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21 Kasım 2020 tarihinde “Kerkük Sabahı Gazetesi” başlığı altında bir konferans düzenlenmiştir.
Konferansa konuşmacı olarak Gazeteci Nermin Müftü katılmıştır. Müftü, gazetenin çıkarılması, karşılaştıkları
zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelinmesi için atılması gereken adımlar ile ilgili bilgilere değinmiştir.
28 Kasım 2020 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” başlığı altında bir konferans düzenlenmiştir.

K ardeşlik Dergisi’nin değerli okurları, sizlere bulunduğumuz 2020 yılının dördüncü sayısını sunmuş
bulunmaktayız. Bu sayıyı sizlere sunarken bir önceki sayı ile bu sayı arasındaki üç ay zarfında Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nın düzenlemiş olduğu etkinliklerden söz etmekle başlamak istiyoruz.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Türkmen Kardeşlik Ocağı Hizmet Binasının
Tadilat ve Donanımına ilişkin gerçekleştirilen projenin tamamlanmasından sonra 24 Ekim 2020 tarihinde
ocağın kapıları yeniden açılmıştır. TKO Yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, ocağın tadilat
ve donanımına ilişkin sarf ettikleri emeklerinden dolayı ocak adına TİKA başta olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür etmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkez Bağdat’ta 31 Ekim 2020 tarihinde Koronavirüs salgını ile ilgili
bir seminer düzenlenmiştir. Seminerde konuşmacı olarak katılan Dr. Aysen kervancı ve Dr. Sabah Kerküklü,
Koronavirüs’ün ortaya çıkması, yarattığı tehlikeler, ondan kurtulmak için dünya ülkeleri ve Irak’ta alınan
önlemler, aşısı için yapılan araştırmalar vb. hususlarla ilgili bilgilere değinmiştir. Aynı günün akşam saatlerinde
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayalı, Ermenistan Silahlı Güçleri
tarafından yapılan hain ve insanlık dışı saldırılar sonucunda Azerbaycan’ın Berde ve Gence şehirlerinde şehit
olan masum sivil vatandaşlar için düzenlenen anma merasimine katılmıştır. Merasime Azerbaycan Cumhuriyeti
Maslahatgüzarı Sayın Nasir Mammadov, T.C. Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Güçlü Kalafat, eski
Türkmen milletvekili Sayın Fevzi Ekrem Terzi ve çok sayıda vatandaş katılmıştır. Merasim sırasında şehitlerin
ruhu için fatihe süresi okunmuştur. Bayatlı, Türkmen Kardeşlik Ocağı adına Sayın Mammadov’a başsağlığı
dileklerinde bulunmuştur.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkez’de 7 Kasım 2020 tarihinde “Türkmen Basını Örneğinde Irak
Basınının Sosyal ve Siyasal Etkileri” başlığı altında bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa konuşmacı
olarak gazeteci Rahim Eşşamari ve Mustansıriye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İletişim Bölümü öğretim
üyesi Dr. Haydar Gazi katılmıştır. Konuşmacılar, Irak Türkmen basını ile ilgili önemli ve aydınlatıcı bilgilere
değinmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, 11 Kasım 2020

Konferansa İçişleri Bakanlığı’ndan Yüzbaşı İptisam Haşim ve Teğmen Tamara Muhammet katılmıştır.
Konuşmacılar kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve
alınan önlemler yanı sıra şiddet olayına yol açan sebeplerden söz etmişlerdir. Konferansın başında Türkmen
Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Günü’nün tarihi ile ilgili bilgi vermiştir. Konferansa Bağdat Türkmenleri yanı sıra çok sayıda sivil
toplum örgütleri ve basın mensupları katılmıştır.
5 Aralık 2020 tarihinde “Yeni Seçim Yasası” başlığı altında bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa
Seçim uzmanı Dureyt Tevfik, Başbakan Özel Kalemine bağlı Hükümete Destek Bürosu’ndan Ahmet ElSudani ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği’nden Davut Selman katılmıştır. Konferansın başında Türkmen
Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ile ilgili bilgi vermiştir. Konferansa
Bağdat Türkmenleri yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütleri ve basın mensupları katılmıştır.
12 Aralık 2020 tarihinde “Sanal Ortamda Eğitim” başlığı altında bir panel düzenlenmiştir. Panele
konuşmacı olarak Bağdat İl 1. El-Rusafa Eğitim Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Abdulbasıt El-İzzi, 1. ElRusafa Eğitim Genel Müdürlüğü eğitim müfettişlerinden Sayın Hamail Türki, Sayın Güzeyde Abdulhüseyin
ve El-İrakiye Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Velit katılmıştır.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı’nın yönettiği panele okul
müdürleri, öğretmenler ve Bağdat Türkmenleri yanı sıra basın mensupları katılmıştır.
26 Aralık 2020 tarihinde Biyometrik Seçmen Kartı ile ilgili bir panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı
olarak Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Bağdat İl El-Rusafa Bürosu’ndan yetkili ve bilirkişiler katılmıştır.
Panelde birçok akademisyen, basın mensubu, araştırmacı ve sivil toplum örgütleri temsilcileri yanı sıra
Bağdat’ta ikamet eden Türkmenler hazır bulunmuştur. Panel TKO Başkanı Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
tarafından yönetilmiştir.
Dergimizin kalitesini ve seviyesini yükseltmek ve geliştirmek için siz değerli okurlarımızdan her zaman
yapıcı eleştirileri bekleriz. Elinizde bulunan bu sayı için Türkçe ve Arapça yazı gönderip katkıda bulunan bütün
yazar ve şairlerimize teşekkür ederiz.

tarihinde ocağın Musul şubesi başkanı Sayın Gürsel Efendioğlu’nu kabul etmiştir. Bayatlı ve Efendioğlu,
ocağın Musul Şubesi’nin faaliyetleri yanı sıra genel merkez ve şubenin yakın zamanda oraklaşa olarak
düzenleyebilecekleri etkinlikleri görüşmüştür. Ocağın hizmet binasının tadilat çalışmasının tamamlanması ve
ocağın yeniden etkinliğe başlamasından dolayı Efendioğlu, Bayatlı’yı ve diğer yönetim kurulu üyelerini tebrik
etmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın haftalık etkinlikleri çerçevesinde 14 Kasım 2014 tarihinde “Irak’ta Sağlık

Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
Editör ve Genel Koordinatör
Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı
31.12.2020

Sigortası Yasası ve Sağlık Sigortası Çeşitleri” başlığı altında bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa
konuşmacı olarak Türkmen davası uğruna uzun yıllar mücadele veren Avukat Nurettin Vaiz’in kızı Sayın
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alınan ve işlenen konunun “Evlenme törenleri”

Irak Türkmen Folklorunda
Evlenme Adetleri

olduğunu söyleyebiliriz.

1

Burada bölgede yapılan

evlenme törenlerine geçmeden önce bölgedeki
evlenme biçimleri hakkında kısaca bilgi
vermek yararlı olur.
Bölgede yazılı kaynaklarda kız kaçırma
olaylarına hiç rastlanılmamıştır. Saha
çalışmasında da kaynak kişilere bu gibi
olayların olup olmadığı sorulduğunda “Hiç
bilmiyorum, duymadım, bizde öyle bir olayın

Hayatın ikinci geçiş dönemi olan evlenme,

olması ayıptır.” gibi cevaplar alınmıştır.
Bununla birlikte bölgede ölen kardeşin

gerek kızın ve erkeğin sosyalleşme sürecinin önemli

eşi ile evliliklere çok rastlanılmaktadır. Bu

bir aşamasını oluşturması gerekse aileler arasında

tür evliliklerin özellikle Irak-İran Savaşı

kurulan dayanışmayı, toplumsal ve ekonomik ilişkiyi

yıllarında başladığı söylenebilir. Çünkü

belirlemesi ve düzenlenmesi bakımından Türk

bu savaşta şehit olan ağabeyin veya

toplumunda her zaman önemli bir olay gözüyle

kardeşin karısı ile evlenmek, kadının

görülmüştür. Aslında ailenin, toplumsal yapının

dul kalmamasına ve ölen eşinin

temeli olması, bu birliği sağlayan evlenme olayına

ailesinden ayrılmamasına

evrensel bir karakter kazandırmıştır. Dünyanın her

sebep olur. Bu tür

yerinde her aşaması, bağlı bulunduğu kültür tipinin

Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı

öngördüğü belirli kurallara ve kalıplara uydurularak

evlilikler

Körfez

gerçekleştirilen evlenme olayı, özellikle tören, töre,
âdet, gelenek ve görenek bakımından zengin bir

Söz konusu görenekler ve törenlerin ana hatları

tablo çizmektedir (Örnek 2000:85, Örnek 1966:77).

sırasıyla şöyledir: Evlenme arzusunu belirtme,

Anadolu’nun

evliliğin

evlenme çağı, görücü gezmek (dünürcülük), söz

gerçekleşmesi için, bu olay öncesinde birtakım

kesimi, başlık, nişan, evlenme ve düğün (Santur:

hazırlık ve aşamaların birbiri ardına yapılması ve

www.turkoloji.cu.edu.tr).

izlenmesi gerekir. Bu sebeple ister köy-geleneksel

Aile kurma “ev bark edinme” toplum tarafından

topluluklarında olsun ister şehir ve kasabaların

onaylanan bir evlenme yöntemi ile gerçekleşir.

geleneksel sınıflarında olsun halk, bu aşamaları

Evlenme

işaretleyen birtakım kaideleri/görenekleri ve törenleri

görülmekle birlikte, eş seçimi, eş sayısı ve evlilik

uygulamak zorundadır. Evlenme ile ilgili göreneklerin

törenleri, geleneklere ve toplumlara göre çeşitlilik

çoğu söz konusu toplumlarda, kuşaktan kuşağa

göstermektedir

geçmiş ve gelenekleşmiş olup, bunların yanı

Türk dünyasının önemli bir uzantısını temsil

sıra yapılagelmekte olan törenler de inançlar ve

eden

pratiklerden ibarettir. Ancak çok eski zamandan

inanç, uygulama ve pratikler açısından oldukça

beri uygulanan ve bugün artık Türkiye Türklerinin

zengindir. Gerek Irak’ta yayımlanan çeşitli dergi ve

kültürünün bir parçası haline gelmiş olan “Evlenme

gazetelerde gerekse Türkiye’de birçok araştırmada

görenekleri

süreci

Irak Türkmenlerinin evlenme âdetleri, ele alınmıştır.

sonunda gittikçe değişmekte olduğu da bir gerçektir.

Hatta Irak Türkmenlerinin folklorunda en çok ele
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batılılaşma

Irak

gelenekleri

dünyanın

(Aynakulova

Türkmenlerinin

her

yerinde

2006:95).
evlenme

törenleri;

hiçbir zaman eşine karım anlamına gelen “arvadım”
Savaşı’ndan sonra daha da yaygınlaşmıştır.

kelimesini kullanmaz; erkek eşinden söz ederken,

Bölgede yol (başlık) sorununu ortadan kaldırmak

filanın kızı, filanın nenesi, ailem veya muhatap

amacıyla iki ailenin karşılıklı olarak çocuklarını

olduğu insana bacıv (kız kardeşin) diye söz eder.

evlendirmesi

“Berdel”

Bölgede Türkmenler kız çocuklarının görüşünü

evliliği ise seyrektir. Araplar ve diğer etnik gruplar

almadan onu evlendirmezler. Her zaman onun

arasında bu evlilik çok yaygındır. Bölgede bu evliliğe

görüşüne saygı, hürmet gösterir ve fikrini dikkate

“Qız be qanşar, Qız be qız” (karşılıklı kız verme)

alırlar.

suretiyle

gerçekleştirilen

denilir.
Bölgede eskiden süregelen bir geleneğe göre, erkek
1 Kaynak tarama sonucunda Türkiye’de Irak Türkmenlerinin
evlenme ve düğün âdetleri hakkında yapılan birçok çalışma
tespit edilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı şöyledir:

1.Kocaman 1996, 2.Öztürkmen 1968, 3.Palayev
1987, 4.Paşayev 1998, 5.Saatçi 1987, 6.Tokatlı 1994, 7.Neftçi
2003. Söz konusu çalışmaların dışında başka çalışmalar da
vardır. İncelemede yeri geldikçe onlardan da söz edilecek
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mıştır. Devrinin tanınmış şairi Nedim, Hâletî’nin rubai

Edebiyatımızda

konusundaki üstünlüğünü, “doruklarda uçan” Anka’ya

Yayımlanmamış Örnekleriyle

Aslında divan edebiyatı şairlerinin hiç biri, bu tarz

benzeterek değerlendirmiştir:

Rubai’, Terbi’ ve Murabba’

Hâletî, evc-i rubâîde uçar ankâ gibi
şiiri ihmal etmemiştir. Hatta divan şairleri, kaside
gibi, gazel ve mesnevi gibi tarzlara hangi önem
gözüyle bakmışlarsa, rubailere de ayni önem gözüyle
bakmışlardır. Divanlarına bu gibi şiirlerin eklenmesi-ni,
vazgeçilmez bir geleneğinin bir parçası saymışlardır.

Birbirinden ayrı olan bu edebiyat terimlerinin

Bu gelenek Türkiye’de, cum-huriyet döneminde de

kökenleri aynı kaynağa dayanır. Arap-çada dört

Yahya Kemal, Arif Nihat Asya gibi usta şairlerle devam

anlamına gelen “ ‹arba’a “ sözcüğünden alınmıştır.

ettiği gibi, günümüz şairleri tarafından da rağbet

Birincisi dörtlü veya dörtlük, ikincisi dörde çıkarma

görmektedir. Ancak çoğunlukla, aruz öl-çüleriyle

veya dörtlü yapma, üçüncüsü ise dört köşeli veya

değil, hece ile yazılmaktadır. Böylece eskiden koşuk,

eş-kenar dörtgen anlamına gelir. Divan şiiriyle

koşma2 , tuyuğ, mani

edebiyatımıza yerleşmişlerdir. Her biri-nin kendine

rubai’ler arasındaki farklar günden güne giderilmiş bir

özgü bir anlamı vardır. Edebiyatımızın divan önceki

ha-le gelmiş durumdadır.

devirlerde murabba’ ve terbi’ yokken, rubai benzeri

Türkmen edebiyatında rubai’ye en fazla eğilim gösterin

şiirlere genellikle dörtlük adı verilmekteydi. Günü-

şairler arasında, Safi ile Hicri Dede’nin özel konumları

müzde halk edebiyatında olduğu gibi, aruz tarzıyla

Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı

yazılan rubai’lere de dörtlük den-mekten her hangi bir
sakınca

3

anlayışıyla yazılan şiirlerle

vardır. Hicri Dede, rubai’lerinden kimi örnekleri
Kerkük gibi yerel basın organlarında yayımlamışsa
da, bunların tümünü daha sora oğlu Faik De-de,

duyulmamaktadır.

RUBAİ’:1

Mevlana Celalettin Rumi (1207 – 1273M) rubailerin

2002 yılında Kerkük’te bastırdığı “Hicri Dede’den

Rubai’ dört dizeden oluşan bir nazım biçimidir. Ya

ikinci

dü-şüncelerini

Seçmeler” kitabına almıştır 4. Oysa yaşadığı devirde

bütün dizeleri birbiriyle uyaklıdır, ya da yalnız üçüncü

sığdırdığı mesnevi şiirleriyle her ne kadar tanınıyorsa,

Kerkük’te her hangi bir yayın organı bulunmadığı

aşağıya alıyoruz5 :

dizesi serbesttir, diğer dizelerden uyak bakımından

rubaileriyle de bir o kadar tanındığı söylenebilir. Bunları

için, Safi’nin rubai’leri el-yazması divanının sayfaları

Ey yar neden böyle beni zar ettin 6

farklıdır. Dört dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i

da mesnevileri gibi Farsça kaleme almıştır. Yaz-dığı

arasında kalmıştır. Elimiz altında bulunan divanında

Bir nice gün oldu terk-i didar ettin 7

musarra’” ya da “terane” denir. Çoğunlukla Hecez

kaliteli rubai’lerle, bu tür şiirin hızla yayılmasına yol

20’den fazla rubai bulunmaktadır. Bunları olduğu gibi

Kastin bu idi çünkü bana evvelden

ölçüsünün değişik kalıbıyla yazılır. Edebiyatımıza İran

açanlardan biri olmuştur.

Âhir ne için beni giriftar ettin

edebiyatından girdiği söylenmektedir. Farsçada en

Bin kadar tasavvuf ağırlıklı konuların işlendiği rubaileri

tanınan şairi Ömer Hayyam’dır (1048- 1131 M). Hatta

bulunan Kara Fazlî (ölümü: 1564 M.) ile yaklaşık yüz

kimilerine göre Hayyam bu tür şiirin kurucusudur.

tane rubai yazan Fuzuli (1483 – 1556 M.) 16. yüzyılda

Rubai’leri

bu tür şiirin en güzel örneklerini verenlerin başında

2 Koşuk ve koşma halk edebiyatı türleridir. Koşuk İslamiyet
öncesi yazılan dörtlüklere, oysa koşma İs-lamiyet etkisinde
yazılan dörtlüklere denir. Yani ait olduklar dönüm bakımından
birbirlerinden farklıdır. İkisinde de hece ölçüleri kullanılır. Ata
Terzibaşı, Şaki (Kerkük Şairleri, kitap: 2, sayfa 114) ve Nevres-i
Sâlis (kitap: 2, sayfa: 131) adlı şairlerimizden aktarmış olduğu
şiirler arasında eski koşmalardan güzel örnekler vermiştir.

dünyanın

birçok

diline

çevrilemiştir.

ustası

sayılır.

Duygu

ve

Açıklaması, yorumu yapılmış, birçok şair tarafından

gelir.

taklit

Fevzi

17. yüzyıl, divan edebiyatında rubainin altın çağı

mahlasıyla tanınan Ömer Ağa bunlardan bir kısmını

sayılır. Azami-zade Hâletî (1570 – 1631 M), yazdığı

Farsçadan çevirmiştir. Rahmetli hocamız Terzibaşı

bin kadar rubai ile “en büyük Osmanlı rubai şairi”

Kerkük Şairleri kitabına birkaç ta-nesini örnek olarak

olarak tanınır.

almıştır .

göre sıralayarak “Rubâiyeti Hâletî”

edilmiştir.

Türkmen

edebiyatında

1 Ata Terzibaşı: Kerkük Şairleri, kitap 3, sayfa 300
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Bunları, uyaklarının son harflerine
adında topla-

3 Tuyuğ Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım
türüdür. 11 heceliye tekabül eden bir aruz ölçüsüyle yazılır.
Oysa mani çoğunlukla yedi hece ölçüsüyle yazılan kısa
dörtlüklere denir. Çoğunlukla birinci ve ikinci dizesi cinaslı
olur. Türkmen edebiyatında çokça işlenen bu türün güzel
örneklerinden bir kısmını Ata Terzibaşı, Kerkük Hoyrat ve
Mânileri (Bağdat: 1970) ile Kerkük Şairleri (İstanbul: 2013) kitaplarında vermiştir. Bu son kitapta verdiği en eski örneklerden
58 tanesi 18. yüzyılda yaşayan Şeyhoğ-lun’a aittir (Bkz: kitap
2, sayfa 94- 102)
4 Bak: Ata Terzibaşı (Kerkük Şairleri) kitap: 3, sayfa 45.

*
Rahm eylemedin bunca sana yalvardım
Şerh eyleyerek kâğıda bunca derdim
Yok mu güzelim sende mürüvvet acaba
Dağ etmededir dilleri 8 ah u serdim 9
5 Bu çalışmada örnek olarak verdiğimiz şiirleri kolay okunması
amacıyla transkripsiyonlu değil, günü-müz Türkçesine yakın bir
yazım ile aktarmayı yeğledik
6 Zar etmek: inletmek, ağlatmak
7 Terk-i didar etmek: mülakattan kaçınmak, gözden uzak
olmak
8 Dil: kalp, gönül
9 Serd: anlatım, anlatılanlar, dert yanmalar
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Cana beni hacrin eyledi zar u nazar

Ey munis-i can mahr-ı hakikat nerede

Maksadın bu gelişten yine bir gitmek imiş

Olmuş gârazın neticesi derd ü maraz

Bilmem kime ahvalimi kılsam izhar

Ey Yunus-ı dil bahr-i hakikat nerede

Tomar hayatı tezce tayy etmek 24 imiş

Azât olamaz marazdan ashabı gâraz

Yok kime şikâyet eyliyim senden ben

Canımdan usandırdı beni aşk-ı mecaz

Dünyaya gelenleri gider gördüm hep

Rahat yaşamak ister isen dünyada

Senden sana ger şikâyet ettimse ne var

Ey pir-i tarikat bu hakikat nerede

Bilmedim bu oyun iş gelip gitmek imiş

Kimseyle gâraz tutma, gâraz oldu ‹âraz

*

*

*

***

Hicran ile öldüm arz-ı hâl eylemedim

Ya-rab mey aşkın eyle gel pişe 18 bana

Zahit beni râh-î aşktan azdırma

İster bakı ver halime ister bakma

Aşkın beni yaktı kimseye söylemedim

Bir fayda göstermedi bu şişe bana

Bunca günahım üste günah yazdırma

İster yakı ver ateşine ister yakma

Kahretmeğinle bana sebebi sevmekse

Endişemi tevhidine eyler mazhar

Maksadın eğer dâma 25 düşürmekse beni

Her cevrine razıyım hem lütfediver

Sevdimse azizim seni, küfreylemedim

Tevhitten özge verme endişe bana

Dâma düşemem yolumda çâh 26 kazdırma

Alçaklara yüz tutup su gibi akma

*

*

*

***

Girdim reh-i aşkına 10 fütur eylemedim

Ya-rab beni aşk u şavkından eyleme dur

Zahit de aşktan tarikin şen mi?

TERBİ’:

Sevdim seni sevmekte kusur eylemedim

Hem eyleme aşk u şavkı benden mahcur

Yahut sana su’-ı hatime ruşen 27 mi?

Tahmis ve tesdis gibi terimleri hatırlatan bu terimin

Sevdimse seni rızan ile sevdim ben

Oldur bana bildiren senin marifetin

Ben caddet-i aşkı tutmuşum sen zühdü

sözlük anlamı: dörtleme, dörde çıkarma, dörtlü

Hükmeylemedim sevmeye zor eylemedim

Oldur benim için eyleyen zulmeti nur

Bak kim yetişir menzile, ben mi, sen mi?

duruma getirme” demektir. Oysa divan edebiyatında,

*

*

*

bir gazelin her beyitinin (her iki dizesinin) üstüne, yani

Sen geçmiş isen benden eğer ben geçemem

Dil bağlamadı zülfüne imkânı olan

Ya-rab sana hafi 28 değildir halim

üst tarafından, aynı ölçüyle ikişer dize ekle-mekten

Kendi elim ile zer’-i ömrüm 11 biçemem

Havf eyledi imandan izanı olan

Aşkım elemim gamım bütün ahvalim

ortaya çıkan dörtlüklere denir. Terbi’ler, gazeller

Lazımsa insana geçenden geçmek

Dökme yüze ana yüz verme dedim

Mahbubemi hastalıklardan aman

esas tutularak yazıldığı için artırılmış gazeller olarak

Candan geçerim doğrusu senden geçmem

Hiç kâfire yüz verir mi imanı olan

Lütfeyle de hafzeyle de ve eyle salim

nitelenebilir.

*

*

*

Gazelin uyak düzeni aa, ba, ca, da, ea vesaire

Sev söyledi ahd eyledi kandırdı beni

Hikmet ne acep cennet ü nar eylemeden

Lütfeyle beni rahmet ile yâd eyle

olduğuna göre üstüne eklenen iki dize-nin dörtlük

Sonra çekilip kenara yandırdı beni

Var eylediğin nar u zar eylemeden

Bu merdeye himmet et bir imdad eyle

oluşturması için gazelin birinci dizeleriyle uyaklı

Kâh sev dedi kâh sevme dedi ol meh-ru 12

Var eylemeden çünkü garaz yakmak işim

Ey dost medet bugün sana mutacım

olması gerekir. Eklenen bu iki dizeye zamîme denir.

Bu hâlet ile benden usandırdı beni

Ne fâide oldu böyle dar eylemeden

Bir Fatiha ile ruhûmu şad ile

Zamîme zaten ilave veya eklenti demektir. Böylece

*

*

***

ter-bi’n uyak düzeni şöyle olur: (aa)aa, (bb)ba,(cc)ca,

Ya-rab beni aşkın ile şeyda 13 eyle

Maksadın ne idi beni civan eylemeden

Ehli hasedin mizacı ateştendir

(dd)da…

Şeydalık içere mehv ü peyda 14 eyle

Sonra yene pir-i na-tuvan 19 eylemeden

Cismi kayadandır yüreği taştandır

Parantez arasında yazılmış harfler sonradan eklenen

Nur-ı râhın 15 içindeki aşcar 16 kadar

Öldürmek imiş çünkü ezelden maksadın

Can ve ciğerin yakar haset ateşine

dizelerin uyak düzenidir. Bu zamîmelerin, eklendiği

Lütfün ile gönlümde hüveyda eyle

Hâsıl ne olup halk u ‹iyân 20 eylemeden

Bilmez mi mahsudun işi baştandır

beyitlerle anlam bakımından kaynaşması, göz önüne

*

*

***

alınma-sı gereken koşullardandır. Tam tahmiste

Dünyada gerçi dostluk adet imiş

Esrarımı ey afet-i can faş ettin

Tahsin ederim o kimsenin himmetine

olduğu gibi. Ancak tahmiste örnek alınan gazelin

Lâkin gözelim itapsız afet imiş

Tıfıl dilimi gamla beşiktaş ettin

Nar-ı haset düşmemiş fikretine

her beytine, aynı koşullar göz önünde tutularak, iki

Ahbabın ile itapsız kalma sakın

Nuş etmeye 22 koymadın mey-î la’l-ı lebin

Takdir-i hak ve irâdet-i Allah’ı bilen

dize yerine üç dize eklenir. Böylece ortaya dörtlükler

Tezyid17 -i muhabbete itapsa alet imiş

Âğır beni ol hevesle ayyaş ettin

Eyler mi haset bir âhâdın 29 rifkâtine

şeklinde değil, beşlikler şeklinde yazılmış bir şiir tarz

*

*

***

çıkar.

