Irak da bu karara imza
koymuştu. Ancak sürecin tamamlanması için kararın, üye ülkelerin her birinin yasama
meclisinde de onaylanması gerekli olduğundan, o tarihlerde yasama meclisi konumunda
bulunan Devrim Komuta Konseyinde Türkmenlere bazı kültür hakları ve bu cümleden olmak
üzere, ilköğretim kademesinde ana diliyle eğitim alma hakkı tanıyan 24 Ocak 1970 tarihli ve
89 sayılı karar alınmıştır. Böylece Irak devleti o tarihe kadar Arap olmayan vatandaşlarının
hukukunu çiğnediğine dair muhtemel bir töhmetten kurtulmuştur (Hürmüzlü 2003: 7677). Buna rağmen Türkmenler o yıllarda bu kararı sevinçle karşılamışlardır. Buna göre,
Kerkük’teki 124 ilkokuldan 104’ünde; ayrıca Tuzhurmatı, Kifri, Altunköprü ve daha birçok
Türkmen yerleşim merkezindeki ilkokullarda derslerin Türkçeyle verilmesi kararlaştırılmış;
söz konusu okullara Türkçe adlar verilmesi ve Türkçe eğitim müfredatı hazırlanmasıyla
ilgili çeşitli adımlar atılmıştır. Fakat alınan kararların üzerinden daha bir yıl geçmeden Irak
Hükümeti il eğitim müdürlüklerine, sözde, Arapça eğitime dönülmesini talep eden hazır
dilekçe örnekleri göndererek öğrenci velilerinin bunları imzalamasını istemiş; imzalamaya
yanaşmayanlar tehdit edilmiş, baskı ve şantaja maruz kalmışlardır. 2 Kasım 1971tarihinde
Kerküklü Lise öğrencileri Türkçe eğitim üzerindeki baskıları ve Irak hükûmetinin engelleyici
tutumunu protesto etmek için dersleri boykot ederken, Kerkük’teki Öğretmenler Sendikası
üyeleri de yazılı bir açıklamayla boykotu desteklemiş; ancak Irak Emniyet güçleri boykota
katılan öğrenci ve öğretmenleri tutuklayarak çeşitli işkencelere tabi tutmuştur (Hürmüzlü
2003: 771975 .)79-’te ise Türkçe eğitime tamamıyla son verilmiştir.
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Öte taraftan, Aziz Kadir Samancı Türkmenlere verilen söz konusu hakların, aslında onları
yutma ve yok etme plânının bir parçası olduğunu kaydetmektedir. Irak yönetimi Türkmenlere
bu hakları vererek bir taşla iki kuş vurmayı amaçlamıştır. Bu yolla Ba’s Partisi, bir taraftan
Irak ve dünya kamuoyuna kendisinin ilerici ve demokratik bir parti olduğunu, Türkmenlere
verilen hakların herhangi bir zorlamayla alınmadığı izlenimini verirken diğer taraftan Kürt
ayaklanmasının bastırılması için zaman kazanmayı hedeflemiştir (Samancı 1999: 204205-).
Bilâl Şimşir’e göre ise 70’li yıllarda Ba’s yöneticilerinin ve bilhassa Saddam Hüseyin’in
Türkmenlere karşı olumsuz tavır takınmasında Türkiye’nin Kıbrıs çıkarmasının da rolü
vardır (Şimşir 2004: 112). Türkiye’nin bu askerî başarısı, ardından da Kıbrıs Türk Federe
Devleti’nin kurulması, belli ki Irak yöneticilerini tedirgin etmiş veya Türkmenlere baskı için
iyi bir bahane oluşturmuştur. O yıllarda Türkmenlere atfedilen en önemli suçun da Turancılık
olduğu düşünülürse bu tez hiç de yabana atılmamalıdır.
Görüldüğü üzere, Irak Türkmenlerinin Türkçeyle eğitim alma hakları Irak makamları
tarafından başlangıçtan beri birtakım siyasî manevraların içinde kaybolup gitmiştir. Kaldı
ki 19252003- yılları arasında Türkmenlere zaman zaman verilen Türkçeyle eğitim alma
hakkı ilköğretim kademesiyle sınırlandırılmıştır. Irak makamlarının bu tutumu meseleye
sembolik bir anlam yüklediklerinin, Türkmenlerin ana dilleriyle eğitim almalarına bir hukuk
konusu olarak bakmadıklarının göstergesidir. Hatta, eğitim hemen hemen her dönemde Irak
yönetimlerince Arap ırkçılığının ve Araplaştırmanın bir aracı olarak görülmüş; Türkmen
çocuklarına, gençlerine okulda kendi aralarında bile Arapça konuşmayı dayatacak kadar
ileri gidilmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de Türkmen öğretmenler Kerkük dışındaki illere
sürülürken yerlerine Arap öğretmenler tayin edilmiştir. Nüfus kayıtlarına ve istatistiklere
bile müdahale edilerek, kendini “Türkmen” yazdırmanın bedeli bu Türk topluluğuna çok
ağır ödetilmiş; gün gelmiş Türk çocuklarına Türkçe isim vermek bile suç sayılmıştır.
Türkmen çocukları özellikle Saddam Hüseyin yönetiminde ana okullarından başlayarak her
kademedeki eğitim kurumunda, Ba’s Partisinin yan kolu olan çeşitli öğrenci kuruluşlarında
ve gençlik merkezlerinde Arap ırkçılığını genç beyinlere işleyen marşlarla, sloganlarla
bir cenderenin içine sokulmuşlardır. Kısacası, Ba’s rejiminde eğitim tam anlamıyla bir
Araplaştırma ve ırkçılık politikası aracı hâline getirilmiştir. O yıllarda Irak hükûmeti bu türlü
uygulamalarla yalnızca Türkmenleri hedef almıyordu. Bütün bu yapılanlar bir taraftan Irak’ta
iktidarı perçinlemek diğer taraftan da Arap âleminde Irak’ı lider konumuna yükseltmek gibi
daha farklı gayelere de hizmet ediyordu. Irak’ta Ba’s Partisinin güttüğü ırkçılık politikası
Filistin sorununun Arap âleminin bir “kızıl elma”sı gibi algılanmasına yönelik dış politikanın
hayata geçirilmesinde de önemli bir kozdu.
Ba’s döneminde (19682003-) Irak Türkmenlerinin Türkçe eğitim almalarını engelleyen
yalnızca Irak hükûmeti de değildi. Bu dönemde (70’lerin başında) Kerkük’ü kendi özerk
bölgelerine katmak isteyen Barzani, kendisine bağlı güçleri de Kerkük’e ve ilçelerine
sızdırmış; Kürtlerin göç ederek Türkmen bölgelerine yerleşmelerine yol açmıştır. Bu yayılma
sırasında özellikle Kifri, Hanekin, Karatepe, Kümbetler ve Yayçı’da bulunan Türkmen
okullarında Türkçe eğitime engel olunmuş, Türkmenler huzursuz edilmişlerdir (Şimşir 2004:
179). 1991’de Irak’ın kuzeyinde oluşturulan güvenlik bölgesinde (Erbil, Kifri) ise Türkmenler
o tarihten beri kendi okullarını açarak 5 anaokulu, 11 ilkokul ve 5 lisede Lâtin harfleriyle
Türkçe eğitim-öğretim uygulamasına geçmişler; ancak Türkmenlerin bu kısıtlı uygulamaları
bile milletler arası meşruiyeti olmayan Kürt yönetimi tarafından sınırlandırılmaya çalışılmış,
bu okullarda Kürtçe dersinin de verilmesi istenmiştir (Saatçi 2003: 276).
Bu dönemde Irak Türkmenlerinin bir diğer sıkıntısı da alfabe seçimi olmuştur. Zira, bu Türk
topluluğu, Osmanlı döneminden beri, günlük konuşmalarında kendi yöre ağızını kullanırken
yazıda Türkiye Türkçesini tercih etmiştir. Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra da aynı geleneğe
bağlı kalan Türkmenler, uzun yıllar boyunca edebiyat verimlerini Arap harfleriyle yayımlamış,
zaman zaman elde ettikleri ana diliyle eğitim hakkını da eski yazıyla hayata geçirmişlerdir
(HH 2003: 16; Ercilasun 1993: 113). Irak makamları Türkmenlerin anavatan Türkiye’yle
olan bağını daha sağlam bir şekilde kuracak ve Türkçenin seslerine daha uygun olan Lâtin
alfabesinin yerine Türkmenlere eğitim ve kültür alanında da Arap harflerini dayatmıştır
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(Saatçi 1997: 155). Yalnızca 19641971- yılları arasında Bağdat’taki Türkmen Kardaşlık Ocağı
tarafından yayımlanan Kardaşlık dergisinin bazı sayfaları Lâtin harfleriyle yayımlanabilmiş,
1971 sonlarında ise bu uygulama Irak Tanıtma Bakanlığınca sona erdirilmiştir (ÖS 2011:
22). Irak makamlarının Arap harflerinde ısrar etmesi yukarıda da ifade edildiği gibi, Irak’taki
Türk varlığının Türkiye’yle değil, Orta Asya’yla irtibatlı olduğu tezine dayanıyordu (Saatçi
1996: 229; Hürmüzlü 2003:16; Ertuğrul 2006: 145).
Irak Türkmenlerinin Lâtin harflerini öğrenmesinde en önemli kurum Bağdat’taki Türkiye
Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna bağlı Bağdat ve Kerkük Türk Kültür Merkezleri olmuştur.
19691978- yılları arasında bu merkezlere ve bilhassa Kerkük’teki Türk Kültür Merkezine
büyük bir ilgi gösteren Türkmenler burada hem Lâtin harflerini öğrenmiş hem de Merkez’in
geniş kütüphanesinden ve diğer imkânlarından yararlanarak Türk kültürünü daha yakından
tanıma fırsatı bulmuştur. Denebilir ki Irak’ta Türkmenlere sınırlı bir şekilde verilen Türkçe
eğitim alma hakkı, hiçbir zaman Kerkük ve Bağdat Kültür Merkezlerinin Irak Türkmenlerine
sağlamış olduğu kültürel kazanımlarla mukayese edilemez. Zira, bu merkezlerde o yıllarda
gerçekleştirilen Türkiye’nin millî bayram kutlamaları, Türkçe tiyatro, müzik, film gösterimi
vb. faaliyetler Irak Türkmenleri arasında Türklük duygusunu hep canlı tutmuştur. Ancak,
merkezlerin etkili çalışmaları o günkü Irak hükûmetinin işine gelmemiş; bu merkezlerden,
Bağdat’taki açık tutulsa da Kerkük’teki kapatılmıştır.
Günümüzde Yunus Emre Enstitüsünün, Türkçenin öğretilmesi ve Türk kültürünün yayılması,
sevdirilmesi maksadıyla dünyanın birçok yerinde Kültür Merkezleri açtığını görmekteyiz.
Yakın geçmişte tarafımızdan bu merkeze elektronik ortamda başvuruda bulunulmuş, Enstitü
idaresinin Kerkük’te bir merkez açma gibi bir plânının olup olmadığı sorulmuş, ancak bir
cevap alınamamıştır. Irak Türkmen çocukları günümüzde her ne kadar Türkçeyle eğitim
alma imkânına kavuşmuşlarsa da ileri yaştakilerin Lâtin harflerini öğrenmeleri için Türkçe
kurslarına bugün geçmiştekinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte,
bilhassa Kerkük’te, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bugün yetişkinlere de Latin harflerini
öğretmek için kurslar açmakta ve Türkçenin bu bölgede ayakta kalması sağlanmaktadır.
2003 sonrasında Irak Türkmenlerinin ana diliyle eğitim uygulamalarına ve sorunlarına toplu
bakış ve bazı değerlendirmeler:
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir uzantısı gibi görüldüklerinden, her
devirde Irak Türkmenlerinin varlığı Irak hükûmetlerince görmezden gelinmiş ve Irak’taki
rollerinin her alanda kısıtlanması için türlü yollara başvurulmuştur (Demirci 1990: 52).
Ancak ABD’nin işgali sonunda Irak’ta başlayan yeni dönemle birlikte, Irak Türkmenleri
de kendilerini ifade edecek bazı imkânlar ve ortamlar bulabilmişlerdir. Her şeyden önce,
Irak Türkmenleri, 1975’ten beri gasp edilmiş olan Türkçeyle eğitim alma hakkını uzun bir
aradan sonra, bu dönemde, 2006 Anayasası ile yeniden elde ederek Kerkük, Bağdat, Erbil,
Süleymaniye, Diyalâ, Musul, Telâfer ve Tuzhurmatı’daki (Selâhattin) birçok okulda ana
dilleriyle eğitim veya ana dili öğretimi uygulamalarına başlamışlardır. Bununla birlikte, Irak
Türkmen bölgelerindeki okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretimin önünde daha başka
sıkıntılar ve zorluklar da vardır. Irak Türkmenlerinin bugünkü eğitim sorunları daha ziyade
uygulamadan kaynaklanan sorunlardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
- Ders kitaplarının öğrencilere zamanında ulaşmaması, kaliteli ve yeterli sayıda yardımcı
ders aracının bulunmaması, kapsamlı sözlüklerin ve donanımlı kütüphanelerin bulunmayışı
Irak Türkmen eğitiminin başlıca sorunlarındandır.
- Okul binaları yetersizdir. Aynı binada günün farklı saatlerinde Arapça ve Türkçe
eğitim verilmektedir. Bu yüzden, şümul 9 okullarında Türkçe dersi haftada iki saatle
sınırlandırılmıştır (Anwar 2012: 26). Bundan başka, okul binalarının çoğu eski ve tefrişatı da
yıpranmış durumdadır.
-Ebeveynlerin Türkiye Türkçesine vakıf olmayışları Türkmen eğitimini dolaylı yönden
etkileyen bir sorundur. Bunun yanında, Türkmen öğrencilerin birdenbire Türkiye Türkçesiyle
ve Lâtin harfleriyle eğitim almaya başlamaları da eğitimden alınması beklenen verimi
düşürmektedir (Anwar 2012: 26).
9
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Çatışmaların
devam
ettiği
bölgelerde
Türkmen
aileler
çocuklarını
okula
gönderememektedirler (Anwar 2012: 26). Telafer ve Tuzhurmatı gibi bölgelerde IŞİD’le
mücadele tamamlanmasına rağmen bu ilçelerdeki tahribat bütünüyle giderilememiş, yöre
ahalisi Türkmenler bütünüyle evlerine dönememişlerdir. Bu da Türkçe eğitimin büyük ölçüde
aksamasına sebep olmuştur.
- Irak Türkmen okullarının bir başka sorunu da bilhassa branş öğretmenlerinin Türkiye
Türkçesini ders anlatımında yeterince kullanamamasıdır. Çünkü her ne kadar bölgedeki
insanların ana dili Türkçe olsa da Irak Türkmenleri daha çok Azerbaycan Türkçesine yakın
bir şiveyle konuşurlar. Kaldı ki Türkmen öğretmenler eğitimlerini Arapçayla edinmişlerdir.
Bu lehçe farkı da Türkçe eğitime dolaylı yönden köstek olmaktadır.
- Irak Türkmen eğitimine öğretmen yetiştiren akademik öğretim kurumlarının da bazı
sıkıntıları bulunmaktadır. En başta bu yükseköğretim kurumlarında yeterli sayıda ve
nitelikte öğretim üyesi bulunmamaktadır. Bu yüzden Köysancak’taki (Erbil) üniversitede
bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kapatılmıştır. Erbil Eğitim Enstitüsündeki Türkçe
Eğitimi bölümü ise Kuzey Irak yönetimice lâğvedilmiştir.
- Mevcut Irak hükûmeti Türkmenlerin ana dilleriyle eğitim almalarına şimdilik ses çıkarmasa
da bu hususta ciddi bir destek de vermemektedir. Meselâ, merkezî hükümete bağlı Türkmen
Eğitimi Genel Müdürlüğü kâğıt üzerinde kurulmasına rağmen hâlâ faaliyete geçmemiştir.
- Türkmen esas 10 okullarına giden öğrenci sayısının hâlâ Arapça eğitim veren şümul
okullarına giden öğrenci sayısından az olması da düşündürücüdür. Soruşturmalarımıza
göre, Türkmenlerin önemli bir kısmının, bu okulların geleceğinden kaygılı olduklarını
söyleyebiliriz. Türkmen toplumu içindeki dedikodu ve menfi propagandanın da bu okullara
olan ilgiyi azalttığı bildirilmektedir (Anwar 2012: 26). Nitekim, Bazı Türkmen ailelerinin,
çalışkan çocuklarını daha çok Arapça eğitim veren şümul okullarına gönderdikleri de elde
ettiğimiz bilgiler arasındadır. Bu durum, Türkçe eğitime Türkmen toplumunun yeterince
inandırılmadığının göstergesidir. Bununla birlikte, son iki yılda bu konuda olumlu gelişmeler
de vardır. Türkmen okulları son iki yılda önceki yıllara göre daha fazla öğrenci almıştır.
Bunda 25 Eylül 2017’de gerçekleştirilen gayrımeşru Kürt referandumunun da etkisi vardır.
Teklifler:
- Irak Türkmenleri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye’nin etkili desteğine
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu desteğin kendilerine Irak devletiyle imzalanacak çeşitli
alanlardaki anlaşmalarla etkili bir şekilde verilmesi gereklidir.
- İkili eğitim anlaşmalarıyla Türkiye’de daha fazla Türkmen öğrencinin orta ve yüksek
öğrenim alması sağlanmalıdır.
- Türkiye üniversitelerinde Irak Türkmen eğitimi için belli sayıda öğretmen yetiştirilmeli veya
Irak’ta öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının sürekliliğinin sağlanması için bu
gibi birimlerin, Türkiye’den gönderilecek akademik personelle takviye edilmesi gereklidir.
- Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli Vakfının öncülüğünde, bugüne kadar 800 civarında
Türkmen öğretmen Bilkent Üniversitesinde ve Yunus Emre Enstitüsünde hizmet içi eğitime
alınmıştır. Bu gibi destekleyici hizmetlerin artarak devam etmesi gereklidir.
- Irak’taki Türkçe eğitim müfredatı mutlaka Türk eğitim uzmanlarının da katıldığı
komisyonlarda, pedagojik ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır.
- Türkiye, Irak Türkmen eğitimine araç gereç ve kırtasiye yardımını düzenli ve plânlı bir
şekilde gerçekleştirmelidir.
Sonuç:
2003 yılındaki Amerikan işgalinden sonra, işgalci gücün sömürgeci hesapları doğrultusunda,
Irak’ta yeni bir siyasî yapılanma ortaya çıkmış; Türkmenler de bu süreçten bir ölçüde
faydalanmışlardır. Saddam Hüseyin zamanında tamamen yasaklanmış olan Türkçe eğitim,
1991’den itibaren 36. paralelin kuzeyindeki “güvenli bölge”de, 2003 yılından bu yana
da bütün Türkmeneli’de (Irak’taki Türkmen bölgeleri) uygulanmaya başlanmıştır. Daha
önceki yıllarda bazı sınırlı Türkçe eğitim uygulamalarını Arap harfleriyle gerçekleştirmek
zorunda kalan Irak Türkmenleri her türlü eğitim ve kültür faaliyetlerinde bugün artık

