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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Ülkeler Parçalanarak
Güçlenmez
Osmanlı Devleti, kurulduğu günden beri, her
din ve ırktan oluşan Osmanlı tebaasını Batı
dünyasının saldırılarından korudu. Böylece
İslam dünyasını uzun yıllar huzur ve güven
içinde yaşattı. Osmanlı Devleti Balkanları da
yönetimi altına alınca, orada yaşayan Hristiyan, Yahudi ve Müslüman halkları adaletle ve
şefkatle himaye etti. Sırplar, Hırvatlar, Makedonlar, Arnavut ve Boşnakları bir arada yönetti. Etnik ve dinî kavga yapmalarına izin vermedi ve sağladığı güçlü otorite sayesinde 400
yıl huzur içinde yaşamalarını sağladı.
Batılılar Osmanlı’dan önce de düzenledikleri
Haçlı seferleri ile Anadolu’ya yerleşen Selçuklu
Devletini söküp atmak için yıllarca uğraşmıştı.
Selçuklular ve daha sonra onun yerine geçen
Osmanlılar, tarih boyunca Hristiyan dünyasının oluşturduğu Haçlı ordularını kırmaya çalıştı. İslam dünyasını tek bayrak altında yöneten Osmanlı’ya karşı gösterilen kin ve nefretin
şiddeti her nedense bir türlü azalmadı.
Batılılar Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmadan İslam dünyasına büyük darbe vuramayacaklarını biliyorlardı. Bundan dolayı Hristiyanlık dünyasının dinî duygularını istismar
eden Batı dünyası, Osmanlı ve İslam düşmanlığını sürekli gündemde tutarak gizli ajandalar
oluşturuyordu. Bu gizli ajandanın içinde bulunan en önemli madde ise, Osmanlı coğrafyasının sahip olduğu servetlerin ele geçirilmesi
idi. İslam coğrafyasındaki yer altı ve yer üstü
servetler, Birinci Dünya Savaşından yıllarca
önce sömürgeciler arasında yapılan ittifaklarla paylaşımlar yapılmış, bunun gerçekleşmesi
için her türlü zemin hazırlamıştı.
Türkler Sırbistan’a gelmeden önce, Batılı Hıristiyanlar, Roma Katolik Engizisyonu, böl-
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ge halkına büyük zulümler yaptı. Genişleme
eğilimiyle Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olmayan herkes katledildi. Osmanlı yönetimi
bölgeye geldiğinde hiç kimseye dokunmadı.
Reayayı özgür kabul eden Osmanlı, Müslüman olsun veya olmasın, hiç kimseye zulmetmedi. Türkler bölgede yeni bir yönetim kurdular. Vergisini ödeyen herkes huzur ve güven
altında yaşadı. Balkan coğrafyasında yaşayan
bütün haklar Osmanlı yönetiminden memnundu.
Türkler Avrupa ve Balkanlar’dan çıkarıldıktan
sonra savaşların ardı arkası kesilmedi. İç çatışmalar, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı vs. Birinci Dünya Savaşı’nda Roma Kilisesi
Sırpları tamamıyla yok etmek istedi. Sırpların
erkek nüfusunun üçte ikisi öldürüldü.
İkinci Dünya Savaşı’nda Sırplara yönelik zulüm zirveye çıktı. 1941-1945 yılları arasında
Faşist ve Nazi destekli unsurların Sırplara karşı
yürüttüğü etnik temizlik uygulaması tariflere
sığmaz hale geldi. Açıklanan rakamlara göre
Sırp tarafının toplam kaybı 1.000.000’dur
(nüfusun yüzde 20’dir). Hırvatistan Bağımsız
Devleti, Sırp halkının büyük çoğunluğunu
Orta Çağ Engizisyonu yöntemleriyle öldürdü. Kısacası İkinci Dünya Savaşı sırasında
700.000 Sırp öldürüldü, 400.000’i göç etti ve
250.000’i de Katolik olmak zorunda kaldı.
Çok kanlı biçimde kurulan Tito’nun Yugoslavyası, ülkedeki etnik kimlikleri, sosyalist
ideolojinin ve “Yugoslav” kimliğinin içinde
eriterek yeni bir kardeşlik ve birlik dönemi
başlatmak istedi. Bu yüzden suçlular üstünkörü yapılmış soruşturmalarla göstermelik cezalar aldılar. Sırp toprakları ise, yeni kurulan
cumhuriyetler arasında paylaşıldı.
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Kısacası NDH (Neue Deutsche Härte) Türkçe anlamıyla Yeni Alman Sertliği altında İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırımlar
bölge tarihinde görülmemiş vahşet sahneleri
ile gerçekleşti. Tekrar hatırlatalım ki işlenen
vahşetler İslam egemenliğinde yapılamazdı.
Bu bakımdan Türklerin Balkanlardaki varlığı
bölge halkları için bir lütuftu.
Etnik Ayrışma Nereye Kadar?
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlar’da
kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, etnik ayrışmalar yüzünden 1992 yılına
kadar sürdü ve ülke yeniden bölünmeye başladı. Şimdi onun bulunduğu alanda Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovenya ve Kosova bulunuyor.
Buna rağmen parçalanan ve ayrışan topluluklar, etnik milliyetçilik açısından sonu gelmez
bir ayrışmaya sürüklendiler. Balkan halklarına
bulaşıcı biçimde sirayet eden etnik milliyetçilik, etno-milliyetçilik veya mikro milliyetçilik
diye tanımlanan eğilim, toplumları sarsmaya
devam etti. Millî kimliği oluşturan, kültür, tarih ve ülkü birliği gibi hâkim kültür unsurlarının oluşturduğu millî şuur yerine; boy, aşiret,
kabile, mezhep ve etniklik gibi dar kapsamlı
bir etnosentrik milliyetçilik görüşünü benimsediler. Bölgede yaşayan halklar yeni acılar yaşadı ve huzursuzluk devam etti.
Balkanlarda örnek bir devlet alarak etnik ve dinî
yapısını analiz etmek yararlı olacaktır. Kuzey
Makedonya adıyla bilinen Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti, 1991’de Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsız oldu. Makedonya çok etnik yapıya sahip bir devlettir. 2002 sayımlarına göre
ülkenin toplam nüfus sayısı 2.022.981’dir. Ülkedeki etnik yapıya göre nüfus dağılımı şöyledir: Makedon 1.297.981 (%64,18), Arnavut
509.083 (25,17), Türk 77.959 (%3,85), Çingene 53,879 (%2,66), Sırp 35.939 (%1,78),
Boşnak 17.018 (%0,84), Ulah 9.695 (%0,48),
diğer 20.993 (%1,04).

ci din İslam’dır. Makedonya Cumhuriyeti
oran açısından Türkiye, Kosova, Arnavutluk
ve Bosna-Hersek’ten sonra Avrupa’daki en
büyük Müslüman nüfusu barındırır. Ülkede
Müslümanların büyük çoğunluğunu Arnavutlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Türkler,
Boşnaklar ve 40.000 - 80.000 kadar nüfusa
sahip oldukları tahmin edilen bir Müslüman
Makedon topluluğu da vardır. Müslüman
Makedonlar, Hristiyanlardan ayırt edilmek
için kendilerine Torbeş demektedirler. Ayrıca
ülkede 1200 kilise, 750 cami bulunmaktadır.
Üsküp’te Ortodoks ve İslam dinine mensup
olanlar için değişik okullar vardır. Etnik ve
dinî yapı yukarıda verilen Makedonya içindeki ayrışmayı nereye kadar götürebilir, bu ayrışma ülkeyi daha kaç uçuruma sürükler? Bunu
önümüzdeki yıllar içinde görebilmek mümkün olacaktır.
Irak’ta Etnik ve Dinî Yapı
Irak’ta bugüne kadar ırk, din veya mezhep
ayrımını ele alan bir sayım bugüne kadar
yapılmamıştır. Böyle bir sayımın daha uzun
yıllar yapılamayacağı tahmin edilmektedir.
ABD’nin yaptığı işgal sonrası ülkede önce halk
arasında etnik ayırım başladı. Bununla birlikte
din, mezhep ve inanç yönünden de ayrışmalar
gündeme geldi. Bundan dolayı ülke coğrafyasında çatırdama sesleri duyulmaya başlandı.
Irak’ta güçlü bir yönetim ve devlet otoritesi
sağlanmadığı için kanlı çatışmalar önlenemedi. Siyasî, etnik ve mezhep eğilimlerine göre
milis güçler oluştu. Ülke düşman kamplarının
yer aldığı savaş meydanına döndü. Bundan
yararlanan terör odakları da ülke içinde yuvalanarak değişik mihrakların aleti oldu. Mahallî
ve bölgesel odaklardan başka emperyal güçler
de her kesim üzerinde gücünü rahatça göstererek, kendi projelerini uygulamaya başladı. Kısacası ülke yerli, bölgesel ve büyük devletlerin
güçlerini yarıştırdıkları bir arenaya dönüştü.
(devam edecek)

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde en yaygın
din %64,7 ile Makedon Ortodoks Kilisesi’ne
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ehurmuzlu@gmail.com

Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Tarih Bilinci
Tarih bilinci milletleri ayakta tutan unsurlardan
biridir. Şanlı bir tarihi olan ve insanlarca kabul
gören bir tarihe sahip olan milletler her zaman
sürükleyici ve lider konumunda olmuşlardır.
Tabii ki bazı topluluklar, kendilerine özgü bazı
tarihî hadiseler de yaratıp, arkasından kendileri de ona inanan kitleler olma vasfına sahip
olmuşlardır.
Fakat biz burada hakikî ve inanılır, hatta dosttan fazla düşmanca da bilinen tarihî süreçlerden bahsediyoruz.
Bizim insanlarımız da bu duygularla beslenmiş,
zaferleri her zaman kutlamış ve acıları hiçbir zaman unutmamış bir konumda olmuşlardır.
Gençlik yıllarında, benim yaşıtım olan bazı arkadaşlarla bu konuları konuşurken, bazıları bunun
ön planda tutulması gerektiğini ısrarla söyleyerek ve hatta eve
kapanıp bir süre
sadece bununla
uğraşarak tarih bilincini parlatacak
bir uğraşın içinde
olmamı da her
daim istemişlerdi.
O günlerde, Osmanlı döneminden önce de ne
gibi menkıbeler ve
aydın noktaların
ön plana çıkarılması gerektiğine
inanan bizler bu
konuda bir adım
atmak istedik.
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O sıralarda rahmetli tarihçi yazarımız Yılmaz
Öztuna, Türkiye Tarihi adlı eserini yeni yayınlamış, ancak çok uzun ve detaylı olarak Osmanlı dönemine girmeden eski Türk tarihini
de bilimsel bir şekilde inceleyerek okurlarına
takdim etmişti.
Bizce bu bölümün Arapçası da yayınlanarak
hem Arap okurlara, hem de tedrisat sebebiyle
Türkçe’den fazla Arapça’yı okuyabilen gençlerimize aktarmamızın gerektiğine inandık.
Hiç fırsatı kaçırmadan, ona etkili olacağını
bildiğimz rahmetli Nihal Atsız büyüğümüzü
devreye soktuk. Bir isim kartı arkasına beni
tavsiye ederek kendisine göndermişti.
Öztuna, bundan memnun olacağını söyledi.
Hatta bir gazeteye verdiği söyleşide bu eserin
bazı gençler tarafından Arapça’ya tercüme edileceğini de bildirdi.
Ancak ülkenin o malum dönemleri bunun
basılmasına bir süreliğine engel oldu. Sonra,
yayınlandı, hatta tekrar yayınlandı.
O zamanlar yüce şehidimiz Dr. Rıza Demirci
bana bir görev verdi. Tarihî yazılar yazdığımı
görünce, millî bir bakışla Irak Türkmenleri tarihini yazmanı isteriz, dedi.
O zaman Bağdat’ta Türkmen Kardaşlık Ocağı’ının yayınladığı Kardaşlık dergisi insanlarımız tarafından her ay heyecanla beklenirdi.
Dergi iki bin adet basıyordu, ancak Demirci ve yayın kurulu arkadaşları, bir ek olarak
verilecek “Irak Türkmenleri Tarih Özeti” kitapçığını beş bin adet bastırarak, dergi ile dağıtılanların dışında kalan nüshaları Telafer’e,
Erbil’e, Kerkük’e ve öteki şehir ve kasabalarımıza göndermeyi planlamışlardı.
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Bu bakımdan tarih bilincinin ne kadar önemli
olduğunu küçük yaşlardan beri kavramıştık.
İşte bu sebepten dolayı o zamanlar “Hulusi” takma ismi ile bir seri yazı yayınladım. Bir
hikâye tarzında yazılan bu yazılar, Birinci Dünya Savaşı’nda askere alınan ve Çanakkale’de çarpışan Kerküklü’lerin serüvenini anlatıyordu.
Yıllar sonra bu öyküyü İstanbul’da Kerkük
Vakfı’mızdan yayınlayınca, bir dost bana bir
soru sordu:
- Bu tarihe ışık tutma olayı çok güzel de,
peki bu gençler, canlarını, hatta aşklarını
bile feda eden bunlar memlekete dönünce, burada ne yaptılar? Burada İngiliz işgali
vardı, Türklük davası yara alıyordu da bunlar karşı koymadılar mı?
Evet dedik, tarih kitaplarında ve yabancı arşivlerde bulunan ve bizi konu alan bazı kahramanlık hikâyelerini dikkate aldık. Gerçekleri
baz alarak bir hikâye haline dönüştürmek elzem olmuştu artık.
İşte “Kerkük’ten Çanakkale’ye” ve arkasından
“Çanakkale’den Kerkük’e” hikâyeleri böylece
ortaya çıktı.
Irak’ta Araplar, Kürtler ve öteki etnik ve dinî
topluluklar kendi tarihlerini yazmaya ve yazdırmaya özen göstermişler, en ufak bir hadiseden kahramanlık destanları yaratmışken,
gerçek bir kahramanlık mazisi olan bizlere ne
oluyordu?
Yüzyıl mücadele verip bu davayı, bu parlak
sayfaları koruyan milletimizin siyasî mücadele tarihini yeni nesillere aktarmamak bir suç
olsa gerek. Başka bir suç da, bütün bu parlak
maziyi gözardı ederek, 20-25 senelik hadiseleri
bir milat olarak göstermenin ve millî bayramlar olarak takdim etmenin doğru olmayacağını
anlatmak gerekmez miydi?
Bin yıla yakın bir tarihimizin son dönem kesitlerinden biri, Irak’ın kuzeyinde kök salan
ve 1055 tarihinde başlayan Türkmen büyük

göçünün tarihimizde önemli yeri olduğunu
ve sırf bunun için başlangıç noktası olan 25
Ocak tarihinin millî bir bayram olduğunu
söyledik.
Bazı araştırmacı yazarlarımızın son zamanlarda bu tarih bilincini yeşertmek istediklerini
minnetle karşılıyoruz. İnsanlarımız bunu bilmeli ve yeni nesillere öğretmelidir.
Ancak burada önemli bir konuya da temas etmek gerekir. Bazı topluluklar, kendi efsanelerine inanarak bir tarih olgusu yaratmak isterler.
Başka milletler ise gerçek tarih sayfalarını ortaya koyarak, günahıyla; sevabıyla geçmişlerini yad ederler. Buna diyeceğimiz yok. Tabii ki
yerden göğe kadar haklıdırlar.
Fakat şanlı bir tarihe sahip olan bir millet için
bilimsel yönü olmayan ve rivayetlerde mahsur
kalan bazı iddiaları ortaya atmak ne derece
doğrudur. Bizim için Sümerler aslında Türk’tü
veya Kızılderililer de aslen Türkütürler demenin ne anlamı var?
Biz Teoman’dan, Oğuzhan’dan, Bumin
Kağan’dan, Kürşad’dan, Buğra Han’dan,
Çağatay’dan, Gaznevi’den, Alptigin’den,
Atilla’dan Çağrı Beg’den, Alparslan’dan, Tuğrul Beg’den, Kılıç Arslan’dan, Alattin’den,
Muzaffereddin’den, İsfendiyar’dan, Tomris’ten,
Asena’dan, hatta Fatih’ten, Süleyman’dan,
Selim’den, Abdülhamit Han’dan, Mustafa
Kemal’den ve hatta Hayrullah Efendi’den, Ata
Hayrullah’tan, Nejdet Koçak’tan bahsedebilirken uyduruk hikâyelere neden ihtiyaç duyalım ki.
Ancak bu konuda önemli bir detaya da dikkat çekmek gerekir. Tarihimizi bilmek ve öğretmek, tarihe mahpus kalmamız anlamına
gelmemeli, şanlı mazimizle böbürlenmemiz
geleceğe yelken açmamıza mani olmamalıdır.
Artık göz önünde tutacağımız olay, bu tarihten
feyz alıp nasıl geleceğimize parlak sayfalar ilave
etmemizin zarureti bilincinde olmamız gerekmektedir. Tarih bilinci önemlidir, ancak parlak
bir gelecek yaratmak daha da önemlidir.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Musibet Olmadan
Nasihat Yaramıyor
Durum Tespiti
Yazımızı, Kerkük Vakfımızın 1999 yılında
yayım hayatına armağan ettiği Kardaşlık
dergisinin 100. sayısına hasretmeyi düşünürken, Irak’ta Türkmenlerin geçirdiği
seçim travması gündeme oturunca haliyle gözlerimiz seçimi yorumlayan yazılara
çevrildi. Seçim üzerinden bir aydan fazla
bir süre geçmesine rağmen hiçbir Allah’ın
Türkmen kulu bu seçimde başarılı olduk
diyemedi. Yani kimse seçim sonuçlarından
memnun kalmamıştır.
Adetimizdir; suçu hep başkasında ararız
yani hatalarımızı kabul etmektense, mazeret üretiriz. Eğer bir daha bu başarısızlığı tatmak istemiyorsak hatayı kendimizde
yani hepimizde aramalıyız. Yani Siyasetçilerimiz, siyasî partilerimiz, sivil kuruluşlarımız hatta halkımız bile sorumsuz
davranmış ve hataya düşmüştür. Atalarımız boşuna ¨bir musibet bin nasihatten
evladır¨ dememiştir. Keşke musibet vuku
bulmadan yapılan nasihatlerden hisse çıkarabilen bir toplum olabilseydik. Olamıyoruz çünkü kolektif akıl, millî bilinç,
toplumsal sorumluluk ve uyumlu yaşama
gibi çağdaş sosyal temerküzlerden pek
haberdar değiliz. Belki de tek tesellimiz
Irak parlamentosunda Türkmen vekil sayısının değişmemiş olması olacaktır. Ama
vekillerin keyfiyetine bakarsak tablonun
pek iç açıcı olduğu söylenemez. Bunu bir
başarısızlık olarak görmekle beraber, ye’se
de kapılmamak lazım. Ama muhakemesini yapıp sebeplerini de tahlil etmek ve
bilmek de şarttır.