10 Reh-i aşk: aşk yolu
11 Zer’-i ömür: ömrün mahsulü, ömür boyunca emek vererek
elde edilen kazanç
12 Meh-ru: ay yüzlü, güzel
13 Şeyda: tutkun, divane
14 Peyda etmek: var olmak, mevcut olmak, ortalıkta bulunmak
15 Nur-ı rah: nur yolu
16 Aşcar: ağaç (lar)
17 Tezyid: artırma, fazlalaştırma
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21

23

Terbi’ genel Türk edebiyatında tahmise oranla çok az
kullanılmıştır. Bizim şairlerimiz arasında, bir istisna
18
19
20
21
22
23

Pişe etmek: alıştırmak, öğretmek, tutkun etmek
Pir-i na- tuvan: güçsüz bir yaşlı
Halk u iyân etmek: yaratıp vücuda getirmek
Faş etmek: ifşa etmek, meydana çıkarmak
Nûş etmek: eğlenmek,
La’l-i leb: dudağın al rengi

24
25
26
27
28
29

Tayy etmek: bükmek, kapatmak, atlamak
Dâm: tuzak, ağ, hile
Çâh: çukur, kuyu
Ruzen: parlak, aydın
Hafi: saklı, gizli
Âhâd: bir, biri, birileri

hariç, fazlaca rağbet görmemiştir. Bu istisnanın sahibi
Ahmet Medenidir.
Ahmet Medeni (1889 – 1940 M.), kardeşi Mehmet
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Zeki ile birlikte Kerkük’te ilk gaze-te olarak bilinin

2, sayfa: 234). Ayni gazelin ter-bi’ni Yunus Naci Erbilli

Etmiyor zulmeti tenvir ziya fâide ne

Âşına olma safâ bezmini 42 kurma güzelim

“Havadis” gazetesini çıkarmıştır. Bir müddet sonra,

adında bir şair de yapmıştır. Bu terbi’ yine maarif dergi-

Oluyor işlerimiz hepsi riya fâide ne

Sonu pişman olarak başına urma 43 güzelim

Ahmet Cevat ile işbirliği yaparak, ilk edebiyat dergimiz

sinin 4. sayısının 32. sayfasında yayımlanmıştır.

“Bir kuru namı kazanmakta Rıza fâide ne

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm

sayılan “Maarif” dergisini yayınlamaya baş-lamıştır.

2- Muallim Naci’nin başka bir gazelini terbi’: Kevkeb-i

İstihvan pare-yi satranca dahi şah denir

*

Kerkük’te basın hareketini canlandırmak için, “Maarif”

Maarif dergisi: sayı: 3, sayfa: 20. Bu terbi’ Terzibaşı

matbaasını kurmuş-tur. Bu matbaada ilk edebiyat ve

tarafından Kerkük Şairleri kitabına Ahmet Medeni’nin

MURABBA’:

Her güler yüzlere bakma inanma cana

dil kitaplarımızın baskısı yapılmıştır. Maarif matba-

şiir-lerinden ikinci örnek olarak gösterilmiştir (kitap: 2,

Murabba’ terbi’den çok farklıdır. Gazele bağlı değildir.

Son nedamet getirip ateşe yanma cana

asında basılan ve döneminin en önemli yayın organları

sayfa: 235).

Sözlüklerde “dörtlü veya dört köşeli” olarak tanımlanır.

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm

olan “Havadis” , “Maarif” ve daha sonra “Kevkeb-i

3- Talabanîzade şeyh Rıza Efendi merhumun bir

Divan edebiyatında ise, çoğunlukla 3 ile 7 kıtadan

*

Maarif” gazete ve dergilerinde onlarca yazı ve şiirleri

gazelini terbi’: Maarif dergisi: sayı: 5, sayfa: 39.

oluşan, her kıtası dört dizeli bir nazım biçimidir. Aruzun

Herkesin konca gibi gülme açılma yüzüne

çıkmıştır. İngiliz işgali sırası ve sonrası dönemlerde

4- Reşit Akif Paşanın bir gazelini terbi’: Maarif dergisi:

kısa ölçüleriyle yazılır. Birinci kıtanın son dizesi, daha

İltifat etme kulak asma kapılma sözüne

çıkan Necme, Teceddüt ve İleri gibi basın organlarında

sayı 7, sayfa:55

sonraki kıtaların sonunda olduğu gibi tekrarlanıyorsa,

Kim bakarsa yüzüne silleyi kahir vur yüzüne

yine tek tük yazı ve şiirleriyle katkısı olmuştur. Daha

5- Salim’in bir gazelini terbi’: Maarif dergisi: sayı:11,

buna müteker-rir murabba’ denir, ancak birinci kıtanın

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm

sonra İngiliz işga-linden fazlaca müteessir olarak,

sayfa: 85

uyağına bağlı kalmakla birlikte, farklı bir dize ile

*

vefat ettiği güne kadar edebiyat ortamından çekile-

Aşağıya şeyh Rıza Talabanî’nin gazeline yazmış

bitiyorsa buna müzdevic murabba’ denir.

Sahip ol namına namusuna verme noksan

rek, içekapanık bir hayat yaşamıştır. İngiliz işgalinden

olduğu terbi’i alıyoruz:

Murabba,

önceki dönemde yazmış oldu-ğu şiirler arasında terbi’

Muk’bilin çehresi bed olsa yine mah denir

nazım biçimidir. Çünkü halk edebiyatı-mızda yine

Diş bilerler sana Yusuf gibi ey konca dehan

şiirleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu tarza yatkınlık

Müdbirin yok hüneri destine kûtah 31 denir

dörtlüklerle yazılan koşma’ya benzemektedir. İkisi de

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm

göste-renlerin başında gelir. Bunu, elimizde altında

“Muinimin zartasına yerhamükellah denir

dörtlüklerden

*

bulunan kaynakları tarayarak gördü-ğümüz gibi Hicri

Müflisin atsesine 32 sayhayı 33 nagâh 34 denir” .

Divan edebiyatında 15. yüzyılda Ahmet Paşa

Safi dil-şadının bendini guş-i huş 44 et

Dede’nin kendisine karşı yazmış olduğu bir yergi

*

tarafından kullanılmıştır. 16. yüzyılda Fuzuli en

Ne kadar bar-giran 45 ise yine bir dûş et

şiirinden de öğre-niyoruz 30.

Hakkı teslim edemez olsa eğer bir müfsit

güzel örneklerini vermiştir. Tanzimat döneminde

Aklını başına topla hemen mey tek coş et

Bir taraf hımhımlığı ammâ (murabba’) söylüyor

Hakkı iptale tasaddi edecek bin muşhit

Namık Kemal’in yazmış olduğu şiirlerinde bu nazım

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm küpe

Şair olmuş geh kemâl geh ziyâden dem urur

“Naaş-î İslam’a bakılmaz geberir bir mülhit

biçiminin yaygın olduğunu görmekteyiz. 19. yüzyılın

2-

Hicri Dede’nin Ahmet Medeni ile aralarının, bilinmeyen

Ah u hasret çekilir fevtine 35 eyvah denir

ikinci yarısından itibaren (şarkı) şeklinde bestelenen

Bir gül-i nevres-i 46 hüsnün sebeb-i handesiyim 47

nedenlerden dolayı açık ol-duğu bir tarihte yazılan bu

*

eserlerin büyük bir kısmı murabba’ tarzında yazılmıştır.

Tak-ı ebrusu 48 gibi çeşmenin efgendesiyim 49

şiirde, Dede, Ahmet Medeni’nin terbi’ tarzında şiir yaz-

Mürtebikin duyulur debdebeyi seyyiesi

Türkmen edebiyatında da rağbet görmüştür. Ancak en

Ettiği lütf-i vefanın hele şermendesiyim 50

maya özen gösterdiğini söyleyeceği yerine, yanlış

Yine dillerde gezer zemzemeyi 36 methiyyesi

başarılı örneklerini vermek Safi’ye nasip olmuştur. Bu

Bir fedakâr ü vefalı güzelin bendesiyim

olarak (murabba’) sözcüğünü kul-lanmıştır. Oysa

“Mürteşinin okunur mazbatayı tebriyesi

örneklerden birini Terzibaşı Kerkük Şairleri kitabına

***

murabba’, ileride göreceğimiz gibi, terbi’den çok ayrı

Her taraftan nice bin eşhedü-billah denir”

almış-tır (kitap: 1, sayfa: 125). Diğerlerini, elimizde

Feleğe cevr ü cefa etmeğe fırsat vermez

bir terimdir. Ahmet Medeni edebiyat tarihi boyunca

*

bulunan el-yazması divanından aşağıya aktarıyoruz.

Aşığa Lütf ü vefa etmede nöbet vermez

murabba’ tarzını denememiştir. Bunu Maarif dergisi

Yolu yanlış, ediyor âlemi güya is’ad

1-

Hele ağyarıma bir zerrece gayret vermez

başta olmak üzere değişik kaynaklardan biliyoruz.

Sû’i fikrine hemen her kes eyler işhad

Ateş-i aşkına düştüm sana kul ettim özüm

Bir fedakâr ü vefalı güzelin bendesiyim

Ahmet Medeni yazmış olduğu terbi’lerin bir kısmını,

“Sözü eğri diyene postnişin-i 37 irşad

Deme sürme koy sürüm payene 39 her lahza yüzüm

***

yer yer kullandığı Hamit Nedim takma adıyla

Sözü doğru olana şair-i kem-rah 38 denir

Sürüm çünkü sen pendimi 40 guş 41 eyle kuzum

imzalamıştır.

Terbi’leri

şunlardır:

1- Muallim Naci’nin bir gazelini terbi’: Maarif dergisi:
sayı: 3, sayfa:24. Bu terbi’ Terzibaşı tarafından
Kerkük Şairleri kitabına Ahmet Medeni’nin şiirlerinden
gös-terilen örneklerin başında yer almaktadır (kitap:
30

Ata Terzibaşı (Kerkük Şairleri) kitap 2 sayfa 225.
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31
32
33
34
35
36
37
38

Kûtah: kısa
Atse: aksırık
Sayha: bağırma, yüksek ses
Nagâh: yersiz, birdenbire
Fevt: ölüm
Zemzeme: nağme, ezgi
Postnişin: daha önceki birinin yerine geçen
Kem-rah: aklı veya idraki noksan olan

Lütfedip tutma kulak her söze kanma cana

edebiyatımızda

çok

kullanılmış

bir

oluş-maktadır.

Her olur olmaza meyletme kabul ile sözüm
*
Her özün bilmez ile durma otuma güzelim
39 Paye: derce, rütbe, merdiven ayağı (ayak)
40 Pend: nasihat, öğüt
41 Guş: kulak. Guş eylemek: dinlemek, kulağına küpe etmek

Sakınıp kurtlar arasında durup gezme aman

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Safâ bezmi: bezm-i safa: eğlence meclisi
Urma: vurma
Guş-i huş: can kulağı
Bar-giran: zahmet ve usandırıcı
Gül-i nevres: taze gül, yeni yetişmiş gül
Hande: gülüş
Ebru: kaş
Efgende: biçare, düşkün
Şermende: mahcup,
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Dehanı 51 konca lebi 52 mil zenahi 53 çâh u fa 54

Sana meftun olan günden beri ayrılmadın benden

örneklerini vermiş-tir. Türkmen edebiyatının divan

Canımı aldın bahasın 68 bilmedin

‹Ârızı 55 lale, yüzü gülşen-i firdevs-i sefa

Vefa günden güne müzdad 60 olup eksilmedi senden

şairlerinden şarkı tarzında şiir yazan tek şair, bildi-

Râh-i aşkın 69 bi-nevasın 70 bilmedin

Etmiş halk Huda zerrece hulkunda 56 cefa

Bilirsin geçmezim senden ki ta can çıkmasa tenden

ğimiz kadarıyla, Safi’dir. Yazmış olduğu şarkılar

Zulm u cevrettin hatasın bilmedin

Bir fedakâr ü vefalı güzelin bendesiyim

Bu istiğna bu naza bilmezim hikmet ne sultanım

şunlardır.

Çok hata ettim gönül verdim sana

***

***

1-

Dilin ol gül ile gördükçe sefasın şimdi

Beni bigâne 61 sandınsa gözüm bu aşinalık ne

Hâdden efzun 64 zulm ü cevrettin bana

Son olarak şunu da eklememiz lazım, yukarıda

Başa çalmakta felek cevr ü cefasın şimdi

Eğer yek-dil isen kalpte söyle bu cüdalık

Netmişim bilmem a sultanım sana

verilen örneklerden görüldüğü gibi, aruz ölçüsüyle

Edemem hâsılı tarif-î vefasın şimdi

De barı Safi’ye suretinde bunca dil-rübalık 63 ne

Gösterip lütfün rakiplerden yana

yazılan adı geçen dörtlük tarzlarının hiç birinde,

Bir fedakâr ü vefalı güzelin bendesiyim

Bu istiğna bu naza bilmezim hikmet ne sultanım

Netmişim bilmem a sultanım sana

diğer nazım tarzları-nın tersine, mahlas kullanılamaz.

***

Ayrıca sözünü ettiğimiz tarzlarla yazılan şiirlerde,

62

ne

***
Hangi bülbül acaba böyle güle mâliktir

Safi’nin bu son murabba’ şiiri, Fuzuli’nin ilk kıtasını

Aslı yok bin ‹âhd u peyman

Hangi gül bülbülüne böylecesin hâliktir

aşağıya

Tığ-ı gamla bağrımı kan eyledin

ele alınan konu veya tema bakı-mından da bazı

Mesleği işrete Safi bu sebep saliktir

hatırlatmaktadır

Cem’ iken halimi perişan eyledin

faklar vardır. Bu yazıda verilen örneklerinden bu

Bir fedakâr ü vefalı güzelin bendesiyim

Perişan-hâlin oldum sormadın hâl-i perişanım

Netmişim bilmem a sultanım sana

farların az çok ayrı-mına varmak mümkündür. Fazla

3-

Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım

***

bilgi edinmek isteyenlere, elleri altında bu konuda

Cefakârım vefakârım azizim izzetim canım

Ne dersin rüzgârım böyle mi geçsin güzel hanım

Na-beca 66 bir na-seza 67 mı etmişim

yazılmış edebiyat kitapları yoksa internet üzerinden

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım

Bilmeden ya bir hata mı etmişim

varabilecekleri edebiyat siteleri-ni ziyaret etmelerini

Yoksa cana, bir vefa mı etmişim

tavsiye ederim.

Mehim

57

nurum hâbibim dilberim ey yâr-ı pinhanım

58

aldığımız

meşhur

mu-rabba’

şiirini

bize:

Neden küş eylemezsin rûz u şeb 59 feryad-ı efganım
Yer

***

yayımlanmamış (şarkı) adı verdiği şiirler de yazdığını

***

Bilirsin halimi bilmezlenirsin bir zamandır sen

belirtmek lazım. Dörtlük tarzı ile yazılan o şiirleri el-

Bi-mürüvvet söyle insafın hani

Görürsün yandığım görmezlenirsin bir zamandır sen

yazması divanından aşağıya almadan önce şarkı

Hacriyle ateşlere yakın beni

Seversin bende ki sevmezlenirsin bir zaman

hakkında, kısa da olsa, kimi bilgiler vermenin yararlı

Kâfir oldum yoksa sevdimse seni

Bu istiğna bu naza bilmezim hikmet ne sultanım

ola-bileceğini

Netmişim söyle a sultanım sana

***

Aslında şarkı, rubai’, terbi’, murabba’ gibi divan

***

Kusurum n’oldu bilmem ne’tmişim bir söyle yandım

edebiyatında

Safi’yim köyünde düşmüş meskenim

ben

Bestelenmeye uygun olan aruz ölçüleriyle yazılır.

Bunca istiğnaya yok sabrım benim

Senin lütf-ü vefana sevdiğim kandım inandım ben

Çoğunlukla 4 dizelik kıta-lardan oluşur. Bu bakımdan

Âdemim taştan değil can u tenim

Yeter sabr u tahammül kalmadı candan usandım ben

murabba’ ve koşmaya benzer. Üçüncü dizesi-ne

Netmişim söyle a sultanım sana

Bu istiğna bu naza bilmezim hikmet ne sultanım

meyan adı verilir. Ve bu dizenin anlam bakımından

***

***

daha özlü olmasına dikkat edilir. Dördüncü dizeye

2-

ise nakarat denir. Bu her dörtlükte tekrarlanır. Aşk,

Bir vefa göstermedin zalim bana

ayrılık, içki, eğlence gibi konularda yazılır. Geniş halk

Çok hata ettim gönül verdim sana

kitlesine hitap ettiği için genelde dili sadedir. Günlük

Ateş-i hacrinde döndüm her yana

söyleyişler, deyişler içerir.

Çok hata ettim gönül verdim sana

Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Naili-i Kadim (17.

***

Dehan: ağız
Leb: dudak
Zenah: çene
Câh u fa: çukur ve geniş
‹Arız: yanak
Hulk: tabiat, huy
Meh: mah, ay
Pinhan: gizli, saklı, gözlerden uzak
Rûz u şeb: gündüz gece
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Safi’nin

yine

hiçbir

yerde

eyledin

Bu istiğna bu naza bilmezim hikmet ne sultanım

51
52
53
54
55
56
57
58
59

gelmişken

65

düşünüyorum.
kullanılan

bir

nazım

biçimidir.

biçim bakımından gösterdiğimiz farkların yanında,

Netmişim söyle a sultanım sana

yüzyıl: ölümü: 1666 M.) olarak bilinir. 28 şarkısıyla
Nedim de (1681 – 1730 M.) bu türün en güzel
60 Müzdad olmak: çoğalmak
61 Bigâne: bi-gâne: yabancı, garip
62 Cüda: ayrılık, uzaklık
63 Dil-rüba: gönül alan, gönül kapan

64
65
66
67

Efzun: fazla, hâdden efsun: haddinden fazla
Peyman: ant, yemin
Na-beca: yersiz, münasebetsiz
Na-seza: lâyık olmayan

68 Baha: değer
69 Râh: yol, ilke, akide
70 Bi-neva: çaresizlik
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kimliğini sürdürebilir. Millet oluşun en temel ölçüsü olan dil ve milli kültürün yanında tarih şuurudur. Tarih

Bir Tarihin Coğrafyası:
Türkmeneli

şuuru hâfızadır, hâfıza ise kimliğin korunduğu ve sürekliliğin sağlandığı yerdir.
Mankurtlaşmak
Hâfızası silinen, geçmişine dair kültürel değerleri yok edilen, zihnî faaliyetleri duran insana “mankurt” denir.
En basit tarifiyle mankurt olmak “sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşmadır”. Yani, tarihini ve
kültürünü unutturularak inasnı bir nevi “zihni köle” haline getirmektir mankurtluk.
Bu bağlamda gençlerimize Türkmen tarihini doğru şekilde öğreterek tarih şuurunu uayndırmamız
gerekmektedir. geçmişinden, kültüründen ve toprağından kopuk bir nesil ancak başkalarının kölesi olabilir.
Türkmeneli Tarihi
Yayınlanacak kitabımda bu konuya geniş yer vermeye çalıştım. Ancak burada çok özet olarak tarihimizin

Ö nümüzdeki yılın - kısmet olursa - ilk

nasıl değiştirildiğini ve bozulduğunu ve bize nasıl farklı bir tarih sunulduğunu anlatmak istiyorum.

çeyreğinde yayımlayacağım kitabın adını şimdiden

Kullanımı 25 sene önceye kadar nadir görülen “ Türkmeneli” kelimesi sadece siyasi nedenlerle Türkmenlerin

ifşa etmiş oluyorum. Kimse heveslenerek bu adı

yoğunlukla yaşadıkları bölgeye verilen ad olduğu sanılmaktadır. Oysa ki bu doğru değildir. Yabancı seyyahlar,

kullanmaya

taslağı

tarihçiler ve coğrafyacılar sekizinci yüzyıldan beri “Türkmen yurdu=Türkmeneli” anlamına gelen “Turcomania

hazırdır, Kültür Bakanlığında ISBN kaydı bile

veya Turcomanie” terimini sıklıkla kullanmışlardır. Bu kelime, kitaplarında, seyahatnamelerinde ve çizdikleri

yapılmıştır. Sadece yurt dışında bazı üniversitelerin

haritalarda Oğuz boylarının yaşadığı ve hakim olduğu bir devlet adı veya sınırları belirlenmiş bir coğrafyaya

arşivlerinden satın aldığım birkaç haritanın bana

verilmiş ve bugünkü coğrafyadan kat be kat daha geniş bir alanı kapsamıştır. Meşhur İtalyan seyyah Marco

gönderilmesini

Polo (12541324-) seyahatnemesinde Türkmeneli’den bahsetmekte ve İngiliz Tarihçi William Guthrie’nin

çalışmasın,

çünkü

kitabın

bekliyorum.

Bu yazıda kitaptan bahsetmeyeceğim, milli şuuru
oluşturan temel unsurlardan olan tarih şuurunu ve
bu şuurdan nasıl mahrum bırakıldığımızı anlatmaya

Türkmeneli diyarını gösteren haritası (1785) belki de son haritalardan biridir. Bu coğrafya bin iki yüz yıldan

Dr. Mustafa Ziya

fazla Oğuz boylarıyla meskundur ve devlet yüzyıllarca Oğuz-Türkmen boyları tarafından yönetilmiştir.
Devletlerin “resmi tarihi”,tarih ve coğrafyada yüzyıllarca süren bu varlığı gözardı etmeyi tercih etmiş ve

çalışacağım.

nesiller yalanlar üzerine yetiştirilmiştir. Bırakılan boşluğu “Arap-İslam medeniyetinin karanlık dönemi,

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; ben tarihçi değilim. Ancak tarihe olan merakımı herkes bilir ve çok fazla

göçebe kavimler bedevi aşiretler, kargaşa, beylikler dönemi” gibi kelimelerle doldurarak yüzyılları hızla

okurum. Sadece Türk tarihini değil; tüm toplumların tarihini ve “tarih” kavramıyla ilişkin her türlü felsefe,

geçmişler. Son iki yüzyılda klasik resmi tarih, “Türkmeneli” unutturarak yeni nesillerin “asi Türkmen” huyunu

fikir, analiz ve araştırmaları takip etmeye çalışırım. Üniversitede almış olduğum ilk ders “geçmiş bugünün

törpülemeye çalışmış ve bir ölçüde de başarılı olmuştur.

anahtarıdır” kuralı olmuştu.

Son yüzyılda Irak’ta Türkmenlerden bahsedilirken Sultan 4. Murat’ın Bağdat seferinde güzergah boyunca

Tarih ve Tarih Şuuru

yerleştirilen “uç beyler” olarak Osmanlı bakiyesi anlatılır. Oysa ki; Osmanlı arşivinde Kanuni’nin Bağdat

“Tarih, toplumların siyasi geçmişlerini¸ kültürlerini¸ medeniyetlerini ortaya çıkararak geçmişimizi öğretir.

seferinde Osmanlı ordusu şimdiki Kerkük’ten Türkmen aşiretleriyle meskun “Gökyurt” şehrinden bahsedilir.

Tarih¸ milletlerin hafızası devletlerin ise siyasi tecrübeleridir. Milletler ecdatlarının yaptıklarına sahip çıkarlar.

Bizim tarihçilerimiz ise benzer şekilde Türkmenlerin bu topraklara gelişini H. 54 yılına endekslerken;

Bu sayede geçmişten ibret alır geleceğe yön verir. Biz buna Tarih şuuru diyoruz. Tarih bir milletin hafızasıdır.

Milattan 570 sene önce bölgeye yerleşen ve büyük ihtimalle Dakuk şehrini kuran 3. Sümer göçü olan İskit-

Tarih Şuuru dil¸ tarih¸ ülkü ve vatan birliğidir. Bu dört olgu “Millet” kavramını ortaya çıkarır.”

Turanlardan veya islamiyetten önce Kerkük kalesine yerleşen hıristiyan Türkmenlere işaret edilmemektedir.
Türkmeneli’de her biri yüzyılı aşkın iktidar olan Karakoyunlular, Akkoyunlurdan, Atabeyleri“arızi=gelip geçici”

“Tarihini, dolayısıyla ecdadının neler yaptığını bilmeyen bir millet, birkaç kuşak sonra köklerinden kopar

hanedanlıklar çatışması olarak anlatmakla tarihi sürekliliği bölüp parçalayarak Oğuz boylarından oluşan

ve kimliksiz bir topluluk hâline gelir. Tarih şuurundan mahrum olan milletler milli birlik ve beraberliğini

halkın tarihi gözardı edilmiştir.

koruyamazlar. Tarih şuuru zayıf olan milletlerde siyasî ve sosyal sahada büyük meseleler yaşandığı bir

Toplumun tarih ve coğrafya hafızasını silmeye çalışarak ve Türkmenleri ordu bakiyesi göstererek

gerçek. Sosyal ve siyasî bunalımların yaşandığı toplumlarda insanların kendine olan güven duygusu azaldığı

“vatan” kavramını ortadan kaldırmaya ve büyük Türkmeneli tarihinden ve coğrafyasından koparmaya

gibi kimlik şuuru da zayıflar. Bundandır ki hususen gençleri tarih şuuruyla yetiştirmek elzemdir.”

yönelik “muktedirler” tarafından yazılan klasik tarih Türkmenleri vatansız “misafir azınlık” haline getirmeyi
ve yetişen nesilleri geçmişinden habersiz, onunla gurur duymayan, mensubiyet hissi zayıf, milli kültürden

İnsan, tarih şuuru olduğu sürece kim olduğunu unutmaz. Tarih şuuru kendi üzerine düşünmek ve var

yoksun ve amaçsız bir gençliğe dönüştürmeyi hedeflemektedir.Dünyanın belki de en büyük şairlerinden

olduğunu bilmektir. Nesiller kökü mâzide olan millî ve mânevî her değere uzanabildiği müddetçe millî

Fuzuli’yi bilmeyen, Hatayi’yi okmayan, Şecere-i Terakime (Türkmenlerin soy kütüğü) kitabından, Dede Korkut
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kitabından bihaber, Oğuzeli devletini, Oğuzhan’ı, İmadeddin Zengi’yi, Gökbörü’yü tanımayan nesillerin tarih
şuuru köreltilmiş zavalı topluluklar halinde yaşarlar.

Keşke Yaşam Hoş Olsun

Resmi Tarih Eğitimi

(Şiir)

Sadece yüz yıllık geçmişi olan Irak devletini kuran ingilizler bu topraklarda bin yıldan fazla hakimiyet süren
Türkmenleri asimile - mankurtlaştırma etmek ve yaşayan halkın tarih hafızasını silmek amacıyla Arap
ırkçılığına dayalı bir eğitim politikası uyguladılar. Irak yöneticileri Kısa bir süre sonra Türkçe okulları kapatarak
Türkmen nesilleri kendi ana dillerini öğrenmeden Arapça eğitime mecbur kıldılar. Eğitimde sosyal müfredatı

Abdülvahap Hançerci

değiştirerek “Arap Dünyası coğrafyası, Arap dünyası tarihi” okutulmaya başlandı. Tarihi müfretatında Arap
tarihi yüceltilerek anlatılırken, Irak’taki Türkmen tarihinin büyük kısmı müfredattan çıkarıldı. Okullarda
okutulan tarih kitabında400 yıllıkMusul Atabeyliği, Erbil Atabeyliği, Kerkük Yıva Atabeyliği, Karakoyunlular
ve Akkoyunlular’n tarihi sadece 10 satırda kötülenerek anlatılmaktadır. Türkmen boyları, “vahşi kavimler,
barbar kabileler, saldırgan zalimler” olarak gösterilmektedir.
Türkmeneli topraklarının işgal edilip yağmalanması “fetih” iken; müslüman Türkmendevletleri ve ordusu
ise işgalcı, istilacı ve sömürgeci olarak gösterildi. Cahiliyet zamanının kafirleri yüceltilerek Anter bin Şaddad,
Umru’l Kays’i gibilerinin kahramanlıkları anlatırken;islamiyet uğruna savaşan Afşin, Tuğrul Bey, Alparslan
gibi Türkmen kahramanları kötülenmekte,Ermeni çetelerine karşı çatışan Fahrettin Paşa’ya “Cezzar”,
Fransız ajanlarını cezalandıran Cemal Paşa’ya “seffah” lakapları verilmiştir. İslamiyete ve medeniyete büyük
katkıda bulunan İbn Sina, Havarizmi, Farabi ve Oruç Reis gibi Türk büyüklerini “ Arap kökenli” oldukları iddia
edilmektedir.