Lâtin harflerini kullanmaktadırlar. Bu durum Türkmenlerin millî kimliklerinin korunması
yolunda önemli bir kazanımdır. Ancak Türkçe eğitimin, Irak gibi resmî dili Arapça 11 olan
bir devlet bünyesinde ne derece sürdürülebileceği de ayrı bir sorundur. Nitekim, Irak’taki
Türkçe eğitim her ne kadar Irak mevzuatı içinde yerini bulmuşsa da Irak devletince yeterli
ölçüde desteklenmemektedir. Zaten, Irak’tan bu eğitim uygulamasını benimsemesini ve
desteklemesini beklemek de hayalcilik olur. Buna rağmen, Türkmenlerin bu kazanımlarından
feragat etmeleri söz konusu değildir. Zira, Irak’taki diğer kavmiyetler de bugün aynı hakları
hem de ziyadesiyle kullanmaktadırlar. Hatta, Irak Kürtleri dünyaca resmen tanınmasa
da bir devlet yapılanmasını dahi gerçekleştirmiş; okullarında Irak’ın diğer bölgelerine
göre bambaşka bir tarih dersi bile okutmaktadırlar. Böylesi bir ortamda Türkmenlerin de
elde ettikleri eğitim ve kültür haklarının ne derece önemli ve vazgeçilmez olduğu daha
iyi anlaşılmaktadır. Ancak şurası da bilinmelidir ki Irak’ın, bugün içinde bulunduğu durum
(çok dilli eğitim ve federalizm) eğitimcilik ve devlet idaresi bakımlarından ideal değildir. Bu
yapılanma ve işleyiş içindeki Irak gün gün siyasî bir parçalanmaya doğru sürüklenirken Irak
toplumunun dokusu da zedelenmekte, bu ülkede eskiden beri kavmiyetler ve mezhepler
arasında var olan çekişmeler, husumetler gittikçe derinleşmektedir. Oysa bir devletin
temel varlığı olan milletin fertleri arasında dil, din, ortak tarih şuuru gibi müşterek manevî
değerlerin kaim olması ve bunların süreklilik arz etmesi o devletin ayakta kalmasının en
önemli şartıdır. Bu da hem resmî işlemlerde hem de eğitimde ortak ve tek bir dilin kabul
edilmesiyle mümkündür. Bu gelişmeler ışığında istikbale bakıldığında Irak’ın bu sorunlarla
emin bir geleceğe taşınması şüpheli gözükmektedir. Türkmenler de bundan sonraki
gelişmelerden mutlaka etkileneceklerdir.
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Nesimi-zade Hulûsi-i Bitlisi’nin
Matem Adlı Eseri ve Kerkük ile
İlişkisi
Hulûsî-i Bitlisi, Bitlis’in yetiştirdiği önemli
şahsiyetlerden biridir. Aktürk soyadıy-la da
tanınan Nesimi-zade oğulları ailesindendir.
Dindar, hukukçu ve büyük bir şairdi. 1881
yılında Bitlis’te dünyaya gözlerini açmıştır.
1967’de 86 yaşındayken Ankara’da vefat
etmiştir. Belli bir süre Ağır Caza Mahkemesi
başkanlığında görev almıştır. Emek-liye
ayrıldıktan sonra Ankara’da uzun bir süre
avukat olarak çalışmıştır. Nur cemaati kurucu
lideri olarak bilinen ve yazmış olduğu eser ve
düşüncelerinden ötürü birkaç defa tutuklanan
hemşeri Bediüzzaman Sait Nursî’nin (18781960) son dönemlerde avukatlı-ğını yapmıştır.
Ve onunla ilgili bir hatırasını 1948 Afyon
Mahkemesi Layihasında şöyle anlatmıştır:
“Tahir Paşanın yanında bulunduğum yıllarda
bir gün bir ilim meclisinde Tahir Paşa, Maliki
mezhebine ilişmek kastiyle” Kelb/ köpek”
hınzır gibi necis mi, değil mi? diye sordu.
Molla Sait de: Maliki mezhebinde kelb tahirdir,
fakat Tahir kelb değildir» diye cevap verdi» . 1
Ayrıca Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisinde
Bediüzzaman’la ilgili müdafaa ma-hiyetinde
makaleler yayınlamıştır.
Bediüzzaman’la
ilgili iki şiiri de vardır. Biri 27 Ekim 1950
tarihli Büyük Doğu dergisinde, diğeri ise
Bediüzzaman’ın vefatı üzere Hilal dergi-sinde
yazdığı mersiyedir. Bu mersiyeyi «Kalender
Asri» imzasıyla yazmıştır. Mensur, Mesut
ve Neşet adlarında üç oğlu olmuştur. 2
Şiirlerini çoğunlukla «Ehli Sünnet», «Bü-yük
3
Doğu»,»Sönmez»
dergileriyle Kerkük’te
çıkarılan «Havadis» ve «Maarif» gibi ga-zete
ve dergilerde yayımlamıştır.
Hulûsî-i Bitlisi’nin bir kaç basılı eseri
bulunmaktadır. Bu eserler şunlardır:
1- Elvah-î Seb’a (Kerkük, Sanayi Matbaası,
(1331 R/1915 M.)
2- Miftah-î Hakikat (Kerkük, Sanayi Mektebi