6

Pekiyi bu yeni seçim sisteminden kim
daha çok faydalanabildi ve akıllı hareket etti? Sanırım hepimiz Sadr Grubu ile
KDP’yi gösterecektir. Belli ki bu iki siyasî
teşekkül akil insanlarını bir araya getirmiş
ve önceki seçimlerde her şehirdeki bölgelerin ve mahallelerin oy potansiyelini çıkarmıştır. Arkasında en münasip kişilerin
o bölgede aday olmasına karar vermiştir.
Muhtemelen de her aday sadece kendi
bölgesinde seçim propagandası yapmıştır.
İşte kolektif akıl, ortak bilinç ve millî strateji buna denir. Buna mukabil plansız Şii
ve Kürt partileri içerisinde hezimete uğramışların sayısı az olmamıştır. Biz de bu
tedbirsizlerin başında geliyoruz. Çünkü
bizim gerçekten vurdumduymaz ve aymaz
olma lüksümüz yoktur.
Kara Tablo
Kerkük, Tuzhurmatı ve Erbil’de başarısızlık ayan-beyan ortada. Edebiyatı, sanatı,
Türklüğü ve kahramanlığı ile tanıdığımız
Tuzhurmatı’dan tek bir Türkmen vekil
çıkmazken, bir Kürt vekilin çıkması utanılacak bir durumdur. Irak Türklüğünün
kalesi olan Kerkük’te Araplar bile dört
vekil çıkarırken Türkmenlerin iki vekil ve
aynı bölgeden Kürtlerin de iki vekil çıkarması bir skandaldır. Genel Türk tarihi
içerisinde müstesna bir yeri olan ve 19902003 yılları arasında Türkmen davasına ev
sahipliği yapan köklü şehir Erbil’de Erbil
kökenli bir Türkmen’in aday olmaması
ve bütün Türkmen adayların aldıkları oy
sayısının bini geçmemesi hicap duyulacak
bir durumdur. Her ne kadar Musul’dan
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toplam dört Türkmen vekil çıktıysa da
bunun sadece birinin Telafer’den olması
da düşündürücüdür. Pekiyi bu sekiz vekil
arasından Türkmen davasına samimiyetle
hizmet edecek kaç kişi çıkar diye sorarsanız
ben diyeyim iki siz üç deyin. Keşke üçten
fazla olsa da ben de siz de yanılsak. Pekiyi
nerede hata yaptık? Soruyu ITC Yürütme
Kurulu Üyesi Sayın Ali Mehdi’ye sordum,
objektif cevaplar aldım:
1. Yeni Seçim Kanununda şehirlerin bölgelere bölünmesi,
2. Yeni Seçim Kanunun Mecliste görüşülmesi sırasında Türkmen vekillerin etkili olamaması,
3. Türkmen partilerin halkı sandığa gitmesi hususunda ikna edememesi,
4. Binin altında oy alacağını bildiği halde
bazı adayların çıkması,
5. Irak’ta genel durumun kötü olmasından Türkmen siyasî partilerinin
bir kusurlarının olmadığı konusunda
Türkmen kamuoyunu ikna edilememesi,
6. Türkmen siyasî teşekküllerinin, seçimlerin millî varlığımızın bir ispatı niteliğinde olduğunu kamuoyumuza anlatamaması,
7. Parti ve siyasetçilerimizin seçimden
önce halkımızdan uzak kalması.

Bir seçim tek başına bir milletin kaderini
belirlemez. Yarışan adayların da seçimden
sonra birbirlerine hasım gibi davranmaları gerekmez; el sıkışıp millî dostluklar ve iş
birlikleri, kalındığı yerden devam etmelidir.
Toplum olarak biri stratejik diğeri de taktiksel olmak üzere iki temel konuda acil ve
köklü kararlar almak gerekiyor. Öncelikle
şunu idrak etmemiz lazım: Diyala, Tuzhurmatı, Kerkük, Erbil ve Musul Türkmenleri
arasında güçlü bir mefkure, kader, strateji
birliği ve koordinasyonun olmadığı apaçıktır. Bunu sağlamanın yolu tek bir siyasî
parti çatısı altında toplanmanın zor olduğu
anlaşılmıştır. Ancak en azından bütün bu
bölgelerden oluşan bir şura veya akil kişiler
meclisi behemehâl kurulmalı ve en azından
asgarî müştereklikler üzerinde kader birliği yapılmalıdır. Burada esas Türkmenlik
kimliği ön planda olmalıdır. Din, mezhep,
meşrep ve siyasî temayül farkı bu meclise
yansımamalıdır.

Doğru olan bu teşhislere katılmamak elde
değildir. Bunun üzerine inşa edebileceğimiz önemli bir sentez var: 18 yıl içerisinde
kültürümüzle, aydınlanma derecemizle,
yüksek eğitim düzeyimizle öğündüğümüz
Türkmen toplumu aslında hiç de örgütlü bir toplum değildir. Yani altmışlı hatta
yetmişli yılların millî şuur ve dayanışma
ruhunu bugüne yansıtamadığımızı söyleyebiliriz.

İkinci adımda da aydınlarımızın ve sivil
kuruluşlarımızın da sorumluluklarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Yurtiçinde
ve yurtdışında çok sayıda sivil kuruluşlarımız faaliyet göstermektedir. Bu sivil kuruluşlarımızın bir birlik altında toplanması
siyasetteki kadar gerekli değildir. Yeter
ki topluma nüfuz edebilsinler, onlara bilinç ve millî sorumluluk yükleyebilsinler.
1960’lı yıllara gidelim. Tek bir Türkmen
Kardaşlık Ocağımız vardı ve bütün toplum Ocağın etrafında toplanmış, varlığını
yaşıyor ve yaşatıyordu. Ama şimdi bilmem
kaç siyasî partimiz ve bilmem ne kadar sivil kuruluşumuz var ama topu bir Türkmen Kardaşlık Ocağı kadar organize değil
ve topluma nüfuz edemiyor. Aklımızı başımıza devşirelim.

Çaresizliğin Çaresi
Öncelikle moralimizi bozmamamız lazım.

Bu musibet bin nasihatten, son kez evla
olsun.
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Ata TERZİBAŞI

Nâzım Refik Koçak
1905-1962

Kaynaklar:
Nâzım Refik hakkında başvurduğum başlıca
kaynaklar şunlardır:
1. Şairin kendisinden ve kardeşi İnayet’ten
zamanında aldığım bilgiler. 2. Şairin elyazma
özel şiir mecmuası. Bunu akrabası Cemal İzzettin benden almış bir daha iade etmemiştir.
Ancak mecmuanın ikinci eksik bir nüshası
hâlâ bende duruyor. 3. Beşîr ve Kerkük gazeteleriyle Kardaşlık dergisinin bazı sayıları.
Öte yandan şaire dair konuları içeren şu eserleri de izlemişimdir:
1. Vahîdettin Bahaeddin: Min Edebi’t-

Türkmân (Arapça, 1962, Bağdat, s 91-100).
2 – Aydın Kerkük: Ölümünün On Birinci
Yıldönümünde Nâzım Refik, 1973, Kerkük (s.
4-18). 3. Dr. Fâzıl Mehdi Beyat, Türkmen Edebiyatı Tarihi: 1958-1968, Türkmen Kardaşlık
Ocağı Yayınlarından, 1973, Bağdat (s 83-89).
4. Hasan İzzet Çardağlı, Şuarâu’t-Türkmânü’lMuâsırûn (Arapça) 1990, Bağdat (s. 75-84).
Hayatı:
Hakiki adı Nâzım, soyadı ise Koçak’tır ki büyük dedesi Ali Koçak’tan kalma aile lâkabıdır.
Babası subaylıktan emekli Refik İbrahim adında bir zattı. Şair daha çok baba adıyla birlikte
Nâzım Refik olarak anılır.
1905 yılının başlarında Kerkük’te Avcılar mahallesinde doğmuştur.1 Bu tarihi şairin kendisi
11.7.1933’te yazdığı sembolik bir makalesinde belirtiyor.2
İlköğrenimini, zamanında kendi mahallelerinde
bulunan Numûne ilkokulunda yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda şehrin Sarı Kâhya
mahallesinde yeniden tedrisata açılan İlmiye mektebine3 devam etmiştir. Liseye eşit olan bu mektebin dördüncü sınıfından Bağdat’ta Harbiye
mektebine alınmıştır. Ruhen askerî zabt u rabttan
hoşlanmayan Nâzım ikinci sınıfta iken hastalana1

2
3

8

Bu tarih Beşîr gazetesinin 11.11.1958 tarihli nüshasında çıkan bir yazıda 1908 olarak gösterilmek istenirken baskı hatası yüzünden 1808 şeklinde tespit
edilmiştir. Bunu Dr. Fâzıl Mehdi Beyat, adı geçen
kitabında düzeltmek isterken daha büyük bir baskı
hatasıyla 1950 biçiminde tespit etmiştir.
Bu makalede İngilizlerin 1918 yılında Kerkük’ü işgalini tasvir ederken kendisinin henüz on dört yaşını
tamamladığını belirtiyor.
Bu mektep aslında meşihat-i İslâmiye’ye bağlı olarak Rumî 1327 yılında tesis edilmiştir. 1918 yılında
ihtilal idaresi tarafından kapatılmış, ama daha sonra
tekrar yeniden tedrisata açılmıştır.
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rak bu mektepten ayrılmak zorunda kalmıştır.
Bunun üzerine vazife hayatına atılarak posta
ve telgraf dairesinde tayin edilmiş, uzun yıllar
bu müessesede vazife gördükten sonra nüfus
dairesine geçmiştir. 1958 yılına değin birçok
ilçelerde hep nüfus memurluklarında bulunmuştur. Bir ara 1946 yılında Çemçamal ilçesi
nüfus memurluğu esnasında Kerkük merkez
nüfus mülâhızı vekâletini de üstlenmiştir.
En son 1959 tarihinde Tuzhurmatu nüfus memuru iken terfian Kerkük nüfus müdürlüğüne
atanmıştır.
1 Mayıs 1962 Salı günü akşamı geçirdiği bir kalp sektesi sonunda ölen şair, Büyük
Musalla’da aile mezarlığına gömülmüştür.
Ölümü dolayısıyla manzum bir mersiye yazan
şair Mehmet Sadık, manzumesinin aşağıdaki
makta beyitinde Nâzım Refik adını ebcet hesabıyla Hicrî 1381 tarihi olarak saptamıştır:
Sâdık etti işbu târîhi bununçün iktibâs
Çıktı bak Nâzım Refîk kendine târîh-i vefât
صادق ايتدی اشبو تاريخی بونكچون اقتباس
چيقدی باق ناظم رفيق كندينه تاريخ وفات
Halkça sevilen sayılan halûk ve âlicenap bir insan olan Nâzım Refik için Mehmet Sadık’tan
başka Tevfik Celâl ve Reşit Ali Dakuklu gibi
daha bazı şairler de ağıt yazmışlardır.
Şair evli ve yedi çocuk babası idi. Kendisinden
beş yaş küçük olan kardeşi İnayet Koçak da
değerli bir edip ve şairdi.4
Edebî Kişiliği:
Şiirlerini Divan Edebiyatı’nın mesnevi tarzıyla, yani beyitlerin mısraları birbiriyle kafiyeli olarak kolay ve anlaşılır bir dille yazmıştır. Aruzun Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün,
Mef‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün, Mef‘ûlü fâ‘ilâtün
mefâ‘îlü fâ‘ilün, Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fa‘lün ve
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün gibi çeşitli vezinlerini
4

Hayat tercümesiyle şiirlerinden örnekleri kitabımızın dokuzuncu cildinde yazmışızdır.

kullanan Nâzım’ın şiirlerinde bir nevi şahlanma duyulmaktadır. Bunları daha başlangıçtan
beri Namık Kemal’in insanda heyecan uyandıran şiirlerinin etkisiyle yazmıştır. Ayrıca Tevfik Fikret ve Celâl Sahir’in insani ve içtimai ve
Faruk Nafiz’in elem ve ıztırap dolu duygusal
şiirleriyle etkilenerek oldukça güzel ve içli eserler ortaya koymuştur.
Öte yandan Kerküklü şairlerden zamanında
önde gelen Hicrî Dede’nin edebî kişiliğine
meftun olup onunla tarihî Çift Kahve’de buluşur, hasbihâlde bulunurdu. Bir ara Dede’ye
bir münasebetle,
İltifâtın kalmamış üstâd! Şâkirdânına
Münhasır fikr-i bülendin hep edeb meydânına
yollu bir beyitle seslenince Dede fevri olarak,
Münhasır kalmışsa fikrim ger edeb meydânına
Sen de dâhilsin tabîî böyle Hak dîvânına
beytiyle karşılığını vererek kendisini tekdîr
eder.5
Nâzım bu kahvehanede başkaca edip ve şairlerle de biraraya gelerek toplanırlar ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunup durum
değerlendirmesi yaparlardı. İçinde yaşadıkları
sıkıntılı hâli şu lâtif ferdiyle dile getirmiştir:
Sanma bîfâideyiz devlete biz işsizler
Toplanır Çift Kahveye şûrişler îcâd eyleriz
Şiirlerini sırasıyla yerli Kerkük, İleri, Âfâk ve
Beşîr gazetelerinde, hikâye ve simgeli düzyazılarını ise, 1933 yılında çıkmaya başlayan Yeni
Irak gazetesinde yayımlamıştır.6
Onun basın yoluyla yayımlanan ilk manzum
eseri bildiğimize göre Kerkük gazetesinin
21.11.1930 tarihli ve 329 sayılı nüshasında
görülen “Bu Gece..” başlıklı şiiridir. Bunu
5
6

Her iki beyit de Aydın Kerkük’ün belirttiğine göre
649 sayılı ve 30.4.1937 tarihli Kerkük gazetesinde
yayımlanmıştır.
Bunlardan 11.7.1933 tarihinde Halepçe’de yazılmış
güzel bir nesir örneği Aydın Kerkük’ün adı geçen kitabında yayımlanmıştır.
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8.5.1931 tarihli nüshada yayımlanan “Yeşil
Gözler Sahibesine” başlıklı şiiri izliyor.

Sardın kanayan yâresini Türkiye’nin sen
Ettin kuruyan bağlarını nûr ile gülşen

Bir ara koşma adı altında bir kısım hoyratlar
tanzim etmiştir. Bunlar, ister cinaslı ister cinassız dörtlükler olsun eski orijinal ve anonim
hoyratlarımızın az çok hoşa giden tadını veriyor.

Yıllarca, asırlarca birer hâkim ü kāhir
Ellerde boğulmuştu bu yurdun sesi bir bir

Öte yandan, eserleri arasında bulunsun diye
bazı Farsça şiir parçaları da yazmıştır ki bununla anadili ve öz edebiyatı yanında Farsçaya
da aşina olduğunu belirtmek istemiştir.