K eşke bu yorgun kafam bir az bay hoş olaydı
Kararsız fikrim bir gün bembeyaz boş olaydı
Bir an divane gibi koy yaşam hoş olaydı
İmdat senden ilahi n’olacaktır bu durum
Yardım et kaldır beni birde ayakta durum
**
Bu gamı unutaydım bir şenliğe dalaydım
Emmişim dert sütünü beşikteyken balaydım
Bir zaman ben gülüydüm dağda açan lalaydım
Gitti o keyifli anlar kahır gafet bilmezdim

Sonuç
Resmi tarihlerin Türkmeneli varlığını yüzyıllarca inkar etmesine ilaveten; Türkmen nesilleri yüz yıldır Irak’ta
(ve Suriye’de) bu yönlü, objektiflikten ve bilimsellikten uzak, tarih gerçeklerine aykırı bir tarih bilgisi ile
yetiştirilmektedirler. Bu eğitimle geçmişi karalanmış bir toplumun geleceğini aydınlatmak nasıl mümkün
olabilir. Milli kültürünü ve milli tarihini öğrenemeyen nesillerde tarih şuuru ve milli şuur nasıl canlanabilir.
Belki de (var olduklarını farzederek) tarihçilerimizin üzerine düşen en büyük görev Türkmeneli tarihini
gerçek veriler üzerinden araştırmak ve yazmaktır. Eğitimcilerimizin ve kültür insanlarımızın üzerine düşen
milli vazife ise gerçek tarihimizi yeni nesillere aşılayarak tarih şuurunu diriltmek olmalıdır.

Ağlamazdım hiç bir gün gözyaşımı silmezdim
**
Solmaz hayat bağımız gülleri açar inan
Gece sonu ışıktır dağılır kara duman
Gel kini unutalım olma sen kine kurban
Halim yaman uykum yok üstüme seher geldi
Şikayetim Allaha gün günden beter geldi
***
İçimizden kin nefret ne zaman bitecektir
Hak bülbülü mutlaka gün gelir ötecektir
Çıkınca hak güneşi tüm batıl batacaktır
Yıllardır biz gafiliz durmaz gözümüz yaşı
Güzğü verdiler ele taraş ettiler başı
**
Dua kapsı bağlanmış sebebi haram lokma
Gel dinle sözlerimi kardeşim benden bıkma
Tut birliğin yolunu bu yoldan sakın çıkma
Kalırsın öz başına batarsın gözyaşına
Yâda satma sırrımız sadık ol kardeşine
***
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Düz gelmiyor işlerim tüm ömrüm dertle bitti
Kalbim kafes içinde şıvanla yasla bitti
Yıllardır ben esirim hayat hasretle bitti
Derdimin dermanı yok tüm içerim yaradır
Sorma benden şansımı benden şansımı siyah karadır
**
Baba bükün
Düz doldursan yarama
Haram katmam Parama
Yaşasın başı yüksek
Anlatırım balama
Hayırdan kalmam geri
El uzatmam harama
Bazı dosttan gözün yum
Her bir şeyi arama
El uzatma yâdlara
Hain dosta yarama
Yediler hak hukukum
Kimse gelmez çareme
Canımda sağ yer yoktur
Ok vurursun harama
İnanmam ki yer bulsun
Çal okunu yarama
***
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gruplarıdır (Hayder, 2008: 42). Türkmen Tiyatrosu’nun
üstlendiği rol kültürel, toplumsal, tarihsel ve siyasal

Kahtân Hürmüzlü’nün
BURASI KERKÜK
Adlı Otograf Piyesi
Üzerine Bir İnceleme

konularda halkın günlük meselelerini canlandırmak,
bunları dile getirmek ve insanların bunlar üzerinde
kafa yormalarını sağlamaktır (Merdan, 2006: 6).
Kahtân

Hürmüzlü

de

eserleri

ve

üslubuyla

Kerkük’ün canlı tiyatro hayatına katkıda bulunmuş
ve zenginleşmesini sağlamıştır. Hem Arapça hem
de Türkmence veya -eski Türkçe- yazabilen şiirden
öyküye, piyesten romana, araştırmadan çeviriye
kadar çeşitli edebî türlerde kalem oynatabilen
Kahtân Hürmüzlü; çok yönlü Çağdaş Irak Türkmen

Rawyar Jabbari

edebiyatçılarından

biridir.

Devlet bürokrasisinde görevli olan Necati Ali Zeynel

G iriş:

sevk etmektedir (Hürmüzlü, 2006: 18).

Hürmüzlü’nün üçüncü oğlu olan Kahtân Hürmüzlü,

Irak Türkmenlerinin Mezopotamya’ya veya Irak

Tiyatro sanatı; Kerkük Vilayeti ve civarında 1920’li

1 Temmuz 1936 tarihinde Kerkük Vilayetine bağlı

bölgesine ilk gelişleri Hicri 54 - Miladi 674 tarihine

yıllardan itibaren halk tarafından bilinegelen edebî

Karatepe Nahiyesi’nde dünyaya gelmiştir. Hürmüzlü

kadar uzanmaktadır. Önceleri askeri koloni olarak

sanatlardan biri olmuştur. Örneğin; “نجمــةYıldız”

ailesi sanat, kültür ve edebî sahada bilinen Türkmen

Mezopotamya’da varlık gösteren Türkmenler ya

adlı gazetenin 9 Şubat 1920 ve 11 Temmuz 1921

ailelerden biridir. Zikredilen ailenin öne çıkan bazı

da Türkler sonraları hilâfet merkezini ve halifeyi

tarihli sayılarında Hz “Ömer bin Hattab” ve “Dul”

edebiyatçılarından; Kahtân’ın amcacı Reşit Âkif

tek dille yazmayı reddettiği için eserlerini Türkmence

korumakla

adlı piyeslerin “ظفــرZafer” İlkokulu’nda 1921 yılında

Hürmüzlü, ünlü Türkmen şairlerindendir. Yine ailenin

veya -eski Türkçe- ve Arapçayla yazıp bazılarını

bölgeye yerleştikten sonra toplumsal yaşama dilleri,

kamuoyu

aktarılmaktadır

bir başka üyesi olan Kahtân’ın öz kardeşi olan İsmet

bastırmıştır (Bayatlı, 2007: 23).

kültürleri ve sanatlarıyla renklerini güçlü bir şekilde

(Celalî, 2006: 54). Kerkük’te sinema, tiyatro ve sergi

Hürmüzlü önde gelen Türkmen tiyatro yazar, aktör ve

Hürmüzlü’nün yazılarında genellikle zaman değişir,

vermişlerdir. Örnek olarak XVI. yüzyılda Türkmen

salonlarının ilk olarak 1940 yılların sonunda ortaya

rejisörlerinden biridir (Jabbari, 2018: 9). Hürmüzlü’nün

fakat mekân neredeyse hep aynıdır. Çünkü ona göre

edebiyatını

çıktığını hatırlamak gerekmektedir.

babası Necati Ali Zeynel; devlet memuru olduğundan

mekân daima sabittir. Ona göre mekân Kerkük’tür ve

ulaştığı

Sanatsal kurum ve kuruluşlara gösterilen büyük ilgi

dolayı yıllar içerisinde Kifri, Karatepe, Tuzhurmatu,

her mevsimde bu şehir mutlaka vardır (Merdan, 2005:

seviyeyi göstermesi bakımından önemli bir kültür

bu salonların çoğalması ve konforlarının artmasını

Dakuk ilçe ve kasabalarını gezmiş ve en son olarak

8). Çağdaş Irak Türkmen Edebiyatı temsilcilerinden

hadisesi olarak kabul edilebilir (TDTEA, 1993: 12-).

sağlamıştır. BâbeGurgur, Hayyam, Gazi, Kırmızı,

da Kerkük Vilayetine yerleşmiştir.

olan KahtânHürmüzlü’nün tiyatro alanında ilk edebi

Türkmen edebiyatçıları, bir taraftan eski geleneğe

Atlas, el-Alamein, Salah el-Din ve Kale salonları

Kahtân Hürmüzlü de yükseköğrenimini tamamladıktan

piyes eleştirisi “el-Beg ve el-Sayik” üzerine eseri

bağlı eserler vermeye devam ederken, diğer taraftan

Kerkük’teki tiyatro sahnelerinden birkaçıdır (Jaafar,

sonra 1960 yılında Kerkük’te bir okulda öğretmenliğe

1957 yılında Sanat adlı dergide yayınlanmıştır.

Anadolu’daki yeni edebî cereyanları takip etmeyi

2014: 4). Türkmenlere ait olan ilk resmi tiyatro grubu,

başlamış ve bu meslekten de emekli olmuştur

Hürmüzlü, 1958 yılında tiyatro sanatçısı olan kardeşi

de ihmal etmemişlerdir (Akar, Deniz ve Bilecek,

24 Ocak 1970 yılında “Millî Türkmen Takımı” adıyla

(Kerküklü, 2018: 181). Kahtân Hürmüzlü 73 yaşında

İsmet Hürmüzlü ile tiyatro sahnesine çıkmış ve bazı

1994: 190). Mezopotamya veya Irak’taki Türkmen

kurulmuştur. Bu grubun repertuarında bulunan

aniden geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda

oyunlarda bile rol almıştır (Merdan, 1999: 31).

Edebiyatı, büyük Türk Edebiyatı ağacının küçük bir

“Bazar Ağası”, “Son Bayrak” ve “Tembel Abbas”

etmiş ve Kerkük şehir merkezinde bulunan Şehitler

Hürmüzlü’nün ilk edebi yayınları Temmuz 1958

dalı sayılabilir (Mahmut, 2010: 13). Bu ağacın küçük

oyun metinleri, sanatçı Fazıl Berber rejisörlüğünde

Mezarlığı’na gömülmüştür (KK-1).

yılından sonra Afak adlı haftalık gazetede tefrika

dalları içerisinde pek çok edebi türler vardır. Tiyatro

hazırlanmışlardır (Abu Somer, 2006: 28).

İnsanların

Kahtân

edilmiştir (Beyoğlu, Mayıs 2015: 2932-). Akabinde

sanatına ait ürünler de bu ağacın önemli yaprakları

“Millî Türkmen Takımı”’nın kurulması ve akabinde

Hürmüzlü eserlerinde insanlık, kardeşlik, özgürlük

diğer edebi ve sanatsal yazıları zikredilen tarihten

arasında yer almaktadır. KahtânHürmüzlü’ye göre

resmi makamlar tarafından kabul edilmesi yeni tiyatro

ve barışa yönelik talepleri dile getirmiştir (Terzibaşı,

sonra çeşitli süreli yayınlarda yer almıştır. Günümüzde

tiyatro; insan, toplum, kültür, isyan, komedi ve

gruplarının ortaya çıkması için teşvik edici olmuştur.

2013: 333). Eserlerinde kullandığı dil ve üslubu

Hürmüzlü’nün yayın ve eserleri gittikçe daha fazla

devrimci hareketlerin bir aracı olarak kamuoyunu

“BâbeGurgur Takımı”, “Sevre Kulübü Takımı” ve “Kale

oldukça etkileyicidir. Bilhassa insanları duygulandıran

tanınmakta ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir.

güldürmek ve hüzünlendirmek yoluyla düşünmeye

Temsil Takımı” da resmi izinle kurulmuş diğer tiyatro

bir ifadeye sahiptir (Berberoğlu, 2007: 22). Hürmüzlü

KahtânHürmüzlü’nün kaleme aldığı piyesler şunlardır:

yetişmesi,
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ismi geçtiği için sürekli yeni boyutlar kazanmış ve

dair hiçbir şey görmez.

Oluşan metinlerin önemli halkalarından biri olan kişiler

güncelliğini korumuştur.

Bunun üzerine meydana çıkıp yüksek sesle bağırır:

kadrosu; eserlerde etken veya edilgen konumdadır

Kerkük’te meydana gelen olaylar ve günlük hayattan

“Daha da radyoya inanmam... Radyo yalancıdır”

(Çetin, 2015: 144). Böylece çeşitli olaylara yön

sahneler oyunun başkahramanı Mustafa vasıtasıyla

(Hürmüzlü, 1991: 2) diyerek, halkın dönem itibariyle

veren ve oluşumlarına sebep olan da kişilerdir.

anlatılmaktadır. “Burası Kerkük” piyesi, mekân

radyoya bakışını ortaya koyar.

Kitaplaştırılmayan “Burası Kerkük” otograf oyunu,
kalabalık ve geniş bir şahıs kadrosuyla karşımıza

itibariyle olayların yaşandığı yer metnin adından da
anlaşılacağı üzere Kerkük vilayetidir. Doğrudan bir

Olay Örgüsü

çıkar. Metin içinde farklı figürler sadece isim olarak

zaman dilimi verilmese de altmışlı ve doksanlı yıllara

“Burası Kerkük” piyesinde ana kahraman Mustafa

var olup sahnede hiçbir rol ve etkileri yoktur. Oyuncu

ait özellikler senaryoda kendini ele vermektedir.

aracığıyla Kerkük’ün 19601990-’lı yıllarda yaşadığı

kadrosu, yazar tarafından özel ad, yaş, tip ve

Kahtân Hürmüzlü piyeste, Kerkük içinde yaşayan

derin bohem hayat, ambargo ve siyasi yaşam koşulları

hatta mesleklerine göre birbirlerinden ayrılmış ve

farklı milletlere ait insan ilişkilerini ve şehrin genel

çeşitli semboller vasıtasıyla dile getirilir. Bilhassa eski

sınıflandırılmıştır. Piyeste ara sıra aşağıdaki farklı

durumunu da anlatmaktadır. Yazar eserinde olay

rejimin Araplaştırma politikasının baskıları ve iskân

sesler olayların akışına katılır ve koro görevi görür:

halkalarını birbirine bağlarken geçişler konusunda

politikaları gereği güney şehirlerden getirilip Kerkük

Bunlar; “Birinci Ses, İkinci Ses, Üçüncü Ses, Dördüncü

titizlik göstermiştir. Piyesin mesaj noktasında ciddi

şehrinde ikamet ettirilen on bin Arap aile konuya dâhil

Ses, Yârin Sesi, Çocuk Sesleri ve Gürültü Sesleri”’dir.

çaba sarf ettiği görülmektedir. Otograf eser, trajedi

edilir. Bu iskân politikalarının Kerkük halkında bir

Bu sesler, diyalog ve repliklerde çoğunlukla şiir, koryat

türünün bir örneği sayılabilir.

değişim meydana getirmediğini yine kendisi söyler.

-hoyrat-, deyim veya atasözü okumaktadırlar. Kahtân

Kale ile İmam Kasım mahallelerinin halkı arasına

Hürmüzlü, şahıs kadrosu dağıtımında erkek ve kadın

İnceleme

oyunbozanlık girmesiyle bir zaman huzursuzlukla

kahramanlar konusunda belli bir seçim yapmamış,

Konu

yaşansa da bu tatsız gerginlik iki mahalle gençleri

sadece konuya uygun olarak bunları dağıtmıştır.

KahtânHürmüzlü’nün “Burası Kerkük” piyesi Kerkük

tarafından bitirilir. Yazar, Kerkük’te yaşayan farklı

Piyes daha çok erkek karakterlerden oluşmaktadır.

“Bitmeyen Gece, Bayram Akşamı, Merdiven, Bektaş

vilayeti ve ona bağlı olan bölgelerde yaşayan halkın

milletlerin birbirlerinin dilini iyi bir şekilde konuşup

Gülü, Deli Dumrul, Karıb fi el-Sahraa,Aslı ile Kerem”

yaşamını ve kültürünü eserin başkahramanı Mustafa

ve anladığını; bu mahallelerdeki çocuklar üzerinden

Erkek Kahramanlar

ve “Burası Kerkük”’tür. Bu çalışmada “Burası Kerkük”

vasıtasıyla anlatmaktadır. Şehrin simgesi haline

aktarır:

Piyes, karakter bakımından kalabalık ve geniş bir

adlı otograf piyesi incelenmiştir. Bu piyes Türkmence

gelen ve bölgeye ün kazandıran, halkın geleneksel

“Renklerimiz de birdi... İki tarafta bir birbirinin dilini

senaryoya sahiptir. Metnin oyuncuları, yazar tarafından

-eski Türkçe- kaleme alınmış eserlerden biridir.

ve dinî kutsalları ile diğer âdetleri çeşitli sahne

epiyi anlardı” (Hürmüzlü, 1991: 8). Hürmüzlü,

farklı açılardan ele alınmış ve rolleri de senaryo içinde

parodileri vasıtasıyla dile getirilmektedir. Ortadoğu

piyesinde Kerkük’teki bazı şeylerin değişmeyeceğini

dağıtılmıştır. Kahtân Hürmüzlü, eserin merkezine ideal

“Burası Kerkük” Otograf Piyesin Kimliği

coğrafyasında

aşk

hüzünle ifade eder. Eski rejimin güneyden getirdiği

tip olarak Mustafa adında birini yerleştirir.

KahtânHürmüzlü’nün “Burası Kerkük” adlı otograf

hikâyeleri de eserde ihmal edilmemiş; metinde “Leyla

ailelerin Kerkük’ü değiştiremeyeceğini halkın kendi

Mustafa, kültürlü, dirençli, aklı başında, soğukkanlı,

piyesi 1991 yılında Türkmence -Osmanlı Türkçesi-

ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber” olmak

dinamikleriyle hareket ederek bunu bertaraf edeceğini

sabırlı ve körü körüne inanmayan, her şeyi sorgulayan

mavi mürekkep tükenmez kalemle yazılmış olup

üzere bu hikâyelere telmih göndermeler yapılmıştır.

ifade eder.

bir kişiliğe sahiptir. Kendisine yapılan türlü baskılara

tamamlanan eserlerinden biridir. Hürmüzlü’nün arşiv

Yazar piyeste sadece “Ḳumru ile Pisik” hikâyesini

Piyeste

koleksiyonlarında otograf şeklinde bulunan piyes

daha detaylı anlatmasına rağmen piyeste hikâyeyi bir

bulunur;

bunlar

metni teksir kâğıdına kendi el yazısı ile yazılmış ve

sonuca bağlamadan sonlandırmıştır.

vezinle

yazılmış

yirmi dört sayfadan ibarettir. Bu eserin el yazmaları

Metinde birkaç farklı olay gündeme getirilir ve

parçalardır. Piyes, trajik bir

ve Hürmüzlü’nün şahsî kütüphanesi ailesinin yanında

bunlarla seyirciye verilmek istenen mesajlar kolayca

sonla biter. Ana kahraman

bulunup araştırmacıların incelemesine açıktır. Hacim

hissettirilir. Mesela bunlardan biri, köylü bir vatandaşın

Mustafa’nın

olarak küçük olan bu eser, basılmamış ve kitaplığında

başına gelen güldürücü bir olaydır. Radyo haberlerini

beklediği sevgilisi gelmez. O

el yazısıyla yazılmış bir tomar içinde bulunmuştur.

dinleyen köylü, olayı yanlış anlayınca olanlar olur.

da sahneden kaybolur, gider.

Oyunun olay örgüsü, gerçek bir yaşam hikâyesine

Haber, patlak veren Kore savaşına dairdir. Köylü

dayanmaktadır. Bu sebeple altmışlardan doksanlara

Kore adını, yöredeki Korye adı ile karıştırınca derhal

kadar Kerkük şehri ve ona bağlı olan bölgelerin

heyecanla semte koşar. Semte vardığında savaşa
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boyun eğmeyen, herkesin büyülü “Bulağ Su”

Yaşar; akıllı bir kişiliği temsil eder ve Mustafa’nın

Mekân, metne özgü olay veya olayların ve piyesteki

unsurları ustaca kullanmıştır. Eserde kullanılan dil,

çeşmesinden içmesine rağmen; o bir yudum su bile

arkadaşıdır. Şehirde “BulağSu”yunun büyülü olduğunu

kişilerin hareketlerine ayrılmış sahneye denir (Çetin,

günlük yaşam konuşmasından ayrılmadığı için açık

içmeyen bir kişidir. Sevgilisi söz konusu olduğunda

bilmekte ve herkese bu gerçeği anlatmaktadır. Fakat

2015: 135). Böylece mekânın da piyes içinde

ve sade bir üsluba sahiptir. “Burası Kerkük” adlı

yapılan haksızlık ve alaylara rağmen piyesin sonuna

oyunda hiç kimse onu dinlemez hatta duymak bile

figürleştirildiği söylenebilir. Eserin olay vakaları

olan otograf piyesinde; Hürmüzlü; kalemini barışın,

kadar onun geleceğine olan inancı hiç değişmez ve

istemez. Ancak Mustafa gibi sonuna kadar direnemez,

zincirleme bir şekilde birbirine bağlıdır. Piyeste

sağduyunun ve aklın emrine verir. Nitekim piyesinde

sarsılmaz. Sevgilisinden gelemeyeceğine dair mektup

diğer halk gibi o da büyülü sudan bir tas içer ve koyun

ana mekân; Kerkük şehri ve ona tabi olan diğer

saldırgan bir kalem kullanmayıp sorunlara çözüm

alıp okuması ve yere kapaklanmasıyla baştan sona

kuzu kervanına katılır.

bölgelerdir. Ana kahraman Mustafa’nın evi olayın

bulma derdindedir.

merkezi konumundadır. “Burası Kerkük” adlı otograf

Ayrıca, otograf eseri zihinsel olarak değil, hissî bir tonla

kadar sürdürülen iyimser hava oyun bitiminde sona
ermektedir.

Kadın Kahramanlar

oyununda zikredilen mekânlar; Kerkük şehir merkezini

yazdığı görülmektedir. Metin hiçbir müphemliğe sahip

Senaryoda Postacı, bir devlet memurunu temsil

Piyeste olay halkaları ve karakter kadrosunun zengin

iki yakaya bölen Hasan ırmağı, Bulak, Piryadi, Arafa,

olmadığı için Türkmence bilen okuyucu anlamakta

eder. Bütün oyun boyunca iki kez görülür. İkisinde de

ve geniş olmasına rağmen sadece bir kadın figürüyle

Cüt Kahve, Meydan, Sarıkahya, Avcılar, Şaturlu,

zorluk

Mustafa’nın sevgilisine ait mektupları getirir.

karşılaşılmaktadır. Bu karakter sadece sesiyle ve çok

Korye, Kale, Çay ve Gâvur Bağ gibi şehrin eski

meslektaşları gibi o dönemin sert baskı şartları altında

Abdullah; saf, temiz, Çay Mahallesi’nin sakinlerinden

sınırlı kısa figüratif rolü ile piyes metnin son kısmında

mahalleleridir. Üstelik bölgede Ebu Uluk, Şeyh Cemil

yaşamasına rağmen “Burası Kerkük” başlıklı otograf

biri olarak olaya katılır. Mustafa’nın arkadaşıdır.

var olmaktadır. Yâr Sesi adlı ses kadın figürü olarak

Tekkesi, Daniel Peygamber, İmam Kasım, Kırmızı

piyesinde argo veya küfür ifadeleri kullanmamıştır.

Yılmaz’ın Arafa’daki sevdiği kızın hikâyesini duyunca

piyeste yer alır ve bu ses Mustafa’ya gelemeyeceğini

Kilise, SeyyidAllavi, Ahmet Ağa, Musalla ve Talim

Sonuç

hemen konuyla ilgili Mustafa’ya danışır ve aşk

bir mektupla söyleyen sestir. Eserde Julyet, Leyla,

Tepe yerleri olmak üzere halk tarafından bilinen ve

Kerkük vilayetine bağlı olan Karatepe nahiyesinde

macerasının gerçeğini öğrenmesiyle kısa dekoratif

Aslı vb. karakterler isim olarak geçer, onların aşk

saygı gösterilen geleneksel, dinî ve diğer yöresel

doğan KahtânHürmüzlü’nün “Burası Kerkük” adlı

rolü sona erer.

hikâyelerine atıf yapılır. Sahnede sadece sesi ile var

mekânlar da metinde adlarıyla yer bulmaktadır.

otograf piyesi bölge halkı ve yaşamıyla ilgilidir.

Birinci Sarhoş Adam ve İkinci Sarhoş Adam, şehirdeki

olan Yâr Sesi adlı figür, sevgilisi Mustafa’ya seslenir;

Kahtân Hürmüzlü, şehre bağlı olan Tuzhurmatu,

Bölgede yaşayan halk çok kültürlü olup Kürt,

ayyaşları temsil etse de yazarın asıl amacı, iki figürün

“Mustafa.. Mustafa.. Özür dilerim.. Özür dilerim..

Köprü, Tezze, İmam Zeynel ve Mendeli gibi ilçe ve

Türkmen, Arap, Hristiyan, Ermeni, Yahudi, Sabii vb.

vasıtasıyla eski rejim tarafından yasaklanan millî

Başın çaresini gör.. Başın çaresini gör.. Gelebilmem”

kasabaları da eserde mekân olarak kullanır. Ancak

ailelerden oluşmaktadır. Bu halklar, Hürmüzlü’nün

koryatları söyletmektir.

(Hürmüzlü, 1991: 24) kısa mektubu okumasıyla çok

Hürmüzlü piyeste önceki zamanlara geri dönüş

tiyatro metninde renkli tablolar olarak yer almışlardır.

Birinci Yaşlı Adam, İkinci Yaşlı Adam, Üçüncü Yaşlı

sınırlı olan ses rolü biter ve piyesin sonuna gelinir.

yöntemini kullandığı için piyesin sonundaki mekândan

“Burası Kerkük” otograf piyesi Türkmence veya -eski

piyesin başladığı ilk mekâna geri dönülmektedir.

Türkçe- alfabesiyle yazılmıştır. Kahtân; kendi anadili

Adam ve Dördüncü Yaşlı Adam; saf doğruluk ve

çekmez.