avukatının yazdığı ağıt. Risale Haber sitesi

Matbaası (1329 R /1914 M)
3- Matem (Kerkük, Sanayi Mektebi Matbaası
(1329 R /1914 M)
Terkib-i Bend (Ali Şükrü Matbaası, Ankara,
1339 R/1923 M)
4- Haklı Sözler ???
5- Cihanşümul Sözler veya Felsefi Vecizeler..
???
6- Dumanlı İman (Kanaat basımevi, Ankara,
1952) 4
Bu eserlerden ilk üç tanesi Kerkük’te Sanayi
Mektebi matbaasında basılmıştır.
«Elvah-ı Seb’a» manzum ve mensur bir
eserdir. Rumi 1331(1915 M.) tarihini taşımaktadır. Yazar eserinin adını «Seb’a
Semavât» ayetinden aldığını, eser için önsöz
niteliğinde yazmış olduğu «Sebebi Tahrir»
başlıklı bir yazıda bildirmektedir. Eser bu
ön sözden başka, «tufuliyet», «sabavet»,
«şebabet» «izdivaç»
«aile ve insaniyet»
konulu bö-lümlerden oluşmaktadır. Eser için
Erbilli şair Abdürrezzak Ağa yedi beyitlik,
sanat ba-kımından parlak bir takriz yazmıştır.
Şair, kendi divanına almış olduğu bu takrizin
ilk beyitlerinde eser ve eserin yazarını şu
beyitlerle övmektedir:
Bu Levha-î Seb’a hele bir taze eserdir

3

4

1

Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi (Necmettin

Şahiner), Nesil yayınları, 2013
2

Ahmet Bilgi (12 Şubat 2018) Said Nursi vefat edince
Hulusi Bitlisi Aktürk: yazar profili, IDP (İslamcı Dergiler

Projesi) sitesi
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basılmamış diğer bir esri de bulunduğu söylenmek-tedir.

Bir bahr-î maarif gibidir, dolu güherdir
**
Telifine pek himmet ediptir bu Hulusî
Hem nazımda hem nesirde erbab-î hünerdir
**
«Müftah-ı Hakikat» ise Türkçe uzun bir şiir
içermektedir. Yirmi dört sayfadan oluşan
bu eser Rumî 1329 (1914 M) tarihinde
basılmıştır. Kerkük’te çıkan Havadis gazetesinin 24 Şubat 1329 (9 Mart 1914) tarihli
sayısında üç kuruşa satıldığı ilan edilmiş-tir.
Bazı kaynaklardan, bu eserin daha önceleri
de, Rumi 1326 (1910 M) tarihinde, San’a
şehrinin San’a matbaasında basılmış olduğu
öğrenilmektedir.
Nesimi-zade Hulûsi-i Bitlisi’nin elimizde
bulunan «Matem» eseri ise, on altı ya-şında
iken vereme tutularak vefat eden kardeşi
için mesnevi tarzında yazmış olduğu uzun bir
şiir ile bu olayın tarihini düşürdüğü «Levha-î
Kabir» başlıklı sekiz mısradan oluşan bir
ağıt içermektedir. Bunun yanı sıra, eserde,
kardeşinin ölümünden müteessir olarak bir
yıl sora vefat eden annesi için bir diğer ağıt
ve şairin evlenmesinde «bir mu-kaddime
hazırlayan» büyük kardeşi Muhyittin Suphi
efendiye armağan ettiği «Haclegâh» 5 adında
bir şiir bulunmaktadır. Bu şiirleri neden
ayni eserde bir araya getirdiğini bildirmek
amacıyla, ayrıca, her biri için birkaç satırlık
bir giriş yapmıştır. «Matem» şiiri için
yazdığı «Mukaddimeyi Matem» de şunları
söylemektedir:
«on altı yaşında iken vereme tutulan küçük
biraderim Abdülgani’nin ah ve eninine
karıştırılmış, zamiri ateş-i matemle terkip
edilmiş, bazı hazin feryatlardan ibaret olan
bu eser-i naçiz, her kesin istediği gibi, icadına
kalkıştığı tarz-î cedit Efrenc’e muvafık olmadığı cihetle o zümreden tanıyan erbabı edep
nazarında eser denecek mahiyeti haiz değilse
de, ibret ve intibahı davet ve bilhassa tabiatın
sevdasına tebaiyet fikriyle yazıldığı için pek
de ehemmiyetsiz değildir. Ne ise biraderin
üç yüz yirmi üç (1323 R) senesi Mar-tının
onuncu pazar gecesi, saat sekize doğru fenazar mezelletten gül-saray ebedi-yete çekildi,
gitti. Erbabı maarifin lisan-î rahmetle fatihe
huvan olmalarını niyaz ede-rim.. «
«Matem» 124 beyitten oluşmakta ve şu
mısralarla başlamaktadır:
Neler halk eylemiş hallak-î matem
Felekle oynadım «satranç»-î matem
Ve şiirin ortasına doğru, kardeşinin son
5

Haclegâh: gelin odası, gerdek odası

dakikalarda ölümle vermiş olduğu mücadeleyi tasvir ederek şunları söylemektir:
Basur, bâtnında bir bir yara açtı
Ağızdan kanları meydana saçtı
Bir uçtan öksürük geldi, sarıştı
Zayıf cisme hemen geldi karıştı
Gece kaimdi, gündüzleri de saim
«Dîlîm» derdi, figan eylerdi daim
Ne çok korkardı o masum ölümden
Ne çok korkardı o mağmum ölümden
***
Çağırdı, maderimle ben de gittim
Gece saat üçünde dinle nettim
Dedim yatsın n’olur birkaç dakika
Dedi şaştım senin aklı dakika
Düşer mi hâka meyve olmayınca
Yatar mı bir mariz ta ölmeyince
Biz ondan yatmak istirham ederken
«Nasılsın» yollu isti’lam ederken
Dedi yatmak diler ruhum bu demde
Ne çare kalmışım cah u veremde
***
O dem ki, şebde, saat oldu altı
Cihanı sardı müthiş bir karaltı
Dedi: artık benim yoktur mecalim
Tükendi rahatım erdi zevalim
Hani kardeşlerim gelsin, görünsün
Annem de, setreyi sabra bürünsün
Nihayet geldi ihvanın tamamı
Olurken muntazır hükmü izamı
Yene ki tuttular kolundan
Ayırdılar felaketli kelamdan
Rakık kalbim o dem etti tahaccür
Mematin etmedim asla tefekkür
***
Evet bir kuş gibi ruh verdi masum
Halas oldu fenadan gitti masum
Bütün beyit ehli figan eyliyordu
Bu aciz hali seyran eyliyordu
***
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Eserde ikinci şiir olan «Levha-ı Kabir»de
şair, kardeşinin ölüm tarihini alfabe hesabiyle 1325 H (1323 R /1907M) 6 olarak
göstermektedir:
Ah kardeşim firakın dilde açtı yaralar
Dağdar-ı hasret oldum hep kesildi çareler
Pek metin bir genç iken gittin cihandan dert
ile
Çok mudur giyse senin ye’sinle mader karalar
Vurdum olsun «kûllü hâyyin zâik-ün kas-elfena»
İbret alsın mesleğimden minkedir biçareler
Tarihin mi’cam hesap ettikçe ihvan ağlasın
Çeşm-i zarım ağlıyor, derdin ciğerler pareler
 (صفر الخري//)جشم زارم أغاليور دردن جكرلر باره لر
Eserde, müseddes tarzıyla yazılan üçüncü
şiirin başında şair, şu satırları not olarak
düşürmüş bulunmaktadır:
«Matem’den müstaban olduğu / görüldüğü
/ üzere kardeşimin vefatında hayatta
bulunarak bir dakika teessürden halî olmayan
ve validemin, biraderden bir sene sonra
vefatında hazır bulunmadım. Yirmi sene
kadar pedersiz, gaileli bir ailenin intizam-ı
umur ve huzurunda gösterdiği harikayı
şefkat-karene ve âdete tedebir-i merdane
izahtan müstağnidir. Ancak bir nişaneyi
teessür olmak üzere diyebilirim ki...». Şair
teessürünü şu şekilde ifade etmektedir:
Çeşm-i hâzinim kan ile çoktan beri coşan idi
Zira ki, mecruh ıl füât bir hastaya giryan idi
Ol hasta um-ı müşfikim gitti cihandan dert ile
Hayfa ki, evden dur olan cismim dile zindan
idi
Geldim de gördüm validem gitmiş bu ibretkahtan
Rüya mıydı, hülya mıydı, bilmem nasıl nisyan
idi.
***
«Matem»in içerdiği son şiir «Haclegah»
adında olduğunu az önce belirtmiştik. Bu
şiiri şair, Kerkük’te bir ara genel savcılık
görevinde bulunan büyük kardeşlerinden
Mahyittin Suphi efendiye ithaf etmiş ve bunun
nedenlerini şu satırlarla açıklamıştır:
«Müteveffa biraderimden sonra iftirak-î
ebedîsiyle nalân ve giyran olduğum vali-de,
hâlâ hayatta iken teehhülüm –evlenmem- için
çokça sai ettiyse de -çalıştıysa da- hu-sul-i
emeli müyesser olmadı. Nihayet bir aralık
6
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Bizim tarafımızdan bu tarihleri göstermekten amaç,

Kerkük müddei umumiliğine giden ai-lemizin
medar-î
iftiharı
büyük
biraderlerimden
Mahyittin Suphi Efendi, zaman farkında
teehhülüme bir mukaddime hazırladı. Bil-ahire –sonunda- gıyabında tefriş edilen
me-serretli haclegah, Yad-î mâzi tesiriyle
hatimeyi Matem olmaktan kurtulamadı»
Şair bu satırlarla bize bu «Haclegah»
şiirini neden Matem eserine aldığını açıklamakla birlikte, on altı yaşındaki kardeşinin
vefatından sonra, annesinin ısrarla talep etmesine karşı evlenmediğini ve daha sonra
ailenin övünç kaynağı olan büyük kardeşi
Muhyittin Suphi efendinin bu iş için yapmış
olduğu ön hazırlıklarla evlendiğini bildirmektedir. Ön hazırlığı yapan büyük kardeşi,
Kerkük’e genel savcılığa atandığı için bu
evlenmek töreninde bulunmadığını, yani
törenin gıyabında yapıldığını söylemektedir.
Şiirde aynen bu ifadeler dile getirilmektedir:
Genç iken âlemi ibretle temaşada idim
Surete bakmayarak siret-i manada idim
Gâhî dağda, gâhî bağda, gâhî sahrada idim
Gâhî mecnun gibi Leyla ile devada idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim» 7
***
O zamanla ki peder mülkü fenadan gitti
Beni ihvanım ile valideme terk etti
Geçti günler aradan, hal-i şebabet bitti
Pederi yâd ederek, madere dil-dade idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»