Yurdun [bu] büyük varlığı hep, hep sana medyun
Ey nâr-ı bülent fikri hakikatlare makrun

Nâzım Refik’in edebî kişiliğinin en kuvvetli
yanını onun hayatı boyunca millî ve yurtseverlik mefkûresinden hiçbir taviz vermemesinde
görmekteyiz. Buna şahsi davranışlarında bizzat şahit olduğumuz gibi, değerli eserlerinde
de kolaylıkla rastlamak mümkündür. Ailesi
efradı yanında duran şiir yazıları ne yazık ki
henüz toplu bir kitap hâlinde basılmamıştır.
Bir kısım şiirlerini Vahîdettin Bahaeddin ve
Hasan İzzet Çardağlı, kaynaklar bölümünde
adı geçen kitaplarında Arapçaya tercüme ve
tahlil etmişlerdir.

Sen bunlara [bir] hakk-ı hayât eyledin ızhâr
Canlandı sönen, susturulan bir yığın efkâr

Binler yaşa. Binler yaşa ey Gâzi-i a‘zam
Lâyık sana, şâyân sana bu nâm-ı mufahham.
*
Sana Ait
Sana ait bu bir yığın eşâr;
Derebilsem demet demet ezhâr:
O zaman hep bu kalb-i pür-ekdâr
Bulacak, bir hayât-ı rengâver.
Sana ‘âid bütün neşîdelerim;
Sana bağlı emellerim, kederim;
Sen gülersen güler seninle hayât
Ağlasan târümâr olur heyhât.

Şiirinden Örnekler:
Gāzi-i A‘zam Mustafa Kemâl Paşa
Hazretlerine
Ey cephe-i bâlâ-yı şeref, ey yüce insan
Ey seyf-i adâlet [vü] şehâmetle bulan şan
Takdîs ile tebcîl ederim ben seni her ân
Ey münci-i a‘zam, olayım ben sana kurban
Ey münci-i a‘zam, evet ey dest-i rehâkâr
Âfâkı saran zulmeti bir huzme-i envâr
Bir nûr-ı rehâ, nûr-ı saâdetle münevver
Ettin kuduran kābileyi ricat‘e icbâr
Ettin o yaman orduyu sen azmile teskin
Ettin onu hep Akdeniz’in ka‘rına tedfin
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*
Bu Gece7
Yine tecdîd edelim aşkımızı gel bu gece
Güzelim ağlama artık, azıcık gül bu gece
Olmadan kalblerimiz pâzede-i kahr-ı felek,
Olalım bâde-i gülreng ile hoşdil bu gece.
İçelim bâde-i aşkı bu gece tâbesabâh
Bu karanlıklar ola aşkımıza nûr-ı felâh
Öyle tertîb edelim tâ ola destân-ı garâm
Bu derin aşkımıza bir ebedî remz-i necâh
Gel melek kız olalım kumru gibi hem-âgūş
Kalalım haşre kadar böylece dalgın, bîhûş
Öyle mezc eyleyelim rûhumuzu birbirine:
Ebediyyen kalalım hacle-i vuslatta hamûş
7

Bu manzume şairin yazma şiir mecmuasından alınmıştır.
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Olmasın ahdimize sahn-ı tabîatte meyyâl
Edeb etsin bizi gördükçe bütün ehl-i kemâl
Gülelim, eğlenelim, dûr olalım dağdağadan;
Bize artık bu yeter: Bende vefâ, sende cemâl
Gül içinde olalım şevk ile bâde bedest
Verelim neş’e ile her tarafa reng-i behişt
Dönelim nola kâşâne-i ikbâlimize
Şâd ü handân olalım sevgi ile ömr-i güzeşt

Bayramda Yetim9
Bayram ki bütün debdebesi zengine mahsus
Bîçâre yetimler bu büyük günde de me’yûs
Me’yûs parasız elbisesiz, karnı guruldar
Yollarda, sokalarda döner âcîz ü bîmâr
Yoktur onu yok, eyleyecek lutfıla dilhoş
Yoktur onu aslâ edecek kimse derâgūş

*
Ben ve Bâde

8

Karşımda tehî duran şu bâde!
Mâzîden eder neler ifâde.
Geh şâd ü gehî zebûn ü makhûr,
Geh ağlatır, gâh ederdi mesrûr.
Bir hoş demi, geçmişin hayâle;
Geldikte hurûş eder piyâle.
Heyhât! O nedîm-i kalb ü hemrâz.
İksîr-i hayât, devâmı mümtâz.
Bulmam onu oldu bence ma‘dûm!
Bî bâde bahârım oldu ma‘mûm!		
..
..
..
..
Ey rûhumun eski âşinâsı!
Ey fasl-ı şebâbımın safâsı!
Ey fikrimin revnak ü cilâsı!
Ey derd-i derûnumun devâsı!
..
..
..
..
Ayrıldım o eski âşinâdan,
Hem ömr-i şebâb ü hem safâdan.
Fikrimdeki revnak hep silindi
Gizli elemim bütün bilindi
Eyyâm-ı tarab zorla ayırdı,
Çerhin sitemiyle bâda verdi.
Mahvoldu o eski şevk ü kudret
Hiç kalmadı bende kābiliyyet.
Geçti o zamân-ı mest ü rindî
Gel gör bu zelîl ü pâybendi
Ey şimdi tehî kalan piyâle!
Düşmekte ne haklısın melâle.
Ben şimdi zebûn u bîriâyet:
Âlâmıma beklerim nihâyet.
8

Bu manzume 6.2.1950 tarihli Kerkük gazetesinde
(sayı 1272) yayımlanmıştır.

Etrâfa saçar her lâhza bin nazra-i hasret
Yoktur ona bahşeyleyecek nazra-i rahmet
Her yerde ona engel olur tûde-i haybet
Yoktur ona yok titreyecek kalb-i hamiyyet
Hep yâveridir bîm-i sefâlet üzerinde
Aslâ bulamaz zevk u saâdet güzerinde
Hep boynu bükük gözleri yaşlı mütemâdî
Hep kendisidir handelerin celbine bâdî
Âvâre sürükler, giderek en sonra memâtı
Çöllerde çamurlarda söner köhne hayâtı
Sizler ise ey ehl-i gınâ ehl-i saâdet
Hiç olmayınız bunlar için bâdi-i şefkat
Bîhûde yere durmasın âheng ü safânız
Ölsün bu sefiller yalınız siz yaşayın siz
*
Kızım İçin10
Gençliğimin biricik yıldızı yavrum gülüm!
Yuvamın neşesisin benim şakrak bülbülüm.
Sen aşkın kaynağından beliren bir meleksin,
Sen emel bağlarından derilen bir çiçeksin.
Işıklı bir gün doğdu sen doğduğun gün bize
Kutlu bir kapı açtı doğuşun yüzümüze
9

Şiir mecmuasında gördüğüm 30.4.1922 tarihli olan
bu manzume şairin ölümünden sonra Mehmet İzzet
Hattat’ın Kardaşlık dergisinin Mart-Nisan 1966 tarihli nüshasında yazdığı makalesinde yayımlanmıştır.
10 Bu manzume yazma şiir mecmuasından alınmıştır.
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Kurtardı tasasından bâki iken bakışın
Ilık bir bahâr geldi yerine kara kışın
Güler yüzünde buldum varlığımın tadını
Bağlandı sana gönlüm Emel koydum adını
*
Anneme!11
Hep ihtiyâçtır beni senden cüdâ kılan
Her günde bir diyâra sürüp bînevâ kılan
Çok çektim ıstırâbını hüsrân ü haybetin
Bir kimse bulmadım ki: Bu derde devâ kılan
Ev, bark, kadın, çocuk, bunların hepsi ıstırâb
Sensin bu hasta rûhuma, varsa şifâ kılan
Sen böyle çek bu kaygıyı hicrânına ağla dur
Neş’eyle gülsün onda bize zulmü revâ kılan
Yâ Rab safâ-yı kalb ile şâd olmasın rakîb
Bâis olub bu hâle bizi bîsafâ kılan
Değmez evet: Bu ‘ömr-i harâbım tazallüme
Ben kahrın âşinâsıyım; bana gamdır vefâ kılan
Encâm-ı Hayât12
Ebedî uykuya dalmış gidiyor gelmeyecek;
Öyle bir yolda misâfir ki: Giden dönmeyecek.
Bu ne hikmettir İlâhî, bu mu encâm-ı hayât?
Yaşa bin zillet ile sonra heyûlâ-yı memât
Dikilir karşına birden içirir câm-ı ecel
Bu mu dünyâ dediğin mel‘abe ey Rabb-i ezel?!
Bu ise istemem aslâ. Aslâ...
İstemem başka sefîl kadrini etsin i‘lâ.
Yaratıp eyleyerek ‘abdine bin va‘d-i va‘îd,
Gönderirsin âdeme eylemeden lâhza sa‘îd.
Anladım şimdi bunun aslını bu menkıbenin;
Beşere sahne olan faslını bu mel‘abenin.
Acıdım hâline mağdûr beşerin ben heyhât!
Yok imiş âdem için vâdi-i mihnette necât!..
11 Bu manzume Kerkük gazetesinin 16.1.1950 tarihli
nüshasında yayımlanmıştır.
12 Şairin yazma şiir mecmuasında görülen bu manzume 18.11.1930 tarihinde Kerkük’te yazıldığı belirtilmiştir. Ölümünden sonra Hattat’ın sözü edilen
makalesinde basılmıştır.
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Avcıoğlu’nun Ölümü Karşısında13
Yine feryâd yine hicrân yine mâtem yine yas!
Sarsıyor Kerkük’ün âfâkını meş’ûm bir ses!
Yurdumun ufkunu sardı yine bir ebr-i melâl,
Ölümün pençesi verdi yeni bir zâta zevâl
Kara topraklara verdik yine bir arkadaşı;
Vurdu bir burc-ı muallâya yine hükm-i kader,
Dayanılmaz feleğin cevrine artık bu kadar.
Arayıp buldu ölüm acıların başbuğunu,
Serdi toprağa yazık şanlı ve yüksek tuğunu.
Ne hazîndir bu tecellî: Yazayım mersiyeni,
Bu kırık kalb ile anlatayım şimdi seni.
Seni tasvîre ne hâcet ki: Azîz Abdullah!
Ölümün verdi elem Kerkük’e birden vallah.
Seni andıkça emîn ol ebediyen yanarım
Ömrüm oldukça azîz yâdını cândan anarım
*
Koşmalar14
Hoyratlarından Örnekler:
Gel gör ne berbâd oldum
Öz yurdumda yâd oldum
Düştüm kara günlere
Yaman dilde yâd oldum
Bilmem kime dâd edim
Nahsı dostu yâd edim
Yârim de üz dönderip
Men kime feryâd edim
Civânım gel ağlama
Aç gözleriv bağlama
Gün geli bu da geçer
Zamâna bel bağlama
Gün battı kaş karaldı
Üstüme vaht daraldı
Bâra gelmeden bâğlar
Hazân vurdu saraldı
Yâra bağdan
Gül derdim yâra bağdan
Rakipler kan ağlasın
Kurtuldu yâra bağdan
13 Kerkük eşrafından Abdullah Avcı’nın ardından
yazılan bu manzumenin tamamı Beşîr gazetesinin
6.1.1959 tarihli on altıncı sayısında yayımlanmıştır.
14 Bu hoyratları şairin elyazması şiir mecmuasından almışızdır. 17.11.1930 tarihlidir.
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Çile bülbül çile bülbül
Har sarmaşıp güle bülbül
Geçen günler geri dönmez
Verme ahın yele bülbül

Bir felekte dönmez devran
Bir hal üzre kalmaz insan
Dün efendi gördüklerin
Bugün olmuş köle bülbül

Ben de gördüm birçok yâri
Konuşurdu insan-vari
Ruhu habis kızıl arı
Kurban olsun ele bülbül

Gün dolandı bahar bitti
Gülzarıma hazan yetti
Geç bulduğum pek tez yitti
Düştüm yaman dile bilbül

Gel gel sana bir söz diyem
Gece değil gündüz diyem
Yerin yârin tanımayan
Düşer kal u kîyle bülbül

Gel göçelim bu yerlerden
Çekilmeyen kahirlerden
Erenlerin bağlarında
Konalım bir dala bülbül

Çile bülbül dağ karardı
Afakımı duman sardı
Ne can kaldı ne de canan
Gözyaşımı sile bülbül

Belli başlı bir yârin yok
Bir bahçede kararın yok
Kimse bilmez ne dindesin
Nedir sana kıble bülbül

Alalım dünyadan nefes
Yeter hicran yeter kafes
Gam bohçası ruhlarımız
Bir az da açıla bülbül

Güneş battı akşam oldu
Uyku bana haram oldu
Altın ömrüm pulat gönlüm
Gamla döndü kıla bülbül

Akl ile kaimdir beşer
Mazharında yoktur değer
Bu zamanın tilkileri
Dil çıkarır file bülbül

Oturalım bir çimende
Hürriyetle edek hande
Esaretle geçen ömür
Değmez delik pula bülbül

Gül dereyi gün çıkanda
O heves yok şimdi bende
Zülf-i yârin korkusundan
Mızrap çalmam tele bülbül

Bu dünyanın sefası yok
Rengi varsa bekası yok
İnanmazsan gel unundan
Sen de biraz ele bülbül

Benim gibi ehl-i zarsın
Bağlar gezip gül ararsın
Talihsizsin bî-kararsın
Verelim el ele bülbül

Kimler için çalam sazım
Kime diyem gönül razım
Senden başka bir âşık yok
Gönül derdin bile bülbül

Gel baş alak gidek çöle
Azgınlar gelmiyor yola
Tıfl-ı zaman kolay yatmaz
Beşiğini bele bülbül

Ağyar elinden etme dad
Sitem etmek hare mütad
Gülün vefalı olursa
Satmaz seni ele bülbül

Unutmuştum şeydalığı
Aşk yolunda rüsvalığı
Yine söktün yaralarım
Başın batsın nile bülbül

Ne pekin var azdan çoktan
Ne gamın var vardan yoktan
Bugün dağda yarın bağda
Çekiyorsun çile bülbül

N’etse etsin bigâneler
Dönmez yoldan merdaneler
Nerde nası tutsan dönmez
Kıblesinden pusla bülbül

Bî-vefaya ah neylesin
Göze köre mah neylesin
Çağı geçmiş aşıklara
Etme bunca hile bülbül

Ne bende var eski heves
Ne sende var uzun nefes
Ben de bîkes sen de bîkes
Parmak basma zile bülbül

Gezdin bunca diyarları
Gördün yâran ağyarları
Mazlum gibi bahtı siyah
Kimi gördün söyle bülbül
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Seni seven dar kafeste
Canın sıkar her nefeste
Figanından zevk alıyor
Bunu iyi belle bülbül

Osman MAZLUM

Her dert için ey nâgehan
Yapılıyor birkaç derman
Nedir senin derdin nedem?
Çaresizdir hele bülbül

13

Aldülhakim REJİOĞLU

Edebi Sohbetler
“Bir Cevap”
Geçenlerde genç ve istidatlı ediplerimizden
birisi, mektupla bana aşağıya sırladığım şu
soruları soruyordu.
1. Kardeşlik Dergisi, toplumumuza karşı görevinde beklenilen başarıyı elde edebildi
mi?
2. Edebiyatımızdaki yenilikler ve değişiklikler neden icap etti? Bu yenilik ve değişiklikler ne gibi merhaleler geçirdiler?
3. Yüzyıllar boyu konuşma ve yazı dilimize
girmiş, temel kurmuş ve artık geniş halk
kitleleri tarafından benimsenmiş birçok
Arapça, Farsça kelimelerin yerine neden
Latince veya Yunancalarını kullanıyorsunuz? Mesela; kültür, enteresan, prensip,
rol ve daha birçok sözcükte olduğu gibi…
4. Halka doğru edebiyat ne demektir?
5. Neden bizde bugün hikâye yazanlar yok
denecek kadar azdır?
6. Bizde bugün revaçta bulunan edebiyat bir
“Türkçe edebiyat” mıdır, yoksa bir “Türkmence edebiyat”tır.
Şimdi ben bu sorulara cevap olarak içten düşüncelerimi yazacağım. Ne var ki ne kadar
dikkatli olsam da yanlış ve eksiksiz olduğunu
ileri sürecek değilim.
C1. Kardeşlik Dergisi sosyal, kültürel ve
edebi bir dergidir.
En çok, aydın ve yarım aydınlara seslenir.
Böylece, olsa olsa etkisini bunlar üzerinde
gösterebilir. Bununla beraber adı geçen dergide yazılarımızı elimizden geldiği kadar halkımızın anlayacağı bir dille yani öz dilleriyle
yazdığımız için aşağı yukarı yazılan bütün
yazıları halkımızın okur-yazarı anlayabildiği
gibi okur-yazar olmayanı da anlayabiliyor.