Kahtân

Hürmüzlü;

diğer

edip

olan Türkmence ile eğitim öğretim görmediği için metin

anlayışlarıyla şehrin aksakallı adamları olup çeşitli

Zaman ve Mekân

baskı ve korku altında yaşayan tüm halkı temsil

Anlatıma ve üsluba bağlı olarak zaman, herhangi bir

Dil ve Üslûp

etmektedirler.

metinde eylemler aracılığıyla çeşitli şekillerde ifade

Türkmence

alfabesiyle

piyeste anadilinden başka Kerkük’te konuşulan yerel

Şapkalı Adam, nazik davranan aynı zamanda kurnaz

edilebilmektedir (Aktaş, 2003: 108). “Burası Kerkük”

yazılan “Burası Kerkük” adlı olan otograf piyesi

dilleri Kürtçe, Arapça ve Süryaniceyi de kullanmıştır.

birisi olarak şehir dışından gelen yabancıyı temsil

piyesinde olay örgüsü, genel itibariyle kronolojik

KahtânHürmüzlü’nün

Bilhassa Türkmenceye mahsus olan şive ve ağız

eder. Mustafa’nın kızdan vazgeçmesi için birkaç kere

bir zaman akışı içerisinde verilir. Kozmik zaman

eserlerinden

konuştuğu

terimleri (seleş, men, ḥaket, günarta, taptım, beke,

Kerkük Vilayetine ziyaretçi olarak gelmiştir.

unsurlarıyla piyesin çeşitli vakaları sürekli yeni bir

Türkmence, otograf piyesibesleyen ana damardır.

pisiğ, dögü vb.) metninde yer almıştır. Ayrıca Türkmen

Birinci Adam ve İkinci Adam’lardan birincisi Naci

boyut kazanmaktadır. Kahtân Hürmüzlü otograf

Hürmüzlü; anadilinin yanında metinde Kerkük’ün yerli

Edebiyatı’na has bir şiir türü olarak sayılan birkaç koryat

Bey’in oğlu ve ikincisi ise molla olarak tanıtılırlar.

piyesinde belli bir tarih açıklamamıştır. Ancak zamanın

dilleri olan Kürtçe, Arapça ve Süryanice bazı ibareleri

-hoyrat- dörtlükleri tiyatroda yer almaktadır. Kahtân

Bunlar da düzenbaz Şapkalı Adam gibi Mustafa’dan

Kerkük’ün altmışlı ile doksanlı yılları arasını temsil

de kullanmıştır. Eser gerçek görünümüne bağlı kaldığı

Hürmüzlü; Kerküklülerin maruz kaldıkları ambargo,

kızı rahat bırakmasını tavsiye ederler. Hatta para

ettiği anlaşılmaktadır. Daha yakından bakıldığında

için Kerkük’ün yöresel dildeki sözcüklerinin yanı sıra

baskı, eziyet, zulüm ve işkenceleri de sembolik olarak

teklifi bile ederek konu daha ileriye taşınmıştır.

ise “Burası Kerkük” adlı piyesin üç ayrı dönemle ilişkili

bazı yabancı dillerden birkaç terimi de içermektedir.

çeşitli göndermeler şeklinde tasvir eder. Bunu büyülü

Tek

filmden

olarak okuyucunun karşısına çıktığı görülmektedir.

Yazar; okul ve yüksek eğitimini Türkmence olarak

“Bulağ Su” adlı çeşmeden su içen herkesin sonrasında

Hürmüzlü’nün notuna göre; değişik bir şekilde metne

İlk dönem vakanın meydana geldiği zaman, ikincisi

görmediği için piyes metni dilbilgisi kuralları bakımından

koyun kervanına katılmasıyla açıklar. Kerkük’te ortaya

aktarılmıştır. Kız verme konusuyla ilgili olarak akışa

bir varlık olan anlatıcının vakayı öğrendiği dönem ve

tamamen kurallı bir metin örgüsü sayılmaz. Hürmüzlü;

çıkan kriz, sorun ve çatışmalar her zaman akıl ile

katılır; Mustafa’yı tehdit eder, onunla dövüşür ve

üçüncü dönem ise Hürmüzlü’nün 1991 yılında metni

her şeyden önce sade üslûbu ile sevilmiş ve edebi

mantıkla çözülmeye çalışılır.

mağlup olduktan sonra sahneden kaçarak ayrılır.

kaleme aldığı zaman dilimidir.

eserlerinde halkın günlük konuşma dilindeki folklorik

İmam Kasım ile Kale Mahalle ahalileri arasında
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eskiden yıllarca süren huzursuzluğu sulh içinde

Hürmüzlü, İ. (2006). “Mebadei ve ÜsüsLestinhaz Devir

samimî selamlaşmayla çözer. Hürmüzlü’ye göre

el-Fen el-Türkmani fi el-Irak”. (Çev. RawyarJabbari),

mekân her zaman sabittir; burada kastettiği mekân

Somer, Bağdat.

da Kerkük’tür, tüm değişik mevsimlere rağmen

Hürmüzlü,

“Kerkük, he Kerkük’tü” (Hürmüzlü, 1991: 11). Karakter

RawyarJabbari).

bakımından kalabalık ve geniş bir senaryo olmasına

Hürmüzlü, K. (2018). Uçmaktan Kendi Arzumla

rağmen kadınfigürü; hemen hemen hiç yoktur. Ana

Ayrıldım. (Yay. Hzl. RawyarJabbari), İstanbul: Bengisu.

kahraman olan Mustafa’nın yaşadıkları trajik olarak

Jaafar, R. A. (2014). “Günümüzün Sinema Salonları”.

anlatılır. Otograf piyes; tür olarak trajedidir ve tek bir

Özgür Altın Köprü, S. 124, Kerkük.

epizot şeklinde kaleme alınmıştır.

Kerküklü, S. A. (2018). MevsûatuA’lâm el-Türkmân II.

K.

(1991).

Burası

Kerkük.

(Akt.

Çelişki

Kerkük.

(Çev. RawyarJabbari), Bağdat: Kültür Bakanlığı.
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Giriş.

Ankara:

Akçağ.

Çiğdem Kader

Sevdaya omurga bir de can gerek

Hadi yürü, geçti Bor’un pazarı

Gözün üstünde bir kaş olmalıydı

Derin kazdın alnımdaki bizarı

Aklıma taş diye düşen o yürek

Kuş uçmaz sahraya kurdun mezarı

Kafeste titreyen kuş olmalıydı

Göğsünde vuran o taş olmalıydı…

Bayatlı, A. Ş. (2007). “Şahit ale el-Âlem el-Münhar”.

Ocağın.
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Yeni bir intihar akıl karı mı?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
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Kim demiş gözümde yaş olmalıydı?..

Tam otuz yedinci tuş olmalıydı…

Bağdat.

2003). C. 1, Kerkük: Fuzuli Basımevi.

Berberoğlu, F. M. (2006). “el-Fenan el-Mesrahi el-

Terzibaşı, A. (2013). Kerkük Şâirleri I-IV. İstanbul:

Rait İsmet Hürmüzlü”. (Çev. RawyarJabbari), Somer,

Ötüken Neşriyat.

N.

(2005).

“Kahtân

el-Hürmüzi

ve

Bağdat.
Beyoğlu, M. (2015). “Kahtân Hürmüzlü Anarken”.

Sözlü Kaynaklar

Türkmeneli, S. 88, Kerkük.

KK-1: Hürmüzlü, Özdemir, Kerkük Ağustos 1979,

Celali, N. (2006). “el-Mesrah el-Türkmani Beyne

Kerkük Teknik Enstitüsü Mezunu, Görevli,

el-Med ve el-Cezir Esbab ve Mülahazat”.(Çev.

(Görüşme: 22 Haziran 2014).

RawyarJabbari),Somer,

Bağdat.

Çetin, N. (2015). Roman Çözümleme Yöntemi.
Ankara:

Akçağ.

Çetişli, İ. (2004). Metin Tahlillerine Giriş II-HikâyeRoman-Tiyatro. Ankara: Akçağ.
Hayder, G. (2006). “el-Amal TepkaDaimenMüecele”.
(Çev. RawyarJabbari), Somer, Bağdat.

24

kardeşlik

Güz 2020

Güz 2020 kardeşlik

25

ordusunun düşmana verdiği ezici darbelerden söz ederek, kendi topraklarımız için savaştığımızı vurgulayarak,

Sevgili Şuşam,
Sen Özügürsün

“Topraklarımızda savaşıyoruz. Bugün Azerbaycan Ordusu, Azerbaycan topraklarında düşmana ezici darbeler
vuruyor.Bugün Azerbaycan Ordusu kendi topraklarında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korumaktadır. Bizim
memleketimizde bir Ermeni askerinin ne işi var? Ülkemizde Ermeni ordusununişine var? “Dağlık Karabağ
Ordusu” personelinin yüzde 90’ının Ermeni vatandaşı olduğu bir sır değil. Ermenistan saldırgan bir devlet, bu
işgal bitmeli ve bitecek! “
Hakk savaşımızda “bağımsız devletimizin ve halkımızın karşı karşıya olduğu görevlerin strateji ve taktiklerini
tanımlayan siyasi ve askeri tezler” içeren Azerbaycan halkına yapılan çağrıların her biri, birlik, vatanseverlik
ve seferberlik dersidir. Bunlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanının farklı kıtalar ve farklı menfaatlere sahip
ülkelerdeki TV kanalları ve haber ajanslarına yaptığı röportajlarda, bağımsız devletimizin Vatanseverlik Savaşı

Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev 10

süreçlerindeki siyasi ve askeri konumunun özünü uluslararası topluma aktaran açık ve öz açıklamalar. Bu

Kasım gecesi Azerbaycan halkına hitapen yaptığı Büyük

çağrılar, bağımsız devletimizin haklı mücadelesinin ana hedeflerinin gerçek beyanları olan Dağlık Karabağ

Zafer haberi ile Azerbaycan halkını ve Türk dünyasını

ve çevresindeki kadim topraklarımızın işgalinin sebep ve sonuçlarını içermektedir. Bu açıklamalar, özellikle

kutladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki

Paşinyan iktidarı döneminde Ermenistan’ın her

Karabağ– Vatan Savaşı, Azerbaycan halkının Büyük

bakımdan başarısızlığı ve yenilgisi hakkında dünya

Zaferi ile sona erdi. Yaşasın Azerbaycan’ın Muzaffer

toplumunu bilgilendirmesi açısından da son derece

Başkomutanı ve Muzaffer Azerbaycan Ordusu! - sesleri

Prof. Dr. Lütviyye Asgerzade

önemlidir.

tüm ülkede büyük bir coşku ve ciddiyetle gecenin geç

Başkomutan’ın

saatlerinde duyuldu. En büyük kahramanımız Başkomutan’ın güçlü iradesi, ilkeli, bilge, tetbirli ve temkinli

Ermenistan’ın

liderliğiyle Azerbaycan toprakları işgalden kurtuldu. Muzaffer, kahraman Başkomutanımız ve güçlü Azerbaycan

doğasınıteşhir eden en etkili silahı, Azerbaycan’ın

ordusu, Azerbaycan tarihinin sayfalarına zafer günlerini yazdı!!!

harp stratejisinin ve taktiklerinin mükemmel eğitimini

Büyük Zaferimiz ile Yeni Çağ başladı. Bu devrin yazarı Başkomutanımız İlham Aliyev ve muzaffer Azerbaycan

ve çokasırlık Azerbaycan tarihinin şerefli tarihine

ordusudur. Kazandığımız savaş sadece Karabağ’da değildi. Diplomasi ve enformasyonalanında şiddetli

aydınlık getiren, dünya topluluğunaobyektiv şekilde

bir savaş yaşandı. Ne yazıkki, 30 yıldır suskun olan dünya milletleri, sessizliklerini bozarak, nefret ettiğimiz

iletilen diplomasi dersleridir. Karabağ savaşındaki

düşmanlarımızın destekçisi oldular. İlk zafer diplomatik savaşta kazanıldı.Yüksek zekası, derin tarihi bilgisi,

zaferler ve kurtarılan topraklarımıza karşı kazanılan

ölçülü ve akıllı görüşmeleriyle siyasi-ideolojik bilgi savaşını kazanan Başkomutan, “olağanüstü profesyonellik

zafer en yetkili kaynaklardır. Cumhurbaşkanımızın

ve sarsılmaz bir irade” ile askeri harekatlara liderlik etmiş, aynı zamanda cesur bir Azerbaycan askeri ile savaş

çağrı

alanında galip gelmiştir. Adaletli savaşımızın ilk günlerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in halka

dayanışması, “demir yumruk” gibi birlik, zafer ruhu, yenilmezlik açıkça yansıtılmaktadır. Tüm görüşmelerinde

ve yabancı ülkelere yaptığı çağrılar; Fox News of the United States, CCN international, ARD of Germany,

Azerbaycan halkına yaptığı çağrılarda geniş bakış açısını, siyasi eğitimini, derin bilgisini, titizliğini ve hazır

BBC News, Al Cezeriyya, Al Arabiya, Perviy Kanal, TRT Haber of Turkey, CCN Türk , Haber Global, NTV,

olduğunu teyit etti.Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev’in askeri komuta, ayrıca

Fransa-24, A Haber, İtalyan Rai-1, Rusya’nın RBK’si, Rusya 1, Rusya-24, SKY News İspanya’dan EFE,

çıkış yollarını belirleme yeteneğini, savaşın karmaşık süreçlerini analiz etmekve değerlendirmek kabiliyetinide

Rusya’dan Interfax, TASS, Fox News, Rusya’dan Inter Fax ve diğer haber ajansları, İtalyan La Respublica,

açıkça gösterir. Öte yandan Başkomutanımız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şartlarını çaresizce kabul eden

Japon Nikkel ve Fransız Figaro ile röportajlarla zafer işaretleri filizlenmişti.

fakir ve korkak Ermenistan Başbakanı Nicole Pashkina’nın utanç verici teslim eylemini imzalaması; “Noldu,

Başkomutanımız köylerimizin, stratejik yüksekliklerimizin ve şehirlerimizin ele geçirildiğini duyurduğunda,

pes Paşinyan?”

ve

tüm

çağrıları

işgalcı

ve

görüşmeleri,

politikasının

görüşmelerinde, Azerbaycan

gerçek

halkının

halkının her kahraman vatandaşına ve her zaman zafer müjdesini veren bu kahraman Cumhurbaşkanına
“Sana kurban olururum” dedim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu görüşmeleri ve çağrıları, siyasi yapısı,

Cephede olduğu gibi bugün muzaffer Azerbaycan devleti diplomatik ve siyasi alanda da son söz sahibidir. Bu

askeri-stratejik hedefleri ve seferberlik ruhu bakımından en güçlü orduya mal oldu. Zaten savaşın ilk

savaşta devletimiz ordumuzun, ekonomimizin gücünü, devlet sistemimizin etkinliğini, milletimizin yurtsever

gününden itibaren halk, Başkomutan’ın cesur konuşmaları nedeniyle zaferin yakın olduğuna ikna olmuşdu.

ruhunun yüksekliğini, yenilmez iradesini, dünyadaki ve bir bütün olarak Kafkasya’daki sesini teyit etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Eylül’de Azerbaycan halkına hitapı sadece topraklarımızın Ermeni işgalinden

Yunan filozof Sneka’nın dediği gibi; “Kendimden bahsetmiyorum. Yaptıklarım benim hakkımda çok şey

kurtarılması için bir çağrı değil, aynı zamanda bir zafer ifadesiydi: “Doğru yoldayız. İşimiz gerçeğin eseridir. Biz

anlatıyor.” Kazanılan zafer, Başkomutan İlham Aliyev, cesur Azerbaycan ordusu ve bir bütün olarak Azerbaycan

kazanacağız! Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır! “ Halkımıza seslenen Sn. İlham Aliyev, Azerbaycan

halkından konuşuyor. Çünkü zaferimizle sadece Karabağ’daki ermenilere değil, dünya ermenilerine de ölümcül
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ve acımasız bir darbe indirdik. 1988’de başlayan “miatsum” ve sözde örgütün tanınması gibi talepler çoktan
geçerliliğini yitirdi, tarihin çöplüğüne atıldı. “Yenilmez” ermeni ordusu efsanesi ortadan kalktı. Siyasi, ekonomik,
ahlaki ve psikolojik kriz, iç savaş ve kaos girdabında ermenistan denen devletin çürüklüğü doğrulandı.
Başkomutanımız imkansızı mümkün kılarak, kırık gururumuzu, eğik sırtımızı dikeltti ve kazandığımız zaferle
halk kaybettiği güvene yeniden kavuştu. En önemlisi de Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, milli lider
Haydar Aliyev’e verilen söz tutuldu. Zamanla Milli Lider Haydar Aliyev’in büyük bir öngörü ile dediği; “Benim

Güz Yaprağı

sonlandıramadığım kaderyüklü meseleleri, planları, çalışmaları Sizin yardımını İlham Aliyev sonlandıracakdır.
Ben ona kendim kadar inanıyorum ve geleceği için büyük umutlarım var”

sözünü doğrultdu. Sayın

Cumhurbaşkanı ayrıca kaderyüklü, stratejik öneme sahip Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile toprak ilişkileri
kurma sorununu da çözdü.
Karabağ savaşında “demir yumruk” olarak birleşen Azerbaycan halkı milli birliğini gösterdi; Kavgada oğlunu,
kardeşini, babasını ve kocasını kaybeden Azerbaycanlı kadın, Başkomutanını; “Durma, arkandayız”

-

sloganıyla desteklendi. Düşmanın attığı füzelerle evleri yıkılan ve sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımız
vatanlarını terk etmediler. Vatan için şehit olmayı seçti. Çünkü Başkomutana ve Azerbaycan ordusuna inandı!
Bu açıdan zafer, Başkomutan İlham Aliyev’in kararlılığının, iradesinin, kararlı pragmatik politikasının, askeri
komuta becerisinin, halk iktidarı birliğinin başarısının doğal bir sonucudur. Bu zafer bağımsız Azerbaycan

Bir güz yaprağı gibi
Düştün kalbime

devletinin ve kahraman Azerbaycan ordusunun zaferidir.

Uslu, Sakin, Kibarca

Zafer, Başkomutan İlham Aliyev’in kararlılığının, iradesinin, kararlı pragmatik politikasının, askeri komuta

Neden düştü!

becerisinin, halk iktidar birliğinin başarısının doğal bir sonucudur. Bu zafer, bağımsız Azerbaycan devletinin

Kim düşürdü?

Sakladım, Gizledim, Korudum

Kuş muydu? Kader miydi?

Senelerce,

Yoksa tanrının rüzgârı mı idi!

Güneşin doğuşunu batışını sayarak

Bu zaferle Başkomutan İlham Aliyev Azerbaycan halkının gönlüne taht ve heykel dikti. Elbette Başkomutan’ın

Belki de zamanıydı, düşüş vakti...

Mevsimlerin değişmesini izliyordum

ve Azerbaycan ordusunun her bir askeri hakkında güzel eserler yazılacak, şiirler ve şarkılar yazılacak,

Sararmış kuru yapraktın

Yağmurla ıslanmasını

anıtlar dikilecek. Ulusal lider Haydar Aliyev toplantılardan birinde şunları söylediğini hatırlıyorum: “Benim de

Dokunursam kırılır; Bırakırsam ezilir

Bekleye bekleye

ve kahraman Azerbaycan ordusunun zaferidir.Zafer, Başkomutan İlham Aliyev’in kararlılık, irade, kararlı
pragmatik politikası, askeri komuta becerileri, halk iktidarı birliğinin başarısının doğal bir sonucudur. Bu zafer
bağımsız Azerbaycan devletinin ve kahraman Azerbaycan ordusunun zaferidir!!!

çalışmalarım var. Yaptırdığım binalar, saldırdığım yerleşim yerleri, parklar, su kavşakları, yollar, köprüler vb.”

Hüseyin Şükür

Bu Büyük Zafer ile en büyük eserimizi Başkomutanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan ordusu yazdı; Karabağ
zaferi! En güzel sözler; “Karabağ Azerbaycan’dır!” , “Sevgili Şuşam sen özgürsün!” , En güzel heykel; kalbimize
diktiği Muzaffer Komutan heykelinin mimarı oldu. Şanlı AnavatanınKahraman Komutanıİlham Aliyev!!!
Büyük Zafer, Azerbaycan’ın askeri, diplomatik ve siyasi başarısıdır. Savaş sırasında büyük ordu birimlerine
komuta eden generallere Generalissimo askeri rütbesi verilir. Karabağ savaşını kazanan Başkomutan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Büyük Zaferin mimarı, aynı zamanda kahramanımız generalissimomuz zafer
tarihini yazdı.
Başkomutan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde halkımızı yeni başarılar ve zaferler bekliyor.Gözün
aydın, Azerbaycan! Gözlerimiz aydın, Türk dünyası !!! Gözün aydın, “Sevgili Şuşa, sen özgürsün!” , “Sevgili
Şuşa, biz geri döndük! Suşa bizimdir! Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan’dır! “Zaferimiz kutlu olsun
Azerbaycan!!!
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Oğuz’un Hikâyesi

Günün üç öğünü mükellef sofran, su şakır

Kemal Beyatlı

şakır akar, sabun yetmez bir de şampuan, yağlı
saçlar için; Hindistan cevizli hoş kokulu, lavanta
kokulusu, biraz da fiyaka olsun vücut şampuanı da
gelsin, elbisen ütülü, ayakkabın Adidas, Nike de
olabilir… Türk vatandaşsın, SGK’lısın ya babanın
sigortasından ya da annenin, nasıl olsa doktor,
ilaç indirimli bazen de bedava… Ehliyet çıkarmak
sadece yaşa takılır, on sekizden bir gün aldın mı o
da tamam… Seninki öyle!
Ya Oğuz’unki?
Yaş sekiz. Anne baba iki yıl okul müdürlerine
yalvardılar:
“Çocuk sokakta mı kalsın?”
“Ya vatandaş olacak ya da oturma izni olacak!”
“Dört yıldır İstanbul’da yaşıyoruz. Oturma iznimiz
bitti. Her yıl yeniliyoruz. Sigortaya avuç dolusu para
yatırıyoruz. Bu yıl piyasa durgunluk yaşadı. Bizi
de işten çıkarıverdiler. Sigortaya param yetmedi.
Oturma iznimi uzatamadım. Şimdi çalışıyorum.
Söz ilk maaşta sigortamı yatırıp oturma iznimizi
uzatacağım.”
Okul müdürü Nuh diyor peygamber demiyor.
Baba yalvarıyordu: “IŞİD belası köyümüzü bastı.
Terör! Eli kanlıdırlar her zaman. Yarasa gibidirler
kanla beslenirler. IŞİD ilkin gençlerimizi hedef aldı.
Genç kızlarımıza göz diktiler. Ailelerimize musallat
oldular. Namus meselesi bu, şakaya gelmez. Ne Irak
hükümeti ne de kurtarıcı diye gelen ABD bize sahip
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çıkmadı. Hayat bize dar oldu beyim, satabildiklerimizi
sattık. Elde avuçta ne varsa topladık anavatanın
yoluna düştük. Biz sadık insanlarız. Tez zamanda
oturma iznimi alıp size getireceğim”.
Mahalle camisinin imamı araya girdi.
“Bu çocuk, diğer akranlarına göre daha boylu, yaşı
da büyük. İlk sınıfta nasıl oturtacağım, demez mi
müdür.
Dernekten yazı götürdü. Dernek başkanı okul
müdürünü

aradı.

Müdür insafa geldi.
“En kısa zamanda oturma izni gelmezse kapı önüne
koyarım.”
“Hele bir başlasın.”
Annesi Aynur havalara girmişti. Oğlum Türkçe
okuyacak. Üç çocuğun en büyüğü Oğuz idi. Oğuz’un
okula girmesi diğer kardeşleri için bir umut oldu.
Hele bir yaşları gelsin, çaresine bakarız; demişti
annesi. Babası her gün sabah altı Vefa Bozacısının
arka sokaklarında köhne bir evden Zeytinburnu’ya
metroyla aktarmalı yol alırdı. Oradan da yürüyerek
çalıştığı şirkete giderdi. İhracat şirketinin deposunda
tırlara kolileri yükleyen ekibin içindeydi. Oda alışmıştı
artık; sabahları kahvaltı bir simit ile bir çay. Simidi,
Zeytinburnu durağına iner inmez alırdı. Bazen elli
kuruş fazla verip bir de üçgen peynir alırdı.

İnsan bu, nefis ister mi ister.

kondururdu Oğuz’un gözlerine.

“Hafta sonu falan oğlanı bir işe koyalım, hem kendi

Oğuzun hafta sonu çalışmaları bir ayı geçmişti.

harçlığını çıkarır hem de eli bir sanat tutar. Bir yandan

Sınıf Öğretmeni Müge Hanım o sabah çocukların

da bana destek olur.” dedi babası.

defterlerini, kitaplarını, kıyafetlerini,ellerini yüzlerini

Annesi dudağını kemirerek, “O bir sabi! Bu yaşta kim

kontrol edecekti sınıfta. Çantalarda ne varsa sıralara

çalıştırır.”

dizildi... Ellersıralarının üstüne kondu… Tırnaklar

“Mahmut Ustanın yanına koyalım.” Cami imamı akıl

kontrol edilecekti.

verdi. “Gerçi kalaycılık işi pek rağbet görmüyor artık,

Oğuz’a gelince tırnaklarının kısa olması tamamdı da

olsun. Esnaflık mektebinde yetişmek insana ayrı bir

kenarları, parmak uçları, avuç çizgileri siyah bir kirle

meziyet kazandırır.”

doluydu. Bu eller Müge Hanımı biraz tiksindirdi.

Süleymaniye Camisinin yolu üzerinde incecik bir

Konuyu sorup soruşturmadan:

sokakta -İstanbul üniversitesine giden öğrencilerin

“Anne babana söyle, yarın okula gelsinler.”

yoluydu burası- büfeler, kırtasiyeciler, börekçiler yan

Müge Hanım yememiş içmemiş, vaziyeti Müdür’e de

yana dizilmiş dükkânların arasında Mahmut Usta’nın

yetiştirmişti.

duvarları

Anne – baba demişlerdi, sadece Oğuz’un annesi

siyahlaşmış

küçük

dükkânı

oradaki

dükkânların ahengini bozuyordu bir şekilde.

Aynur gelebilmişti. Babası çalışıyordu. Okulda

“Ben, kırk yıl oldu, aştı da diyebilirim, buradayım.

veli görüşmesi için hangi patron izin verirdi ki.

Hep bu meslekte çalışıyorum. Baki Ustam bana

Okul

devretti bu dükkânı ve bu zanaatı. Başka hiçbir iş

ki

bilmem” diyordu Mahmut Usta.

neler çektiklerini?Devlet memurlarının maaşları

Hafta sonu Oğuz Mahmut Usta’nın körüklü ocağının

garantiliydi.

başında

maaşlarını alanlar içinbir amelenin patrondan izin

yanan

kömüre

oksijen

yetiştirmeye

müdürü,

Oğuzun

öğretmenler

babası
Her

nereden

gibilerinin

ayın

sonunda

patron

bilebilirdi
önünde

bankamatikten

çalışıyordu. Habire körüğe yükleniyordu. Dükkân

almak, patronun canını alır gibi bir mesele.

küçüktü. Ocakta küllenmeye yüz tutan kömürlere

Anne müdür Bey’in odasında çocuğunu savundu.

hızlıca körükle hava püskürmek gerekiyordu. Kömür

Yaptığı işi anlattı. Müdür Bey ve Müge Hanım

alevlendikçe ısısı dükkânın her yerine yayılmaya

“Tamam… Tamam…”

saniyeler yetiyordu. Hâliyle usta da çırak da tepeden

dinleme zahmetine bile katlanmadılar.

tırnağa ter içindeydiler. Eller simsiyah. Yüzlerinin

Okulun ilk yarıyılı tamamlandı. Oğuz’un oturma

terini silerken aslında farkına varmadan teri alıp

izni çıkmadı. Oğuz okulda müdüre hiç görünmedi.

yerine bir tabaka isi sürüyorlardı.