***
Validem okşar idi vakti teessürde beni
İstiyormuş koymasın hal-i tahâyyürde beni
Firkatinde yok idim, koydu tahassürde beni
Ben meğer gaflet ile âlem-i rüyada idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Çok zaman sa’i ederek cevahir na-şadım ile
Dert dünyası tahayyül idi abadım ile
Ruh verirken bile uğraşmış idi adım ile
Validem ölmez imiş fikriyle hülyada idin
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Olmuyor yum-î meserret kederden hali
Yâda gelmiş, geliyor validenin her hali
İhtiyarımla değil hame bu şeb sevdalı
Çünkü ben seyir ü seyahat gibi sevdada idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Vatan ve milletimin namını ibka derdi
Yalnız bir beni mi, inletiyor her ferdi
Herkesi ağlatıyor aileler, namerdi
İşte bu derd ü tahayyür ile tenhada idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Hükmü vidan ile esrarımı izhar-î bedel
Def ve ahenk ile ezvakımı eş’ara bedel
Yıkılan gölümü ihya ile imara bedel
Gözlerimden dökülen dürerleri ihfada idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Gerçi mesut olamaz kimse deni’ dünyada
Ben bu hikmetle zifaf ister idim ukbada
«Hacle»ye girmeden evvelki gece rüyada
Elini ver öpeyim söylüyor âmâda idim
«Ağlarım, ağlarım ol vakte ki azade idim»
***
Şairin bu üç şiir kitabının Kerkük Sanayi
Mektebinde basıldığını gördüğümüz gi-bi,
Kerkük’te çıkan gazete ve dergilerde de
sürekli olarak şiirler yayımladığını görmekteyiz. Rahmetli hocamız üstat Ata Terzibaşı,
Kerkük’te 1911- 1918 tarihleri arasında çıkarılan Havadis gazetesinde Hulûsî-i Bitlisi’yi
manzum eserler yayımlayanlar arasında
göstermektedir . 8 Yine Kerkük’te çıkarılan
«Maarif» dergisinin elimiz altında bulunan
sayılarının birçoğunda şiirler yayımlamış
olduğuna vakıf oluyoruz. Bu şiir arasında
«Terkibi Bent» adlı şiiri, uzun bir şiir olduğu
için birkaç sayıda üt üste yayımlanmıştır . 9
İkinci sayıdan başlayarak yayımlanan bu şiir,

yukarıdaki paragrafta şair kardeşinin vefat tarihinin 1323

7

olarak

ileri

mısraı şair, Trabzon idare meclisinin baş katibi Bitlisli Şeyh

8

gelmektedir. Birinci tarih Hicri ikinci tarih Rumî’dir. İki tarih de

Hakkı Efendiden almış olduğunu, şiirin sonunda bir dip notta

yayınlar, sayfa: 60

birbirine mutabıktır.

bildirmektedir.

9

gösterirken

burada

1325

göstermesinden

Tırnak arasına alınan ve şiirde boyu boyu tekrarlanan bu

şu satırlarla okurlara takdim olunmuştur:
«Bitlis vilayeti istintak müddei umumisi
başkâtibi eşrafından şair-i hâkim; Nesimi-i
zade Hulûsi beyefendinin zade-i tab’ / doğal
yetenekli/ edibaneleri olan on iki bentten
ibaret işbu –Terkibi Bendi- peyderpey / art
arda / derc-i tezyin-i sahaif eyliyoruz».
Terkibi Bent şiiri aşağıya aldığımız mısralarla
başlamaktadır:
Dert ehli bilir kadrini hengâm şifanın
Bi-derde müshil görünür hükmü cefanın
Perhiz edilen hastaya semdir yemek, içmek,
Reyince beşer razı değil şer ü kazaya
Dafi’ eylemez kastini amma ki kazanın
Her zan olunan hayrın içinde nice şerri
Şerrinde de çok zahir olur hayrı Huda’nın
Şer’an kesilen baş bize ibretli hayattır
Fermanına tevfik ile sultan-ı zamanın
***
Hulûsî-i Bitlisi bu şiirini daha sonra, yine
«Mukaddimeli Terkib-i Bend» adı altında kitaplaştırarak, Ankara’da Ali Şükrü
Matbaasında 1339 R/1923 M yılında bastırmıştır. Kitap 31 sayfadan oluşmaktadır.
Bu kitap ve şiirlerin Kerkük’te yayımlanmış
olası, Hulûsî-i Bitlisi’nin Kerkük’le samimi
bir ilişki içersinde olduğunu ve Kerkük’ün
edebiyat çevresince yakından tanın-dığını,
hatta bu çevrede saygın bir yere sahip
olduğunu göstermektedir. Bu konuda «ailesinin medar-î iftiharı» olarak betimlediği
büyük kardeşlerinden Muhyittin Suphi efendinin de etkin bir şekilde emeği geçmiş
olduğunu düşünebiliriz. Çünkü o, Kerkük’te
bir ara genel savcılık görevinde bulunmuş,
yani Kerkük’te yaşamıştır. Bu sırada, edebiyat
çevresini yakından tanımış ve kardeşi Hulûsî-i
Bitlisi’yi bu çevreye, eser leri yoluyla tanıtmayı sağlamakta az çok çabayı harcadığını
tahminen söyleyebiliriz. Fakat Hulûsî-i Bitlisi
kendisi, Kerkük’e gelmiş mi, gelmemiş
mi? Kerkük edebiyatçıları ile direkt olarak
temasa girmiş mi, ilişki içerisinde olmuş
mu? Şu ana kadar elimiz altında bulunan kaynaklardan bunu kestirmek mümkün olamadı.
Gelecekte, bu konuda yeni bilgilerin ortaya
çıkabileceğine ve Hulûsî-i Bitlisi ile Kerkük
arasındaki ilişkinin hangi köklere dayandığını, neden ve niçin şiirlerini en fazla Kerkük
gazete ve dergilerinde yayımladığını öğrenebileceğimize inanıyorum..
17 Eylül 2018

Ata Tezibaşı (2005) Kerkük Matbuat Tarihi, Kerkük vakfı
Maarif dergisi (1331 H./1329 R.) sayı; 2, 3, 4, 5 ve 7.
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Sigara, İçki ve Uyuşturucu ile
Mankurtlaştırmak
İngiliz casusu Prof. Arminius Vambery (18311913), Macar asıllı bir Türkolog olup, İkinci
Abdülhamid’e mi, İngilizlere mi, Macarlara
mı, Siyonistlere mi, kendine mi hizmet ettiği
belli olmayan esrarengiz bir adamdır. 1863
yılında sahte bir Türk dervişi kılığına girerek
Orta Asya’ya bir gezi düzenler. O dönem
Türkistan Türklerinin hayatları hakkında
epeyce bilgi toplar. Rus Çarlığının işgaline
uğrayan Türkmen oymaklarını karış karış
gezer.
Mim Kemal Öke, Vambery’nin bu Orta Asya
seyahatiyle ilgili bir çalışmasında şu bölüme
yer verir:
“Hiyve Hanı, hacı kafilesinin bütün yolculuk
eksikliklerini
tamamlattırmıştı.
Buhara
yoluna düşen Vambery ve arkadaşları
cennet kadar güzel bahçelerden geçerek,
Orta Asya içlerine doğru ilerliyorlardı. Yol
üzerinde çilehanelere rastlayan Vambery,
bu tekkelerde Müslüman Türk âlimlerinin
afyon illetinin pençesine düştüklerini
görünce üzülmekten kendini alamamıştır.
Bir yüzyıl sonra dini kitlelerin afyonu olarak
değerlendirecek Sovyet halefleri gibi Türk
Orta Asya’sına hâkim olmak isteyen Rus
Çarlığının emperyalist siyasetlerinin bir
yöntemi de afyon alışkanlığını Türk âlimleri
arasında yaygınlaştırarak, Türklerin fikrî
gelişimini önlemek, onları kitlevî intihara
teşvik etmekti.
Arkadaşı Hacı Bilal ona afyon iptilasının
Hanların sarayına ve ordu saflarına
girdiğini, afyonu tanımadan önce Hokand
Hanlığının atlıları Ruslara açtırmazken,
bu alışkanlıktan sonra Rusların üstün
geldiklerini söylemişti. Rusların Balkanlarda
ülkesi Macaristan ve Ortadoğu-Orta Asya
kuşağında dostu Türkler hakkında beslediği
emelleri bizzat gördükten sonra amansız bir
Rus düşmanı olan Vambery, hatıralarında iç
burukluğu ile Rusların Türkistan’da bu kötü
âdetleri yaymak için giriştikleri propaganda
ve gayretleri görünce insanlık namına ne
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kadar üzüldüğünü kaydedecektir.”
Bu alıntıdan anlıyoruz ki emperyalist bir
ülke olan Çarlık Rusyası, Türkleri esir alıp
sömürgeleştirebilmek, yurtlarına hâkim
olup ellerinde ne var ne yoksa alarak
onları sürüm sürüm süründürmek için
mankurtlaştırma yöntemlerinden biri olan
uyuşturucuyu devreye sokmuş.
Türkler düşünemesin, uyanmasın, diri
durmasın, etraflarında ne olup bittiğini
anlamasınlar
diye
afyona
alıştırmış.
Özellikle de afyonu Han saraylarına
sokarak yöneticileri, ordu saflarına sokarak
askerleri ve medreselere sokarak âlimleri
uyuşturucuya alıştırarak Türk milletini
beyninden vurmuştur. Yöneticisi, bilim
adamı ve askeri uyuşturulmuş bir millet,
millet olmaktan çıkıp kolayca Ruslar
tarafından esir edilebilmiştir.
Bugün
de
milletimiz
üzerinde
Batı
emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin aynı
oyunu oynadıklarını görüyoruz. Maalesef
insanımız sigaraya, içkiye ve uyuşturucu
madde kullanımına alıştırılmaktadır. Bu
planlı bir proje olarak uygulanmaktadır.
Dünyanın en çok sigara içen milletiyiz.
Birinci olduğumuz tek saha bu. Asgari
1 Dr. Mim Kemal Öke, İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery’nin
Gizli Raporlarında II. Abdülhamid ve Dönemi, Üçdal Neşriyat,
İstanbul 1983, s.24

ücretle çalışan bir işçi, maaşının üçte
birini sigaraya vermektedir.
Sigara
içmekten
insanımızın
cildi
bozulmuş, dişleri sapsarı olmuş, ciğerleri
mahvolmuştur. Kendini mahvettiği gibi
çoluk çocuğunu da çürütmüştür. İçki
ve uyuşturucu kullanımı da maalesef
ilkokullara
kadar
inmiş
durumda.
Uyuşturucu çeteleri, okulların çevresine
mevzilenmiş vaziyettedir. Dünyada Türk
imgesi, maalesef sigara içen adam olarak
algılanmaktadır. Sanki millet olarak tek
bariz vasfımız, habire pofur pofur sigara
içmek şeklindedir.
Sigara ve içki içmek, cahil halk arasında
kişinin erkekliğini ispatlama ve reşit
olma alameti olarak görülmekte ve erkek
çocukları özellikle teşvik edilmektedir.
Sigara ve içki içmeyene adam ve erkek
gözüyle
bakılmamaktadır.
Sadece
halk arasında değil; sözüm ona bilim,
sanat, kültür, siyaset çevrelerinde de
içki içmeyen adam, uzun süre gerici,
irticacı,
köylü,
ilkel,
medeniyetsiz
olarak suçlanmış ve aşağılanmıştır.
Bütün bunlar emperyalizmin milletimizi
mankurtlaştırma
projelerinin
bir
parçasıdır.
Batı emperyalizmi, kendi ülkelerinde
sigarayı, içkiyi, uyuşturucuyu kaldırmak
için onca çaba sarf ederken, bizde
bunları teşvik ediyor, kurumsal düzeyde
kolaylıklar getiriyor, âdeta gizli gizli
yayılmasını sağlayıcı zeminler hazırlıyor.
O hâlde Batı emperyalizmine karşı
vatanını, milletini, dinini, dilini koruma
durumunda olan Türk milleti, bir
seferberlik başlatarak sigarayı, içkiyi
ve uyuşturucuyu tamamen yok edinceye
kadar kararlı bir duruş göstermeli ve
gayretli bir çaba sarf etmelidir.
Sigarayla, içkiyle, uyuşturucu ile ciğerini
çürütmüş adam savaşamaz; teslim olur.
Batı emperyalizminin istediği Türk, böyle
bir Türk’tür.
Bize ise ciğeri sağlam Türk lazım.