14

(Eğer birisi lütfedip de yazılarımızı onlara
okursa).
Ve şurası şayan-ı şükrandır ki, eli kalem tutan, uyanık ve ileri görüşlü gençlerimizin
bir kısmı sessiz ve sabırlı bir halde dergimizin etrafında toplandılar. Şiirleriyle ve edebî
yazılarıyla folklorlarımızı işlemekle ve zaman
zaman da kültürel, siyasal, tarihî yazılarıyla
toplumumuza hizmet etmek yarışındadırlar.
Bir de dergimiz genç kabiliyetler için bir
tecrübe [ve] olgunluk tahtası yerini almıştır.
Sahifelerini her dem gönül hoşluğuyla bütün
yurttaşlarının emirlerine terk etmiştir.
Çok sevinmeye değer bir olay var ki yurttaşa hizmet bilincin[in] genç kuşaklar arasında
daha önceden görülmemiş bir ölçüde yayılmış ve yerleşmiş olmasıdır. Böylece dil özleşmesine ve memleket hizmetine gönül vermiş
ağır başlı şair ve yazarlarımızın yanı sıra genç
kabiliyetlerin de gönülden kopan bir direnmeyle şiir ve deneme yazılarında kendini
gösteren akım, yeni kuşaklar yetişip eskilerin
yerlerini aldıkça daha köklü bir dil ve yurt
sevgisinin temelini atmış olacağız.
Hele dil meselesinde Kardeşlik Dergisi pek
titiz ve bilinçli davranmıştır.
Onun dil varlığının gerçek ruhuna ve özelliklerine uymak, anadile karşı sevgi uyandırmak, onun, elden geldiği kadar ustalıkla
kullanılmasını sağlamak, dilimizi temiz, tam,
açık ve güzel bir surette kullanmak duygusunu canlandırmak, buna göre de dilimizi
zorunlu olmayan yabancı sözlerden temizlemek, böylece ulusun milli vicdanını kuvvet-
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lendirmek ilkelerini kendisine ülkü edinmiştir. Çünkü Kardeşlik dergisi inanmıştır ki dil
ulus olmanın baş faktörüdür ve ulusun en
esaslı manevi müdafaa kalelerinin harcı mesabesindedir.

nileşir, gelişir ve olgunlaşır. Ama her zaman
bağlı olduğu toplumun hizmetindedir ve
onun ortak düşünüşünü yansıtır. Üzerinde,
topluluk ve fertlerin bilinçli ve bilinçsiz olarak yaptıkları bütün incelikleri aksettirir.”

Kitleleri birbirlerine yaklaştırmak hususunda
en etkili ve en büyük amil yine dil olduğudur.

Milli şuuruna, milli duygusuna erişmiş milletler, yüzyıllardır yenileşme ve özleşme davası peşindedirler.

Dilin önemini Alman düşünür Leibniz ne
güzel dile getiriyor “Bana mükemmel bir
dil ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim”.
Demek oluyor ki, Kardeşlik dergisi görevini
kavramıştır. Ve bu yolda daha da başarılara
ulaşmak çabasındadır.
C2- Eskiden kalma bütün teşekkül ve kuruluşlar gibi dilimizin de bir yenileşmeye
ve bir değişime elbette ihtiyacı vardı. Hem
de bütün manasıyla bir değişime, yenileşmeye ve özleşmeye!
Ve elbette, şöyle böyle yüzyıldır devam eden
Arapça ve Farsça etkisinin, medrese yoluyla
hadimi olmuş bir dil müessesi için ruh ve kılık değiştirmek kolay olmayacaktı.
Yoksa bazı aydın geçinenlerimiz ile bazı ahir
zaman şairlerimizin zannettikleri gibi dilimizde özleşme hareketin yalnız bizde değil bütün dünyada gerçekleşmiştir. Ulusal
varlığına, ulusal şuuruna ve ulusal onuruna
erişmiş her millet kendi dilini yabancı diller
etkisinden kurtarmak amacıyla her zaman
çalışmış ve her zaman uğraşmıştır.

Fransızlar, dil yenileşme davasına 16-17.
yüzyıllar arasında başladılar. Almanlar, 17.
yüzyılda başladılarsa da, 19. yüzyılın ilk yarılarından itibaren bu ulusal davayı hızlandırarak, ilkel bir kültür ifadesinin ihtiyaçlarını
karşılamaktan aciz olan Alman dili, 300 yıl
içinde çağımızın ileri dillerinden biri haline
gelmiştir.
İngiltere yine böyle. İngilizce dilini istila eden
Fransızca kelimelerinden dillerini kurtardıkları gibi dillerine sokulmuş birçok yabancı
sözcükleri de İngilizce aslı gibi kökünden değiştirivermişlerdir.
Macarlar, Çekoslovaklar, Yunanlılar… hepsi
de dillerini özleştirme yolunda yüzyıllardan
beri gayret sarf etmektedirler.
Bizde ise bu yenileşme ve özleşme şuuru ne
vakit uyandı? Ne zamandan beri bu önemli
davayı benimsedik ve ne zamandan beri bu
mutlu işe koyulduk.

Bir dil ki, toplumun ifade, düşünce ve vicdanına istenildiği gibi cevap vermez ise o toplum, o dili elbette düzeltecek, öz benliğine ve
öz varlığına onu elbette kavuşturacaktır.

Şu yukarıdaki sorulara cevap vermeden evvel,
biraz da eski edebiyat ve yazı dilimizi gözden
geçirelim. Neden acaba bu melez ve acayip
edebiyatı ile geniş halk kitleleri bir türlü bağdaşmadı ve ona ısınmadı?

Çünkü diller, toplumsal vicdanların mahsulüdür. Onların baskısı olmadıkça hiçbir
kimsenin dil üzerinde rol oynamaya hakkı
yoktur.

Evet, Divan Edebiyatı devrinde dile hakimiyet,
Türkçeye vukuf olmak manasında değil, Arap
ve Fars kurallarıyla ve bu dillerin en ince dallarında derin bilgilere sahip olmak demekti.

Meşhur Fransız Dilcisi Bruno, bu hususta ne
güzel diyor: “Dil, toplumsal bir olaydır. Ye-

Ve bu maksada hizmet amacıyla koskocaman
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ucundan
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öbür ucuna kadar kurulan “medreselerde”
din bilgilerinin yanı sıra Arapça ve Farsça dillerinin en ince teferruatına kadar okutulurdu. İmparatorluğun asıl resmi dili olan Türkçeye hiç önem verilmezdi ve ihmal edilirdi.
Milli onuruna sahip her Türk ise, bu acıklı
duruma içleniyordu.

Ve bu tepkinin tabii bir neticesi olarak da halk,
öz dilini ve öz edebiyatını aramaya başladı.

Dilinin bu durumuna yüreği yanan ve Yıldırım Beyazıt’ın meclislerinde bulunan,
meşhur Mevlit adlı eserin sahibi “Süleyman
Çelebi “, bu acı hakikati ne güzel haykırıyor:

Divan şairleri, sultanlar ve paşaların meclisinde şiirlerinde, yabancı kelimeleri hünerli
ve marifetli bir şekilde gösterirlerken, halk
arasından zaman zaman türeyen aşıklar ve
şairler, sazlarında devlete hâkim zümrenin
dilini yani öz ana dillerini terennüm ediyorlardı. Olacak iş değildi bu, bir memleketin,
bir ulusun edebiyatı ile yazı dili ikiye ayrılsın.

Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere her-giz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi bu dilleri
Ve bu ucuzlu edebiyatın mazmun klişeleri, zincirleme terkipleri, karanlık kelimeleri
ve birçok acayipliği yüzünden; Farabî, İbni
Sina, Cevâhirî, Şevket Buharî ve Celaleddin
Rumî gibi dünya çağındaki düşünür ve bilginlerimiz, eserlerini yabancı dillerle yazmak
mecburiyetinde kalmışlardır.
Dedelerimiz, (Feridun’ların, Veysî’lerin,
Nergisî’lerin) o çok muammalı inşa kitaplarını okurlar ve oralardaki yazıları kendilerine ideal bir inşa bilirlerdi. Ve bu baş belası
kitaplar, zamanında klasiklerimizden sayılırlardı. Oysaki bu kitapların sahifelerini ara
araştır, her sahifede üç beş Türkçe kilime ya
var ya yok. Sahifeleri arasında göz gezdir ve
istediğin kadar da kafa patlat, bir şeycikler
anladınsa aşk olsun sana. Bütün bunlara rağmen bu muammalı inşa hastalığı, o zaman
bir moda halinde yüksek çevrelerde almış yürümüştü.
Ve büyük halk kitleleri, tabiatıyla bu zümre
edebiyatından (Edebiyattan masadım hem
düzyazı hem de aruz vezninde yazılan şiirdir)
bir şeyler anlayamadıkları için bu edebiyata
karşı yabancı kaldılar ve hiçbir suretle bu edebiyatı benimsemediler. Böylelikle de halkta
ve hassaten halkın aydın ve bilinçli kitleleri
arasında bu edebiyata karşı bir tepki uyandı.
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Ne var ki, devlet, kozmopolit saray ve aristokrat çevreler, büyük halk kitlelerinin aksine
dilin kendi benliğine ve öz varlığına ulaşmasına taraftar değillerdi.

Bir yanda yüksek zümre edebiyatı (Divan
Edebiyatı), bir yanda da halk edebiyatı… Öz
Türkçe edebiyatı.
İşte bu dil ve edebiyat ayrılığının etkisiyledir
ki zaman zaman ulusal şiirine temiz bir hararetle sahip, tok yürekli öz dil mübeşşirleri
kendilerini gösteriyorlardı ve seslerini olanca
güçleriyle yükseliyordu.
Daha Kanuni devri şairlerinden, “Basitname”
isimli kitabın sahibi olan Tatavlalı Mahremî
çevresinin koyu gafletine rağmen öz Türkçe
yazmaya özenmiş ve ulusal edebiyattan yana
çıkmıştı.
Daha sonra “Mustatrif ” mütercimi Esat
Efendi yine halktan yana, öz diline sahip çıkıyor ve açık bir ifade ile davasını ileri sürdürüyor! Ve diyor ki:
“Sözümüze birçok yardımı olan ve Farisîyi
aradan çıkarıp, lisanımız olup lakin çoğunun Türkçesi metruk olmakla bulmadığımız
elfâzı getirerek lafzı az ve manası çok lakırdıları güzelce meydana koymak belagat ve
fesahati bu yola sokmak doğrusu bir büyük
iş ve bütün halkın beğendikleri ve anladıkları
kolaylığa gidiştir ki sehl-i mümteni demekle
sena olunsa sezadır.”
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Bu ve bunlar gibi birçok dilini ve ulusunu seven
şair ve ediplerimiz ısrarla dillerini müdafaa etmişlerse de neylesinler ki, bu haykırışlar yüksek
zümrelerce tutulmadığı için etkisiz kalmışlardır.

özleştirmeye, sadeye götürmek istemişlerse
de, esefle diyeceğim ki çevrenin kayıtsızlığı,
gafleti yüzünden edebî varlıkları yine Osmanlıca dilinden kurtulmadı.

Bizde dil davası, bütün vaziyetiyle ilk kez
Tanzimat devrinde ortaya atılmış ve ulusal
bir mesele olarak ele alınmıştır.

Unutulmamalıdır ki bunların sayesinde
Türkçeciliğe dair eserler ve yazılar kazandığımız gibi, Türkçenin, Arap ve Acem dilleri
arasında müstakil kimliğini ortaya koydular.

Tanzimat devri[nde] batı taklitçiliği çok revaçta idi. Bununla beraber halka doğru edebiyat
anlayışının ilk adımının bu devirde atıldığını
da iddia edebiliriz. Bu devrin edip ve şairlerinin ileri gelenleri dilde bir reform yapmaya
taraftar idiler. Mesela Akif Paşa hece veznindeki ağıtlarıyla büyük Türk sözlüğünü vücuda
getirmekle diline yaradı ve bir yenilik gösterdi.
Namık Kemal “Ekalim-i Selase” gibi bir dil
olmayacağını haykırdı ve kullandığımız harflerin de bizim olmadığını ve bu harflerin de
düzeltilmesini istedi.
Ziya Paşa yazılarında esas dilimizin halkın
konuştuğu dil ve esas veznimizin de halk şairlerinin kullandığı “hece” vezni olduğunu
söylemiştir.
Abdülhak Hamit; Türkçeye, hece vezniyle ilk
defa piyesler verdi.
Ve ilk kez dilimizde özleştirme ve yenileşme
sahifeleri araştırılırsa, bu devrin ad yapmış
simalarından Kemal Paşazade Sait Bey’in şu
beş mısraı takdirle yad edilmelidir.
Arapça isteyen Arabistan’a gitsin
Acemce isteyen İran’a gitsin
Frenciler Frengistan’a gitsin.
Bunu fehmetmeyen cahil demektir.
Ki biz Türk’üz bize Türki gerekir.

Edebiyat-ı Cedide Tanzimatçılardan sonra
dilde özleşme ve yenileşme akımı “Edebiyat-ı
Cedide”cilere geçti. Bunlara “Servet-i Fünun’cular” da denir (Servet-i Fünun Mecmuası etrafında toplandıkları için). Bu devrin
mensupları, Arap ve Fars kelimelerini kaide
dışı şekillere sokarak iç terkiplerden kurtardılar. Yani, yabancı terkipler ile yapılmış suni
terkiplerden yakayı sıyırmayı başarabildiler.
Bu mektebin en önemli simalarından Hüseyin
Cahit, Halit Ziya, Cenap Şahabeddin, Tevfik
Fikret beyleri sayabiliriz. Bunlar, eski edebiyatımızla ölçülmeyecek kadar canlı ve hayati bir
edebiyat ve sanat anlayışı göstermişlerdir.
Fecr-i Ati Edebiyatı: 1908’de başlayan
bir edebi akımdır. Batının ve dolayısıyla
Fransa’nın “Sembolizm” akımını bize getirdiler. Edebiyatımızı aydınlığa götürmek
amacıyla çalıştılar. Akıma emek harcayanlar
arasında ve edebiyatımızda unutulmaz isimler yapan Köprülüzade Mehmet Fuat, Ahmet
Haşim, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi, Refik Halit ve Emin Bülent gibi mümtaz edebiyat tarihçi[si}, yazar, şair ve romancılar göze
çarpar. Fecr-i Ati’nin ömrü çok [az] oldu ve
yerini “Genç Kalemler” aldı.
Rejioğlu, “Edebî Sohbetler: Bir Cevap”, Kardeşlik/el-İha, yıl: 9, sayı: 8, Aralık 1969, s. 20-22.
2

Ve daha Şemseddin Sami, Ahmet Mithat,
Ahmet Vefik Paşa, Pertev Paşa, Recaizade
Mahmut Ekrem ve Ali Suavi gibi birçok edip
ve şair, ucuzlu Osmanlı edebiyatını her fırsatta yermişlerdir. Her ne kadar edebiyatımızı

Genç Kalemler: Selanik’te, “Genç Kalemler” dergisi etrafında toplanan Ali Canip,
Kâzım Nami, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi gençlerin edebiyat ve dildeki pa-
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rolaları yabancı kelimeleri ana dilden ayıklamaktı.

göğsümüzü gere gere görmekteyiz ve duymaktayız.

Genç Kalemler Dergisi’nde, sade dil davasına bütün gücüyle sarılan Ali Canip’in
yanında süzme bir Türkçe ile hikâyeler yazan Ömer Seyfettin ana dilin sihirli ifadesiyle edindikleri davaya durmadan küçük
hikâyeler veriyor.

C3 – Ben, yazılarımda öz dilim olan Türkçeden gayrı kelimeler kullanmaktan hiç
hoşlanmam. Özellikle, bir cümle içinde
gereksiz yabancı bir kelime varsa bu cidden canımı sıkar. Herhangi bir sözcüğü yazarken birdenbire irkilerek onların
Türkçelerini ararım ve aradığım kolayca
kalemimin ucuna gelirse hemen onu üstün
tutarım.