Teneffüslerde sınıfın kapısında durur, önce koridorda

Dükkânda neye el uzatırsan isten payını aldığını

müdürün olup olmadığını gözetlerdi. Tuvalete bile,

görürsün.

koridorun iki ucuna bakar ve koşarak giderdi.

İkinci haftasıydı, avuç içleri, tırnakların etrafı iyicene

“Babana söyle yılsonu gelmeden oturum iznini

kara bağlamaya başlamıştı. Her hafta sonu Oğuz

getirmezse sen bir yıl boşa kürek salladın, demektir”.

eve döndüğünde annesi ağlamamak için zor kendini

Müdür Bey Oğuz’u parmak sallayarak uyardı.

diyerek kadını anlama

tutardı. Hele yevmiyesini annesine uzattığında,
içinin yanardağa döndüğünü kim hisseder kim

“Türk asıllı olduğuna dair belge lazım,” diyordu

anlayabilirdi ki…

Göçmen İdaresindeki memur. “Talimat öyle!”

Oğuz’u yıkarken, etrafı isle kaplı gözlerini yavaş

Bir of çekti baba! Aklına bir kez daha çıkıp geliveren

yavaş sabunlayarak sildiğinde beyaz köpükler griye

gerçeklere kahroldu;

dönerdi. Anne yüreği, sımsıcak şefkat öpücüğünü

“Baba adı Orhan, çocuklar Oğuz, Mete, Osman.
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Eşinki Aynur. Şimdi bizlerden Türk asıllı belgesi

göç idaresi binası önünde yığılma yapmamaları için

mi istiyorlar! Acemi Arabı Afrikalısı Hindu’su Çinlisi

dosyalarını PTT yoluyla göndermeleri söylendi.

Rusu Türk müdürler ki belgesiz melgesiz vatandaş

Artık postane dosyayı göç idaresine ne zaman

ediliyorlar…”

yetiştirecek?Yetiştikten sonra işleme alınacak ve

Memura dönüp soruyor baba:

dosya sahibini randevuya çağıracaklar.

- Böyle bir kanun var mı?

İlkokul bitti. Karneler dağıtıldı. Oğuz’a karne çıkmadı.

-

Sebep?

…

Sanki duvarla konuşuyor gibiydi…
-

Hani Osmanlıyız diyorsunuz?

Memur ters ters baktı.
Emir demiri keser, ikametini uzatmak için fellik fellik
sağa sola koştu baba. Bereket dernekten bir Türk
Asıllı belgesi alıp yollandıGöç İdaresine.
“Oturma izni için sistemden tekrar randevu al,”
dediler.
Sistem randevu verdi vermesine de tarih 21 Nisan
2019.
Baba işyerinde bilgisayardan çıkardığı randevu
kâğıdını hemenMüdür Bey’e götürdü.
“Her şey usulüne göre Müdür Bey, randevu tarihim
burada yazıyor.”
“Ne malum onay çıkacağı?”
“Oturma iznimin çıkmasına bir engel yok. Önceden
oturma iznim vardı çünkü. Sisteme baksalar hemen
görürler. Hiç endişe etmeyin, randevu günü beş
dakikada oturma iznimi verecekler. İnanın bana

“Misafir öğrenci için kayıt tutmuyoruz,” dediler.

Şuşa ile ilgili ilk yazımı Kış1992`de aramıza ilk kar yağdığında yazmıştım. Kış bana ilk defa çok sert
ve soğuk gelmişdi. Sonra o soğukluk ruhumuza sarıp sarmaladı, öyle bir sarıp sarmaladı ki, Bahar`da
da ısınamadık. Renkli çayırlarda Harıbülbül arayışında gözlerimiz üşündü. Tüm gençliğimiz üşündü.
Hayellerimizin kıblesi, rüyalarımızın başkenti oldun. Rüyalarımıza gelmeyende hayallerimiz üşüdü. Bazen
kalbimizin sıcaklığı sözlerimizi ısıtamadı, sözlerimiz soğuktu. Niskilin bizi üşüttü, Şuşa!

Mucizevi
ve
Saf Şuşa

Doç Dr. Aygün Bağirli

Bizim için, sadecetoprak, yurt yeri değilsin Şuşa, haritamızda ve kalbimizde yerin farklı. Maneviyatımızın,
gururumuzun, kimliğimizin başkentisin. Şuşa kutsal ve ruhani bir yerdir, Şuşa’yı hayatında hiç görmemiş
her vatandaş için bir baba ocağıdır! Sensiz utanç içinde yaşadık. Dünyayı saran Üzeyir Bey’in vatanında
marşımızı söyleyemediğimizde utandık. Han’ın kızının güllelenmiş heykelinin yollara dikilen gözlerini
görünce utandık. Akşamleyin kayalarda havalamayan garip Karabağ şikestesi`nden utandık. Dağlarının
vesfi “Kırmızı goftalı, yeşil tumanlı” kutsal bayrağımızın tepede dalgalanmamasından utandık, Şuşa!
O kadar korktum ki... Seni görmeden büyüyen neslin sana kayıtsız kalacağından korktum. Ancak
içimizdeki volkana, sevgiye 28 yılsessizce lay-lay değen Azerbaycan, 40 günde Şuşa sevgisini tüm
dünyaya gösterdi. Azerbaycan askeri tarihe ve dünyaya yeni bir aşk hikayesi öğretti. Bizde aşk Mecnun
örneğinde bir sahra maketi, Farhad örneğinde bir kaya-külüng maketi de vardı. 21. yüzyılda Şuşa’da
Azerbaycan asker yeni bir aşk hikayesi yazdı. Takvimimizde ve kaderimizde ilginç ve çalkantılı görünen

Müdür Bey…”

2020’de bir Sonbahar günü İlkbahara dönüştü. Tarih ve takvimde Şuşa Günü’nü yazdı. 21. Yüzyılda tek

Covid-19 ahtapot gibi kollarını her yere yaymaya

Şuşa!! Kim sana bomba atmağa, göğsünü incitmeğe, bir taşını kırmağa, desenini incitmeğe kıyar ki?

düğmeli silahlar ve teçhizatla değil, hançerler, bıçaklar, göğüs göğüse dövüş, kan, ter ve ruhlaseni fethetti

başladı. Sağlık kurumları üst üste uyarılarda
bulunuyor. Televizyon ekranları çokbilmiş gazeteciler,
sürüsüyle saatlerce dırdırlarıyla beynimizi patlatmaya
başladılar. Her şeye maydanoz oldukları gibi Covid19’da da bilge kesildiler. Hemen göç idaresinden
duyuru yayıldı, cep telefonlarına mesaj gitti:
‘1 Mart 2020 – 22 Nisan 2020 tarihleri arasında
randevu almış tüm yabancıların randevu tarihleri
01.06.2020 – 30.06.2020 tarihlerine ertelenmiştir.’
Göç idaresinden telefonlara bir mesaj daha geldi.

Dünya medyası Şuşa’dan getirilen yaralı ermenilerin çoğunun bıçak ve tabanca ile yaralandığını haber
alınca şaşırmadık. Aynı zamanda, başkentteki Alman gazeteci ordumuzun Komutanına;“Şuşa, sizin için
bu kadar değerli mi? –sorduğunda Başkomutan, aynen cephedekiaskerlerin düşmana verdiği cevabı
verdi:“Evet, Şuşa bizim için bir gurur meselesidir. Azerbaycan askeri bu sevgi, bu inanç ve güvenle yola
çıktı ve menzil başına ulaştı.
Her Yaz Şuşa’ya gittiğimizde çocukların bir taşın üzerine ismimizi yazıp başka bir taşla kapatıp geri
döndüklerini hatırlıyorum. Bir dahaki sefere geldiğimizde, sadece ismimizi aradığımız ve onu bulduğumuz
pek çok kez oldu. Şuşa’ya güvenim o kadar ki, 30 yıl önce bir taş parçasına yazdığım ismimi bulmaya
geleceğim. O taşı yağmur, kar yusa da, bizi hatırladığına ve affediğine eminim. Sen Tanrı’nın camın
içindeki taştan koruduğu mucizevi ve saf Şuşa’sın, Şuşa!

Sokağa çıkmamaya özen gösterilmesi ve göçmenlerin
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Folklorcu, Hikayeci,
Entelektüel Öğretmen
Abdulhakim Mustafa Rejioğlu
Abdulhakim Rejioğlu, Kerkük’ün Kifri beldesinde

Osmanlı İmparatorluğunun bir vatandaşı olarak 1910
tarihinde dünyaya geldiğinde, İmparatorluk fokur
fokur kaynıyordu. Bir yanda Osmanlı İttihat ve Terakki
Cemiyeti (Jön Türkler) mensuplarının çılgınlıkları,
diğer yanda Rusya’dan Osmanlı topraklarına (Irak’a)
sıçrayan kolera salgını 1… Salgın, ilkin Süleymaniye
şehrini tarumar etmiş daha sonra Kerkük’e sıçramıştır.
Ne var ki Abdulhakim’in annesi olan Feride Dede
hanımefendi ebelik mesleğiyle uğraştığından ilaç,
tedavi konusunda çok bilgili olduğu aile fertleri
tarafından beyan edilmiştir. 2 Kim bilir belki bu sağlıklı
aile ortamı sayesinde küçük Abdulhakim bu salgından
etkilenmemiştir.
Abdulhakim bu güzel aile ortamında sadece sağlıkla
yetinmemiştir. Babasının ve dahi arkadaş çevresinin
edebi ve siyasi bilgisinden, zengin kütüphanesinden
beslenmiştir. Kendisiyle yapılan Arapça bir mülakatta
‘’Bu edebi çevrenin edebi hayatınızda bir rolü var
mı?‘’ diye sorulduğunda şöyle demiştir: ‘‘Yaşamımda
edebi çevrenin büyük bir rolü vardır desem doğru
demiş olurum. Zira babam Mustafa Reji iyi bir edip,
iyi bir yazardı. Yazıları Tasvîr-i Efkâr,Cerîde-i Havâdis,
Diyarbekir3 gazetelerinde yayımlanırdı. Babam bana
ve kardeşime çokça kitap okumayı, şiir ezberlemeyi
teşvik ederdi. Özellikle o dönemin meşhur şairlerinin
1 Unat E.K. Osmanlı İmparatorluğunda 19101913Yıllarındaki Kolera Salgınları ve Bunlarla İlgili Olaylar. Yeni Tıp
Tarihi Araştırmaları Dergisi 1995;1:5862-.
2 Altay BAYATLI IRAK TÜRKÜ BİR ELEŞTİRMEN VE
DENEMECİ: ABDULHAKİM MUSTAFA REJİOĞLU (19101975) Milliyetçilik Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Say:2 S.1391543 Diyarbekir gazetesi : 66 Sayfa : 2 3 Kasım 1870
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Cengiz Bayraktar
kasidelerini… Örneğin Namık Kemal, Recai, Ziya
Paşa, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif... Babam bu
şairlerden o kadar etkilenmişti ki bu şairlerin birçok
kasidelerini bize zorla ezberletmişti. Sadece bu
kadar da değil. Babam ve merhum şair Hıdır Lütfi
edebi ve eleştirisel sohbetlerini, tartışmalarını bizim
huzurumuzda yaparlardı. Böylece biz edebi bir
ortamda büyüyerek edebiyatla irtibatlandık.’’ 4
Kanımca bu meziyetteki bir babanın yani
Mustafa Reji’nin kısa da olsa özgeçmişine bakmak
gerekir. Altay Bayatlı’nın ‘’Irak Türkü Bir Eleştirmen
ve Denemeci: Adulhakim Mustafa Rejioğlu (19101975‘’ Başlıklı araştırmasında Mustafa Reji hakkında
ilgi çekici bilgi ve belgeye yer vermektedir. Altay
Bayatlı; Abdulhakim’in oğlu Yaşar Rejioğlu’nun
(1949 doğumlu) aktardığına göre büyükbabası
Mustafa; İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kifri bölgesinin
sorumluluğunu yürütüyormuş. Fransızların, Osmanlı
Devletinden imtiyaz alarak Salahiye’de kurup işlettiği
Reji Şirketinde müdür olarak atanmıştır. Bu sebepten
Kifrili hemşerileri de onu Mustafa Reji olarak anmış
oda bunu benimsemiştir. İngilizlerin Kifri’yi işgal
etmesiyle, İngilizlerle çalışmam diyerek istifa etmiştir.
Siyasi hayatının yanında emlakçılık mesleğiyle
uğraşmıştır 5. Bayatlı, belge olarak aşağıdaki tarihi
4 K. D, Yıl 14 Sayı 3,4 tem-ağus sayfa 2 Zahit Bayatlı “hadis
maa üstat Abulhakim Rejioğlu”
5 Altay BAYATLI IRAK TÜRKÜ BİR ELEŞTİRMEN VE
DENEMECİ: ABDULHAKİM MUSTAFA REJİOĞLU (19101975Milliyetçilik Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Say:2 S.139154-

fotoğrafa işaret etmekte.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi babası Mustafa Reji,
Türkiye tarihine mührünü vuran eski Cumhurbaşkanı
merhum Celal Bayar, eski Başbakan merhum Adnan
Menderes, Kerküklü eski Sağlık bakanı ve eski
İstanbul valisi merhum Lütfi Kırdar ile birlikte sohbet
etmektedirler.
Bu ipucu niteliğindeki fotoğrafın ne zaman ve
nerede çekilmiş olduğunu, bir benzeri olup olmadığını
doğrusu merak edip yoğun bir araştırma (arşivleri
tarayarak) yaptım fakat bir netice alamadım. Aynı
zamanda yakın dostum olan Dr. Çetin Bayatlı’ya
(Abdulhakim’ın torunu) sordum. O da konuyu dayısı
Yaşar Rejioğlu’na telefonla sormuş ve bir netice
alamamış. Yaşar’ın son beyanatına göre, Mustafa
Reji 80’lı yaşlarda vefat ettiğinde kendisi henüz 6, 7
yaşlarındaymış .6
Aslında Mustafa Reji o dönemin çok önemli
şahsiyetlerden biriydi. O, başlı başına bir araştırma
konusu olmalı, özellikle de Mustafa Reji’nin İttihat
ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisini ve Reji şirketindeki
misyonunu irdelemek gerekir.
Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı, ‘‘Abdulhakim
Rejioğlu’ndan Seçmeler’’ adlı eserinde 7, ‘’Abdulhakim
Rejioğlu kimdir? ‘’ sorusunu şöyle yanıtlıyordu:
6 Çetin Bayatlı ile kişisel 2 aralik 2020 20:00
7 Hidayet Kemal Bedri Bayatlı, Abdulhakim Rejioğlu’ndan
Seçmeler, (Bağdat: 1986) Dil Eski harf Türkçe.

‘’1910’da Kifri’de doğdu. Kifri ve Kerkük’te süren
ilköğrenimini 1925’ de bitirdikten sonra 1926’da Bağdat
Öğretmen Okuluna (Dar-ül Muallimin) girdi. Mezun
olduktan sonra, ilk tayini Kifri’de oldu. 1934’te evlendi.
Bu evlenmeden, ikisi erkek altısı kız olmak üzere
sekiz çocuğu oldu . (Yavuz 1935- 2016, Leylak 1939
(Çetin Bayatlı’nın annesi), Sevinç1941, Aysel1943,
Ayten1945,Nilüfer1947 Hidayet kemal Bayatlı eşi,
Altay Bayatlı’nın Annesi), Yaşar 1949, Ayşen 19502013) 8. Kifri’den sonra Hanekin’de öğretmenlik yaptı.
Daha sonra tekrar Kifri’ye döndü. 1939- 1941 yılları
arası, o zamanki gerici yönetim tarafından önce Rifai
kasabasına, daha sonra Divaniye’ye nefi (sürgün)
edildi. ‘’
Burada bir parantez açarak bu sürgün tarihlerine
dikkat çekmek istiyorum. Sürgünün başlangıç
tarihi 1939 olduğuna göre tutuklama ve muhakeme
muhtemelen 1938’de olmalıdır. O zamanlarda Irak
siyasi çalkantılarla boğuşuyordu. Irak halkı, İkinci
Nuri Sait Hükümeti (25 Kânunuevvel 1938) 9 ile
güne başlarken, Türk halkı da Atatürk’ün vefatı (10
Kasım 1938) sebebiyle kahrolmuş yas tutuyordu. Bu
kahrolan ve yas tutanlardan biri de Kifrili Abdulhakim
Rejioğlu’ydu. Gelin bu konuyu kızı Dr. Nilüfer
Bayatlı’dan kısaca dinleyelim: ‘’Babam Kifri’de okul
müdürlüğü yapmaktayken Atatürk’ün ölüm haberine
derinden üzülmüştü. Aynı duygular içinde olan iki yakın
arkadaşıyla devlet memuru Halit, savcı yardımcısı
Celal ile birlikte Kifri’de yas ilan etmişlerdi. Okul
bayraklarını yarıya indirmişler, kahvehanelerde ve
bazı mekânlarda yas ilan etmişlerdi. Bu faaliyetlerden
haberdar olan hükümet, Rejioğlu’nu tutuklamış ve
hakkında idam kararı vermişti. Babası Mustafa Reji,
Bağdat’a gitmiş ve tanıdığı çevrelerden yardım
isteyerek oğlu Abdulhakim’in idam cezasını sürgüne
çevirtebilmişti. ‘’ 10
‘’1942’de Kerkük’e döndü. Burada uzun bir süre
birçok okulda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 1966’da
kendi isteği üzerine emekliye ayrıldı. 1967’de Bağdat
Radyo Evi, Türkmence bölümünün başkalığını yaptı.
Türkmen edebiyatçılar birliği başkalığında bulundu.
8 Çetin Bayatlı ile kişisel 2 aralik 2020 20:00
9 wikipedia.org/wiki/قائمة_رؤساء_وزراء_العراق
10 Altay BAYATLI IRAK TÜRKÜ BİR ELEŞTİRMEN VE
DENEMECİ: ABDULHAKİM MUSTAFA REJİOĞLU (19101975Dr.
Sayfa sayfa 41,42
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1974’de Kardaşlık Ocağı’nın başkan yardımcılığına
seçildi. 1975’de bu fani dünyaya gözlerini kapadı. ‘’
Hidayet Kemal Bayatlı’nın giriş yazısında da önemli
gördüğüm bilgilere aşağıdaki yer vermekteyim.
‘’Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın başkanı Sayın Dr.
Suphi Kemal Hassun’un isteği üzerine rahmetli
üstadımız ‘Abdulhakim Rejioğlu’nun yayımlanan
yazılarını bir araya getirmek ve bunları bir kitapta
bastırmak görevi bana devredildi. Kayınpederim
olmadan önce, rahmetli Rejioğlu 19551960-’larda
Kerkük’te ilk okul müdürüm ve öğretmenimdi. Ayrıca
rahmetli babamın arkadaşı, aynı zamanda çok yakın
hemşerilerimizdendi. İlk kültür temelimiz onun ve onun
gibi saygın değerli hocalarımızın ellerinde atıldı. Bu
kitabı hazırlarken şimdiye dek ‘‘Kardaşlık’’ ve ‘‘Birlik
Sesi’’ dergilerinde yayımlanan yazılarını toplayarak
gözden geçirdim. Ve bu yazıları konularına göre üç
bölüme ayırdım bunlar:
1- Çeşitli konularla ilgili yazılar.
2- Kerkük ve Anadolu şairleri hakkında yazılar.
3- Kaybettiği arkadaşları ile ilgili yazılar ‘’.
Hidayet Kamal Bayatlı ‘‘İçindekiler’ ’bölümünde
bu başlıklar altında Rejioğlu’nun ilgi çekici 32 adet
yazısına ve araştırmalarına yer verilmiştir.
Söz konusu eserin ‘’Önsözünü ‘’, ‘’Yarlığanmış11
Üstatçığım Rejioğlu ‘’ başlığıyla şair arkadaşı rahmetli
Esat Naip yazmıştır. ‘’…Üstat Abdülhakim Rejioğlu’yla
daha 1927’de Kifri’de öğretmen bulunduğum sırada
tanışmıştım. Rahmetli daha o genç yaşta şen şakrak
ve nükteci idi...Ellilerde ve altmışların ilk yarısında
Kerkük’te ayrı ayrı okullarda müdür bulunurken
yine rahmetlinin güzel ve değerli sohbetlerini elden
kaçırmazdım… Bir müddet sonra, ilkin ben, sonra da
rahmetli emekliye ayrıldık. Ben, çocuklarımın yüksek
eğitimlerini kaçırmamak için bütün aileyi toplayarak
Bağdat’a nakil hane ettim. İyi bir tesadüf olarak
rahmetli de Bağdat’a nakil hane etmiş bulundu…
Biz o yazıları neşrinden evvel kendisinden duyardık.
Zaten konuşma tarzı da çekiciydi. Yazılarının konuları
hep toplumsaldı, hepimizi ilgilendirirdi ‘’.
Abdülhakim Rejioğlu’nun Bağdat’a nakil hane
konusu dava arkadaşları tarafından sitemle
karşılanmış Kerkük’e dönmesi için kendisine açık,
aleni mektuplar yazılmıştı. Bu mektuplar Kardeşlik
dergisinde yayımlanmıştı. Rejioğlu’da bu yazılara
11 Allah tarafından günahları affedilmiş.

36

kardeşlik

Güz 2020

kayıtsız kalmayarak cevap vermişti. Bu yazılı
cevaplarından ilki, zamanında çok ilgi uyandıran
büyük şair İzzettin Abdi’ye hitaben meşhur ‘’Başımın
Tacı Kerkük ‘’ 12 yazısıdır:
‘’ İzzettin Abdi Bayatlı kardeşime,
Mektubunuzda iki can alıcı noktaya parmak
basıyorsunuz.
1. Siz bu ‘‘kaptı kaçtı’’ oyununu nerede buldunuz …
Siz nerede Kerkük’ü terk etmek nerede.
2. Diyorsunuz, bir avuç toprağını bir keviç 13 altına
değişmeyecek kadar sevdiğiniz Kerkük’ünüzü kolay
kolay terk etmezdiniz. Çok doğru diyorsunuz Kardeşim
çok doğru. Fakat emin olunuz ki kardeşim, Kerkük aşkı
her zaman olduğu gibi şimdi de ilahi ve sönmez bir
meşale halinde yüreğimde yanıyor. Onu hiçbir nefes
üflemeyecek ve hiçbir rüzgâr söndüremeyecektir.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda…Etmesin
tek vatanımdan beni dünyada cüda.
İzzettin kardeşim... Yalnızlığın yorgun bir daüssılasıyla
(vatan özlemi) gece kadar siyah düşüncelerin …
Türlü hayal kırıklığına uğramış bir durumda beni
bu kağıtlarımın başına iten derbederliğimi yâda
getirdikçe yorgunluğum, şaşkınlığım üzgünlüğüm
artıyor, derinleşiyor ve başkalaşıyor.
Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge… ne açar
kimse kapım badi sabadan gayrı
Vefalı İzzettin kardeşim… Artık yavaş yavaş
sönen gölgelenen emel ateşinin üzerinden bir rüzgâr
geçmiş gibi şikayetsiz sızıltısız bu acılara tahammül
ediyorum... Ve böylece de size Kerkük için bu iç
duygularımı olduğu gibi yürekler acısı kaderimden
şikâyetsiz olarak karaladım. Ve ben Kerkük’ten,
şimdilik gövdemle ayrılmışım. Ama birde gönül olarak
12 Abdulhakim Mustafa Reji, Başımın Tacı Kerkük, Kardeşlik
dergisi Yıl 7, Sayı :4, Ağustos 1967, sayfa.17.
13 Tahıl ölçeği

ayrılmakta var. Gönlümün bütünü ordadır, yalnız
hatıraları benimledir. Ve o hatıralar şimdi bana yar
oluyor. Ve işte Kerkük’süz ben buyum. ‘’
Bu eşsiz, zorunlu, acıklı, açıklayıcı, anlaşılır
mektubuna rağmen yakasını Kerküklü dostlarının
elinden kurtaramaz. Nitekim az bir müddet sonra R.
Hulusi K imzalı ‘’Rejioğluna açık bir mektup ‘’14 başlıklı
bir yazı Kardeşlik dergisinde yayımlanır ‘’Kardeşim,
vatandaşım, mefkûre yoldaşım Rejioğlu. Kardeşlik
mecmuasının geçen çıkan sayısında o yürek sarsıcı
mektubunuzu okurken çok mütehassıs oldum… Yaşı
geçkin, adeta bir ayağı çukurda sayılan bir vatandaş
olarak kendimde size hitap etme hakkı buluyorum.
Beni tanımak isterseniz, size şunu söyleyebilirim
ben uzun yıllar boyunca hayatın turlu çilelerini göğüs
geren, Kerkük’le uçsuz bucaksız dünyanın her tarafı
arasında mekik dokuyan sonra bir daha dönüp bu
bedbaht Kerkük’te bir köşeye sinen yaşlı bir Türküm…
Rejioğlu kardeşim, mektubunuzun satırları arasından
büyük bir yeis, bir ıstırap çektiğinizi sezer gibi oldum…
Duygularınızın sıcaklığı bizi okşuyor. Fakat biz, bu bir
avuç halk kütlesi, vazifemiz bambaşkadır. Vazifemiz
büyüktür, ağırdır, çetindir. Bir tarafa çekilip olup
bitenleri takip etmekle bitmez. Bakınız şair ne diyor:
Eyvah eyvah Sakarya sana mı düştü bu yük…Bu
dava zor bu dava öksüz bu dava büyük.
… Kalk gel kardeşim ‘’.
Rejioğlu bu mektubu da cevapsız bırakmaz. Mektubuna
‘’Kan kardeşim…Ülküdaşım…Dert Ortağım Hulusi’ye
‘’- Ağlarsa anam ağlar- ile başlar15. Bu mektupta da
gördüğüm önemli cümleleri aşağıda aktarıyorum:
‘’Kardeşim, hayatın acı ve çetin tecrübeleriyle hakikati
gözlerimden saklayan perde yırtılınca, ben bu dar
dünyanın üç katı felsefesiyle baş başa kaldım. Biri,
hayat; bir inkisar, hayal silsilesinden başka bir şey
değildir. Fakat bunların biri diğerine yerini terk etmek
için parçalanır. İkincisi, her olan şey mukadderatın
eliyle gelir, Üçüncüsü ise bazen göze görülen bir
felaket gizli saadet ve huzurun müjdecisidir ama
o mevut, gizli saadet ve huzur nerede? Ben halen
onların hayaliyle çırpınıp durmaktayım. Kardeşim
ben şimdi yıkılan mabetlerin, parçalanan ideallerimin
14 R. Hulusi k, Rejioğluna Açık Bir Mektup, Kardeşlik dergisi
Yıl 7, Sayı : 6 Eylül 1967 sayfa: 41
15 Abdulhakim Mustafa Reji, Kan kardeşim, ülküdaşım,
dert ortağım Hulusi’ye, Kardeşlik dergisi Yıl 7, Sayı :7, 1967,
sayfa.17.