Soranımız

Casım Babaoğlu

Bu yurda bu toprağa vermüşük kurban canımız
Korkumuz yoktur akarsa damla damla kanımız
Savaş meydanına girdük sine kalkan iderük
Düşman ateşi yandırmaz tanrıya inanımız
Toplanıp dursak karşıda aramız acılmaz
Bir millet ki bir dilimiz her zaman dermanımız
Atadan kalan taş duvar muhebbetli sohbetli
Yazı soguk kışı sıcak güzeldi eyvanımız
Mevlanın adı zikrimiz bütün gönüller birdir
Şehitler cennete girip hakk için kurbanımız
Dil türkmen ana türkmen kan tükmüşük vatan uçun
Telafer’den Mendeli’ye hepsi türkmanıstanımız
Terki vatan olmuşuk uzak illere süründük
Halık bilir din oğrunca olmuştu hicratımız
Biz halleden başladuk yemedük haram lukmanı
Biz nasıl haram yiyek haram yemez hayvanımız
Gettiler kamil olanlar irfan kapısı bağlandı
Milletim göze yormılar ölüptü cıvanlarımız
Gözümüz yolları bekler açılır gülstanlar
Bitecek bu kara günler gelirde sultanımız
BABA OĞLU yorma kendin çok insan düştü gözden
Hoşluğa gelmezdi arif olmasa soranımız
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Ortaçağda Kerkük-Musul
Havalisinde Ahilik ve Günümüze
Etkileri
Özet
Ortaçağda
Irak
coğrafyasında
fütüvvet
anlayışı Abbasi Hilafetiyle başlamış, Selçuklu
hâkimiyeti
sayesinde
gelişmiş
ve
KerkükMusul havalisinde yaşayan Türkmen halkın
kültürüyle bütünleşerek, Ahi teşkilatının özünü
oluşturmuştur. Selçuklulardan bu yana Türk ahlak
ve erdemlerinin mesleki eğitimle birleştiği bu
oluşum, bütün Türk-İslam coğrafyasında olduğu
gibi Kerkük-Musul bölgesinde de etkili olmuştur.
Mesleklerin adlarını taşıyan Türkmen oymakları
ve mahalleler ile köylerde varlığını sürdüren
meslek erbapları ve şehir merkezlerindeki
çarşılar bu bölgede Türk kültürünün egemen
olduğunu göstermektedir. Gerek bölgeye uğrayan
seyyahların seyahatnameleri, gerekse Osmanlı
döneminde Kerkük ve Musul’un sosyo-ekonomik
yapısını ihtiva eden tahrir defterleri ve muhtelif
arşiv belgeleri bize bu konuda çok önemli bilgiler
vermektedir. Bilhassa debbağ, küzeci (çömlekçi),
neccar (marangoz), demirci, terzi, kazancı gibi meslek kollarının hangi yerleşim yerlerinde
bulunduğunu bu kayıtlardan öğrenmekteyiz. Yerli Türkmen ahali bugün bile yaşam tarzını
ve aile unvanlarını atalarının meslekleriyle ifade etmektedir. Özellikle Kerkük’te bugün
işleyişini sürdüren çarşılar ve usta-çırak ekolüyle devam ettirilen meslekler Ahiliğin
bölgede halen yaşadığını kanıtlar niteliktedir. Halkın günlük yaşamında önemli bir yere
sahip olan tarihi çarşılar, Kerkük-Musul bölgesinde ticari hayatın canlılığı üzerinde
büyük etkiye sahiptir. Şehircilik anlayışında da halen Selçuklu ve Osmanlı şehirlerindeki
gibi çarşıyı merkez alan yapı korunmuştur. Aynı zamanda Ortaçağdan günümüze kadar
muhafaza edilen Ahilik geleneği, bölge halkının üretkenliğinin devamını ve iş hayatındaki
güvenini sağlamakla birlikte Türkmen harsının yaşatılmasında önemli rol oynamıştır.
Anahtar Sözcükler: Ahilik, Türkmen, Kerkük, Musul, meslek
Abstract
In the Middle Ages, the understanding of futuwwa began with the Abbasi Caliphate,
developed thanks to the Seljuk domination and Turkmen people living in Kirkuk-Mosul
air became integrated with the culture and formed the nature of the Akhi organization.
Since the Seljuks, Turkish morality and virtues have been combined with vocational
education, and this formation has been effective in the Kirkuk-Mosul region as it is in the
whole Turk-Islamic geography. The Turkmen tribes carrying the names of the professions
and the merchants and the merchants who carried on their existence in the villages,
and the bazaars in the city centers show that the Turkish culture is dominant in this
region. The travelnames of the travelers who came to the region, the detailed cadastral
registers containing the socio-economic structure of Kirkuk and Mosul and various
archival documents in the Ottoman period give us very important information in this
1 İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
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regard. In particular, we learn from the records where the occupational branches such
as tanner, potter, carpenter, blacksmith, tailor, coppersmith are located. Even today, the
native Turkmen people express their lifestyle and family titles with the professions of
their ancestors. Especially in Kirkuk, the bazaars that continue to function today and
the professions that continue with the master-apprentice school are evidence that the
Akhism is still in the region. Historical bazaars, which have an important place in the
daily life of the people, have great influence on the vitality of commercial life in KirkukMosul region. In the concept of urbanism, as in the Seljuk and Ottoman cities, the bazaar
centered structure was preserved. At the same time, the Tradition of Akhism, which has
been preserved from the Medievals to the present day, has played an important role in
maintaining the Turkmen culture with the continuation of the productivity of the people of
the region and the confidence in business life.
Keywords: Akhism, Turkman, Kirkuk, Mosul, proffesion
Giriş
Irak, yüzyıllardır bulunduğu coğrafi konum itibariyle önemli bir ticaret merkezidir. Bağdat’ın
bulunduğu yol güzergâhı, Irak’ın kuzeyinin Ortaçağ boyunca hem ticari hem ilmi açıdan
önemli rol oynamasını sağlamıştır. Özellikle Abbasi Halifesi Nasır Li-Dinillah döneminde
Musul-Bağdat arasındaki bölge fütüvvetin yayılma alanı olmuş, bilhassa Horasan civarından
gelen Türk mutasavvıfların da etkisiyle Ahi teşkilatı varlığını yüzyıllarca sürdürmüştür. Türk
nüfusun yoğun olduğu Musul ve Erbil, Türk atabeylikleri Zengiler ve Begteginliler döneminde
önemli ticaret merkezi olmuştur. Türkmen ahalinin fütüvvet teşkilatını, zaviyelerde mesleki
eğitim ve Türk-İslam ahlakıyla şekillendirmesi ve hatta Bektaşi tekkelerinin Ahilik ile olan
ilişkisi bu bölgede Türk kültürünü egemen kılmıştır. Fütüvvet, ilk başta “ayyar” adıyla
Araplar tarafından başıbozuk gençlerin hizaya sokulması için ortaya çıkarılmış bir kurum
olmakla birlikte, Abbasiler döneminde Türkmen halk milli değerleri ve dini inançlarıyla
harmanlayarak Anadolu ve Azerbaycan’daki Ahilik geleneğini korumuş, Irak’ta Osmanlı’nın
son dönemlerine ve hatta günümüze kadar yaşatmıştır. (Anadol 1991: 28-) Bölgede
meslekler ve çarşılar hakkındaki erken döneme ait bilgileri ekseriyetle seyahatnameler
ve coğrafya kitaplarından edinmekteyiz. Kerkük-Musul havalisinin sosyo-kültürel yapısına
dair ayrıntılı bilgileri Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bağdat’ın fethedilmesinden
sonra ediniyoruz. El-Kerh, Kerhini ve Kayyare gibi adlarla anılan Kerkük bu dönemden
sonra büyük önem kazanmış, tıpkı Musul gibi büyük çarşıları ile ticaretin kalbinin attığı
şehirlerden biri olmuştur. (Pamukçu 2001: 2) Genel olarak Türkmenlerin yoğun yaşadığı
bölgelerde Türkmen oymakları ve aileleri de meslek adlarıyla anılmaya başlamıştır. Musul
ve Kerkük bu öneminin yanı sıra Ahi teşkilatının etkilerini günümüze kadar devam ettirmiş,
bu durum özellikle Türkmen halkın günlük yaşamına sirayet etmiştir.
A. Abbasi Halifeliğinden Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Kerkük-Musul Bölgesinde Fütüvvet
ve Ahilik
Bağdat merkezli Abbasi Halifeliği, bölgenin sahip olduğu zenginliklerin kullanılmasında
ve fütüvvet teşkilatının yayılmasında büyük rol oynamıştır. Sünni İslam’ın temsilcisi olan
Abbasiler, Türklerin devlet kadrolarında etkin olmasıyla birlikte Irak coğrafyasında hem
mesleki hem toplumsal açıdan istikrarı sağlayabilmişlerdir. Fakat şatır veya ayyar adıyla
bilinen yağmacı ve silahlı gruplar Me’mun (8138133-), Müstain (862866-) ve Mu’tez’in
(866869-) Türklerden oluşan askeri birliklerini uğraştırmışlar, Irak’ta huzur ve asayişi
bozmuşlardır. Uzun süre bu yağmacı grup Musul-Basra arasında karışıklık çıkarmıştır.
(Günaydın 2015: 59)
XII. yy. kaynaklarından El-Kâmil Fi’t-Tarih’te konuyla ilgili olarak bu başıbozuk kesimin
toplumdaki huzur ve güveni bozduğu, ekseriyetle Arap ve Kürt aşiretlerinin arasındaki
husumetin buna neden olduğu ve Musul hâkimi Şerefüddevle Müslim döneminde ayyarların
silahlandıkları ve kendi aralarında çatıştıkları kaydedilmiştir. (İbnü’l Esir 1993: 42)
Ayyarların topluma uyum sağlayabilmeleri için fütüvvet teşkilatı Abbasiler döneminde
kurulmuş ve Irak coğrafyası başta olmak üzere Anadolu ve Azerbaycan’da sistemli hale
gelmiştir. Böylelikle başıbozuk ve düzensiz topluluklar özellikle mesleki eğitim sayesinde
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iş sahibi olmuş ve yağmacılığı bırakmışlardır. Fütüvvetin yayılması toplumda asayiş ve
düzenin sağlanması için önemli bir adımdır. Abbasi Halifesi Nâsır Li-Dinillah’ın fütüvvet
libası giymesi, halkı bu teşkilatın içine girmeye teşvik etmiş ve kendi döneminde bu
teşkilatın güçlenmesini sağlamıştır. (İbn Tıktaka 2016: 226)
Abbasi döneminde Türkmenlere ikta olarak verilen Samarra, Tikrit ve Kerh gibi bölgelerde
büyük çarşılar kurulmuştur. Bağdat’ta bir mahalle adı olarak da geçen Kerh, Ortaçağ
boyunca Kayyara ile birlikte Kerkük bölgesini, Tuzhurmatu havalisine kadar olan bölgeyi
kapsayan alanı karşılayan bir addır. Keldani dilinde “şehir” anlamına gelmektedir. Halife
Mu’tasım döneminde Türklere ikta olarak verilen Kerh arazisinde küzeci (çömlekçi),
ekmekçi, kasap gibi meslek erbapları çarşılar kurmuşlar, hatta Fergana’dan gelen Karluk
Türkleri de bu bölgede Oğuzlar gibi çarşı kurup, ticaret yapmışlardır. Bağdat-Musul arasını
içine alan kısımda Türkler tipik Türk şehir planına göre çarşıyı merkez almış ve çarşı
yakınlarında büyük camiler inşa etmişlerdir. Bu bölge hakkındaki bilgileri El-Yâkubi’nin
Kitabü’l Buldan adlı eserinden öğrenmekteyiz. (Yörükan 2013: 112113-) İbn Havkal da
Musul tarafındaki Sûk el-Ahad yani Pazar günü kurulan büyük pazarlara farklı bölgelerden
mal, tacir ve özellikle de Kürtlerin alışveriş yapmak için geldiklerini kaydetmiştir. Ayrıca
yine Musul dolaylarında Kefr-i Uzza denen mevkide Hristiyanlar çarşılar kurmuşlar ve
buraya gelen Arap bedeviler ile Kürtlere ürettikleri mallar ve toprak sahibi oldukları için
yetiştirdikleri ürünleri satmışlardır. Ninova pazarlarında ise bölgenin en çok yetişen buğday,
arpa, bakliyat gibi ürünlerinden gelen gelirin yanı sıra bostan zahirelerinden ve toprak
sahiplerinden alınan gelir 2.000.000 dirhem idi. Musul Ortaçağ boyunca bölgenin hem tarım
hem ticaret bakımından en önemli şehirlerinden biri olmuştur. (İbn Havkal 2017, 204205-)
Bulunduğu konum itibariyle özellikle Musul çarşılarında Arap esnafların yanı sıra Türkmen
esnafların da meslek erbabı olmaları sadece Selçuklu hâkimiyetinin değil, Abbasilerin
Türkmen aşiretleriyle olan olumlu ilişkileri sayesinde olmuştur. Türkmen çarşılarının varlığı
sadece Anadolu Selçukluları için değil, Irak bölgesinde yaşayan Ahilerin de mesleki açıdan
geniş bir alana ulaşmalarını sağlamıştır.. Arap seyyah İbn Cübeyr, Musul’un şehir planından
bahsederken Musul’daki çarşıların çok büyük olduğunu ve mahallelerin bu çarşıların
etrafında şekillendiğini kaydetmiştir. Musullu tacirler, İbn Cübeyr’e Musul’da aşhaneler ve
türlü hayır işlerinin yapıldığını ve vakıfları anlatmışlardır. Yine Musul’daki devasa çarşıların
yanı sıra Zengi hanedanına mensup olan Musul valisi I. İzzeddin Mesud’un, başka ülkelerden
gelen tacirlerin konaklamaları için yaptırdığı hanlar ve şehrin mahallelerinde sıralanmış
büyük dükkânlardan söz edilmiştir. (İbn Cübeyr 2017: 172)
Yine Musul Atabeyliği Zengiler döneminde 1118 yılında Bağdat şahnesi Hadım Nazar, bir
Türkmen olan Alp-kuş Selçuk Şah ile mücadele ederken ayyarların çıkardığı karışıklık
nedeniyle esnafların, çarşıları yağmalayan ayyarlarla verdikleri mücadele esnasında ticari
hayat sekteye uğramış, çarşılar ve satılan malların tahrip edilmesi nedeniyle fiyat artışı
olmuştur. Bu durum Bağdat’taki esnafı olumsuz etkilemiş, Bağdat’tan Musul’a göçenler
sayesinde ticaretin Musul’da daha etkin olmasını sağlamıştır. (İbnü’l Esir 1993: 1153-52/) Bu
dönemde “kayseriyye” adı verilen büyük kapalıçarşılarda halıcılık, dokumacılık, kürkçülük,
ipekçilik, iplikçilik gibi meslekler ağırlıklı şekilde icra edilmiştir. (Tabakoğlu 2009: 92)
Ayrıca belirtmek lazımdır ki, Türk hükümdarlarının bir meslekte tutunmaları gelenektir.
Tıpkı Anadolu’da Eretna Beyliği hükümdarlarının ekseriyetle bıçakçı olan ve şedd kuşanmış
Ahilerden olması gibi Atabek I. İzzeddin Mesud da nakkaşlık ve kuyumculuk gibi meslekleri
teşvik etmiş, hatta bizzat nakkaşlık sanatında ilerlemiş ve usta olmayı başarmıştır. (Gök
2013: 490) Türk süsleme sanatlarından olan çinicilik de Selçuklu döneminde Musul’da
çok ilerlemiş, çini ve seramik sanatının öğretildiği zaviyelerin kurulmasını sağlamıştır.
(Atçeken, Bedirhan 2012: 200) Ayrıca Erbil valisi Mücahidüddin Kaymaz tarafından yaptırılan
büyük Kapalıçarşı, Musul’da yerleşimi büyük ölçüde etkilemiş, evler bu çarşının etrafında
konuşlanmıştır. Türkmen esnaflar, bu bölgede XIII. yüzyılda bezzazlığın gelişmesine büyük
ölçüde katkı sağlamışlardır. Bu dönemde Musul’da 908 tane bezzaz dükkanı ve 75.000 dokuma
atölyesi faaliyet göstermiştir. Aynı şekilde Nureddin Camii Kayseriyyesi’nde 699 dükkân ve
farklı meslekleri icra eden esnaflar için 36 farklı çarşı ile birlikte Türkmen Ahiler için, tıpkı
Halep’teki Türkmen çarşıları gibi önemli ticaret merkezleri olmuştur. (Gök 2013: 492)
1132 yılında kurulan Erbil Atabeyliği (Begteginliler) döneminde Erbil’de inşa edilen çarşılar
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ve burada mesleğini yapan, hem yerli halk hem de Begteginliler döneminde bölgeye yerleşen
Kıpçak Türk’ü esnaflardan alınan vakıf gelirleri sayesinde çok sayıda hastane, bakımevi,
aşhane ve toplumun hayrına olan işlerle uğraşılmış, Muzafferüddin Kökböri döneminde
Erbil şehri özellikle dokumacılıkta Musul gibi önem kazanmıştır. (Tabakoğlu 2009: 92)
Artuklular döneminde de Musul ticari bakımdan önemli bir merkez olmuştur. Meslek erbabı
Türkmenler, Halep ve Musul’da büyük ve gösterişli çarşılarda zanaatlarını icra etmişlerdir.
Artuklu devri ve sonrasında Musul’daki Türk çarşılarına Sûk el-Terâkime denmiştir. Aynı
dönemde Kürtler, kırsalda hayvancılık ile meşgul oldukları için şehir merkezinde ticaret
ve zanaatla uğraşmamışlar, Türkmen Ahilerden alışveriş yapmak için şehre inmişlerdir.
(Turan 2007: 257) Türkmenlerin Musul-Kerkük havalisinde sürdürdükleri ticari faaliyetler
yerleşik hayata geçmelerini ve meslek öğrenimi için zaviye kurmalarını sağlamıştır. Bunda
Musul-Kerkük havalisinde IX. yüzyıldan beri Türkmenlere ikta olarak toprak verilmesinin
payı büyüktür. Ayrıca Anadolu’daki Türkmen Ahilerin ürettikleri ürünleri sattıkları Yabanlu
Pazarı denen, uluslararası fuar niteliği taşıyan, özellikle Sivas ve Kayseri civarında
kurulan panayırlarda Musul’dan gelen tacirler de mallarını satmışlar, Selçuklular ve İlhanlı
hâkimiyeti süresince bölgenin ekonomisine katkı sağlamışlardır. (Sümer 1985: 5)
Venedikli seyyah Marco Polo, İlhanlılar döneminde Musul’un etnik yapısıyla birlikte bu
bölgedeki ticari hayat hakkında bilgi vermiştir. Muslin olarak adlandırılan altın sırmalı