Ziya Gökalp’ın hırslı ve heyecanlı ruhuyla,
gururlu azim ve imanıyla ve derin bilgilere
dayanan milliyetçilik davaları ve dilde kendine has nazariyeleri imparatorlu[k] ölçüsünde
etkili olmuştur.
Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri, Orhan
Seyfi ve Faruk Nafiz gibi hece veznin[in] o
tatlı ve dilimize uyan ahengiyle şiirlerini terennüm ederek yeni davaya güç katmışlardır.
Yedi Meşale
Yaşar Nabi, Ziya Osman, Muammer Lütfü,
Sabri Esat, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret,
Vasfi Mahir adında yedi edebiyatçı, aralarında toplanarak sanat ve edebiyat yolundan asla ayrılmayacaklarına dair birbirlerine
söz verdiler ve imzalarını koydular. Ve tesis
ettikleri dergiye de “Yedi Meşale” adını verdiler.
Bunların parolası şu idi: klasik sistemlere
formül ve kaidelere birdenbire inkârcılık.
Davalarını ana çizgilerinde “dilde ve edebiyatta canlılık, içtenlik ve daima yenilik” teşkil
ediyordu.
Ve işte artık 1930’lardan sonra, dilde bu değişmeler köklü ve kesin şeklini aldı. Bu kez hükümet ile ulus el ele vererek bu ana davaya sahip
çıktılar. Ve o günden tarihimizin hiçbir çağında bir arada görmediğimiz sayıda sanatçı, şair
ve yazar, takdire layık bir himmet ve sebat ile
dilimizi sadeleştirmeye, özleştirmeye çalıştılar.
Ve işte, gözlerimizin önünde ola gelen bu değişmenin genişlik ve önemini ve bu gidiş[i]
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Ama elimden ne gelebilir, o işaret ettiğiniz
kelimeler az çok konuşma dilimize girmişler.
Sonra, Türkçe veya Arapça veya Farsçadaki
mukabilleri[nin] adı geçen kelimelerin mefhumlarını zihinde tamamen canlandırdığına
hiç de inanmıyorum. Ve ayrıca da adı geçen
kelimelerle Arapça veya Türkçeleri arasında
pek ince (nüans)lar vardır ki bu da kendini
edebiyata verenlerce takdir edilmeli ve hesaba katılmalıdır.
Ve bu işaret ettiğimiz kelimeler gibi batıdan
daha birçok terimler, kelimeler şimdilik dilimize mal olmuştur.
Bununla beraber bu kelimelerin önemli bir
kısmı, bugün bizim olduğu kadar medeni
ulusların da kullandığı müşterek kelimeler
olmuştur.
İşte şimdilik dilimize mal olan batıdan aldığımız kelimelerden şöyle gelişi güzel birkaçını aşağıya alacağım. Gerisini siz takdir ediniz.
(Klasizm), (Romantizm), (Sembolizm), (Dadaizm), (lirik), (stratejik), (teknik), (demagoji) ve bunun gibi daha birçok kelimeler
vardır.
Şimdi bu sözcükleri beraber dünyadaki
toplumlar ilerledikçe bilim, teknik, sanat
ve sosyal hayat kavramları için dilimize
yepyeni terimler katılmaktadır. Dilimize, tufeyli otlar gibi bir türlü yaşama gücü
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vermeyen ve doğudan aldığımız kelime ve
terkiplerden kurtulduktan sonra bir de şimdi batıdan akın eden bu kelime ve terimler salgınına karşı elbette ki bir ulus olarak
kayıtsız kalamayız. “Türkçü yenilikçiler, bu
yönelimde olanlar, dilimize girmiş ve girecek olan sözlerin ve terimlerin olabildiği
kadar ayaklanmasını, bunların yerine Türkçemizde Türk dilinin kıyaslama kurallarıyla
yaratılacak yeni sözcüklerin konulmasını istemektedirler.
Ve batıdan dilimize yeni kavramlarla birlikte yeni sözcüklerin girmesini bir zorunluluk
saymakta, ancak bu akımın kötülüklerini elden geldiği kadar önlemek için çalışılmasını
da faydalı bulmaktadır.”
Böylece de batıdan dilimize mal olan sözcüklerin ve terimlerin yerine, bize tam karşılıkları konulunca, yazılarımızda ve konuşmalarımızda bundan sonra bizler de, işaret ettiğiniz
o yabancı sözcükleri kullanalım.
C4- Şüphesiz, bir ulusun en yüksek en
değerli manevi varlığı edebiyattır. Ve halkımızı, bu manevi varlık kaynağından
yoksun etmemek ancak ediplerimizin ve
yazarlarımızın bu yönde ciddi bir titizlik
ve itina göstermeleriyle elde edilebilir.
Bu da ancak halka doğru bir edebiyatla olur.
Halka doğru edebiyat demek; edebiyatı, halkın idraki için aşağı bir seviyeye indirmek
değil, konusundan bünyesine kadar her şeyi,
ruhunda yaşayan halkın özünden ve dilinden
alarak olumlu bir edebiyat çıkarmak demektir.
Bu yüksek ve olumlu edebiyat yaratılmaz,
eğer halkın kolayca anlayabildiği bir edebiyat olmazsa ve halkın ruhunda, benliğinde
yaşayan bir edebiyat olmazsa ve eğer halk diliyle yazılmayan bir edebiyat olmazsa.. Halka
doğru edebiyat demek ancak halkın öz diliyle
yazılan ve toplum içinden doğan bir edebiyat
demektir.

C5- İstidatlı ve kabiliyetli yazar ve
sanatkârlarımız, bu sahada ne bir fırsat
buldular ve ne de bir mecal ele geçirdiler.
Kardeşlik Dergisi’nden önce bir yayın organımız yoktu. Kısa süreler içinde çıkan bir iki
gazeteden gayrı. Onların da ömürleri üç beş
aydan fazla sürmedi ve bir daha dönmemek
üzere kapanıp gittiler.
Böylece sanatkârlarımız içlerindeki kabiliyetleri nereye ve nasıl aksettirebilirdiler?
C6- Bizim edebiyatımıza Türkmen edebiyatı denilmez.. Ve hiçbir zaman da Türkmen edebiyatı adıyla bir edebiyat bizde
zuhur etmemiştir.
Türkmence edebiyatını Tebriz Azerbaycan’ıyla Bakü Azerbaycan’ında bulabilirsiniz.
Bizim dedelerimiz, babalarımız, hocalarımız
hep Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş ve İstanbul diliyle yazılarını yazar ve şiirlerini terennüm ederlerdi.
Ve oralarda basılan dergileri, gazeteleri ve
kitapları okurlardı. Biz de feyzimizi kültürümüzü onlardan aldık. Sonradan bizler de
aynı kültürü evlatlarımıza devrettik.
Böylece bizim edebiyatımız bir Türkçe edebiyatı bir İstanbul edebiyatı kaldı.
Yazılarımız ve şiirlerimizde onların şiir ve yazılarını kendimize örnek tutuyoruz.
Ve edebiyat oralarda ilerledikçe, etkisini hemen bizde gösteriyor ve şimdi ediplerimizin,
aydınlarımızın, okur yazarlarımızın evlerindeki “kitaplıklar” orada yayımlanan edebî
kitap ve dergilerle süslenmiştir. İşte böylece
bizim edebiyatımız bir Tür Edebiyatıdır.
Rejioğlu, “Edebî Sohbetler: “Bir Cevap” 2”,
Kardeşlik/el-İha, yıl: 9, sayı: 9, Ocak 1970, s.
14-15.
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Önder SAATÇİ

Türkülerimiz Kimindir?
Yıllardır TRT radyolarında “Yurttan
Sesler”1imiz olan türkülerimizi dinliyoruz.
Zaten TRT’den başka bir kanalda da türkü
dinlemek pek mümkün değil. Anadolu’dan
Trakya’dan, Kerkük’ten Azerbaycan’dan, bazen
de Kıbrıs’tan… TRT sunucuları sundukları
türkünün nereye ait olduğunu çoğu zaman
bildirirler: Adana türküsü, Urfa türküsü, Kerkük türküsü, Azerbaycan türküsü, vb.
Bu anonslar yıllarca duyula duyula türkülerimizi belli bir yöreyle özdeş kabul etmeye başladık.
Bir başka deyişle, her türkü bir yöreye aittir,
düşüncesi iyice zihinlerimize kazındı. Yalnız,
bu anonslar dinleyicide şöyle bir anlayışın da
oluşmasına sebep olmuştur muhakkak: “Bu
türküyü yalnız o yörede çalıp söylerler, başka
yerdekiler bunu bilmez.”. Peki, geçekte durum
böyle midir? Yani, her türkü bir şehrin veya bir
ilin sınırlarında mı doğup gelişmiştir? Mesela,
Kerkük türküsü olarak bildiğimiz “Altun Hızma” yalnızca Kerküklülerin midir? Erbilliler,
Tuzhurmatılılar, Kifrililer bu türküyü bilmez
mi? Çalıp söylemez mi? Onunla coşup onunla
eğlenmez mi? Yahut Adana türküsü dendiği zaman Adana iline komşu olan illerde yaşayanlar o
türküyü bilmezler mi acaba? Ya da Kırşehir türküsünü Nevşehirliler veya Niğdeliler çalıp söylemezler mi ki?.. Anonslardaki bu tür ifadelerin
dinleyicinin zihninde bazı yanlış anlamaların
doğmasına sebep olması pek âlâ mümkün.
“Azerbaycan türküsü” ibaresi ise diğerlerine göre
daha makul görünüyor. Çünkü Azerbaycan çok
geniş bir coğrafya. Güneyi de var kuzeyi de. O
yüzden Bakü türküsü, Gence türküsü, Tebriz
türküsü diye bir söz duymayız TRT sunucularından. Yıllar önce ünlü halk müziği sanatçısı
1 TRT radyolarında Muzaffer Sarısözen’in kurmuş
olduğu koro ve radyo programı. Sarısözen’in bu
adla bir kitabı da bulunuyor.
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ve derlemeci Dr. Mehmet Özbek’le yaptığımız
bir röportajda, bize, radyoda çalıştığı yıllarda,
anonsları “Irak Türklerinin türküleri, Azerbaycan Türklerinin türküleri, Balkan Türklerinin
türküleri” şeklinde yaptırdığını söylemişti2.
Peki, yöreleri öne çıkaran sunuş tarzı nereden
kaynaklanıyor? Belli ki TRT arşivlerine giren her
bir türkü belirli bir il veya ilçeden derlenmiş, o
yerleşim merkezinin adıyla da kaydedildiğinden
oranın türküsü olarak tescil edilmiş. Nitekim gerek Muzaffer Sarısözen gerek Nida Tüfekçi 20.
yy’ın ilk yarısında Anadolu’yu karış karış gezerek pek çok türkü kaydedip bunları notaya almış
ve TRT arşivine kazandırmışlar. İşte ne olmuşsa
orada olmuş. Her bir türkü derlendiği ilin adıyla
anılır olmuş. Şimdi burada şöyle bir soru da akla
gelmez mi? Türkiye Cumhuriyeti kurulalı beri
illerin sınırları birkaç kere değişmedi mi? Bazı
iller bölünerek yeni yeni iller kurulmadı mı? Bu
yeni kurulan illerin türküleri yok mudur? Acaba
yeni illere bağlanan ilçelerden birinden derlenmiş
olan bir türküyü bundan sonra bağlandığı yeni
ilin adıyla mı dinleyeceğiz? Elbette böyle bir şey
akla yatkın değil. Zaten, türküler ağızdan ağza
geçtiğinden, bunları belli bir yöreye mal edemeyiz. Tarih boyunca birlikte yaşayan Türkler
türkülerini de birlikte çağırıp söylemişler, hatta,
birlikte oluşturmuşlar.
Öte taraftan, bir türkü hiçbir zaman doğduğu
gibi kalmaz. Kalamaz da. Mutlaka birleri onun
üzerine bir iki dörtlük eklemiş veya onun
dörtlüklerinden birini, birkaçını unutup eksik
de okumuş olabilir. Bu yüzdendir ki türküleri bazen farklı dörtlük sayısıyla dinleyebiliriz.
Zaten, türkülerin zaman içinde daha başka
değişikliklere uğradığını da bilmek lazım. Me2 Önder Saatçi, “Kerkük’e Urfa’dan Hoyrat Çağıran”, Kardaşlık, S: 50, s. 15.
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sela, birbirine yakın ezgilerle ama farklı sözlerle de türküler dinleyebiliriz. Suphi Saatçi’nin
“Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri” kitabında tespit etmiş olduğu “Plevne Türküsü”
buna güzel bir örnek. Bu türkü TRT arşivinde, yöre belirtilmeden, üç dörtlükle, Kırcaali
varyantında iki dörtlükle kayıtlıdır. Kerkük’te
ise iki ayrı varyantı tespit edilmiş, her ikisi de
üç dörtlük olmakla beraber sözleri tıpatıp aynı
değildir. Aşağıda, biri TRT kayıtlarındaki diğeri Kerkük’teki varyantları sunuyoruz:
TRT:
Tuna Nehri akmam diyor
Kenarımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne’den çıkmam diyor
Düşman Tuna’yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa’nın kolundan
Beş bin top birden patladı
Kılıcımı çaldım taşa
Taş yarıldı baştan başa
Ünü büyük Osman Paşa
Askerinle binler yaşa
Kerkük:
Karadeniz aḫmam diyor
Etrefimi yıḫmam diyor
Beş bunca düşman gelse
Çadırımnan çıkmam diyor
Olur mu böyle olur mu
Evlad babayı vurur mu
Gidi millet hainleri
Bu dünya size kalır mı
Karadeniz aḫıb gider
Etrefini yıḫıb gider
Gidi devlet hainleri
Çadırını yıḫıp gider
Ustambul’ın hanımları
Sedeftendir terimleri
Gidi kör ol sen İngiliz
Yetim ḳoydıv balaları3
3 Varyantları derleyen Suphi Saatçi bu son dörtlü-