enkazı altında, müphem, mütehayyir, tutunacak bir
şey, bir teselli kırıntısı, bir aydınlık ararken o merhamet
perisinin, o her zaman bize ümit ışıklarıyla bakan
gözlerini bile bulanık görüyorum. Evet, ruhumda
derin gizli bir yara taşıyorum…Kardeşim, insan şöyle
bir geriye bakınca şaşıp kalıyor. Nereden başlamış,
nereye ulaşmışız. Ve acaba biz ne için ve kimin için
yaşıyoruz? İdeallerin kalbe ve ruha verdiği bir gurur
bir metanet ile gözleri gençlik kollarının ümitleriyle,
hülyalarıyla dolu. Şimdi zaman zaman kendi kendime
düşünürken aynı idealarla, aynı hülyalarla, aynı
ümit yollarında vücut bulan, güçlenen hatıralar…
Hani onlar, hani o hülyalar… Hani o zamanki
ümitler, zevkler, çırpınışlar… Dünyada istediklerimi,
beklediklerimi, umduklarımı, yapmaya azmettiklerimi
birer birer hatırlıyorum. Bütün bu değişik yollar
hep aynı uçurum ile sonuçlanıyordu. Hiç…Her
teşebbüsümde beslediğim pembe emellerde bir hiç…
Hiç…Hiç…Ve her adımda da bir hiçlik vardı. Acaba
bu ümitsizlikler, başarısızlıklara uğrarken, çukuruna
yuvarlanırken, bu uğranılan başarısızlıklarda bir ulus
olarak, bir varlık olarak hiç kusurumuz yok muydu
bizim? Tersine, suçun fazlasının bizde olduğu çok
açık bir gerçek olarak kabullenmeliyiz. Ünlü şair
“Dost elinden yüreğim yaralıdır” dememiş midir?
Kardeşim, bizde şaşılacak bir imtiyazla iyilik ve
fenalık birleşmiştir. Memnun olduğumuz zamanlarda
mükemmellik derecesine yükseliriz. Bize zahmet
verme şartıyla en yüksek idealara hararetle bağlanırız
ve vermekten ziyade almayı severiz. Oysa ki “çile
çekmeyen varlığına doyamaz” gerçeğine gözlerimiz
daima kapalıdır. Gelecek yazılarımda konumuza
daha da etraflı temas etmek emeliyle şimdilik derin
saygılarımın kabulünü rica ederim. “Bakalım ayine- i
devran ne suret gösterir.”
Abdulhakim Rejioğlu anadili Türkçeden başka
Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerini
biliyordu. Vefatı, seneler önce yazmış olduğu ‘’ Kanlı
Hançer ‘’ hikayesindeki Ruhi Bey karakteri gibi oldu. 6
Kasım sabahı kalp krizi sonucu Hakk’a yürüdü. 16
Bu ufak araştırmaya son verirken üstadımız
Abdulhakim Mustafa Rejioğlu’nu saygıyla ve rahmetle
yad etmiş oldum. Nur içinde yatsın.
Cengiz Bayraktar
16 Kardeşlik dergisi Yıl 15 Sayı 12- Mayıs –Haziran 1975
S.27
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A li Çolakoğlu son iki yıl içersinde soysal medya aracılıyla, gerek içerik gerekse de şekil bakımından farklı

“Bazen rüyalarımı yazıyormuşçasına bilinçaltımı

Benim şiirim bir insandır karamsar bir insan. Ruhunu

şiirler, ilginç şiirler yayımlamakta, edebiyat ortamının dikkatini çekmektedir. 23 yaşında olan Ali, üç yıldan beri

boşaltıyorum. Benim için ruhumun saydam sesi

karartan, onu Hayal kırıklığına uğratan. İnsanlardan

şiir yazmasına rağmen şiirlerinin 23 yaşında olduğunu söylemekte ve şiirlerinin kendisiyle dünyaya geldiğini

ve özgürlüğün rengi şiir. Nesnelerin dünyasında

hiçbir şey beklemez

iddia etmektedir. Bu iddialar doğrultusunda Ali Çolakoğlu’nu size şiir anlayışı ve şiirlerinden örneklerle takdim

dolaştığım zamanlardaysa, bir elmanın gölgesinde

Benim şiirim bir insandır. Hangi yola hak yoludur

ediyoruz.

tarih öncesi kitapların inançları ezberletilen çocukları

deseler sırt çevirir. Kendi yolundan gider. Bir yere

gördüğümde, bazen o ağacın dallarından sarkan

varmak için değil. Sadece yolda olmak için yürür

26 Haziran 1997 yılında Irak’ın Musul iline bağlı Türkmen kenti Telafer’de dünyaya gelen Ali

elmaları gözlerine mil çekilmiş çocuk başlarına

Benim şiirim bir insandır anlam aramak gibi bir kaygısı

Çolakoğlu, Amerikan işgali sırasında Telafer merkezinde İlkokulu’na, Sükeyna bint Hüseyin okulunda başladı.

benzetiyorum. Bazen de o kıpkızıl elmaların altında

yoktur yaşamda. Bir sigara yakar ve ciğerine çeker

5. sınıftayken geçirdiği bir kaza yüzünden sağ kolu kırıldı. İç savaşın en çetin yıllarına rastlayan bu olay,

bir nesli kör ettiler diyorum.

dumanı, sonra boşaltır atmosfere ve bir an için gri bir

tedavi sürecini de olumsuz etkiledi. Bir sene okulu bırakmak zorunda kaldı. Bu, günden güne içinde okula

Benim şiirim bir insandır, bir insanın yüreğinin

tabaka kaplar boşluğu. Ve izlemeye koyulur Duman’ın

karşı rağbetini soğuttu. Böylece, henüz ilkokul bitirmeden eğitim hayatına veda etmiş oldu. Sonraki yıllar

arzusuyla, dinin, toplumun ve hukukun baskısıyla

içindeki imgeleri. Herkesten daha farklı şeyler görür.

başarısızlıkla sonuçlanan birkaç meslekte çalışmak girişiminde bulundu. 2014 yılında, Telafer IŞİD işgaline

ortada kalan bir insanın haykırışıdır benim şiirim.

Gülümser ağlar ve sonra zaman dedikleri şey geçer

Bir insandır benim şiirim bazen kutsar aklı, çünkü

duman boşluğun içinde hiç olup gider. Tam da böyle

akılsızlıklarla doludur etrafı. Bazen de yadsır aklı,

bir şeydir yaşam. Ancak sadece yolda olmak için

çünkü akılsızların eliyle akıldır iten uçurumdan

yürür. Ancak nesneleri başka türlü görenler için sınırı

dünyayı.

yoktur evrenin. Başka türlü bakmak gerekir. Hiçbir

Benim şiirim bilincin ve bilinçaltının bir çelişkisidir.

kalıba girmemek gerekir. Önyargı duvarını yıkmak,

Benim şiirim bir insanın hakikati ile yaşadığının bir

ahlakın zincirini kırmak gerekir.

çelişkisidir.

Benim şiirim bir insandır, olur ya yarın bir gün değişir.

Benim şiirim bir insandır. Kendini bildirir, bazen apaçık

Ancak fikri ne olursa olsun her zaman dimdik yürür.

yalın, bazen karmaşık kapalı. Bazen otomatik yazı

Benim şiirim özgürdür. Kırmızı çizgi nedir bilmez.

beynimden iner satırlara doğru. Mürekkep yetişmez

Benim şiirim bir başkaldırıdır dünyayı değiştirmek

düşlerime. Hele kayıt düğmesine basmaya görün,

ister ama değiştiremeyeceğini de bilir.

sesim ışık hızını geçer. Sözcükler bilinçaltımdan

Bazen bir umuttur benim şiirim, sol cebinde umut

teknolojinin kalbine akar. Bazen de düşünürüm,

kırıntıları olan bir insandır. İşte bu yüzden kalbinden

düşüncedir benim şiirim. Düşünür benim şiirim Neden

böyle romantik şeyler geçer. Her insan gibi benim

bay Jone’sun oğlu özel helikopterle okula giderken,

şiirim de imkânsızı hayal eder. Ama hayır körü körüne

Yusufoğulları köyünün çocukları, eşek arabası ile

inanmaz benim şiirim hiçbir şeye. Kırmızı çizgisi yoktur.

gider 20 kilometre uzaktaki okula.

Sadece aklın vicdanın ve sezgin’in arasında kalmıştır

Benim şiirim eşit şartlarla başlamazsak hayata, nasıl

Benim şiirim bilincimin ve bilinçaltımın bir çelişkisidir.

adalet olur ki diye sorar yüreğinin ısrarıyla. Vicdandır

Hayır, hayır asla aciz değildir. Ne istediğini bilmemek

bazen benim şiirim. Bay Jones’un servetine konar

değil bu. Hiç kimse gerçekte ne istediğini bilemez

oğlu, Yusufoğulları köyünden Mustafa’ya, babasından

sadece çelişkide olanlara yaklaşır. Benim şiirim 23

miras olarak bir uyuz eşek bir de tarlanın borcu kalır.

yaşındadır. Doğduğum gün doğdu, ama çelişkisini

Ama eşittirler tanrının ve hukukun önünde her ikisi

sonradan kazandı. Çünkü çelişki bilgi ile ilgilidir. Özne

de. İsyan eder benim şiirim buna. Çünkü bazen

ile objenin arasındaki kopukluk insanın az bilmesi

isyandır benim şiirim, ezilen tüm halklar için haykırır.

onu çelişkiye götürür. O yüzden mutlak olan tek şeyi

Ve haykırır ne zaman bilinçlenecek proletarya. Ne

çelişkidir. Ama bundan bile şüphe er. Ancak bir yere

zaman bitecek bu zulüm. Ama bilir hiçbir zaman

varmak için değil, sadece şüphe için şüphe eder.

bilinçlenmez proletarya. Hiçbir zaman bitmez sömürü.

Benim şiirim bir insandır. Capcanlı iki ayaküstünde

Hiçbir zaman bitmez işkence bitmez zulüm.

yürüyen…..”

Şiir Anlayışı Doğrultusunda
Genç Bir Şair

Ali Çoklakoğlu
Benim Şiirim 23 Yaşındadır
Doğduğum Gün Doğdu
Kardeşlik Dergisi
uğrayınca ailesiyle Necef kentine göç etti. Sosyolojik ve ideolojik farklılıklardan dolayı burada büyük zorluklar
yaşadı. Kendini toplumdan izole etti. Bu dönemde felsefe, psikoloji, edebiyat ve tarih ile ilgili eserler okumaya
başladı. İlk şiirini burada 2017’de yazdı.
Telafer’in tanınan Çolakoğulları ailesine mensup olan Ali, Rıza Çolakoğlu’nun oğludur. Babası Türkmen
edebiyatında üretken şairler arasında yer alanlardan biri olduğu gibi, yazar, folklorcu, çevirmen ve eleştirici
olarak da tanınmaktadır. Ali babasının sayesinde çocukluğundan itibaren edebiyatla iç içe olmuştur. Dünya
şairlerini tanımış, eserlerini okumuş ve değişik akımlardan etkilenmiştir. Kendini ölçü ve uyakla kısıtlamadığı
gibi, sanatını hiçbir ideolojine bağlamamakta olduğunu söylemektedir. Şiirlerini değişik akımların birleştiği
noktası olarak görmekte ve kendisi buna “çelişki” demektedir. Ancak böyle bir çelişkinin doğal olduğunu
savunmaktadır. Siyasette yaşanan çekişmeler, toplumda yaşanan sıkıntılar ve çileler, karamsar bir bakış
açısıyla dünyaya bakmasına neden olmakta ve bu karamsarlık çoğu zaman eserlerine de yansımaktadır.
Son dönemlerde felsefe temalı ve sembolik şiirler yazarken, 2019’un sonuna doğru, özellikle de babasının
etkisiyle, başlangıçta şiddetle karşı çıktığı, hece şiirleri de yazmaya başlamıştır.
Kendisine şiir anlayışını sorduk. Yanıtı böyle oldu:
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Şiirlerinden Örnekler:

Kaderimin yazılı olduğu kağıt karanlık bir denizde

Ben kafamı yastığa koyar koymaz uyumak istiyorum

Daha önce gidilmemiş yollardan git

1-

fırtınanın kucağında

Çünkü artık fayda etmiyor

Yeni ufuklar ara

Başıboş dalgalar götürüyor

Antidepresanlar haplar ve şarap

Erguvan sütten denizlerin

Bu kaçıncı son şiir

Beni bir oyana bir buyana

Tüm yasemin yaprakları bastıramaz

Sade limanlarına demir at !!

Kaçıncı aldanışım umudun

Ben maviliğinden denizin Payıma düşeni istiyorum

Nefesimin bayat kokusunu

Çimleri mor renk kıyılarda

Toz pembe gülüşüne

Ben göğün güzelliğinden Payıma düşeni istiyorum

Ben artık sarhoş olmadan uyumak istiyorum

Yepyeni bir dünya karşılayacak seni

Daha ne kadar tecrübe

Tüm gün batımları tanıklık eder yüreğimdeki kedere

Ben kafam güzel değilken de gülmek istiyorum

Kır çiçeklerinin rengârenk şarkılarıyla

Diyeceğim hatalarıma

Tüm geceler tanıklık eder yalnızlığıma

Ahh

Akasyaların gölgesinde serinleyen aşkı göreceksin

Oysa yıldızlar büsbütün kaçtılar yörüngemden

Tüm sabahlar dindiremez içimdeki Güneş hasretini

Nereye kadar umut umut umut diyeceğim

orada

Bir mumum ben

ben

Yoruldu

O mavi rıhtımda pembe bir gülün bekleyişini

Ne kendini ne çevresini aydınlatabilen

Doğan her güneşten

Yoruldum hayal kırıklıklarından

göreceksin

Günbegün tükeniyorum

Derinliklerinde feza’nın parlayan her yıldızdan

Yetmiyor artık umut etmek

Yeşil saçlı bir kadının eliyle

Ve sürekli yeniden doğuyorum acılarımdan

Ay ışığı dans ederken üzerinde kıyılara vuran tüm

Ben umudu elimle tutmak istiyorum

Ve çocukları göreceksin konuşurlarken

Aynadaki Polyannan’ın gözlerinde

gelgitlerden

Ben içimdeki Fırtınalar kopan

Billur misketlerin dili ile

İşte budur beni öldüren

Ben

Kara yağmurlar yağıp

Ve bir Zambağın gün batımına gülümseyerek

Bir türlü kabullenememek yenilgiyi

kaybettiğim

Yavuz şimşekler çakan

Güzel rüyalar dediğini göreceksin

Daha ne kadar zafer payı çıkaracağım

Göğsündeki bahçede açan şebboylardan payıma

Güneşli günden kurtulmak istiyorum

Elif’in çivi yazısı ile yazıldığı

Azimetlerimden

düşeni istiyorum

Ahh

Kerpiçten okullarda okul hayatı ve öğren sevginin

Daha ne kadar övüneceğim

Ben kaybolmak istiyorum derinliklerinde gözlerinin

Ben içimdeki çelişkiden kurtulmak istiyorum

dilini

Omuzlarıma onur nişanı olarak taktığım

Ta ki bulana dek kendimi

Kitabın sonunu okumak istiyorum

Ve özgürlüğün rengini

Acı deneyimlerin faydasız rütbeleriyle

Ben bu şehrin arka sokakların da kaybettiğim çocuğu

Oysa henüz Elif, yazabilmiş değilim

Güneş ile Ayın beraber yıkadığı

Ki onlar hiçbir yarar sağlamadılar bana

arıyorum

Tüm harfler ve heceler tanıklık eder içimdeki çelişkiye

Karanfil bahçelerinin içinde

Mahsulsüz bir tarlada dikili bir korkuluk gibiyim

Bazen imgelerin dünyasından el uzatıyor bana

Anlatamaz yüreğimden geçenleri hiçbir vezin ve

Bir yağmur damlasının şarkı söylediği dilde konuşacak

Neyi savunduğumu bilmiyorum

Arıyorum onu ve buluyorum

kafiye

insanlar seninle

Gelip geçen kargalar gülüyor bana

Aynanın karşısında ışıldayan gözleriyle bakıyor bana

Ben ben ben ahh ben yoruldum

Ve diyecekler ki

Ne için savaştığımı bilmiyorum düşmandan çok

Ben Kafamın içindeki yıldızlı geceyi

Yoruldum

Bu ülkede her şey ucuz

kendimi

Kulağımı kesmeden ya da dayamadan namluyu

Kendi mezarımı kazmaktan

Gönülleri satın al bir demet papatya karşılığında...

Düşman kim dost kim bilmiyorum ipin iki ucunu

şakağıma

Aynalar şahit bana

Öyle bir ülke ki

yitirmek

En güzel sözcüklerle dokumak istiyorum

kendi cesedimin karşındayım

Ekmeğin selam karşılığında verildiği

Bir ucunda bir çocuk var ip atlama oynuyor

Zambakların yüzdüğü o nehre

Oysa henüz yirmi iki yaşındayım

Umudun ağaçlardan derildiği

Diğer ucu sımsıkı dolanıyor boynuma ve ayaklarım

Hiçbir akıntı götüremesin benim hikâyemi

Ve daha beter acılarla sonlanacak

Alın terinin kutsal olduğu

sallanıyor boşlukta

Hiçbir karanlık gölgelemesin güneşimi

Hayatın henüz başındayım

Çocukların çocuk olduğu bir ülke

Her seferinde o çocuk kurtarıyor beni

Hiçbir Med-cezir silemesin zamanın kıyılarındaki

Bir şiir okuyor sımsıkı bastıran ayaklarımı toprağa

kumsaldan ayak izlerimi

Ama sonra sarmaşıklar tutuyor bacaklarımdan

Tüm devrimler tanıklık eder içimdeki isyana

Çekiyorlar beni yeraltı karanlıklarına

Tüm güller tanıklık eder içimdeki sevgiye

Ey uyuşukluğun kenti

Yeter ki kalbine dokunmaktan korkma

Ancak hiçbir yer

Ahh

Yıllanmış önyargılarını al ve çek git

Uzat elini ve tut hayallerini

Ruhum kadar karanlık olamaz

Tüm ateşler tanıklık eder İçimdeki nefrete

Hüznün egemen olduğu bu karanlık ülkeden

Hissedeceksin yüreğinde güneşin gülümsemesini

Asıl o

Ki bir kıvılcımı yeter kül etmeye bu şehri

Ey uyuşukluğun kenti

Ve daha önce hiç kimsenin ayağını basmadığı bir

O sonsuz boşluğun hiçliğidir beni boğan

Ah tanıklık eder tüm geceler uykusuzluğuma

İşe yaramaz keşke’lerini al ve çek git

toprağa dokunacaksın

Ahh yoruldum artık

Ahh, ahh

Acı hatıralarla dolu mazinin bataklığından

Yeter ki yürümekten korkma

ÇIĞLIK
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Yeter ki hayal etmekten korkma
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Ebedi dalgalara inat

Yararsızlığımız kendimize

Anın kumsalına yaşama

Gölgem başka bir ten arıyor kendine

Özgürlüğe aşka Dair şiirler yaz

Benden bir halt olmayacağını anlamış

Her seferinde med-cezrin sileceğini bilsen de

Belki de

Sırf yazmak için yaz

Kahve içiyorum 50’lik bira bardağıyla

ve en güzel şarkıları bağırarak söyle

Ucuz purolar tüttürüyorum

Boşluğun sesini yutacağını bildiğin halde

Müzik kutusunda (Bach) çalıyor

Bir şiir yaz bir resim çiz

Merdiven altında kitap okuyorum

bir şarkı söyle

Yine sabah olmak üzere

Bir iz bırakmak için değil sonsuzluğun sınırına

Dün de sabah olmuştu önceki gün de

Sırf renk katmak için yaşama

Ama sorun bizde

Kâinat boyutlarında acılar çeksen de

Her gün aynı şeyi yapmak

Evren boyutlarından çok daha büyük imgeler dolansın

Hiçbir şey yapmamaktır

kafanın içinde

Niye geldik biz bu dünyaya

Kimseninkine benzemesin düşüncelerin

Bir koyun doğar büyür boğazlanır

Daha önce hiç kimsenin aklının ucundan geçmemiş

Ve leziz yemekler olur sofralarımızda

şeyleri düşün

Onun hayatı bizim için anlamlıdır

Ey uyuşukluğun kenti kalk şu sefil karyoladan

Peki bizimkinin anlamı ne ?

Ve aç şu paslanmış demir pencereyi

Anlıyorum sonra peygamberler gelmiş niye!

Ve bas bas bağır hiçliğe sana inat

Herkes sormuştu bu soruyu kendine

Sana inat yaşayacağım

Cevap bulamamışlar

Ve aşkın kucağında anlam bulacağım

Ve yalanlar girmiş devreye

Tutunacak hayata…

Yaşasın yalancılar yaşasın sorgulanmayanlar
Yaşasın kendini kandıranlar

3-

HEZEYANIN GÖLGESİNDEKİ HAKİKAT

Yaşasın yiyip içip ….. için dünyaya gelenler
Bu hayat onlara güzel

Gece boşalıyor

Düşünmeye başladığımız gün

Gökyüzünün damarlarından yapay bir

Kaybettik biz…

Aydınlatıyor dünyayı

---------------------------------------------

Herkes yalnız dolanıyor kalabalık caddelerde
Birbirini tutan eller öpüşen dudaklar
Bakışan gözler o kadar uzaklar ki birbirlerine
Bütün dünyaya isyan edesim var
Sırf bir şey yapmak için
Bu hiçligin içinde
Ne büyük bir iş sırf bir şey yapmak bile
Hiç kimseye bir şey kanıtlamak değil niyetim
Bütün yaptıklarım yalnızca kendi varlığımı
Kendime kabullendirmek için

Karabağ’ın Destanı
Muhammed Avşar

Yine sefer vaktidir şaha kalkmış kır atlar

Hazar’dan essin rüzgâr, çırpınsın Karadeniz;

Türk yürekler bir olmuş vuruyor Karabağ’da;

Bayrak zafer bekliyor, olur mu bundan taviz;

İntikamı yüklenmiş ebabilce kanatlar;

Yükselmiş toprağından Kürşat soylu Mübariz;

Ermeni’den hesabı soruyor Karabağ’da;

İman dolu göğsünü geriyor Karabağ’da;

*

*

Karabağ Türkiye’dir, Karabağ Azerbaycan;

Gömmek için tarihe otuz yıllık peşkeşi;

Hocalı’da ağıttır, Bakü’de yastır vatan;

Püskürüyor gözlerden istiklalin ateşi;

Tanrı Dağı’ndan doğup Tanrı Dağı’nda batan;

Dağlarına düşerken kahramanlık güneşi;

Bir hilalin sevdası duruyor Karabağ’da;

Buz tutmuş hatıralar eriyor Karabağ’da;

*

*

Mert yolundan vazgeçmez gönlü yara olsa da;

Bir yanda er olmadan erkeklik taslayanlar

Çizgiler kırmızıdır yazı kara olsa da;

Bir yanda sinesini tarihe yaslayanlar

Birleşse tüm katiller sıra sıra olsa da;

Duysun ki bu millete düşmanlık besleyenler

Türk ordusu düşmanı sürüyor Karabağ’da;

Türkler kendi yurduna giriyor Karabağ’da;

*

*

Ya istiklal ya ölüm, yoktur başka çaresi;

Gönüllere hasretin mührü vurulmuş kandan;

Hamiyetsiz yaşanmaz, böyledir Türk töresi;

Kinle sivrilmiş mızrak, pusatlar çıkmış kından;

Erivan’ı sarsıyor korkunun ayak sesi;

Özgürlük rüzgârıyla körüklenen yangından;

Azerbaycan zafere yürüyor Karabağ’da;

Asumanı alevler sarıyor Karabağ’da;

*

*

Sonu geldi destursuz toprağa basanların,

Artık geri dönüş yok bu mukaddes savaştan;

Çoluk çocuk demeden kahpelik kusanların;

Ya ölürüz beraber ya diriliriz baştan;

Mazluma hırlıyorken zalime susanların;

Kuşlar bile umutlu önümüzdeki kıştan;

Defterini bozkurtlar dürüyor Karabağ’da

Eski güzel günleri arıyor Karabağ’da

*

*

Gök kubbenin üstünden ses veriyor bulutlar;

Avşar’ım canla başla bir destan yazılıyor;

Kızıla boyanıyor mavi, yeşil hudutlar;

Zincirlere bağlanmış düğümler çözülüyor;

Şehitlerin kanıyla sulanıyor umutlar;

Azerbaycan bayrağı göklerde süzülüyor;

Koç yiğitler canını veriyor Karabağ’da;

Ayla yıldız secdeye varıyor Karabağ’da;

*

*****

Gölgem çürüyor
Sahtekâr yaratıklarız biz
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bulunmasına rağmen zamanla bazı deformasyonlara

ediyor.

Irak Türkmen Hoyratları

ve

Manileri
Hakkında
Dr. Önder Saatçi - İpek Ali

Türk halk edebiyatı derin bir tarih süzgecinden geçerek çeşitli Türk yurtlarında işlene işlene pek çok

türlerle bugüne gelmiştir. Türlerdeki bu çeşitlilik Türk halk edebiyatının zenginliğinin de kaynaklarındandır.
Halk edebiyatındaki nazım biçimlerinden en fazla işlenense mâni nazım biçimidir, denebilir.
Mâniler, her iki şekliyle (düz, kesik)de Türk halk edebiyatının en ilgi çekici ve en değerli verimlerindendir. Türk
dünyasının hemen her yerinde çok eski çağlarından beri süregelen bir geleneğin ürünü olan mâniler Türklerin
ruhundan kopan eşsiz dil incileridir. Manileri değerli kılan en önemli husus barındırdıkları samimi duygulardır.