ipek kumaşların Musul’da dokunduğunu kaydetmiştir. Baharat ve koku ticareti yapan,
kervanlarla ülkeler arası mal taşıyan tacirler Marco Polo’nun “mussolini” diye bahsettiği
Musul kumaşlarını, burada imal etmişlerdir. Ayrıca yine Musul’da pamuklu kumaşlar
dokunup, Arap ve Türkmen esnaflar tarafından satılmıştır. (Marco Polo 2015: 23)
İlhanlı dönemi her ne kadar Türkmenler için bir yıkım dönemi olarak görülse de, Musul’dan
Bağdat’a kadar olan bölgede Türkmen çarşıları işleyişini sürdürmüştür. Ancak Timur
döneminde Nizamüddin Şâmi’nin verdiği bilgilere istinaden Bağdat Seferi esnasında bölgede
çok sayıda çarşı, han, cami ve kervansarayın zarar gördüğünü söylemek mümkündür.
(Nizamüddin Şâmi 1987, 289) Yine Timurlu egemenliği döneminde Musul, Şiraz, Herat,
Kafkaslar, Türkistan ve Çin’de büyük bir ticaret ağı oluşmuştur. Timur her ne kadar üzerine
sefere çıktığı yerlerde tahribat yapmışsa da, ticaret yollarını değerlendirmiş ve hakim
olduğu bölgeler dışındaki yerlerden de tacir ve zanaatkârları ülkesine getirerek ticareti
ayakta tutmuştur. Ayrıca elde edilen gelirler sayesinde halkın yararlanması için çok sayıda
hastane, hamam, ribat inşa edilmiştir. (Aka 2000: 133)
B. Osmanlı Egemenliğinin İlk Döneminde Kerkük-Musul Havalisinde Ticari Hayat
Ortaçağ boyunca Musul kadar büyük ve ticari bakımdan öneme sahip bir şehir olmayan
Kerkük, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi ile birlikte önem kazanmıştır. Özellikle
Matrakçı Nasuh’un Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn adlı eserinde söz ettiği ve minyatürünü
çizerek şehir planını gösterdiği Kerkük, Osmanlı döneminde tam anlamıyla şehirleşmiştir.
Hatta günümüzde Kerkük, Musul’dan daha gelişmiş konumdadır. Kerkük’te bilinen ilk Türk
yerleşimi günümüzde Türkmenlerin Tavuk dediği Dakuk ilçesidir. Emevi halifesi Muaviye
döneminde 674 yılında Ubeydullah bin Ziyad, Horasan’dan 2.000 civarında Türk getirmiş ve
Dakuk kasabası böyle kurulmuştur. (111 No’lu Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri 2003:
7)
111 No’lu Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri kayıtları, Kerkük şehir merkezi ve
köylerindeki çarşılar ve zaviyeler hakkında önemli bilgiler verir. Kerkük’ün Türklerden
oluşan köy ve nahiyelerinin tamamında meslek öğrenimi için zaviyeler ve çarşılar vardır.
Özellikle Kerkük’ün Dakuk (Tavuk) nahiyesinde çok sayıda zaviye, tekke ve çarşı olduğu
kaydedilmiştir. Yer adlarının Türkçe olması da, yerleşim yerlerinde nüfusun çoğunlukla
Türklerden oluştuğunu göstermektedir. Dakuk’un merkezinde 2 Arap, 3 Kürt, 4 Gayrimüslim
olduğu, toplam mücerredin 102, hane sayısının 278 olduğunu bu kayıtlardan öğreniyoruz.
Dakuk’ta bulunan hallaçlar, debbağlar, neccarlar (marangoz), bıçakçılar, dokumacılar
Türk’tür. (111 No’lu Mufassal Tahrir Defteri 2003: 26)
Bu dönemde Dakuk’un köylerinden Batmanlu 158 haneden oluşmuş olup, ahalisi Türk’tür.
Dokumacılık, ayakkabıcılık, boyacılık gibi zanaatlarda ilerlemişlerdir. İkiz-depe köyünde
daha ziyade buğday, arpa, darı, susam yetiştirilmiş ve hayvancılıkla uğraşılmıştır. Köy 11
haneden ibarettir. Nüfusu az olan köylerde tarım ve hayvancılık yapılırken, 1500’lü yıllarda
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köy olan ve Türk yerleşim yerlerinden biri olan Tuzhurmatu 229 hane ve 43 mücerredden
oluştuğu için Türk ahali çeşitli zanaatlarla uğraşmıştır. Tuzcu, dokumacı, marangoz,
debbağhane ve boyahane vardı. Hatta Tuzhurmatu köyünden alınan vergi 119.745 iken
Kerkük kasabasından alınan vergi 89.157 idi. Kerkük’te özelikle Han Ahmed Zaviyesi,
İmam Kasım Zaviyesi ve Meşayih-i Hasan-i Mekki Zaviyesine bağlı kimseler tarafından
şekillendirilen şehir yapısı, meslek erbâbı kişilerin çırak ve kalfa yetiştirmelerinde önemli
rol oynamıştır. Kerkük’te 183 Müslüman, 53 Gayrimüslim hane olduğunu biliyoruz. Eskiden
beri Yahudi zanaatkârlar da Müslüman komşuları ile meslekleriyle iştigal etmişlerdir.
Kerkük’te kazancı, demirci, neccar, ayakkabıcı kimseler çoktur. En önemli mesleklerden
biri olan terzilik; ahalisi Türklerden oluşan Ramazaniye, Hurmatı-yı Tezek, Tisin (Günümüzde
semttir), Üç Kubbe, Leylan, Depelü, Yahya-Abad köylerinde yapılmıştır. Hemen hemen bütün
köylerde debbağhane vardır. Zirai ürünlerden pamuk bölgede yetiştirildiği için hallaçlık da
yaygın şekilde icra edilmiş bir meslektir. (111 No’lu Mufassal Tahrir Defteri 2003: 28)
Ayrıca Kerkük’ün köylerinde Ahi evladından olan kimselerin namları 111 No’lu Kerkük Livası
Mufassal Tahrir Defteri’nde vardır. Köylerde bulunan meslek erbâbı kişilerin birçoğunun
Tengriviren, Budak, Cankulu, Timur, Gündüz, Beğendik, Satılmış, Kayıtmaz, Yaramış,
Çolak, Açukbaş, Bahşı gibi Türkçe adlara sahip olmaları Kerkük’te Türklerin sadece
meslek edinme konusunda değil, nüfus çoğunluğu bakımından da diğer etnik unsurlardan
önde olduklarını göstermektedir. Kürd ve Arab namlı kişiler bazı köylerde yoğun şekilde
yaşamışlardır. (111 No’lu Mufassal Tahrir Defteri 2003: 113117-)
Musul’da ise Ortaçağ boyunca imâl edilen ve satılan emtia üretilmeye devam etmiş, aynı
zamanda başka memleketlerden Musul’a getirilen mallar çarşılarda satılmıştır. Osmanlı
dönemi kanunnamelerinden 983 Tarihli Kanunname-i Musul’da (1575 yılı) Musul’a getirilen
pamuklu kumaşlar ve çuhalardan, ibrişimden, Hısnıkeyfa soflarından alınan gümrük
vergilerinin miktarı yazılmıştır. Kumaşlardan yüzde altı akçe, kalay ve tunç gibi madenlerden
yüzde üç akçe alınmıştır. Bu dönemde Musul’da iplik, mankur adı verilen hayvan bağı,
tülbent üretimi yapılmıştır. Ayrıca bu kanunnamede Ahilik ahlakının temel taşlarından
biri olan tüketici haklarını gözetme sistemi yani “narh” da ele alınmıştır. Ederinden fazla
satan esnafın eksik sattığı her dirhem başına bir akçe cerime olunmasına karar verilmiştir.
(Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri 1993: s. 8285-)
C. Kerkük-Musul Havalisinde Ahiliğin Günümüze Etkileri
Musul’da Zengiler devrinden kalan çarşılar yüzyıllar boyu çoğunlukla Türkmen ve bir
kısmı da Arap olan esnaflar tarafından kullanılmış, Ahiliğin Türkmenler üzerindeki etkisi
devam etmiştir. Musul’da Zengiler devrinden itibaren günümüze kadar ulaşan çarşıların bir
kısmı Bâbu’l Cisr adı verilen mevkide yer almaktadır. Gazel Çarşısı; iplikçilerin bulunduğu
ve Kevvazin Çarşısı’na açılan kapısı olan bir çarşıdır. Sarrafin, Şekerciyye, Mellâhin,
Savvafe gibi çarşılar ve “Topkapı” olarak adlandırılan büyük Kapalıçarşılar yakın bir
zamana kadar ayakta idi. (Said ed-Diveci 2016: 285292-) Musul, ne yazık ki terör örgütü
Deaş’ın saldırılarından büyük yara aldığı dönemde bu çarşıların çoğu yıkılmıştır. Ancak
sokak aralarında hâlen özellikle iplikçilik, dokumacılık, hallaçlık gibi meslekleri yapan
kişiler bulunmaktadır. Musul’da hallaçlık, ayakkabıcılık, küzecilik meslekleri hâlâ devam
etmektedir. Son dönemde unutulmaya yüz tutan bu meslekleri yakın zamana kadar devam
ettiren ustaların adlarını biliyoruz. Musullu hallaç ustası İbrahim Aliboş, ayakkabı tamiri
işi yapan Aziz Toluk (Aziz Vehhab Hüseyin), aile adı annelerinin adının Dursun olması
nedeniyle Dursunlar olan değirmenci kardeşler Yusuf Ahmet, Yunus Ahmet ve Hasan
Ahmet bu mesleği devam ettirmiştir. (Ahmet Kassaboğlu: Telafer, 25 yaşında, üniversite
mezunu, edebiyatçı.)
Kerkük’te ise geleneksel Türk çarşıları varlığını sürdürmektedir. Hemen her semt ve
mahallede zanaatkârlar bulunmaktadır. Hatta sadece Kerkük’te değil, bölgedeki başka
Türk bölgelerinde de aile adları dahi mesleklerle ilgilidir. Kerkük’te Altuncu, Attar,
Berber, Boyağçı, Cambaz (hayvan taciri anlamında), Çadırcı, Çakmakçı, Çarşafçı, Çuhacı,
Debbağ, Değirmenci, Ekmekçi, Hançerçi, Kazancı, Keçeci, Palancı, Pamukçu, Saatçi,
Sarraf, Terzibaşı, Tütüncü, Yemenici; Erbil’de Avcı, Bakkal, Benna (bina ustası), Bezirgân,
Doğramacı, Helvacı, Kasap, Neccar, Saraç, Savvaf (yün taciri), Yoğurtçu; Tuzhurmatu’da
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Bezirgân, Hamamcı, Kalaylı, Küzeci gibi Türkmen aileler bu bölgelerin yerli ahalisini
oluştururlar, hâlen bu bahsi geçen şehirlerde yaşamaktadırlar. (Nakip: 7182-) Türkmenler
için çok önemli olan, özellikle mimari açıdan şaheser olarak nitelendirebileceğimiz Kayseri
Çarşısı Kerkük ticaretinin kalbinin attığı yerdir. Burada hasırcılık, küzecilik, dokumacılık,
zembilcilik (sepetçilik) gibi meslekler icra edilmiştir. Ayrıca Kale’ye yakın bir yerde bulunan
ve Türkmenler için büyük önem arz eden Ahi Hüseyin Mahallesi de adını bir Türkmen ahiden
almıştır. İmam Kasım, Piryadi (Pir Hayati), Avcı, Bulak, Zeve gibi Türkmen mahallelerinde
zanaatkârlık devam etmektedir. (Nakip 2007: 7182-) Ancak ne var ki, eskiden Türkmenlerin
yerleşik olduğu Ahi Hüseyin mahallesine Saddam Hüseyin döneminde, 1980’lerde Kürtler
yerleştirilmiş, burada Türkmen sayısı azalmıştır. Fakat Bulak mahallesine oldukça yakın
olan bu mahallenin arka tarafında hâlen Türkmen aileler yaşamaktadır.
Ayrıca kalenin kapılarından birinin de adı olan Cüt Kahve’de -ahalisini Türkmenlerin
oluşturduğu mevkide- küçük dükkânlarda çırak yetiştirmeye devam eden küzeciler,
oymacılar, bıçakçılar vardır. Musul’da dokumacılığın taşıdığı öneme mukabil, Kerkük’te de
demircilik ve kazancılık çok önemlidir. Türkmenler usta-çırak ekolünü devam ettirmekte
ve hemen her Türkmen meslek edinme konusunda istekli davranmaktadır. Hatta üniversite
mezunu Türkmenler, tahsil gördükleri alanların dışında berber, demirci, kasap, duvarcı gibi
meslekleri öğrenmiş olarak hayata başlarlar. Kerkük’te sadece belirli meslekleri yapan
esnafların bulunduğu Demirciler, Çiniciler, Helvacılar, Kazancılar gibi çarşıların yanı sıra
Büyük Pazar, Korya Pazarı, bilinen tarihi 1800’ler olan Karılar Pazarı da hâlâ ağırlıklı olarak
Türkmenlerin esnaflık yaptıkları çarşılardır. Fakat Karılar Pazarı’nda artık kadın esnaflar
çalışmamaktadır. (Mehmet Kaya: Kerkük, 40 yaşında, üniversite mezunu, sanatkâr) Esasen
Karılar Pazarı, Anadolu’da Bacıyan-ı Rum adı verilen kadın Ahilerin kurduğu Avratlar Pazarı
ile aynı mahiyettedir. Kerküklü Türk kadınlarının ürettikleri ürünleri sattıkları bu pazar,
günümüzde erkek esnafların çalıştığı bir yerdir.
Ahilikte mesleki eğitim süreci ve kalfalık ile ustalığa yükselirken yapılan törenler bugün
bile devam etmektedir. Özellikle kasaplar, yetiştirdikleri çıraklarının beline deriden
yapılmış şedd bağlarlar. Şedd kuşanma geleneğini yaşlı kasaplar devam ettirmektedirler.
Diğer mesleklerde bu gelenek unutulmaya yüz tutmuştur. (Mehmet Kaya) Ancak demircilik
mesleğinde çırağa siyah, kalfaya sarı, artık usta olanın beline ise beyaz renkli şedd bağlama
geleneği günümüze kadar ulaşmıştır. Yine demirciler arasında bir usta, çırağının kalfa
olacağını ilan edeceği zaman tören düzenleyip, kendisi gibi aynı meslekte olan arkadaşlarını
davet eder. Meslektaşlarının gözü önünde çırağını sınava tâbi tutar ve çırak başarılı olursa
ve meslekte ahlaklı olduğunu da ispat ederse kalfa olmaya hak kazanır. Kalfa usta olacağı
zaman da, usta tevazu göstererek çırağını yüreklendirip, önünü açacak şekilde konuşma
yapar. Artık yaşlandığını, yerini genç ustalara bırakacağını söyleyerek yetiştirdiği kişiyi
onurlandırır. (Abbas Sabah: Kerkük, 33 yaşında, üniversite mezunu, sanatkâr)
Ayrıca Türkmenler arasında Ahi olduğu düşünülen yahut bilinen kişilerin mezarlarını
ziyaret edip, orada dilek dileme geleneği vardır. Ekseriyetle Tuzhurmatulu ve Kerküklü Şii
Türkmenler Ahilerin eren olduğuna inandıkları için türbelerine gidip, çaput bağlar ve mum
yakarlar. Kerkük’te Dede Merdan olarak bilinen bir erenin Ahi şeyhi olduğuna ve keramet
sahibi bir zât olduğuna inanan kişiler onun türbesinde dilek dilerlerse kabul olacağına
inanmaktadırlar. Kuşkusuz Heterodoks İslam, Gök Tanrı inancından izler taşımakta ve
Irak’taki Şii Türkmenler de atalarından miras kalan kültürel değerleri yaşatmaktadırlar.
Sünni Türkmenler de Ahilerin önemli kişiler olduklarını düşünmekle birlikte, bunu mistik
bir şekilde ele almaktan ziyade, Türkmenlerin zanaat sayesinde toplum hayatında saygın
konumda olmalarını sağladıkları için hürmet ederler. Yaşayan ve Ahilik geleneğini sürdüren
kişilerin bilgeliğine ve hayat tecrübelerine güvendikleri için müşkül duruma düştüklerinde
onlara gidip akıl danışmayı tercih ederler. (Abbas Sabah)
Sonuç
Irak’ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük-Musul arası bölge, coğrafi konum ve kültürel
zenginliğin ticaret konusundaki artılarını Ortaçağ boyunca bünyesinde barındırmıştır.
Özellikle Abbasi Halifeliği içindeki Türk varlığı ile bu bölgedeki Türk-İslam Devletleri
olan Selçuklular, Musul Atabeyliği, Erbil Atabeyliği, Artuklu, İlhanlı, Timurlu ve nihayet
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Osmanlı’nın egemenlik sahası içinde bulunarak Türk-İslam medeniyetine büyük katkı
sağlamıştır. Esasen anarşi ortamında toplumsal düzeni sağlama ihtiyacından doğan fütüvvet
teşkilatı, Anadolu ve Azerbaycan’da olduğu gibi Irak’ta da Türk ahlak ve erdemlerini her
kesime ulaştırma gayesiyle “Ahilik” halini almıştır.
Irak’ta Oğuz, Karluk ve Kıpçak Türklerinin meslek edinme ve fütüvveti Ahi teşkilatına
dönüştürmedeki başarıları bölgenin zengin ve bayındır olmasına zemin hazırlamıştır.
Ağırlıklı olarak Türk nüfusun yaşadığı Kerkük, Erbil, Musul gibi şehirler çarşı ekseninde
gelişmiş ve bu durum Türklerin zenginleşmesini sağlamıştır. Elbette Arap, Kürt, Yahudi,
Hristiyan toplumları da bölgeye iktisadi açıdan katkıda bulunmuşlar fakat her bakımdan
Türklerin yani günümüzde o bölgede “Türkmen” ortak adıyla adlandırılan; dil, soy, tarih ve
kültür bağıyla bağlı olduğumuz insanların Irak sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına
olan katkısı tarihi belgelerle sabittir. Günümüzde milli kimlik ve hasletlerin korunmasına,
Irak’ın siyasi bakımdan çalkantılı yapısı nedeniyle Türkmenlerin ekonomik durumunun
güvence altına alınmasına yardımcı olan meslek edinme şuuru, Ahi teşkilatının birçok
özelliğinin canlı kalmasına vesile olmuştur.
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Özbek Şair, Yazar ve Çevirmen
Prof. Dr. Babahan Muhammet
Şerif’ten Şiirler
Özbekistan’ın ünlü yazar, şair ve
gazetecilerinden biri olan Prof. Dr.
Babahan Muhammet Şerif ile Balıkesir’de
58- Eylül 2018 tarihleri arasında
düzenlenen uluslar arası Türk Kültürü
ve Medeniyeti kongresinin ilk günü bir
kahvaltı sırasında tanıştım. Kongre her
bakımdan muhteşem ve kalabalıktı.
Türk dünyasının her köşesinden, her
yakasından, her bucağından aşağı yukarı
300 araştırıcının katıldığı kongreye
misafir olarak davet olunmuştum. Kongre,
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek
Eğitim tesisinde yapılıyordu. Burasını vasıf
etmek mümkün değildir. Tam anla-mıyla
görkemli bir tesis, altı katlı, 300 odalı,
30 süit, 100 kişilik 2 konferans salon,
onlarca küçük dershaneler ve teraslı,
balkonlu yemek yerleri. İşte kongrenin
ilk günü sabah, kahvaltımı yapmak
üzere tesisin, geniş bahçe ve ortasında
havuzlu manzarasına bakan yemek
salonunun balkonunda oturuyordum. Birisi
geldi, çok tuhaf, balkonda onlarca boş
masaların bulunmasına rağmen masamda, karşımada oturmaya izin istedi. Seve
seve kabul etmişti. Oturunca, Türkiyeli