Bütün bunlar türkülerin anonimliğini gösterir. Bu arada, “anonim” terimini yalnızca “ilk
defa söyleyeni belli olmayan” anlamında değil,
“oluşumunda birçok kimsenin rolü bulunan”
manasında anlamak gerek. Hatta, denebilir ki
bir türkünün yakanı ve besteleyeni belli dahi
olsa o türkü eğer halka mal olmuş ve toplumun
büyük bir bölümü o türkünün kim tarafından
yakıldığını veya bestelendiğini bilmiyorsa orada
anonimleşme gerçekleşmiş demektir. Şöyle bir
düşünelim, Reşid Behbudov’un bestelemiş olduğu “Laleler” türküsünün, ona ait olduğunu
Türkiye’de kaç kişi bilir? Belki Azerbaycanlıların
bile birçoğu bilmez. Yahut, “Altun Hızma”nın
kaynak kişisinin Abdurrahman Kızılay
olduğunu... Hatta, Kızılay bir röportajında
Sungu Okan’a, kendi bestelediği bazı türküleri “Kerkük türküsü” diyerek, okumaları için,
başka sanatçılara verdiğini söylemiş4. Bu da
anonimleşmenin, türkülerin kaderi olduğunu
gösteriyor. Bu arada Kızılay, bu davranışının
sebebini “Kerkük adı geçsin diye” belirtiyor.
Zaten, Kerkük’le özdeşleşmiş bir sanatçıdan da
bu beklenirdi değil mi?..
Beri yandan, ezgilerine bakarak, türkülerimizin belli bir coğrafi bölgeyle ilişkili olduğu
söylenebilir. Mesela, Karadeniz türkülerinin
kendine has bir havası, bir edası, bir tonu vardır. Orta Anadolu türküleri de diğer bölgelere
göre hemen seçilir. Ege’nin, Trakya’nın hele
Azerbaycan’ın türkülerini de diğer bölgelerin türkülerinden ezgileri sayesinde ayırmak
mümkündür. Ancak, hiçbir şekilde bir türkünün belirli bir ile veya ilçeye mal edilmesi
yerinde bir yaklaşım değil. Burada şu soruyu
soranlar olabilir: Mesela, Özay Gönlüm’ün
Denizli’den derlediği, Neşet Ertaş’ın Kırşehir
yöresinden hafızasına alıp kaynaklık ettiği,
Celâl Güzelses’in Diyarbakır’dan alıp seslendirdiği türküleri bu yörelerin türküsü kabul
etmeyecek miyiz? Bu soruya verebileceğimiz
cevap şudur: Bu türküler derlendiği anda
ğün mahallî bir unsur olarak Kerkük’te eklendiğini belirtmiştir. Bkz. Suphi Saatçi, Kerkük’ten
Derlenen Olay Türküleri, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2019, s. 58-60.
4 Sungu Okan, “Abdurrahman Kızılay ile Söyleşi”,
Kardaşlık, S: 49, s. 23.
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doğmamıştır. O ana kadar gelenekte, belirli
bir bölgede veya coğrafyada dolaşıp durmuş,
sonra belirli bir tarihte belli bir kişi (derlemeci) tarafından kayda alınıp halka iletilmiş. İşte
bu yüzden türküler doğdukları yörenin değil,
yayıldıkları bölgelerin ve coğrafyalarındır. Bu,
sahibi belli türküler için de böyledir. Nitekim,
Abdurrahman Kızılay’ın Kerkük’te bestelemiş
olduğu türküler de önce birer Kerkük türküsü sonra da bütün bir Türkmeneli’nin türküleri hâline gelmiştir, diyebiliriz. Telâferli Yasin
Yahyaoğlu’nun “Dursun” türküsünün de yalnız
Telâfer’e ait olduğunu söylersek insafsızlık olur.
O da bütün Türkmenli’nin ortak türküsüdür
artık. Bununla birlikte, “Kerkük” adı hâlâ daha
bütün bir Türkmeneli’yi akla getiriyor...
Peki, türküler geniş coğrafyalar arasında dolaşmaz mı? Mesela, bir Urfa türküsünü, bir
Elâzığ türküsünü Kerkük’te duyamaz mıyız?
Mehmet Özbek, Sungu Okan’a vermiş olduğu bir röportajda, bu üç yöredeki türkülerden, Harput’ta “Çayın öte yüzünde / Ceylan
oynar düzünde” türküsünün Kerkük’te aynı
ezgiyle ve “Tellere degme degme” sözleriyle,
Urfa’daki “Derik ilde bir kuş var / Kanadında
gümüş var” türküsününse, ölçü değişikliğiyle
Kerkük’te “Ağlama Ceyran balası” şeklinde
varyantlaştığını anlatır5. Irak Türkmenlerinin
“Zeynel’im” türküsü de Sivas’ta “Zeyneb’im”
şeklindedir6; hatta, bu türkü klasik Türk müziği repertuvarında bile yer almış. Bunlar her
zaman görülebilen manzaralarıdır. O hâlde,
bu gibi türkülerle karşılaşıldığında kimse,
“Yok canım, bu bizim yörenin türküsüdür.”
demesin sakın. Zaten, türkülerin sözlerinin,
ezgilerinin veya ölçülerinin zamanla farklılaşması geziciliğinin bir göstergesi. Ses kayıt
cihazları icat edilince türküler teknolojinin de
yardımıyla bir kere daha coğrafyalar arasında
gezintiye çıkmış oldu. Mesela, Abulvahit Küzecioğlu ve daha başka Kerküklü sanatçılar
bazı Anadolu ve Azerbaycan türkülerini de
5 Sungu Okan, “Mehmet Özbek ile Söyleşi”, Kardaşlık, S: 50, s. 21.
6 Deleme yeri Mamaş / Kangal (Sivas) olan bu
türküyü Muzaffer Sarısözen, Âşık Süleyman’dan
derlemiştir. (TRT Müzik Dairesi Yayınları, THM
331-9/6/1973).
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seslendirdiler. Hatta, Küzecioğlu bazı Anadolu ve Azerbaycan türkülerine mahallî sözler giydirip bunları dublaj ederek okudu7. Bu
arada, Nida Tüfekçi’nin ve Mehmet Özbek’in
Abdulvahit Küzecioğlu’ndan derlemiş oldukları Kerkük türküleri ve onun sesiyle kaydedilen çeşitli hoyrat ezgilerimiz de TRT arşivini
süslüyor. Bu türküler Türkiye’deki sanatçıların
da repertuvarlarına girmiş bulunuyor.
Türk dünyasının ortak türküleri de var. Bazı
türkülerin Anadolu, Rumeli, Türkmeneli ve
Kırım coğrafyalarında zamanla varyantlar
hâlinde yayıldığını görmek mümkün. Mesela, “Çanakkale Türküsü” yalnız Çanakkale’ye
mahsus değil. Konya, Kastamonu, Rodop,
Kırcaali, Prizren varyantları bile var. Hatta,
Üsküp yöresindeki Arnavutlara bile geçmiş bu
türkü. Üstelik, ilk doğduğu yerin Çanakkale
olduğu bile tartışılır. TRT repertuvarına ilkin Kastamonu’dan girdiği söyleniyorsa da bu
türkünün, farklı sözlerle de olsa aynı ezgiyle
söylenen bir varyantının, 1934 yılında Kerküklü okuyucu Leylanlı Ali Merdan (19071981) tarafından plağa okunduğunu biliyoruz8. Hâlbuki Muzaffer Sarısözen bu türküye
ancak 1952 tarihli “Yurttan Sesler” kitabında
yer vermiş. Kerküklü araştırmacı Ata Terzibaşı, 1953 yılında yayınlamış olduğu “Şarkı ve
Türküler” eserinde türkünün, “Çanakale içinde urdular beni / Ölmeden mezara koydular
beni” diye başlayan varyantını dahi belgelemiş
ve bu türkünün çıkış noktasının Kerkük olduğunu belirtmiş9. Suphi Saatçi de “Çanakkale
Türküsü”nün Kerkük’teki bir başka varyantını derleyerek notasını kaydetmiş; ayrıca Türk
dünyasına mal olmuş, Kerkük’te de sevilerek
icra edilmiş olan daha pek çok türküye (Sivastopol, Daraman Köprüsü, Çırpınırdın Karadeniz, vb.) de yukarıda adı geçen eserinde yer
vermiş10. Bu tür türkülerin varlığı şüphesiz
7 Suphi Saatçi, Kerkük’ün Sesi Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s.
59.
8 Ata Terzibaşı, “Çanakale Türküsü ve Kerkük’le İlgili Tarihî Menşei”, Türkman Keşkülü (2. Cilt),
s. 11.
9 Ata Terzibaşı, agm, s. 12.
10 Suphi Saatçi, Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2019, s. 67.
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ki Türk dünyasındaki duygu ve ülkü birliğinin, geçmişte, ne derece ileri bir mertebeye
ulaşmış olduğunu gösterir. Şimdiki iletişim
imkânlarının bulunmadığı çağlarda edebî ve
müzikal bir ürün olan türkülerin aynı zamanda kitle iletişimini de sağladığı anlaşılıyor.
Bir de türkülerin ağızlarla ilişkisi meselesi var.
Her ne kadar türkülerin belli bir yöreye mal
edilmesini doğru bulmasak da türküleri seslendirmede mutlaka bir ağız özelliğinin kulakları okşaması bekleniyor. Gelgelelim, TRT’nin
kadrolu sanatçılarının, kendi yetiştikleri bölgenin ağzı olmadıktan sonra, bunu hakkıyla
verebildikleri söylenemez. Ben bu beklentime,
TRT’nin kadrolu sanatçılarını dinleyerek değil, radyoda mahallî sanatçıların katılmış oldukları veya onların kayıtlarının dinletildiği
programlarda karşılık buluyorum. Bu açıdan
bakıldığında TRT’nin bu eksikliği bir dereceye kadar telafi ettiğini söyleyebiliriz.
Türkülerin ne derece engin bir kaynak olduğunu bütün sanat erbabı keşfetti zamanla. Operacılar, cazcılar, popçular, rakçılar hep türküler-

den beslendiler. Herkes kendi müziğine harç
yaptı türküleri. Bazıları başarılı da oldu ve çok
güzel örnekler çıktı ortaya. Şunu da diyebiliriz
ki türkülerin bu farklı müzik türleri vasıtasıyla
icra edilmesi bunların daha geniş kitlelere ve
belki de yeni nesillere yayılmasında ve onlarca
sevilmesinde etkili de olmuştur. Nitekim, eskilerden Erol Büyükburç, Barış Manço, Cem
Karaca, Özdemir Erdoğan; yenilerden Kıraç
ve daha niceleri türkülerimizi sanatlarına ilmik ilmik işlediler. O kadar ki Neşet Ertaş’ın
yanık sesinden hâlâ daha içimiz yana yana dinlediğimiz “Gönül Dağı” türküsünü çocukluk
yıllarımda, Barış Manço’nun şarkılarından biri
sanırdım… Yıllar sonra, “Kerkük’ün Zindanı”
türküsünü Cem Karaca’nın yorumuyla dinlediğimizde de gözyaşlarımıza engel olamadık.
Uzun sözün kısası, türküler içimize işlemiştir.
Türküler Türk milletinin bütün bir macerasıdır. Onun ortak değerlerinin ve birlikte var
olma iradesinin sanatlı biçimde dile yansımasıdır. Türküler kader birliğimizin ve gelecekte
de bir arada yaşama arzumuzun gür sesle dünyaya duyurulmasıdır.

Kale’de bayrak benim
Gurgur’da toprak benim
Yükselen sancak benim
Gömün Kerkük’te beni

Kandil gibi yanarım
Gah parlar gah sönerim
Bitti sabrım kararım
Gömün Kerkük’te beni

Kevser oğludur adım
Kerkük canım feryadım
Kerkük adım soy adım
Gömün Kerkük’te beni
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GÖMÜN KERKÜK’TE BENI

Kerkük’tür benim şanım
Odur canım cihanım
Vatanımdır vatanım
Gömün Kerkük’te beni

Hamit KEVSER

Hasa oldum çağladım
Yağmur oldum ağladım
Can ciğerim dağladım
Gömün Kerkük’te beni
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Kemal BEYATLI

Kediler Dünyası
-Kısa Hikâye-

Bizim dünyamız, yani bizim kediler dünyasını; sizlere anlatacağım.
Bizler bir köyde kediler olarak yaşıyorduk.
Bizim bir huyumuz vardı; her hafta sonları toplantı yapardık. Toplantılarımızda kim ne kadar
güvercin avladı? Kim hangi kasabın dükkânı
önünde pinekledi ve ciğer kaptı? Kim ne kadar yavru yaptı? Dünyaya gelen yavruların
durumu nasıl? Nerede yaşıyorlar? Yine bizim
köydeler mi yoksa çaktırmadan köyden tüymüşlerdi? Hangi cesurumuz -burada uydurma
kahramanlıklar anlatan çok olurdu- köpeklerin
saldırısına aldırmadı ve onlara karşı koydu…
Toplantılarımızın ilginç yanı herkes aynı anda
konuşurdu! Yanlış anlaşılmasın, yani miyavlardı. Zaten kediler miyavlayarak anlaşırlar, bunu
açıklamaya da gerek yoktur sanırım. Yine de
söylemiş olayım. Herkes aynı anda konuştuğu için toplantılarımızda pek bir şey anlaşılmazdı. Yine de herkes başını sallar ve anlamış
gibi yapardı. Bu da başka bir ilginç yanımız
idi. Kanıtı da; toplantıdan sonra iki kedi aralarında toplantıda geçen konu hakkında biri
ötekine soru sorduğunda: hangi konu? Diye
de yanıtı duyduğunuzda şaşırmayın lütfen.
Toplantıda konuşanları kimse dinlemediğini
anlamış olursunuz böylece.
Toplantılarımızda ayrıca biri konuşurken sağ
pençesini -ki hep sivri tırnaklı pençeler olurdu- yandakilerin yüzüne vurur yaralardı. Bu
huyumuza bir anlam verememiştim doğrusu.
Niye böyleydik ve niye böyle yapardık? Toplantıdan çıkan kedilerin çoğunun yüzü - gözü
yara bere içinde olurdu.
Dişi kediler ise zavallı konumundaydılar. Toplantılardan pek kârlı çıkmazlardı. Çünkü er-
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kek kediler seslerini o kadar yükseltirlerdi ki;
dişi kedileri duyan bile olmazdı. Buna rağmen
erkek kediler konuşurken dişi kedilere bakmaktan da kendilerini alıkoyamazlardı. Bir
nevi kur yapmış gibi olurlardı.
Toplantılarımız zamanla sıkıcı olmaya başladı.
Tatsız tuzsuz konuşmalar, vakit geçirmek için
bir araya gelmekten ziyade bir anlam taşımıyordu o kalabalıkta bulunmamız. Oysa bir yığın sorunumuz vardı:
Kış aylarında yiyecek sıkıntısı,
Yine kış aylarında başımızı sokacak yuvaların
olmayışı,
Bir dişi kedinin yavrularını korumak için
bazen ahırlarda, bazen de mahzenlerde çuvalların arkasında gizlenirdi. Anne kedi dışarı çıkıp yiyecek aramak zorundaydı. Yoksa
minicik yavrulara süt nasıl verebilirdi. İşte
burada kendini bilmezler o minicik yavrulara
saldırırdı. Kimi zalim yavruları çuvala koyup
çok uzaklara atardı. Oysa o yavruların da yaşama hakkı vardı… Anlatacak daha çok şey
var da… Söylemeye dilim varmıyor… Ta bir
gün toplantı sırasında bir kedi öne atıldı. Biber, kedinin adı Biber idi. Zaten söz almak
için toplantıyı yönetenden izin alma diye bir
huyumuz da yoktu. Neyse Biber bir anda ortaya atıldı:
“Hanımlar -bunu söylerken dişi kedilere bakarak gülümsedi tabii- beyler -burada biraz ciddileşti- bilirsiniz yan köyde pek çok köpek var.
Zaman zaman bizim köye saldırırlar ve bizi
oldukça rahatsız ederler.”
“Bunu yıllardır yapıyorlar!” dedi Bulut adındaki kedi.
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Yine gürültü içinde Biber ile Bulut’un konuşmaları karambole gidecekti ki, Biber var gücüyle bağırdı ve etraftakileri susturup ve kendisini dinlemelerini rica etti.
“Arkadaşlar, lütfen dinleyin. Durum çok ciddi!”
Hadi oradan, der gibi bazılarının yüz ifadesi
değişse de yine dinleyenlerin sayısı az değildi.
Biber:
“Hiç dikkatinizi çekmiyor mu, bazı arkadaşların konuşmaları -miyavları- aynı köpeklerin
havlamasına benzemeye başladı!”
Oradakiler herkes biri birine baktı. Hatta bir
iki kedi sesini denemek için yavaştan miyavladı. Biber, duruma el koymak için tekrar sesini
yükseltti:
“Kalubeladan beri bize has olan dilimizi bazı
arkadaşlar unuttu galiba. Hiç bize uymayan
bizim gırtlak tellerimize yakışmayan bir ses mi
icat etmek istiyorlar?”
Toplantıda bir kedi de aniden aynı köpekler
gibi hırlardı.
“Duydunuz mu?” Bağırdı Biber. “Kimdi o,
hırlayan kimdi?”
Hırlama sesi çıkaran kedi kendini savunmak
için “Yanlış anlaşıldı arkadaşlar, galiba ben geğirdim de sesim böyle çıktı!”
Tabii Biber’in söyledikleriyle geğirdiğini söyleyen kedinin çıkardığı sesin tevafuk olduğu bu
kadar olur ancak, dedirtti hepimize. Hırlayan
kedinin adı Duman idi. Zaten kendisi de duman gibi yalpalayan tiptendi.
Toplantıda olanları anlayan anladı anlamayana davul zurna az misali.
Benim de huyum batsın Biber’in konuşma yaptığı toplantıdan bu yana, her hal ve
harekâtı dikkat çeken kedinin peşine düşüyordum. Huyu suyu değişenin gölgesi oldum.
Keşke bu huyu edinmeseydim.

Neden sorarsanız, efendime söyleyeyim takip
ettiğim bazı kediler meğer gün batımıyla komşu köyün köpekleriyle kafa çekmeye gidiyorlarmış. Yiyip içip eğleniyorlarmış. Hatta bazıları
köpeklerden arta kalan kemikleri hart hurt sesler çıkararak kemik yemeye başlamışlardı. Hatta bazı kedilerin salyalar akıttığı da görüldü.
Git gide bizim kediler ailesinde huylar değişti.
Huylarımız öyle değişti ki… Biz kediler en
kirli en çamurlu yerden geçtiğimizde asla
üstümüze çamur sıçratmazdık. Ayağımızı
nereye basacağımızı önceden düşünür sonra
adım atardık. Köpekler öyle miydi? Hayır.
Bir kedi ve bir köpek aynı çamurlu bölgede
yürümeye kalksalar, çamurlu bölgenin sonunda kedinin vücudunda bir zerrecik çamur göremezsiniz. Bir de köpeğe baksanız
tepeden tırnağa kadar çamur içinde olduğunu görürsünüz.
Biz farklıydık. Köpeklerin huyu bize gelene
kadar...
Bayramlarımız, eğlencelerimiz başka türlü olmaya başladı. Ne söylediğimiz şarkılar bizim
bildiğimiz şarkılara benziyordu ne de yan yana
durunca halayımız...
Son zamanlarda bir araya da gelmiyoruz. Çünkü toplantılarımızda kavgalar başladı. Herkes
biri birine ciğer hırsızı diye söze başladılar.
Sanki köyümüzde binlerce kurban ve onlarca
kasap ve her gün tonlarca ciğer elde ediliyordu! Kimse hesap kitap etmeden, doğru düşünmeden laf olsun torba dolsun toplantılarımız
birbirimizi suçlamaktan öteye gitmiyordu.
Dedim ay köpeklerin üst başları hep çamurlu
olduğundan bizimkiler de birbirlerine çamur
atmayı öğrendiler.
Yine de herkes fıtrata döneceğine inandığım için -ki içimde bu konuda hiç şüphem
olmadı-hâlâ sağlam kediler ailesinde nefsine
düşkünlere uymayanlar var. Bizim dünyada
yaşamaktadırlar. Onlar da olmasaydı, kıyamet
çoktan kopmuştu.
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Ahmet ÖZDEMİR