Bunun yanında, az sözle derin anlamlar ifade etme sanatının en belirgin örneklerini taşıyan bu nazım biçimi
ister istemez geniş kitlelerce benimsenmiş ve asırlarca dilden dile aktarılmıştır. Bu yüzden, mânilere hayatın
her anını, her rengini sığdıran Türkler bu nazım biçimini çokça sevmiş, işlemiş, edebî açıdan olgun bir hâle
getirmişlerdir. Manilerin Türkler arasında yaygınlığı üzerinde düşünürken onun psiko-sosyal etkilerini de göz
önünde bulundurmak gereklidir. Öyle ki iletişiminin daha çok söze dayandığı çağlarda, kitleye hitap etmek
için sözün edebî bir kalıpla söylenmesi ihtiyacı manilerin de toplumda yaygınlık kazanmasını ve bu nazım
biçiminin gelişmesini beraberinde getirmiştir.
Irak Türkmenleri, son bir asırda mâniyi, bilhassa hoyrat(kesik mani)ı, iç dünyalarının, günlük ve sosyal
hayatlarının, dünya görüşlerinin en önemli edebî ifade vasıtası hâline getirmişlerdir(Terzibaşı 1975: 1215-,
Tuzlu 2011: 4142-, Paşayev 1998: 129). Kerkük’ün yetiştirdiği güzide kalemlerden Abdulhakim Mustafa
Rejioğlu bir yazısında, hoyrat için şunları söylüyor: “Kerkük’ün sesi bu. Bu ses ruhlarımızın amentüsü. Bu ses
dertlerimizin dermanı. Bu ses yüreklerimizin şifasıdır.” (Rejioğlu 1967: 28). Nefi Demirci de “ Kerküklü için her
hoyrat bir anıyı, bir olayı, sevinçli veya kederli bir günü anlatır. Hoyrat denince Kerkük’le Türklük akla gelir.”
(Demirci 1976: 7) diyerek Irak Türkmenlerinin hayatında hoyratın ne derece önemli bir yer tuttuğunu ifade

44

kardeşlik

Güz 2020

şiirin

uğrayarak anonimleşmeye yüz tutmuştur. Buna

Irak

bir örnek olmak üzere, yukarıda adı geçen Osman

Türkmenlerinden birçok şair şiir yazmaya hoyratla

Mazlum’un şu hoyratını gösterebiliriz. Hoyratın,

başlamış; Hicri Dede, Osman Mazlum, Mustafa

Mazlum’un kaleminde çıkan şekli şöyledir:

Gökkaya, İzzettin Abdi Bayatlı, Nazım Refik Koçak,

Ya dalında

Nasıh Bezirgân, Mehmet İzzet Hattat, Ekrem Tuzlu

Öt bílbíl ya dalında

gibi şairler şiirin, hatta bazıları nesrin çeşitli dallarında

Bir diyar mezar olsun

ürün verseler de hoyratı hiçbir zaman elden

Ḳalmasınyad elinde

bırakmamışlar; Ali Marufoğlu, Cumhur Kerküklü, Hacı

Aynı hoyrat anonimleşerek zamanla şu şekle girmiştir:

Abidin Erol, Debbağ Samet Bayraktar, Taha Sakı

Yad elinde

Hamzalı ve birçokları da şairliklerini büyük ölçüde

Öt bílbílyad elinde

hoyratlarla sürdürmüşlerdir. Bu yüzden hoyrat nazım

Bir diyar mezar olsun

biçimi Kerkük ve çevresinde zamanla çok gelişmiş,

Ḳalmasınyad elinde

çeşitli konularla zenginleşmiştir.

Irak Türkmenlerinde Başlıca Mâni ve Hoyrat Konuları:

Irak Türkmenlerinin mani ve hoyrat verimleri uzun

Maniler, konularını doğrudan hayattan almaktadır.

asırlar boyunca sözlü gelenek içinde anonimleşerek

Irak Türkmenlerinin manilerinde de bu gerçekçi

süregelmiştir. Ancak bu nazım biçimine gösterilen

tutumu gözlemek mümkündür. Bunun yanında, Irak

yoğun ilgi zamanla bunların yazıya geçirilmesini

Türkmen manilerinin Anadolu’daki manilere göre

de beraberinde getirmiştir. Bu faaliyet iki koldan

konu bakımından daha bir çeşitlilik arz ettiği gözlenir.

ilerlemiştir. Özellikle 50’li yıllardan itibaren, o güne

Nitekim,Kerkük hoyrat ve mânilerinin başlıca konuları

kadar sözlü gelenekte yaşatılmış mani ve hoyratlar

arasında aşk, elem, gurbet, vatan sevgisi, ayrılık,

derlenmeye ve kitaplarda, mecmualarda toplanmaya

vefa ve mertlik yanında, hiciv, methiye, mersiyenin de

başlanmış; ilerleyen zamanlardaysaşairler kendi

işlendiği görülür. Ayrıca Irak Türkmenleri arasında din

dizdikleri hoyratları Kerkük’teki ve Bağdat’taki çeşitli

ve tasavvufa dair pek çok hoyrat ve mâni de vardır

matbaalarda bastırmışlardır. Molla Sabir’in1951,

(Terzibaşı, 1975: 8587-).

1953, 1954 yıllarında yayınladığı“Kerkük’ünMünt

Bundan başka, Irak Türkmenleri yakın tarihte Arap

ehabHoryatları (3 cilt)”ve Ata Terzibaşı’nın, 1955-

ırkçılığına maruz kaldıklarından buna bir tepki olmak

1957 yılları arasındayayınladığı“Kerkük Hoyratları

üzere; Türklük gururu, Türkçe sevgisi, Türkiye’ye

ve Manileri (3 cilt)”eserleri bu derleme faaliyetlerinin

duyulan sevgi ve bağlılık Irak Türkmen mânilerinin ve

en önemli verimlerindendir. Osman Mazlum’un 1975

hoyratlarının sıklıkla işlenen diğer konularıdır (Saatçi,

yılında Bağdat’ta yayınladığı “Horyatlar” kitabı da

2012: 3639-;Saatçi, 2013: 2831-; Saatçi,2013: 34-

şahsi ürünlerden biridir. Ayrıca Irak Türkmenlerinin en

39; Saatçi, 2015: 2427-). Ayrıca, bilhassa Kerkük

önemli ve en uzun ömürlü yayın organı olan Kardaşlık

yöresi, klasik edebiyatın da yayıldığı bir kültürel

dergisi (19611976-) de gerek şahsi gerek anonim

çevre barındırdığından,hikmetli sözlerin de hoyrat ve

hoyrat verimlerinin zengin bir arşivi niteliğindedir

mânilerde sıklıkla dile getirildiği gözlenir.Irak Türkmen

(Saatçi, 2016: 358).

mânilerinden, konularına göre seçilmiş örnekler

Irak Türkmen şairleri her ne kadar şahsi hoyratlar

aşağıda verilmiştir:

dizseler de hoyratların geleneksel şekil yapısına ve

Türkçe sevgisi:

muhtevasına pek fazla bir şey katmadan veya yenilikçi

Dilímdilím

denemelerde bulunmadan bu nazım biçimini sıklıkla

Kes menídilímdilím

kullanmışlardır. Bununla birlikte, şairlerin kendilerine

Bāşımaçoḫ dert geldi

has olan hoyrat ve manileri, yazılı belgeler hâlinde

Gētirendilímdilím

Hoyrat,
de

bu

Türk

omurgasını

topluluğundazamanla
oluşturmuştur.
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Kerkükliyem siz bilín

DémevínyōḫtıTürkman

Ya dalında

Hikmet:

Keserem düşman dilín

Yad göze ōḫtıTürkman

Öt bülbül ya dalında

O yar gözín

Néfttȫküp yandırsalar

Bir birbarmaḫtansāydım

Bir diyar mezar ossın

Kim gȫrip o yar gȫzín

Terk étmemTürkmandilín

TorpaxtançoḫtıTürkman (Cumhur Kerküklü)

Ḳalmasınyad elinde

Aslan gücínnen düşse
Ḳārınça oyar gözín

Mendilímnen

Türk mēní

Hara Kerkük

Kan sildim mendilímnen

Türkmen bissín Türk mení

Gédísen hara Kerkük

Düşte gör

Parça parça olırsam

O elí he kesēriḫ

Sen baḫçamızgülísen

Ḥayalda gör düşte gör

Vazgéçmem men dilímnen

DaġıdırsaTürkmen’í

Biz döndiḫḫara Kerkük

Düşenin dōstı olmaz
İnanmasav düş de gör

Türkoğlu Türkmanmenem
Men Kerkük, Kerkük menem

Er bilí

Yadifirtse hürkmenem

Cenge çıḫmaḫ er bilí

Dalda sına

Mendilímnen

Yüz ölsem, yüz dirílsem

Ana yurdımdımēnim

Bílbílí dalda sına

Sil tērívmendilímnen

He diyeremTürkmenem (Ali Marufoğlu)

ÇoḫseveremErbil’í

Nāmert aslan olırsa

Āsılsam men dilínmen

Sıġınmadaldasına

Ḳōyılsam top ȫgíne
Türkiye Sevgisi:

Din-Tasavvuf:

Su çayda

Allah Allahücesen

Ḳelbívdekini

Ȫzdí(r) yārım

Saf olmırı su çayda

Kimse bilmez nécesen

Tutma ḳelbívdekiní

Asildí(r) özdí(r) yārım

Ḳālmışıḫkarannuḫta

Senígögdearallar

Duşman var dost göríní

Dünyaya dēgişmerem

Suç yuldızda, suç ayda

Mu’minnergévlíndesen

Açma ḳelbívdēkiní (Abdulhalik Bakır)

Bindí yara

Allah démeġ ‘âr olmaz

Kölgēsí ne

Ay géttíilímḳāldı

Birdí dert bindí yara

Ḥeḳ‘aşkı inkâr olmaz

Yadnēdikölgēsí ne

Āltındakílímḳāldı

Türkiye, bir dāşıvı

Séversevsév Allah’ı

Bir mert asla sıġınmaz

Ḳırdılarḳolḳanātım

Dēgişmem bin diyara (Abdulhalik Bakır)

Allah kimin yār olmaz

Nāmerdínkölgēsine(Abdulhalik Bakır)

Istanbulḳariçínde				

Bir denēdí

Aşk:

Türklük Gururu:

Etrēfi nar içínde

Bir sümbíl bir denēdí

Yār dayansın

İçten yaram sökílmez

Şad ossınIstanbul’ım

Tumdım derya dibíne

Sineme yār dayansın

Gözímnenḳantȫkílmez

Türkmannar var içínde (Metin Dağlıoğlu)

Tāptıġım bir denēdi

Men düştím‘aşkōdına

Cem’ētínhepsíbissín

Tutuşsın yâr da yansın

Vazgéçmem men dilímnen(Debbağ Samet Bayraktar)

Öz dilím öz diyārım(Fazıl Abdullah Tuzlu)

Ḥemdossındilímḳāldı. (Cumhur Kerküklü)

Türk’inpolatḳolları
Cihan ḳaḫsabükílmez

Bírşéysāttım baha men

Kerkük indí

Tāptığım bir denēdi

Ne ḫōştı Kerkük indí

Ḳazan bir ḳulpısekkiz

Tísinístí ayāzdı

SaġgözímIstanbul’a

Ḳapāġı bir denēdi

Heyvaçoḫtu nar āzdı

Sol gözímKerkük’índí

Péġemberleriçínde

Men dédím sen olasan

Meḥemmed bir denedi

Nēyçí mene yar āzdı?

Satmam ḫaḫa daha men
KerküklíyemTürkman’am

Yurt Sevgisi:

Bōyınegmem şaha men (M. İzzet Hattat)

Dalda ḳassın

‘Eli’dímēnímarḫam

‘Aşḳıwdaittígéwlím

Ḳupartma dalda ḳassın

Ne şírínem ne talḫam

Ērídíbittígéwlím

Daġlasalar

Gévlím hiç rāzı olmaz

‘Eli’ye veli diyib

Sözímíyére çaldı

Ah étmemdaġlasalar

Yurdımyad elde qassın

Menim arḫabaarḫam

Sözíwegéttigéwlím

Aslım Türk inkâr étmem
Dilímídaġlasalar (Fazıl Abdullah Tuzlu)
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He dédímséwmeséwme

Mâni ve Hoyrat-Atasözü ve Deyim İlişkisi:

Daġdanenerdaġkímín

Öz nenem

‘İnatlıġéttigéwlím

Irak Türkmenlerinden derlenmiş pek çok hoyrat ve

Ḳollarıbudaġkímín

Ḳārnıdōlı köz nenem

Daġlırsaw az az daġla

mâninin içinde çeşitli deyimlerin veya atasözlerinin

Ēndíbulaġbāşına

El yıġlarġeletyıġlar

Daşdēgí(l)étti(r)géwlím(Cumhur Kerküklü)

iktibas edildiğini görmek mümkündür:

Bāġırdıoġlaġkímín(bulut) (Asafoğlu, 2010: 147).

Ḳoyyıġlasın öz nenem (Terzibaşı, 1975: 90).

Seyran ōlı
Hasret:

Bahardı seyran ōlı

Mâni ve Hoyrat-Ağıt İlişkisi:

Mısalla’nın çim daşı

Yara mēní

İki géwil bir olsa

Ağıt yakma geleneği Türkler arasında çok eski çağlara

Yāndıürēgimbāşı

Dert mēní yara mēní

Samanlıġ seyran ōlı

dayanır. Ağıtlar da çoğu zaman mâni biçimindedir.

Bir yoldāşımgörendem

Aşağıda,

Tökeremgözímyāşı (Terzibaşı, 1975: 9091-).

Yen al Yaradan canım

Irak

Türkmenlerinden

derlenmişmâni

Cānıçıḫar

biçimindeki ağıt örneklerine yer verilmiştir:

Mâni-Türkü İlişkisi

Can désemcānıçıḫar

Yarālılar

Anadolu’da da gözlenen mâni katarlarının türkü

Kahramanlık:

Uşaġböyükolınca

Dertliler yarālılar

hâline getirilmesi geleneği Irak Türkmenleri arasında

Ay démem

Nenēníncānıçıḫar

Tabibíbırdabuldım

da yaşamaktadır. Buna en güzel örnek“Altunḫızmav

Yıġışsın yaralılar

mülâyim” mısrasıyla başlayan Kerkük türküsüdür:

Yen yétíryāramēní

Yuldızdémem ay démem

Altunḫızmawmülâyim

Raḳibétímnen kesse

Zarardı

Össem de men ay demem

Bugün işim zarardı

Neme gerek

Seni Haḳ’tandilēyim

Sirke nanca keskünse

Nēyím var neme gerek

Yaz günü Temmuz’da

Öz ḳābına zarardı (Bayatlı, 2012: 1820-).

Dünyada ḤesenḤüsen

Sen terle men silēyím

Keder:

Aḫretteìman gerek

Alda mēní

Gün gördím günler gȫrdím

Vérlēbív alda meni

Mâni ve Hoyrat-Bilmece İlişkisi:

GāvırMusılmanōlı

Irak Türkmenlerinden derlenmiş bazı bilmecelerin de

Mısalla çöl olāydı

Görse bu ḥalda meni

mâni veya hoyrat biçimlerinde olduğu gözlenir:

Etrēfí göl olāydı

Biz biziydiḫ

Mennenseníwarawda

Āltunḫızmawincídí

Yara mende

Ottız iki ḳızıydıḫ

Bir ince yol olāydı(Mahdi, 2010: 94).

Könegivnarıncıdı

Dert mende yara mende

İpek kímínsüzíldüḫ

Mâni ve Hoyrat-Ninni İlişkisi:

Menim lal olmuş dilím

‘Eḳílfíkírḳoymādı

İnci kímíndüzíldíḫ (diş)

Irak Türkmenleri arasında çocukların uyutulması için

Ne dedíyārincidí

Sēnigȫrdím şad oldım (Nakarat)

söylenen ninnilere “leyle” denir. Leyleler de biçim

Ḳaşgȫzíḳere mende
Bāşımallamgíderem

Gídergíderyérínde

bakımından mâni veya hoyrat gibidir. Aşağıda bu

Āltunḫızmawsadaġa

Qalmādıçāra mende

Āltun kemer bélínde

“leyle”lerden bazı örnekler verilmiştir:

Sālıpsan alt dudaġa

Kerkük Hoyratları ve Mânilerinin Diğer Halk Edebiyatı

Gécegündíz yol éder

Balam yātıp gül kímín

Beyramdıbeyramlaşaġ

Türleriyle İlişkisi:

Gene durup yérínde (değirman taşı)

Uzānıptı dal kímín

Dudaġdēgsínyanaġa

Türk

halk

edebiyatının

bütünlüğü

göz

Yol dögeremseníwçin

önüne

Duvana ‘abdal kímín(SS, 2008: 32).

Mâni ve Hoyrat-Okşama İlişkisi:

alındığında, çeşitli türlerin aynı sosyal çevrede doğup

Ezer gider

aynı kaynaklardan beslendiği gerçeği de dikkate

Ezer bezere gider

alınmalıdır. Bundan dolayı, halk edebiyatımızın

Nenēsíbéşikteyken

Bala vay

manzum parçalar söylenir ki bunlara okşama denir.

çeşitli türleri bazen iç içe girmiş bir durumda

Ōġlıbazara gider (meyve) (Mahdi, 2010: 91).

Bal yemedim bala vay

Okşamaların bir kısmı mâni biçimindedir (SS, 2008:

Çoḫbéşígíwbelēdim

26). Aşağıda bunlara da bazı örnekler verilmiştir:

Bir démēdm bala vay(SS, 2008: 32).

Ataramtutaramsēní

karşımıza çıkabilir. Mesela, masallara başlarken,

Irak

Türkmenlerinde,

masalın ortasında ve bitiminde çeşitli tekerlemelerin

Bir ḳutım var alamat

söylenmesi buna bir örnektir. Irak Türkmen hoyratları

İçi yanar ḳıyamat

ve manilerinde de bu özellik çok belirgindir.

Yaş vırdımḳurrıçıḫtı

Gözlērímnen yaş gēlí

Babawéwe gelende

Yöredeki mani ve hoyratlar birçok diğer türle birlikte

Mehemmed’e salavat (tandır) (Terzibaşı, 1975: 9091-).

Díngírlēnidaşgēlí

Ḳucınaataramsēní

Sen yat men lēyleédím

dair bazı örnekler verilmiştir:

Gör baḫnanca hoş gēlí (SS,2008: 33).

kardeşlik
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bazı

Şekere ḳataramsēní

işlenegelmiştir. Aşağıda, bu gibi türler arası ilişkilere
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Baladādı

Arapça ve diğer yerli dillerin yıkıcı tesirinden büyük

Ancak maktulün yakınları diyet kabul etmez, kısas

nobatçı, ömergele, yolçı, muçıla, mazan, memeli,

Bal dadı baladādı

ölçüde korunmasını sağlamıştır (Terzibaşı, 1975: 14;

ister. Böylece idamın gerçekleşmesi için hazırlığa

kesük, yetimi, iskenderi, ahmeddayı, Karabağlı,

Ne balda ne şekerde

Akkoyunlu, 1992: 2; Bayatlı, 2012: 1222-). Böylece

başlanır. İdam günü Muçıla Saray (tarihî Kerkük

kurdo, ‘idele, malallah, şerife, matarı(Terzibaşı, 1975:

Hiç yoḫtı bala dādı

Irak’ta uzun yıllar eğitim dili olamayan ve resmî

Kışlası) önünde toplanmış halka bakarak şu mâniyi

148160-; Nakip, 2009: 4163-).

yazışmalarda kullanılamayan Türkçe, bu yörede

söyler:

Hoyratları bu usullere göre okumak ancak usta

Günde men

ancak hoyratlarla ayakta kalabilmiştir.

Saray ȫgí cenge baḫ

hoyratçılara mahsustur. Bu ustalık da tıpkı âşık

Kölgede sen günde men

Kısacası, karşılaşmış oldukları bütün asimilasyon

Franḳāmıḳırallar

şiirinde olduğu gibi usta-çırak ilişkisiyle elde edilir.

İlde ḳurban bir ōlı

yöntemlerine rağmen Irak Türkmenleri bugün asimile

Devletten ferman gēlip

Irak Türkmenleri arasında en ünlü hoyratçılardan

Ḳurbanıvam günde men (SS, 2008: 2627-).

olmamışlarsa

İndíbōynımwırallar

bazıları ise şunlardır: Muçıla, Osman Tablabaş,

borçludurlar.

Artık idam gerçekleşecektir. O günkü geleneğe göre

Reşe (Reşit) Küle Rıza, Sıdık Bende Gaffur,

Mâni ve Hoyrat -Halk Hikâyesi İlişkisi:

Kerkük Hoyratları ve Mânilerinin Sosyal Hayatla İlişkisi:

cellatlığı maktulün akrabalarından birinin yapması

Mustafa Kalayı, İzzettin Nimet, Sıma (İsmail)

Irak Türkmenlerinden derlenen Arzu ile Kanber

Yukarıda

Irak

gerekir. Bu işi Zeynel’in hizmetçisi Şerif üstlenir; ancak

Berber,

hikâyesinde de Ata Terzibaşı birçok mâni ve hoyrat

Türkmenlerinin günlük hayatının hemen her anında

bir hizmetçinin eliyle can verecek olmak Muçıla’ya

Abdurrahman Kızılay, Muhammed ve İbrahim Rauf

metni tespit etmiştir. Bunlar daha çok Arzu ile Kanber

görülebilir. Kına, düğün, arkadaş toplantıları, güveyi

ağır gelir. Bunun üzerine de şu mâniyi söyler:

kardeşlerveFahrettinErgeç

arasında geçen diyalogların manzum anlatımlarıdır.

koyma, esvap giyme törenlerinde; kır gezileri, bağ

Bunlardan bir kısmı aşağıdadır:

bahçe işlerinde; çeşitli eğlencelerde; mevlit, zikir

Bı alma dört olāydı

çağırmaya, türkü okumaktan daha büyük bir önem

gibi dinî törenlerde, doğum ve ölüm gibi olaylarda

Ḳārnımaderd olaydı

verilir. Hoyratın besteye (türkü)

Arzu:

sıklıkla söylenir (Terzibaşı, 1975: 183192-; Albayrak,

Bōynımıvırancallad

hoyrat metniyle de dile getirilmiştir:

Tulıġımıdōldırdım

2010: 280; Mahdi, 2010: 108114-;). İnsanların bir

Kéşke bir merd olaydı

Āġırāġır

Dōlıdiyinḳaldırdım

araya gelmesi, onları birbirine bağlayan sevginin

Muçıla’nın son sözü de bir hoyrattır:

Ādım at āġırāġır

DinímimānımḲenber

yüreklerde yer etmesi sosyal hayatın içinde hep

Ḳalasız

Besteydengéce bitmez

Bílezígímsaldırdım

hoyratlarla gerçekleşmiştir. Şunu da söyleyebiliriz

Kerkük olmaz ḳalasız

İgid ol ḫoyratçāġır

kiIrak Türkmenleri millet olma bilincini hoyratlarla

Ōdı men ḳoydımgéttím

Her ne kadar hoyratlar, besteler arasında söyleniyor

Kanber:

yakalamışlardır.

Siz sāġlıḫtanḳalāsız (Demirci, tarihsiz: 1316-).

gibi görünse de, bazen bir hoyrat türküden daha uzun

Bı sular uluġuluġ

Hoyratlar halkın aynı zamanda maşeri (ortak) ve millî

Mani

Türkmenlerinin

birsürede seslendirildiğinden, geleneğe yabancı olan

Ḳızlardōldırıtulıġ

hafızasıdır. Yazılı kültürün sözlü kültür kadar yaygın

sosyolojisine de ayna tutmaktadır. Zira, bu Türk

dinleyicilerde türkülerin hoyratlar arasına sıkışmış

Bílezígív tapanı

olmadığı çağlarda toplumu sarsan, fertler üzerinde iz

topluluğunun günlük yaşantılarına bir göz attığımızda

olduğu gibi bir izlenim uyanabilir. Bu arada, bilhassa

Ne vérísenmuştılıġ (Terzibaşı, 1975: 9293-).

bırakan, kolektif şuuru harekete geçiren birtakım sosyal

inançların, hatta batıl itikatların da önemli bir yer

70’li

olaylar Irak Türkmenlerince hoyratlara dökülerek

tuttuğu görülür. Bu yüzden fal, niyet vb. uygulamalar

hoyratların kasetlere kaydedilmesi de hoyratların

gelecek nesillere taşınmış (Akkoyunlu, 1992: 2);

hoyrat ve mânilere de yansımıştır. Aşağıdaki mâni,

korunmasında çok etkili olmuştur.

böylece halkın hafızasında yer etmiştir. Bunlardan en

kocası gurbete gitmiş bir kadından derlenmiştir. Bu

Hoyratların musıki ile ilişkisi konusu daha farklı

Milletlerin kimlik kartları dilleridir. Dil var oldukça millet

önemlisi ünlü hoyratçıMuçıla’nın (asıl adı Mustafa)

mânide, Kerkük’te, kocasını bekleyen kadınların kara

bilim dallarını da ilgilendirdiğinden biz bu hususta

de varlığını sürdürür. Dilin, varlığını sürdürebilmesi için

idamı hadisesidir. Bu hadisenin çeşitli safhalarında

tavuk uçurma âdeti gözlenebilmektedir:

verdiğimiz bilgileri yeterli buluyoruz. Daha fazla bilgi

de işlenmesi gereklidir. Denebilir ki Irak Türkmenleri

Muçıla birkaç hoyrat ve mâni söylemiş; Kerküklüler de

Uçurttımḳeretāvıġ

için, Mahir Nakip tarafından kaleme alınmış olan

mani ve hoyrat nazım biçimini diğer edebî ifade

bu hoyratları acı bir hatıra olarak dilden dile bugüne

Ḳondı Erbil’e yāvıġ

“Kerkük Türk Halk Müziği” ve Ata Terzibaşı’nın “Kerkük

vasıtalarına göre daha fazla işlemiş; böylece dilinin

kadar taşımışlardır. Olay şöyle gelişmiştir:

Ḥappıgidennerdȫndí

Hoyratları ve Manileri” eserlerinden yararlanılabilir.

sürdürülmesi için hoyrat ve manilere âdeta bir can

Muçılabağbahçe işlerindeki bir anlaşmazlıktan dolayı

Dönmedi başı sāvıġ (Terzibaşı, 1975: 88).

simidi gibi sarılmışlardır.

Zeynel’i öldürür ve idama mahkûm edilir. Maktul

Kerkük Hoyratları ve Mânilerinin Musikiyle İlişkisi:

SONUÇ:

Çarşıda, pazarda, kıraathanelerde, mevlitte, tekkede,

tarafına diyet vermesi için akrabası olan Abdurrahman

Günlük hayatta nağmesiz de söylenen hoyratlar

Irak Türkmenlerinin sosyal yaşantılarında mani ve

eş dost sohbetlerinde, yediden yetmişe herkesin

Ağa’ya şu hoyratla seslenir:

müzikle birleşince belli usullerle seslendirilir. Buradan

hoyrat söyleme önemli bir yer tutmaktadır. Bu Türk

hoyrat dizdiği bir ortamdadil sürekli işlenmiş; böylelikle

Bıḫannan

hareketle, yörede hoyratın uzun hava biçiminde

topluluğunun edebî ifade vasıtası olarak en fazla mani

yöreye has kelimeler, atasözleri ve deyim hazinesi

Kervan köçerbıḫannan

seslendirilmesine “hoyrat çağırmak” denir (Akkoyunlu,

ve hoyratlara başvurduğu gözlenmektedir. Mani ve

canlı tutulmuştur. Hoyrat metinleri ayrıca cümle

Kürkíví sal mezede

1992: 2). Sesin alçalıp yükselmesine göre hoyrat

hoyratlar aynı zamanda Irak Türkmenlerinin Türkçeyi

yapısının bozulmamasını ve Türkçenin bu yörede

Ḳurtar meni bıḳannan

usullerine çeşitli adlar verilmiştir: muhalif, beşiri,

korumasında da önemli rol oynamıştır.

Irak

Türkmen

Hoyratları

Türkmenlerinin
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Mânilerinin

Irak

Katkısı:
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da

bunu

büyük

değinildiği

ölçüde

üzere,

hoyratlarına

hoyratlar

Ekrem

Tuzlu,

AbdülvahitKüzecioğlu,
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Irak Türkmen manileri ve hoyratları sosyal hayata,

Vakfı yayınları.

gelenek ve göreneklere ayna tutan birer dil numunesi

Rejioğlu,

olmakla beraber, millî hafıza işlevi de kazanmıştır.

Hoyrat”.Kardaşlık. Mayıs- Haziran 1967, s. 2829-.