Mustafa Kazancı
olmadığını bildir-meyen bir şiveyle «yalnız
kahvaltı yapmaktan hoşlanmam» demişti.
Bu sözler, önceden tanışmamı-za, daha
sonra uzun uzun konuşmamıza ve kongre
boyunca birbirimizden ayrılmamamıza
güzel bir başlangıç olmuştu.
Babahan Muhammet Şerif, 1.5.1949 yılında
Özbekistan’da gözlerini dünyaya açmıştır.
1971 yılında Taşkent Üniversitesini,
1989 yılında Taşkent Yönetim ve Politika
Enstitüsünü bitirmiştir. Yazar, araştırmacı,
gazeteci, tercüman olarak çalışmıştır.
Özbekistan yazarlar birliği üyesidir. ‘Muştum’ dergisi, ‘Taşkent Akşamı’ gazetesinde
muhabir, ‘Özbekistan’ yayın evi bölüm
müdürü, Öz-bekistan basın bakanlığı baş
editörü - bakan müsteşarı, Gafur Gulam
basım yayın evi genel müdü-rü, ‘Golos
Uzbekistana’ gazetesi genel müdürü,
Özbekistan Cumhurbaşkanına bağlı devlet
ve ce-miyet kuruluşu akademisi yayın evi
müdürü, ‘Musika’ yayın evi müdürü gibi
önemli görevlerde bulunmuştur. Evli, 4
çocuğu var.
Türkiye, Kıbrıs, Makedonya, Güney
Kore, Turkmenistan, Rusiya, Kazakistan,
Kırgızistan-deki uluslarası sempozyumlara
katılmıştır.
Günümüze kadar yaklaşık bir 50 kitabı
yayımlanmıştır:
1. Şair ve toplum adamı (T., ‘Özbekistan’
yayın evı, 1979).
2. Ateşli sanatçı (T., ‘Özbekistan’, 1981).
3. Damlada yansıyan güneş (T.,
‘Özbekistan’, 1982).
4. Türkçe konuşalım (T., Mehnat yayın evi.
1991).
5. Özbekçe konuşalım (T., Gafur Gulam
yayın evi. 1994).
6. Özgürlik va maneviyet (T., ‘Akademiya’
yayın evı, 2001).
7. Haktan halka (T., ‘Musika’, 2007).
8. Türkçe-Özbekçe konuşma kılavuzu (T.,
Fan ve tehnologiye. 2008). ,
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9. Akl oyunları (T.,“Vektor Press” yayın evi,
2008).
10. Şafak söker (şiirler), Bengu yay.
(Türkiye), 2012.
11.Ben giderim aşkın yoluna (T.,
“Extremum press”, 2017).
Ayrıca Türkçeden Özbekçeye 20 den fazla
roman ve hikâye kitapları aktarmıştır:
bulardan az cümle Reşat Nuri Güntekin,
N.F.Kısakürek, Ömer Seyfettin, Yavuz
Bahadıroğlu, Suat Derviş, İsmail Bozkurt
ve başkaların roman ve hikâyelerini,
Oysa Özbekçeden Türkçeye aktarmış
olduğu eserler arasında, Çolpan, Aybek,
Aman Metcan, Hasiyet Rustamova şiirleri
ve büyük Türk âlimleri hakkındakı “Orta
Çağda Doğunun Bü-yük Âlimleri ve
Mütefekkirleri” kitaplar bulunmaktadır.
Azerbaycançadan 4 eser, Rusçadan 7 eser
ve Gabriel Garsıa Mapkes’in 2 hikâyesinin
toplamını Özbekçeye tercüme etmiştir.
Babahan Muhammet Şerif Uluslararası
Kaşgarlı Mahmut, Karacaoğlan ve
Türk dünyasına hizmet, TÜRKSOY,
“Azerbaycan’ın Yakın Dostu” ödüllerinin
sahibi.
Bu değerli ve saygın Özbek kardeşimizi bu
sayımızda okurlara tanıtmaktan büyük bir
gurur duyduğumuzu bildiriyor ve dergimize
ayırdığı şiirleri aşağıya alarak kendisine
uzun ömürler ve de-vamlı başarılar
diliyoruz.
SAADET GELİR
Gökyüzü şeffaf, berrak,
Yaslamış başını bulut apak.
Yıldırımlara teslim mahzun gecenin
Korkusu bir gün unutulur muhakkak.
***
Hayat böyle nihayet,
Dertlerime yağmur, ümit et.
Musibet, eziyet, halet gelip de gidecek
Bakarsın çalar kapını ansızın saadet.
ÖZBEKİSTAN
Vuruyor pencereme yağmur,
Çalıyor ıslığını solgun rüzgâr.
Avluda dinlenen meşe ağacına.
O gelen koku menekşeden
Duy da ses etme
Çatı altında gizlenen kuşa.
Mağrur yaşlı ağaç duldada,
Otların üstüne seriyor çiçeklerini.
Unutulmaz bir raksla
Rahmet suyu içinde
Kırmızı kadeh uzatıyor lâle,
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Bak dolanmış ebemkuşağı buluta
Arıyormuş kaybolan sadağı.
Yağmur damladan asmış küpeler,
Nergisin yeşil kulaklarına.
Çıktın mı güneş
Çarpmaya ışıklarını papatyanın çığ
damlasına
***
Allah’ım ne güzel yaratmışsın yurdumu
Kadrini bil,
Takdir et arkadaş.
ŞAFAK SÖKER
Ağlar delikanlı
öksüz,
yalnız.
Sevilen
vaz geçmiş
fütursuz.
Varlıklı, yalancı
bir adamı
seçmiş.
Artık gönül
karanlık
yanık yanık.
Isdırabım şimdi
Harmanda yanan
kor misali.
Kuş idim
kanatlarım
büküldü.
Bülbül idim
sesim
kesildi.
Hoşnut idim,
sevinçlerim
döküldü.
Urgan yaptım
iplikleri
kül imiş.
Yuva diktim
tuğlaları
kum imiş.
Helâlin kısmetinde
bir zelillik
var imiş”.
Ağlama
üzülme,
ciğerparem
Vefasız yâr için
gerekir mi
ağulanlamak?
Gözyaşına
değer mi
yüreğini dağlamak?