Abdülvahit Kuzecioğlu
Bugün sesi, yorumu, yetiştiği Kerkük coğrafyasının kültürüne dayanan müzik birikimi,
sesi, yorumuyla gönüllerde yer eden bir türkü sevdalısını, Abdülvahit Küzecioğlu’ndan
söz edeceğim.
Abdülvahit Kuzecioğlu 1925 yılında
Kerkük’ün Musalla Mahallesinde doğdu.
Babası Ahmet Rıza, Kerkük’te küzecilik yani
çanak-çömlek imalatı yaptığı için Küzeci Ahmet adı ile tanınmıştı. Küzeci Ahmet, güzel
sesliydi. Bir yandan testi, küp, çanak, çömlek yaparken, diğer yandan hoyrat ve türküler okurdu. Onu yakından tanıyanlar Kesük,
Muçula ve Nöbetçi hoyratlarını çok iyi söylediğini belirtirlerdi.
Abdülvahit, küçük yaşta hoyrat ve türkülerle
tanıştı. İlkokulda, yeteneği ve sesinin güzelliği müzik öğretmeni Namık Efendi’nin dikkatini çekmişti. Namık Efendi’nin kemanı
eşliğinde, okuldaki bütün Türkçe marşları
Küzecioğlu seslendirmişti.
Abdülvahit Kuzecioğlu Molla Taha ve Molla
Sabır gibi değerli hocalardan mevlüt dersleri
almıştı. Etkileyici sesiyle Mevlüd-i Şeriflerde
Kur’an-ı Kerim okuyordu. Ortaokuldayken
öğrenimini bıraktı. 1944’te Irak Petrol Şirketinde işe başladı. Aynı yıl Behice Hanımla evlendi. Bu evlilikten Muhammet, İhsan, Murat, Ahmet, Cengiz adlarında beş oğlu Leyla,
Runak, Cumbut, Perihan, Songül adlarında
da beş kızı doğacaktı.
1952 yılında çalıştığı şirketin mesleki
eğitim için onu Londra’ya göndermesi,
Küzecioğlu’nun hayatında dönüm noktası
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oldu. Londra’da BBC radyosunun Arapça
Servisinin Müdürü olan Naim Basri, onu
BBC radyosuna davet etti. “Çok güzel ve
güçlü bir sese sahip olduğunuzu öğrendim.
Sizin sesinizden BBC radyosu için kayıtlar yapmak istiyorum,” dedi. Küzecioğlu
Kur’an’dan ayetler okudu. Aynı radyonun
Türkçe servisi için de Kerkük hoyratları ve
türküleri kaydetti.
O türkülerden birinin sözleri şöyleydi:
Maral çıkmış dağ başına
Seher vakti güle güle
Sağ eliyle sol döşüne
Güller takmış gülü güle
Ne güzeldir kaşı gözü
Baldan şirin tatlı sözü
Sanki huri melek yüzü
Dönüp baktı güle güle
Dedim ay gız nedir adın
Dedi menem gözün aydın
Dedim mene yar olaydın
Dönüp baktı güle güle
Küzecioğlu, ses rengi ve geniş ses aralığı ile
uzun hava türüne uygun bir gırtlağa sahipti.
Kerkük folklorunun en zengin yanını oluşturan hoyrat geleneği açısından zengin bir
repertuara sahipti. Usta yorumuyla Beşiri ve Muçula hoyratında büyük başarı göstermiş zirveye çıkmıştı.
Küzecioğlu’nun otuduğu Mucula hoyratlarından birini cinas sanatına da örnek olsun
diye aktarıyorum:
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Çimeni
Su göğertmiş çimeni
Dağlarda bir lalaydım
Kuparttı yolçi meni
Deryahta balığ idim
Çekdi kullapçi meni
Havada bir kuş idim
Endirdi torçi meni
Dağlarda ceyran idim
Vurdi kör avçi meni
Bükti küreye koydı
Gaddar demirçi meni
Ağ gümüşe dönderdi
Kâfir altunçı meni
Gelmişem yâr yanınnan
Çi yârı gör çi meni
Hem yazılışları hem söylenişleri bir, anlamları farklı iki sözcüğü bir arada kullanmaya
cinas deniyor.
Söyleniş ve yazılışları bir, anlamları farklı
iki sözcükle yapılan cinaslara tam cinas deniliyor. Örneğin “Bir güzel şuha dedim iki
gözün sürmelidir / Dedi vallahi seni Hind’e
kadar sürmelidir” Gözünde sürme var sürgün
etmeli gibi anlamlar yüklenebilir.
Cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük halinde
ise yarım cinas oluşuyor. Yukarıda örnek verdiğim Muçula hoyratında “Çimeni” sözcüğü
ile “beni” anlamındaki “meni”nin önüne birçok meslek adları getirilerek tecnis yapılmış.
İstanbul Gazetesi, 26 Temmuz 2020
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HOYRATLAR

Yara çıksın
Selevin yara çıksın
Herkim Türkmen’i sevmez
Gözünde yara çıksın

Fevzi Ekrem TERZİ

Çay dadı
Darçın dadı çay dadı
Kerkük Türkmen kohusu
Kalededi Çaydadı
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Dr. Mehmet GÜNEŞ

Tûran Düşünceli Bir Cumhuriyet Osmanlısı,
Karakter Âbidesi ve Fikir Evliyâsı Bir Mütefekkir:

NEVZAT KÖSOĞLU
10 Ekim 2013 tarihinde Hakk’a yürüyen
Nevzat Kösoğlu Ağabeyimizi Vefatının 8. yılında rahmetle anıyor ve aziz hâtırasını hürmetle yâd ediyoruz.
Köklü medeniyetlere sahip olan milletler; sıra
dışı mütefekkirler, çok değerli âlimler, büyük
devlet adamları, kahraman askerler, ideâlist
şahsiyetler, eşsiz sanatkârlar, emsalsiz edipler,
müstesnâ gönül mimarları ve çok kıymetli dâvâ adamları yetiştirirler. Gerçekten de
ruh hamurkârlarını, münevverlerini ve ilim
erbâbını; kültür, sanat ve devlet adamlarını;
filozoflarını, kılıç ve kalem kahramanlarını yetiştiremeyen toplumların devamlı irtifâ
kaybettiği tarihî bir hâkikâttir. Yine inkârı
mümkün olmayan bir diğer gerçek ise, bir
milletin büyük fikir adamları yetiştirebilmesi için o toplumun; köklü bir medeniyete,
âteşin bir îmana, zengin bir kültüre, engin
bir tarihî birikime, ulvî bir ülküye ve millî
ideâllere sâhip olması gerektiğidir.
Türk milleti; kadim bir tarihi geçmişe, muhteşem Türk-İslâm Medeniyetine ve muazzam bir kültüre sahip olmasına rağmen; ne
yazık ki, uzun zamandan beri bir medeniyet
muhâciri durumuna düş/ürül/erek temel değerlerinden uzaklaştı/rıldı/ğı için, toplum
olarak ârafta kalmış; devlet adamı, âlim, ârif,
münevver, mütefekkir yetiştirme hususunda
da önemli sıkıntılar çekmiş ve bugünkü fikir
fukâralığına düçâr olmuştur.
Artık günümüzde; ismiyle müsemmâ gerçek “fikir adamı” çıkaramamanın üzüntüsünü tâ kalbimizde duyuyor ve ne yazık ki;
yeni Mehmet Âkif ’ler, Yahyâ Kemâl’ler,
Ziyâ Gökalp’ler, Nihâl Atsız’lar, Nurettin
Topçu’lar,
Mümtaz Turhan’lar, Dündar
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Taşer’ler, Osman Turan’lar, Cemil Meriç’ler,
Necip Fazıl’lar, Erol Güngör’ler, Serdengeçtiler, Seyyid Ahmet Arvâsî’ler, Gâlip Erdem’ler
yetiştiremiyoruz. Türk-İslâm Medeniyetinin
ferah fezâ ikliminden ilhâm alarak fikir susuzluğumuzu gideren bu müstesnâ mütefekkirler; sadece yaşadığı dönemi değil, sonraki
birkaç asrı aydınlatacağına ve istikbâldeki
pek çok nesli de irşâd edeceğine inandığımız
âbide şahsiyetlerdi. Onlar; düşünce dünyamızın sönmeyen yıldızları olarak vefâtından
sonra da yaşayan, tahlilleri, tespitleri, teşhisleri ve çözüm yolları günümüz meselelerine
de ışık tutan, her geçen gün kıymetleri daha
iyi anlaşılan ve değerleri artarak devam eden
“mektep adam”lardı.
İşte sekiz yıl önce Âlem-i Cemâl’e vuslat için
Hakk’a yürüyen Nevzat Kösoğlu Ağabeyimiz
de; bu müstesnâ mütefekkirlerden, âbide şahsiyetlerden, ölümsüz fânilerden, ideâlist münevverlerden ve mektep adamlardan birisiydi.
Nevzat Kösoğlu; Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı, Bozkurt duruşlu, Tûran
düşünceli ve “Kitap Şuuru”na sahip; Türk’ün
yürek sesi, Türk Dünyası’nın ilim nefesi, Ülkücü Hareket’in bilgesi ve bir karakter âbidesi
olan fikir evliyâsı bir güzel insandı.
Nevzat Kösoğlu; medeniyet iddiâmızın,
millî kültür ve tarih şuurumuzun zihnî,
fikrî ve felsefî koordinatlarını çok büyük bir
vukûfiyetle ortaya koyan ve “Türk düşünce
geleneğinin tâkipçisi olan”1 bir Türk milliyetçisiydi. O; ömrünü Türk milletine ve Türklüğe adamış bir vakıf insan olarak, birbirinden kıymetli eseriyle çorak gönüllere rahmet
yüklü bulutlar gibi âb-ı hayât veren ve “Ülkü
1

Nevzat Kösoğlu, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, 12
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denen nazlı gelin”e2 sevdâlı olan “bir fikir
başbuğu”ydu.3
O; Anadolu Beylerbeyliğinin dar penceresinden değil, Osmanlı Cihan Devleti’nin geniş
ufuklarından dünyaya bakan, Türk tarihini
ve “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi”ni günümüz şartları içinde yeniden ele alan; din,
dil ve tarih şuuruna dayanan çok derin kültür
ve medeniyet müktesebâtı olan, fikir çizgisinde kırıklık olmayan çok önemli bir münevver, çok kıymetli bir erbâb-ı kalem, siyâsî değil fikrî öncelikli düşünen, konuşan, yazan ve
davranan bir mütefekkir ve kelimenin kâmil
mânâsıyla tam bir Cumhuriyet Osmanlısıydı.
O; hayatı “Kitap”la yorumlayan, her işinde
“Kelâm-ı Kadim”in hükümlerine uyan, bu
toprakları bizlere vatan kılan Horasan erenlerinin izinden ayrılmayan, gâzî-dervişliğin
gayret kuşağını daha delikanlı çağında kuşanan, “inandığı gibi yaşayan ve yaşadığı gibi
olan”, ömrünü milletine ve inandığı dâvâsına
adayan, Türk kimliğine ve Türk Dünyası’na
dâir nitelikli fikirler ortaya koyan, o menhus
hastalığı sırasında bile Türk-İslâm Dünyasının meseleleri, Dünya Türklüğünün birliği,
Türk kimliği ve Türk milletinin selâmeti için
kafa yoran bir mefkûre sancağıydı.
O; 72 yıllık ömrüne çok büyük hizmetler
ve 22 telif kitap sığdırmış bir ilim, fikir, düşünce, siyâset ve aksiyon adamıydı. O, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselâtü Vesselâm
Efendimizin; “El-ulemâü veresetü’l-enbiyâ”4
(Âlimler Peygamberlerin vârisleridir.) diye
ifâde buyurduğu ilmiyle âmil, îmanıyla kâmil
bir âlim, sâlih bir mü’mindi. İki Cihan Serverimiz, bir gün Ashâbıyla sohbet ederken
onlara; “Cennet ağaçlarından bir ağaca rastladığınız zaman, onun gölgesinde oturun,
yemişinden yiyin” tavsiyesinde bulunmuş,
bunun üzerine bir sahâbî; “Ya Rasûlallah!
Cennet ağacına hayatta ve dünyada iken na2
3
4

Nihâl Atsız, Yolların Sonu, Dâvetiye, 30
İrfan Sönmez
Buharî, İlim, 10; Ebû Dâvûd, İlim, 1; İbn-i Mâce,
Mukaddime, 17

sıl rastlayabiliriz?” diye sormuş; Allah Resûlü
(s.a.v.) de cevaben; “Bir âlime rastladığınız
zaman Cennet ağaçlarından bir ağaca rastlamış olursunuz!” demişti. Nevzat Kösoğlu
da; zihnimize, gönlümüze ve düşüncelerimize
ilmi ve îmanıyla abdest aldıran, “yemiş” diye
ifâde buyurulan eserlerinden ziyâdesiyle müstefit olduğumuz ve gölgesinde oturduğumuz
“Cennet ağaçlarından bir ağaç”tı. Gerçekten
de o; Türk milletine, Türk Dünyası’na, İslâm
Âlemi’ne ve insanlığa dâir çok önemli fikirleri, büyük ideâlleri, hayâller ötesi hayâlleri
olan, “ilim, kültür ve fikir adamı” sıfatının
içini hakkıyla dolduran müstesnâ bir âlimdi.
O, varlık sebebimiz ve hayat gâyemiz olan
Müslümanlığımızla, hayatın gerçeği olan
Türklüğümüzü aynı dâire içinde yorumlayan;
tevârüs edilmiş bir asâletin ve unutturulmak
istenen bir medeniyetin bütün güzelliklerini
yüreğinde duyan, “Türk’ün Müslümanlığını
yaşayabilsek, kimliğimizle birlikte iki dünyamızı da kurtarırız, hiç şüpheniz olmasın.”5
diyen, “Türk’ün ruh köküne bağlı”6 nesillerin yetişmesi için, -bir sürü sağlık problemine
rağmen- durup dinlenmeden çalışan, kalbi
“din ü devlet, mülk ü millet” diye çarpan,
millet ve devlet sevdâlısı olması hasebiyle;
yaşama zevkini düşünmeyen, yaşatma aşkına gönül bağlayan ve Tûran ideâline inanan
mümtaz bir Türk milliyetçisiydi.
O “Yaslı, yaralı Türklerin” dinmeyen sızısını,
bitmeyen derdini, azalmayan çilesini yüreğinde duyan, nabzı Türk Dünyası’nda vuran,
yüreği bütün Osmanlı coğrafyasını kucaklayan, güçlü bir Türkiye ve Türk-İslâm Dünyası hayâlini kuran; ilim ile îmanın, alınteriyle
ideâlin, inançla asâletin, gönülle aklın, ruhla
bedenin terkibini yapan “Yavuz” tavırlı, “Yunus” gönüllü bir Osmanlı çelebisiydi.
O, kültürü; “Toplum hayatının belli bir îman
çevresinde gerçekleştirilmesi”7 olarak târif
eden, İbn Haldun’un kullandığı “asabiye”
5
6
7

Nevzat Kösoğlu, Millî Kültür ve Kimlik, 22
Necip Fâzıl Kısakürek, Esselâm, Vasiyet, 138-141
Nevzat Kösoğlu, Millî Kültür ve Kimlik, 9

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 92  • العددEkim-Aralık/October-December 2021  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