Bu topluluğun hayatını etkileyen geçmişteki pek çok

Saatçi, Önder (2012), “Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde

hadise hoyrat ve manilerle nesilden nesle aktarılmıştır.

Millî Duygular-I”.Kardaşlık. S: 56, s. 3639-.

Irak Türkmenlerinde mani ve hoyrat nazım biçimi pek

Saatçi, Önder (2013), “Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde

çok diğer halk edebiyatı türüyle de iç içe girmiştir.

Millî Duygular-II”.Kardaşlık. S: 58, s. 2831-.

Bilmece, ağıt, okşama, ninni, hikâye vb. türler içinde

Saatçi, Önder (2013), “Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde

de mani ve hoyrata rastlanabilmektedir.

Yurt Sevgisi-1”.Kardaşlık. S: 60, s. 3439-.

Mani ve hoyratların konuları Türk dünyasındaki

Saatçi, Önder(2015), “Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde

konularla sınırlı olmayıp millîtemaları ve dinî-

Yurt Sevgisi-2”.Kardaşlık. S: 67, s. 2427-.

tasavvufi konuları da içerecek şekilde genişlemiştir.

Saatçi,

Irak Türkmenlerinde mani ve hoyratlar musıki ile de

Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi”.

iç içe girmiş ve giderek bir sanat dalı hâline gelmiştir.

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1921-

emeğim tuzsuzdur çayım acıdır
Y
Hayatım güzeldir bir az acıdır

Bu çalışmada genel olarak Irak Türkmen mani ve

Ekim 2016) Bildirileri. Elazığ, 1. Cilt, s. 345378- .

Sağlıkla yaşamak başın tacıdır

hoyratlarında gözlediğimiz diğer Türk yurtlarından az

(SS) Saatçi, Suphi (2008).Kerkük Çocuk Folkloru.

Hamd olsun şükr olsun yine mutluyum

çok farklı yönleri gözler önüne sermeye çalıştık. Bugün

İstanbul: ÖtükenYayınları.

de Irak Türkmenleri arasında mani ve hoyrat geleneği

Terzibaşı, Ata (1975). Kerkük Hoyratları ve Mânileri.

Gelecek günlere ben umutluyum

sürdürülmektedir. Sosyal medyanın da gelişmesiyle

İstanbul: ÖtükenYayınları.

artık gerek geçmişteki kayıtlar gerek yeni kayıtlar

Tuzlu, Sermet( 2011), Hoyratın Tanımı ve Sosyo-

dolaşıma girmekte ve bu nazım biçiminin, bilhassa

Kültürel İşlevleri, Kardaşlık. S: 51, s.41- 42.

AbdulhakimMustafa,“Kerkük’ün

Önder

(2016),

“Irak

müzikle buluştuğu örnekler canlılığını korumaktadır.
İŞARETLER
KAYNAKÇA

ā :uzun a

Akkoyunlu, Ziyat (1992). “Kerkük Ağzında Mâni ve

ḏ :peltek z ()ﺫ

HoryataDair”.Millî Folklor. Yaz 14, s. 26-.

ē :uzun e

Albayrak,

Nuretttin

(2010).

Edebiyatı

Sözlüğü.

İstanbul:

Ansiklopedik
Kapı

Halk

Yayınları.

ė : kapalı e (e-i arası ses)
ġ : art damak g’si (( )غgayın)

Varlık

Hamad Olsun
Yine Mutluyum

Saitoğlu

Kulagımda cihaz gözümde gözlük

Habersiz,duymadım döküldü saçım

Hatırlamıyorum istermi sözlük?

Çok severdim acı hayattan kaçım

Dinlemeye kafam arıyor düzlük

Ayrı bir dünya’ya yanlız ben göçüm

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Ellerim kalkmıyor ayaklar yorgun

Hastalık ebedi bırakmaz peşim

Fazladan yoruldum dargınım dargın

Yanlızım,kimsem yok bitirsin işim

Bilmem ki sarhoşum bilmem ki vurgun?

Ömür boyu bitmez hayat savaşım

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Asafoğlu, Murtaza (2010). Kerkük Türkmenleri

ḥ

:ha

Bilmecelerinde Yapı ve Konu. İstanbul: Kerkük Vakfı

ḫ

:hırıltılı hﺥ

yayınları.

í

:ı – i arası ses

Bayatlı, N. Yaşar (2012). “Türk Halk Edebiyatında

ḳ

:art damak k’si ﻕ

Ardımda kalan yok yükümde ağır

Takatım kalmadı ben yürümeye

Manzum Atasözleri ve Irak Türkmenleri Arasında

ŋ

:geniz n’si (n-g arası ses)

Gözlerim görmiyor kulaklar sağır

Dostum ahbabimi birde görmeye

Atasözü İçerikli Hoyrat Örnekleri”, Diller Fakültesi

ō

:uzun o

Geniş dünya olup bana bir çığır

Dergisi. S: 24, s.1222-.

ū

:uzun u

Hâlleri nasıl ki bilip sormaya

Demirci, Nefi (tarihsiz). Mum Kimin Yanan Kerkük.

w :çift dudak v’si

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

İstanbul: Kıraçlı Yayınları.

‘

Gelecek günlere ben umutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Okumaktan,kafam yoruldu gözüm

Şu başım yastıkta gözüm uyumaz

Otura kalmıyım isterdim gezim

Kulaklarım sağır işitip duymaz

Kendime bir çizgi yeniden çizim

Ellerim titriyor kalem tutamaz

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Hamd olsun şükrolsun yine mutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Gelecek günlere ben umutluyum

Mahdi, Sarmed (2010). Kerkük Hoyratları ve İcrası.
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Nakip, Mahir (2009). Kerkük Türk Halk Müziği.
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi yayınları.
Paşayev, Gazanfer (Türkiye Türkçesine aktaran M.
Nakip) (1998).Irak Türkmen Folkloru.İstanbul: Kerkük

52

kardeşlik

Güz 2020

ح

Türklerinin

Sesi

:ayın

Güz 2020 kardeşlik

53

büyümüş, evcilik oynamıştı. Biraz daha büyümüş, sek sek oynamış, biraz daha büyüyünce de göz-yumma

Hikâye

oynamış, gözlerini yumup, gözlerini örttüğü kolunu bu ağacın gövdesine dayamıştı.
“Babav geldi. Altı Kur’an getirip. Ege dönersev bu altı Kur’an seni vursun..!”

Bu Memlekette Bir
Hayaldir Yaşamak
İlaf Köprülü

Bir, iki, üç, dört…
9 Ağustos 1989
Fatima
Gözlerini açtığında nerede olduğunu ayırt edemedi Fatima. Başı zonkluyordu. Yanıbaşında konuşmakta olan
iki kişinin seslerini duyuyordu. Birisi, eşi Sabri idi. Doktora bir şeyleri izah etmeye çalışıyordu. Kollarındaki
morluklar, vücudundaki darp izleri…
“Sabri Bey, merdivenden düştü diyorsunuz. Ama vücudundaki izlere bir bakın hele. Nasıl bir merdivenmiş
bu böyle?”, diyordu yaşlı doktor. Üzerindeki dişdaşesini çekiştirip sağ elinin avucunda eteğini toplaştıran

8 Ağustos 1989

Sabri, gözlerini doktordan kaçırmaya çalışıyordu. Gözlerini kaçırıyor, sıklıkla kapıya bakıyordu. Alnındaki ter

Fatima

damlaları, boncuk boncuk olmuştu.

Altın rengindeki tırabzana zar zor tutunabilmişti. Gözleri hiçbir şeyi göremez halde idi adeta. Daha fazla

“Düşmüş, düşmüş işte doktor. Durumuna bakman için getirdik seni, soruşturma mı yapıyorsun?”, diye karşılık

dayanamayıp, durduğu yerde düşüp kaldı. Dizlerini geçen ve başına zorla iliştirilen bezi almaya çalıştığında

veriyordu Sabri.

zor bela kurtulabilmişti ondan. Tekrar ayağa kalkmayı denedi, başaramıyordu… Gözlerine siyah perdeler inmiş

İkisi de aynı anda başlarını çevirip, yatakta uzanmakta olan Fatima’ya baktılar. Gözleri dolmuştu.

gibi idi. Aşağıdan gelen ve gitgide yükselen bağırışma seslerini duydu. Sesler kendisine doğru yaklaşıyordu.

“Fatima kızım, iyi misin?”, diyerek yanına oturdu yaşlı doktor. Elini götürüp yaralı alnına dokundu.

Ve çok geçmeden boğuk bir hâl alan sesler, yavaş yavaş kayboldu…

“İyisin, değil mi?”

Kulağında derin bir ağrı hissetti. Elini başına götürdü. İki parmağı ile dokundu. Parmağı kanlar içinde kaldı.

Fatima başını evet anlamında salladı.

Tırnaklarına kan doldu. Yanaklarına inen parmakları ile birlikte bir sızıntı halinde akmaya başladı. Boynuna

“Pekala, sana bir haberim var, aslında ikinize de bir haberim var Sabri bey. Bu haber çabucak toparlanmanı

doğru süzüldü. Tekrar tırabzana tutunmayı denese de elleri kayıyordu. Gözlerini açamıyor, açtığında da hiçbir

sağlayacaktır, eminim.”

yeri net göremiyordu. Gözlerinde, bir tül perde vardı, göremiyordu…

“Nedir haberin?”, diye sorduğunda kaşları çatıktı Sabri’nin.
“Selima doktor söylemem için sıkıca tembihledi. Gözünüz aydın! Yakında anne olacaksın Fatima kızım. Gözün

21 Mayıs 1985

aydın..!”

Güllü

Dakikalardır dolan gözleri artık dayanamadı. Sola doğru çevirdi başını. Duvara baktı, baktı ve gözyaşları sel

Mayıs ayında, hâlâ bahar havası sürüp gidiyordu. Evlerinin bulunduğu mahallelerde oynayan çocuklar, o

olup aktı…

kocaman ağacı gördüklerinde durup hayranlıkla izliyorlardı. O ağacı kesmeye kıyamıyordu hiçkimse. Mahalleli
ne çok emek vermişlerdi Cihan Bey’in nar ağacına. Evlerinin hemen önündeki kaldırımda seneler önce dikilen
nar ağacına, bir de isim koymuşlardı. Narin…
Sabahın köründen uyanıp, yaşlı annesine ekmek yapmak için yardım ederken, büyük ve epeyi bollukta

21 Mayıs 1985

olan bahçelerini temizlerken ve bir de Narin’i sularken yardım ederdi ona Güllü. Henüz 14 yaşında, çiçeği

Güllü

burnunda, açmamış bir gül goncası, bir cumbut idi adeta. Güllü… Adına ne de çok yakışıyordu ay yüzü…

Keşke zamanı durdurabilse idi insan. Ne de çabuk büyüyordu çocuklar. Daha dün gibi hatırlıyordu kızının ilk yaş

Annesi Zarife Hanım, kırkından sonra doğurmuştu onu. Konu komşunun, eş dostun dediği gibi hasta bir

gününü. Narin’in yanında durmuş, yalın ayak, kırmızı ellerini üzerindeki papatya desenli sarı elbiseye silmiş,

kız çocuğu değil de, çok sağlıklı ve nur topu gibi ay yüzlü bir kız doğurmuştu. Gelen giden bakakalmış,

parmaklarının izleri kalmıştı. Şimdi ise bu görüntüyü, tıpkı kızına vasıf ettiği gibi çizdiği levhada görebiliyordu.

izleyip durmuş, kıskanıp iç geçirmişti. Ona baktıkça tükürüklerini yutmuş , gıpta etmişlerdi. Aradan birkaç hafta

“Bak anneciğim, tam da söylediğin gibi saçlarımı epeyi dağınık çizdim. Kâküllerimi görüyor musun? Aynanın

geçince de Güllü aniden hastalanmış, sapsarı kesilmişti. Gitmedik doktor, almadık ilaç kalmamıştı. Gezmedik

karşısında kestiğin tarafına bak. Tam da söylediğin gibi biraz yamuk durmuş gibi çizdim. Nasıl buldun

hoca, seyit, âlim, okumadık dua kalmamıştı. Aradan günler geçmiş, Güllü aniden iyileşmişti.

anneciğim?”

“Yüce Tanrım’ın mucizesi, evimizin gülü, evimizin neşesi…”

Renkli günlerini yâd ettiren, rengârenk levhadan zorlanarak ayırdı gözlerini. Ve kızının yüzüne baktı. Gözleri

İlk adımlarını atmaya başladığında, babasına dedesinin emaneti olan Narin’in gölgesinde güneşten gizlenmişti.

dolmuştu. Kirpikleri birbirine değdiği anda, birkaç damla yaş, gülümseyen dudağının kenarlarından aktı…

Bulutlar toplanıp da yağmur yağınca, dallarının altında durup yağmurun dinmesini beklemişti. Biraz daha

Güllü’nün, resim yapmaya başladığı ilk günden itibaren en iyi çizimleri, hep Narin’inkiler oluyordu. Bir kere
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annesini çizmişti. Narin’in gövdesine belini dayamış halde oturuyordu. Altındaki kilimi çizerken kırmızıları ve

yeni uçuyordu. Gök gözlerini açıyor, aydınlanıyordu. Güzelim mahallede, bir o kapıya, bir diğer kapıya, bir öteki

beyazları unutmamıştı. Bir de arasına işlenen sarılar… Hakikaten de gerçek gibi idi. Annesinin elindeki yünün

kapıya vuruyordu. Ekmekleri de hızla, titizlikle verip, aldığı paraları da gül kurusu rengindeki, dizlerinin altına

rengi daha açıktı. Haki ile beyaz bir kazak örüyordu kızına. Narin’in dalında, muhtemelen bir yabancının attığı

zor yetişen elbisesinin cebine koyuyordu. Arada bir parayı kontrol ediyor, düşürmediğinden emin oluyordu.

çizik de duruyordu. Dallardaki nar çiçekleri, kıpkırmızı, göz alıcı…

Avucunda sıkıca tutup, sevincinden daha fazla zıplayıp, hoplayıp diğer evlere doğru koşuyordu. Son evin

Bir diğer tablosunda babasını, bir diğerinde rahmetli dedesini, bir diğerinde ise mutlu aile tablosunu çizmişti.

de kapısını çalıp, ekmeği verdi. Parasını aldı. Büyük, ela gözleri parıl parıl parlarken, simli tokalarla bezettiği

Çizdikçe çizmiş, bazen onu efsanevi bir canavara bile benzetmişti. Bazen de kanatları olan bir ağaç. Güllü’nün

saçlarını, kulaklarının arkasına yerleştiriyordu.

hayal dünyasında, böyle şeyler hep mümkündü…

Narin’in yanına vardı, dallarına dokundu. Yanına yaklaşan siyah aracı fark etmedi bile. Üzerine dikilen bir çift
gözden, haberdar olmadı…

10 Ağustos 1989
Fatima
Akşam yemeğini, kraliyet ailelerinin salonlarından ayırt edilmeyen, üç katlı villanın salonunda yemişlerdi.

11 Ağustos 1989

Kuş sütü, yılan başı eksikti sofradan… Muhtemelen bunun dışında, her şeyi hazır bulundurmuşlardı. Pahalı

Fatima

meyvelerden, doyum olmaz içeceklerden, görüntüsü bile mest etmeye yeten yiyeceklerden bolca, tabaklardan

Gözlerini açtığında, pencereden sızan ışıklar onu hoşnut etmiyordu artık. Başını çevirip sol tarafına baktı.

taşarcasına koyup, hazırlamışlardı. Yemek vakti gelip çatmış ve kalabalık aile sofraya oturmuşlardı. Sabri’nin

Sabri yerinde yoktu. Saate baktı. Öğlene yakın olmuştu. Bunca saattir deliksiz bir uykuda uyumuştu. Rüyasını

ailesini ağırlamış, baldan şirin şerbetler ikram etmişlerdi.Lokumların tadı, damaklarında kalmıştı.

bir türlü hatırlayamıyordu ancak, sanki annesini görmüş gibi hissediyordu. O sabah annesini, kendisine daha

Epey büyük, iki kanatlı, bahçeye açılan dev kapı ardına kadar açıktı. Bahçeden esen hafif bir meltem vardı.

yakın hissediyordu.

Havuzu gören beyaz pencerelerin yanında, loş ışıkların altında duruyordu Sabri. Yanında babası ve babasından
iki yaş büyük amcası duruyordu. Ellerindeki cam bardaklar, tepesine kadar içecek doluydu. Henüz bir yudum
bile almamışlardı. Gergin oldukları, Fatima’nın da gözlerinden kaçmıyordu. Hatta, daha önce Sabri’yi hiç bu

28 Mayıs 1985

kadar gergin görmemişti…

Güllü

Kendisi ise bir kenarda oturmuş, bir çobanın zenginlik dolu tarlanın yanındaki çamurlu yoldan koyunlarını

“Olmaz, olamaz. Bunu nasıl kabul ederim anneciğim? Bana ne söylediğini babam işitirse ne olur?”, deyip

geçirmekte olan yorgun görüntüsünün çizildiği tabloyu arkasında bırakmıştı. Bir Sabri’ye baktı, bir de babasına.

ağlamaya başlamıştı Güllü.

Sonra da gözlerini amcasının üzerine dikti. Salonun diğer köşesinde olmalarına rağmen, konuştukça boynunda

“Ama yavrum, biricik kızım, bundan babanın haberi var.”

belirginleşen kan damarlarını görebiliyordu. Göz göze geldiklerinde ise, bakışlarını ondan hemen kaçırıverdi.

“O razı mı? Böyle bir şeye izin verebiliyor mu?”, dediğinde oturup kalmıştı yere. Gözyaşları eteğine damlayıp

Henüz masada oturmakta olan kadınlara, kızlara baktı. Midesinin bulandığını hissetti. Elini karnına doğru

duruyordu. Yanakları al al olmuş, gözyaşları onu yakıyordu.

götürdü. Ve bir süre öylece dalıp kaldı…

“Razı değil!”
“Sen nasıl razı olabiliyorsun o zaman, anneciğim?”
“Olmak zorundayım, olmak zorundayım yavrum. Senin için ve baban için razı olmak zorundayım…”

22 Mayıs 1985

“Ne demek oluyor bu sözlerin anneciğim, neden mecburmuş gibi konuşuyorsun?”

Güllü

“Mecburum kızım, mecburum…”

Gün henüz ağarmadan açmıştı gözlerini. Duvarlarda asılı halde duran tablolara bakıp bakıp, ardından
bakışlarını tavana dikiyordu. Ekmeğin hamurunu yoğurmak için, annesinin uyanmasını bekliyordu. Çok

18 Ağustos 1989

geçmeden, habersizce uykuya dalan gözleri, annesinin “Güllü, Güllü’m?!”, diyerek seslenmesi ile tekrar açıldı.

Fatima

“Anneciğim, uyanmışsın!”

Gözlerini açtığında, pencereden ışık süzmüyordu o gün. Başını çevirip sol tarafına baktı. Sabri orada değildi.

Birlikte avluya çıkıp, tendirin yanına gittiler. Mutfaktan getirdikleri unu, teşt denilen demir leğenlere döktüler.

Yine erkenden çıkıp gitmişti. Son birkaç gündür, canına kasdeden kişi gitmiş, yerine, ona hayaletmiş gibi

Ardından avludaki su borusundan temiz bir kovanın içinde su getirdiler. Hamur yoğuruldu, tendir yakıldı, Güllü,

davranan birisi gelmişti adeta. Eskiden döven, hakaret edip aşağılayan kişi değildi bu. Aslında bir tek kendisine

yere oturup, iki kolunu kucağında birleştirdi ve annesini izlemeye koyuldu. Annesi hamurları elinde güzelce

karşı değildi bu tavır. Ziyafet yemeği verilen günün akşamında başlayan bir gerginlik vardı. Ne olduğunu

açıp, daireler yaptı ve toprak tendirin duvarlarına yapıştırdı. Şişini aldı, ekmekleri kontrol etti. Bir yandan da

anlamıyordu Fatima. Sabri’ye bir şeyler sormaya hiç niyetli değildi. Ancak yine de, aklını kurcalayan şeyler

kızına, gençlik günlerini anlattı…

vardı. Bunun sebebi, çocuk değildi…

Komşuların ekmeği pişmişti. Kendi ekmekleri de pişene kadar, Güllü ekmekleri sahiplerine dağıtmaya gitmişti.

Bunları düşünürken, bir anda derin bir sancı hissetti. Hızla yerinden fırladı. Karnı içeriden yarılıyormuş gibi idi

Annesinin çeyizinden aldığı çiçekli kumaşlara sarılan ekmekleri sırtlamıştı. Mahalle aydınlık, henüz kuşlar yeni

adeta. Gözlerini yumdu, dişini sıktı, ve o hafta, bir buçuk aylık bebeğine veda etti…
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Durumu Sabri’ye açıklamamıştı. Açıklayamıyordu. Ondan korktuğu kadar, hiçbir şeyden korkmuyordu. Aslında

Hem ağlıyor hem gülüyordu. Hiç durmadan, eve doğru koşuyordu…

asıl korkusu Sabri değildi. Ailesi…

Adımları bir anda durdu. Yüreği burkuldu. Kalbindeki heyecan yerini acı ve şiddetli bir korkuya bıraktı. Burada

Yıllardır tehdit altında yaşıyordu Fatima. Henüz ondört yaşında iken aralarında tamı tamına yirmibeş yıl

neler olmuştu?

yaş farkı olmasına rağmen onu zorla sahiplendiği günlerinde Fatima’ya acımamıştı. Fatima’yı annesinden,

“Yüce Tanrı, aklıma mukayyet ol” diyordu Güllü. Sesini duyunca dışarıya çıkan mahalleli, derin bir sessizlik

babasından ayırırkenki çaresizliğini unuttuğu gibi, adını da zorla Güllü’den Fatima’ya değiştirdiğini unuttuğu

içinde ona bakıyorlardı. Şen yuvaları, büyük bahçeleri yerle bir olmuştu. Koca bir yıkıntıdan ibaretti artık.

gibi, ailesinin yaşamı ile onu tehdit ettiğini unuttuğu gibi, geceler boyu karanlık koridorlarda döverek ardından

Omuzuna dokunan komşular, ellerinden tuttular. Vücudu kaskatı kesilmişti. Onu kıpırdatamadılar…

sürükleyip odasına götürdüğünü unuttuğu gibi, bunu da kolaylıkla unutabilirdi. Her türlü suçu, işleyebilirdi....

Güllü evden ayrılıp da Bağdat’a gittikten bir ay sonraolmuştu ne olmuşsa. Sabri, adamlarını gönderip

Narin’in bütün tablolarını da, kendisi yakmıştı. Eşinin hamile olduğunu öğrenmeden bir gün öncesinde de

mahallenin giriş çıkışını kapatmış. O gece sadece iki el ateş sesi duyulmuş. Ertesi gün ise ev buldozerlerle

odada asılı halde duran son tablosunu da koparıp atmıştı. Güllü’nün sel olup akan gözyaşları, umurunda bile

yıkılmış, darmadağın olmuş. Annesinin, babasının cenazesi bile bulunmamış…

olmamıştı…
“Kızınızı bana vereceksiniz, buna mecbursunuz!”, demişti Sabri. Ekmek dağıtmaya gittiği günün sabahında,

1 Aralık 1989

mahallede görmüştü onu. Kerkük’ü ziyaretinin ardından Bağdat’a dönünce, ilk işi Güllü’nün annesine haber

Güllü

göndermek olmuştu. Kadıncağız reddedince zorbalık başlamıştı.

Hava bulutlu. Buz gibi esen yeller Güllü’nün çökmüş yanaklarını kesmekte. Okuldan yeni dönen öğrencilerin

“Eşin ölür, kızın ölür, evin yıkılır, altında kalırsın…”

ona verdikleri renkli tebeşirler ile yere bir şeyler çizmekte. Narin’in gövdesine dayamış belini. Şimşek seslerini

Zoraki mecbur olmuştu, istemeyerek, hoş dualar etmeyerek… Bundan da kötüsü, Güllü’nün ne o zaman olup

duyuyor. Ardından sağanak yağmur başlıyor. Yere çizdiği Narin’in gölgesinde oturan mutlu ailesi, yağmur

bitenden haberi olmuştu, ne de Kerkük’e döneceği zamandan…

damlaları ile dağılıyor, suya karışıp, bulanıklaşıyor…

21 Eylül 1989
Günlerdir Sabri’nin uğramadığı üç katlı villa, bir anda tiz çığlıklarla sarsılmaya başladı. Kapılar hızla vuruyor,
ziller durmadan ötüyordu. Sabri’nin annesi ve kardeşleri eve gelmiş, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Fatima haberi,
merdivenlerde almıştı…
“Sabri Bey’i öldürmüşler. Arabasını patlatmışlar. Sabri Bey ölmüş!”
Bütün vücudu kaskatı kesildi. Kayınvalidesinin kendisine doğru geldiğini görünce hızla merdivenleri çıkıp
odasına koştu ve kapıyı kilitledi. Birkaç Dinarı çekmeceden alıp koynuna sakladı. Pencereden kaçmayı
düşündü. Ancak yapamazdı. Aşağısı dikenli otlarla çevriliydi ve üstelik çok yüksekti. O çözüm düşünürken
odanın kapısı kırılmıştı çoktan. Kayınvalidesi saçlarına yapışmıştı Güllü’nün. Yüzünü paramparça etmiş,
terliklerini de alıp, yalınayak sokağa atmıştı onu.
Gözyaşlarına hakim olamıyordu Güllü. Durmadan koşuyordu, ayaklarına batan taşlara, aldırış etmeden
koşuyordu. Evden yükselen çığlık sesleri, git gide uzaklaşıyordu. Güllü, koşuyordu…
İkindiye yakın, Kerkük’e giden bir taksiyi ancak bulmuştu. Yaşlı, saçları ak bir adamcağız, ayakkabılarını
çıkarıp ayağına giydirmiş, Kerkük’e kadar başından neler geçtiğini sorup durmuştu. Güllü’nün ağzını ise, bıçak
açmıyordu. Gözlerini yola dikmiş, akan gözyaşlarını dindirmek için gayret ediyordu.
Kerkük’e vardıklarında akşam olmuştu çoktan. Yol ücretini verdikten sonra, bir taksi bulmak için kaldırıma çıktı.
Bekledi, bekledi ve nihayetinde bir taksi ona doğru yaklaştı.
“Sizi dilenci zannetmiştim”, diyordu taksici.
“Keşke dilenci olsaydım”, diye iç geçiriyordu Güllü.
Bu bir zafer miydi, galip mi gelmişti Güllü? Yoksa özgürlüğün başlangıcı, kurtuluşun habercisi miydi?...
Sokağın başında indi taksiden. Heyecandan kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hissediyordu. Eve vardığında,
yıllardır haber almadığı annesine, babasına doya doya sarılacaktı. Başından geçenleri anlatır mıydı, anlatmaz
mıydı, karar veremedi. Tıpkı son kez ekmek dağıtmaya çıktığı gün gibi hissediyordu. Koşuyordu, zıplıyordu.
“Anneciğim, babacığım ben geldim. Güllü geldi”, dediğinde sesi tonu neşe ile hüzün arasında sıkışıp kalmıştı.
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