Bırak,
doğruluk senin
yalanlar onun.
Gönülde varsa
Rab aşkı,
talihin sana yar.
Elbet, sana da
doğacak günler
var.
Başını
kaldır
kalbinde varsa iman
Elbette şafak söker
şafak söker
garip
çekme keder
Birbir nur
gelecek
sihirli, büyülü.
Parçalayacak
karanlık göğsünü
unutma bu sözümü.
GÜZELE
Damarında kaynayan kan olmak istiyorum,
Aşka dolu canımı canına katmak istiyorum.
Büyülü bir bakışla beni vardan yok eden
Kara gözlerin içinde var olmak istiyorum
DOST
Stalin döneminde öldürülen Çolpan ve tüm
Türk şairlarının anısına
Vardır dünyada ne çeşit dost
Sureti çok güzel, kafa boş
Görür görmez kucaklar hemen
Dedikoduyu sever sen yokken ardından
neler neler
Söyler
Böylesine rastgelen yılan atar hemen post.
***
Senin şefkatin başka idi gerçek dost
Sofra değil, can dostu idin gerçek dost
Görev değil, insana selam verir idin dost
Fitne fesat, yalandan uzak idin ey dost
Sen varken zorluklar önemsizdi can dost.
***
Sen gittin söndü yüreğimdeki parlak
yıldızlar
Döküldü çiçeklerim, sarardı yapraklar
Sen gittin, bağımdan uzağa kaçtı bülbüller
Çöle döndü içim
Gel ki yanıma, bülbül de dönsün bağa
***
Seni çok özledim, canım dost.
BU İNSAN...
Çok meşhur bu insan

Kabiliyetli, sözü geçerli
Ne yazık Allahım ona
Vicdan vermiş sınırlı
***
Bu insanın bir çok elbisesi var
Üsttekinin isteğin duymak
ister
Biraz önce beyaz kaftan
giymişti
Çok geçmeden siyaha
değiştirdi.
***
Bu insan hep söyler
hakikatten
Laf etmekte adaletten,
insaftan.
Bilmeden menfaatına dokun
Yüz çevirir söylediği
gerçeklerden.
***
Bu insan şikayette herkesten
Hatırını sormamışlar
gerçekten
Kusura bakma kardeş ne
zaman
Sordun hak hatur başka birine
içten.
***
Bu insan evini duvarla çevirdi,
duvar çelikten
Kaçmış dünyadan, bezmiş
insanlardan
Duvar arkasında mümkündür
korunmak
Ama çok zordur günahlardan
kurtulmak.
***
Ev şahane, yaşar eski görevli
Vaktiyle kurt gibi çalmıştı elin
ekmeğini
Yoksul, çocuğa kar vermedi
kışta
Artık itin günü başta.
***
Bu insan helal lokmayla
yetiştirdi oğul ve kızını
Emektedir murada ermek,
helâlılıktadır küşat
Bereket yetişti diyanetli
minnettar, iyi evlat
Helal lokmayla beslemekte
yaşlı anne ve babanı
……………
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