29

KERKÜK VAKFI

kavramını, millî kültür vasatında temellendiren, “Millî kültürün, belli bir toplumun
bir îman manzûmesi çerçevesinde, maddesi ve üslûbu ile gerçekleştirdiği hayat”8 olduğunu ve “Millî kimliği, millî kültürün
oluşturduğunu”9 söyleyen, “Millî kimlik, bir
millî kültüre mensûbiyetin ifadesidir. Bu
mensubiyetin yarattığı gerilimler de milliyetçilik duygusunu meydana getirir.”10 hükmünü çok veciz bir biçimde bütün eserlerinde
dile getiren ve “Milliyetçilik; ‘bir mensubiyet asabiyesine sâhip olmaktır’, bir duruştur,
milletinden yana tavır koymak, milleti için,
milletine göre düşünmek ve milleti millet yapan değerleri savunmaktır.”11 diyen çaplı bir
münevverdi.
O; tarihî mefâhirimize, tevârüs ettiği
mukaddesâtımıza ve irfânî müktesebâtımıza
bir ömür hizmet eden; dînimizle, dilimizle,
tarihimizle, kültürümüzle, millî kimliğimizle
ve medeniyetimizle her zaman övünen; “Kıblesi ne olursa olsun, her îman bir medeniyetin
motor gücüdür.”12, “Her medeniyet açılışı,
yeni bir îman hamlesinin veya tâzelenmesinin
eseridir”13 diyen; kültür ve medeniyetlerin
rûhî temellerinde inanç, içtimâî temellerinin
ise bu inanca bağlı ahlâk nizâmı olduğunu,
“Yeni bir medeniyet hamlesinin ancak yeni
bir millî gerilimle mümkün hâle geleceğini”
sık sık dile getiren ve bu kutsal gâye için bir
ömür hasreden “Kıblesi düzgün” bir dâvâ
adamıydı.
O; “Dindarlık gayreti ile de olsa, Türk’ün
Müslümanlığını, yaşama üslûbunu bozmayalım. Her cemiyet kendi üslûbunda güzeldir.”14
diyerek millî kimliğin önemini bütün eserlerinde vurgulayan, “ibâdât ü taât üzre” yaşayan,
söylediklerini icraatıyla ete-kemiğe büründü8 Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 93
9 Nevzat Kösoğlu, a.g.e , 38
10 Nevzat Kösoğlu, Küreselleşme ve Milli Hayat-Türk Olmak ya da Olmamak, 69
11 Nevzat Kösoğlu, Türk Kimliği ve Türk Dünyası, 26
12 Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 9
13 Nevzat Kösoğlu, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, 13
14 Nevzat Kösoğlu, Millî Kültür ve Kimlik, 49
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ren, tebliğini en güzel bir biçimde hayâtıyla
temsîl eden, “Vatan sevgisi îmândandır”15
hâdisini tepeden tırnağa bütün hücrelerinde
millî bir şuur olarak duyan, “Müslümanın
Türkçe konuşanına Türk denir” diyen bir
âhir zaman mürşidi ve Tûran düşünceli bir
“Yesi güvercini”ydi.16 O; ümmet coğrafyasını bütün gönlüyle kucaklayan ehl-i takvâ bir
mü’min; millîlikle mâneviyâtın terkibi yapan
hâlis bir Türk; îmanını, ihlâsını, ahlâkını, gösterişsiz dindarlığını ve ibâdâtındaki titizliğini
Cennet azığı yapan samîmi bir Müslümandı.
O; Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın yarınlarına dâir ümitlerini hep diri tutmaya gayret
gösteren; “Dünya ahvâli iyi okunup, hakkıyla
yönetilebilirse, aziz Türk milletinin hükümranlık günleri yeniden başlar”17 diyen, rahmetli Dündar Taşer’in “Türk tarihinin sarkacı yükselişe geçmiştir; bunu artık kimse geri
çeviremez” vecizesini sık sık tekrar eden, Türk
milletinin îmanına ve irfânına sonuna kadar
güvendiği, dünyada yaşanan gelişmeleri derin
bir tarih şuuruyla değerlendirdiği ve büyük
bir inançla “Mâzi, istikbâlin süvârisidir.”18 dediği için gelecekten ümitvâr olan tarih şuuryla mücehhez kadim bir ülkücüydü.
O; ülkücülüğü; “Kişinin, kendi nefsini aşma
cehdi”19 olarak anlayan ve anlatan, ülkücülüğün siyâsî bir hareket olmanın ötesinde, bir
ahlâkî duruş, bir ideâlist tavır olarak idrâk
edilmesi gerektiğini savunan, Allah (c.c.) hatırından üstün bir hatır, vatan ve millet menfaatinden daha yüksek bir menfaat tanımayan, yüreği rozetinden büyük olan ve “Kevser
akan, ‘Gül’ kokan”20 bir ahlâk ve karakter
numûnesiydi.
O; ülkücülüğün; ‘Her zemine uyan, her kapıyı
açan, her tarife sığan bir tanımlama olmadığına
15 Aliyyu’l-Kârî; el-Esrâru’l-Merfûa, 189-191, Hadis Nu:164; Keşfu’l-Hafâ, I, 345
16 Ali Akbaş, Erenler Dîvânında, Erenler Dîvânında,
12
17 Nevzat Kösoğlu, Millî Kültür ve Kimlik, 208
18 Nevzat Kösoğlu, Kitap Şuuru, 42
19 Nevzat Kösoğlu, Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı, 92
20 Nurullah Genç, Rüveyda, Rüveyda, 65
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/ olmaması gerektiğine’, ülkücülerin; ‘câmi ile
meyhâne arasını ihatâ eden ilkesiz ve ölçüsüz
bir yelpâzede yer almadığına / almaması gerektiğine’, Türk kültürü ve Türk kimliği zemininde şekillenen ‘medenî, münevver, mefkûreci ve
medeniyet tasavvuru bulunan yüksek karakterli bir insan’ olduğuna / olması gerektiğine,
millî ve mânevî ölçülerinin bulunduğuna / bulunması gerektiğine inananlardandı.
O; Güneydoğu’daki gelişmelerle alâkalı bir
röportajında; “Özerklik ve iki dil bu konudaki nihâî noktadır.” demiş; “Dil ikileşsin,
devlet, bayrak ikileşsin dendiği zaman, hiç
kimse kusura bakmasın, eskilerin tâbiriyle
orada kılıç oynar. Bir devlet bunu kimseye veremez; Osmanlı’nın en düşkün zamanlarında, yıkılırken bile bu verilmedi. Sen, ondan
bayrağını istiyorsun, işte orada kılıç oynar.”21
diyerek tarihî, sosyolojik ve fiilî gerçekleri dile
getirmiştir. O; bölücülerin hâinliği, “Meclise
alınan eşkıya uzantılarının” azgınlığı, “tarihle yüzleşiyoruz” angutluğu, yılan gibi tıslayıp
“T.C.” tâbirini nefretle kullananların alçaklığı, iktidar sâhiplerinin aymazlığı, devlet
adamlarının vurdumduymazlığı ve icraat
makâmında bulunanların idrak noksanlığı
karşısında; “Hazmedemiyoruz Efendim!”22
başlıklı ‘Bir millî deklarasyon’ mâhiyetindeki
yazısıyla Türk milletinin yürek sesi olmuştur. Herkesin mutlaka okunması gereken bu
muhteşem yazıda Nevzat Kösoğlu; “millet
olmanın”, “devlet adamlığının”, “tarih şuurunun” ve “otoriteyi tesisin” ne demek olduğunu herkese öğretmiş, devlet îtibarını ayaklar altına alanlara ve “Etnik fitnenin meydan
okuması”23 karşısında acziyetini ortaya koyanlara da çok önemli devlet, millet ve siyâset
adamlığı dersleri vermiştir.
O; Türk’ün dertleriyle dertlenen, fikrin yerlisini hiçbir şeye değişmeyen, fikir nâmusunu
her şeyin fevkinde gören, hayata ve hâdiselere
21 Seda Şimşek, Nevzat Kösoğlu’yla Röportaj, Bugün
Gazetesi, 10 Ocak 2011
22 Nevzat Kösoğlu, Hazmedemiyoruz Efendim, Türkiye Günlüğü, Sayı: 113, Yıl: 2013
23 Nuri Gürgür, Etnik Fitne Meydan Okuyor, https://
www.turkocaklari.org.tr, 5 Mayıs 2011

îman nuruyla nazar eden, millî ve mânevî değerlerin zaafa uğratıldığı, inançların hayatın
dışına itildiği ya da din ticaretinin yapıldığı, her türlü cehalet ve taassubun zirve yaptığı dönemlerde, Şâir Ruhsâtî’nin; “Basma
câhilin izine / Gitme şeytanın sözüne” dizesinde dile getirdiği bu çok önemli ilkeyi diline tespih etmeyip hayatıyla çekenlerdendi.
O; “En çorak gönülleri yeşertecek bir ses yağmuru yâhut ışık seli, bir demet çiçek, bir top
gül”24 diye târif ettiği türkülerimizi çok seven;
“Türküler; tarihimizdir, coğrafyamızdır; bizim
en derin mâcerâmızdır.”25 diyen, gençlere hitap ederken; “Türk kalmak için, Türk olmak
için türkü söyleyin. İçerde, dışarıda, yabancı
kültürler karşısında en büyük gücümüz budur. Büyük lafları, ‘millî’ vesâireleri bir kenara koyun; küçük işlerle uğraşın, küçük şeyleri
kurtarın, derinden, inceden bir türkü tutturun. Türk olmak için de, Türk’ü anlamak için
de durmayın türkü söyleyin.”26 tavsiyesinde
bulunan, “Eğer yarın, o Mahşer Günü’nün
kalabalığında milliyetinizden insanları özlerseniz, türkü söylemeye başlayın.”27, “Mahşerde bile türkülerle birbirimizi tanıyacağız.”28
sözünü sık sık tekrar eden, “Bilin ki, türkü
bilmeyenin kimliği yabancıdır; türkülere düşman olanlar var ise düşmanlarımızdır.”29 ve
“‘Huma kuşu...’ diye başlayan biri, bizden
başka kim olabilir?”30 sözünü dile getiren;
Türk’e, türküye ve Türkiye’ye kara sevdâlı olan
su katılmamış bir dadaştı. Muammer Cindilli
Beyin o veciz târifiyle ifâde edersek; “Müslümanın Türkçe konuşanına Türk, Türk’ün has
evlâdına dadaş, dadaşın en yiğidine de Nevzat
Kösoğlu derler.”31
O; Allah(c.c.)’tan başka hiçbir şeyden korkmayan, ‘kenan tûfanı’ sonrasındaki ihtilâl
24
25
26
27
28
29
30
31

Nevzat Kösoğlu, Millî Kültür ve Kimlik, 63
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 64
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 23
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 26
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 26
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 65
Nevzat Kösoğlu, a.g.e., 26
Muammer Cindilli, Hüzün - İman, Ahlak - İrfan,
Erzurum Gazetesi, 8 Ocak 2014
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mahkemelerinde (!?) yargılanırken bile hiç
recûliyet eksikliği göstermeyen, 12 Eylül
Dönemi’nde “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar
Dâvâsı”nda kendisiyle birlikte yüzlerce ülkücünün îdamla yargılandığı Mamak’taki
duruşmalar sırasında hâkim ve savcılara; “Siz
gayrimeşru bir yönetimin sözcülerisiniz; siz,
askerî cuntanın hukuksuzluğunu temsil ediyorsunuz, bu sebeple sizi mahkeme heyeti
olarak kabul etmiyorum.” diye haykıran ilkeli bir hukukçu ve korkusuz bir yiğitti. O;
Mamak Cezaevi’nin işkenceci komutanı Râci
Tetik’e hiç kimsenin çıt çıkaramadığı bir devirde, mahkemeden önce salonda ülkücülere
gözdağı vermek için volta atan o zâlim albaya;
“Ne işin var ulan senin burada, burası mahkeme değil mi? S..tir git lan, defol buradan!”
deme ve salondan kovma erkekliğini göstererek dillere destan bir tavır sergileyen “kırk
çatal yürekli”32 bir adamdı. O; hem başı dik
dağın, hem de boynu bükük menekşenin
hâlet-i rûhiyesiyle hareket eden; kararlılığına,
cesaretine, metânetine, vakarına, karakterine
hiçbir zaman gölge düşürmeyen; zâlimler ve
şeddatlar karşısında mağrur olmayı şahsiyetinin zekâtı sayan, çağdaş firavunlar karşısında
bir bozkurt edâsıyla kükreyerek bütün cuntacılara meydan okuyan, hiçbir şartta ve hiçbir zaman -Allah(c.c.)’tan başka- hiç kimseye
eyvallahı olmayan ve hiçbir zaman gözünü
daldan budaktan, zâlimler karşısında sözünü
dudaktan sakınmayan mangal yürekli bir alperendi...
***
Nevzat Kösoğlu; bu millete istikamet verecek
ve nesiller boyu istifâde edilecek çok kıymetli
eserler veren velut bir erbâb-ı kalem olmanın yanında; millî kültür hayatımızın temel
eserlerini yayımlayan “Ötüken Neşriyat”ın
kurucularından olup, bu kültür ve edebiyat
pınarının bugünlere gelmesinde çok büyük
emekleri olan bir gazeteci ve bir yayıncıydı. Ayrıca o; Ötüken Kitâbeleri’nden günümüze kadar Türk Edebiyatı’nın en güzel
örneklerinin derlendiği Türkçe’nin en kapsamlı edebiyat ansiklopedisi olan XIV ciltlik
“Büyük Türk Klasikleri”nin ve XXXII ciltlik
32 Ozan Ârif, Sen Yalnız Değilsin

32

“Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye
Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi”nin
redaktörlüğünü yapan çok önemli bir kültür
adamı ve dünden yarına atılmış turkuaz bir
imzâ idi.
Nevzat Kösoğlu; tarih ve siyâset felsefesi, sosyal meseleler, milliyetçilik, kültür, biyoğrafi,
edebiyat ve medeniyet konularında kaleme
aldığı; “Kitap Şuuru”, “Milli Kültür ve Kimlik”, “Türk Kimliği ve Türk Dünyası”, “Küreselleşme ve Milli Hayat”, “Türk Olmak ya
da Olmamak” / Millî Kültür, Mozaik Kültür
ve Etnisite”, “Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı”, “Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet
Tasarımı”, “Türk Dünyası Tarihi ve Türk
Medeniyeti Üzerine Düşünceler”, “Hukuka
Bağlılık Açısından Eski Türkler’de, İslâm’da
ve Osmanlı’da Devlet”, “Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziyâ Gökalp”, “Peyâmi Bey”,
“Ârif Nihat Asya”, “Dündar Taşer”, “Gâlip
Erdem”, “Sabri Fehmi Ülgener”, “Milliyetçilikte Yeni Arayışlar & Yahya Kemâl’ın Hayâtı
ve Düşünce Dünyası”, “Bediüzzaman Said
Nursî”, “Şehit Enver Paşa”, “Milliyetçilikte
Yeni Yönelişler”, “Millet Meclisinde ve Askerî
Mahkemede Tarihe Konuşmalar”, “Geçmiş
Zamanın Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri”, “Hâtıralar yâhut Bir Vatan Kurtarma
Hikâyesi” isimli kitapların müellifidir. Bu
kıymetli kitaplar; keskin bir zekânın, büyük
bir birikimin, analitik bir değerlendirmenin, yorucu bir çalışmanın, titiz bir gayretin
ve ilmî bir disiplinin eseridir. Bu kitapların
her birisi Türk milliyetçilerine yeni ufuklar
açmış, Nevzat Kösoğlu; Türk milliyetçiliğini
Gökalp, Arvâsî ve Güngör çizgisinde, İslâm
parantezinde ve sosyoloji ilmi çerçevesinde
mükemmel bir biçimde yorumlamıştır. Türk
milliyetçiliğinin fikrî plândaki zirve isimlerinden birisi olan Nevzat Ağabey’in her değerlendirmesi, düşünen beyinler için bir ölçü,
bir mihenk oluşturmuş, her kitabı yepyeni bir
bakış açısı ortaya koymuştur. Hâsılı o, nesiller boyu “Nevzat Kösoğlu Okumaları” yapılması ve müstefit olunarak büyük bir zevkle
okunması için sadaka-i câriye hükmündeki
çok kıymetli telif eserlere imzâ atmıştır.
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O; medeniyet seyyahı durumuna düş/ürül/en
ve temel değerlerinden uzaklaş/tırıl/an Türk
milletine ve küresel kültür emperyalizmiyle
karşı karşıya kalan Türk gençliğine; bu kimlik ve kişilik kaybından çıkış yolunun; Türk
milliyetçiliğine sarılmaktan ve yeni nesilleri
“millî kültür rûhu”yla buluşturmaktan geçtiğini bir ömür bıkıp usanmadan yazıp anlatan,
ama ne yazık ki, yaşıyorken kadr ü kıymeti
-hak ettiği ölçüde- “bizim mahalledekiler” tarafından bile yeterince anlaşıl/a/mayan dört
başı mamur bir mütefekkir, mefkûre ve aksiyon adamıydı.
O, bir bilge insan olarak; devleti idâre edenlerin ya da etmek için siyâset yapmak isteyenlerin kulaklarına küpe olması için şu çok
önemli îkaz ve temel ilkeleri de ifâde etmiştir:
“İnancı kavî olanların ölçüsü amelleridir. İkiyüzlülüğün çirkin patikalarından hiçbir büyüklüğe ulaşılamaz. Milletine Cennet’i vaat
etse bile, gâyesi için her vâsıtayı meşrû sayan
bir anlayış ancak tarihimizi kirletir. Bu îmanla
bu ülküyü omuzlayacak olanlar, dürüstlüğü
siyâsetin metodu ve siyâset adamının gücü
hâline getirmelidirler. Îman ve ölçülerini kaybedenlere gelince, onlar Kitabımız’ın dışına
çıkmışlardır.”33
İşte böyle velut bir mütefekkir, çok önemli bir âlim, müstesna bir ideâlist, yiğit bir
dâvâ adamı, gerçek bir münevver, samîmi bir
Müslüman ve hâlis bir Türk’ü sekiz yıl önce
“gayb” ettik. Mustafa Çalık dostumuzun
ifâdesiyle söylersek Nevzat Kösoğlu Ağabeyimiz; “Türk ve İslâm âlemi, son yarım asrın
en büyük ve en değerli adamını kaybetti.” O;
“Yalnız büyük bir fikir adamı değildi, bir millet adamıydı, mâneviyat büyüğü idi; millî ve
mânevî bir mürşitti; mürşitlik iddiası olmayan bir mürşit”ti. O; “Milliyetçilik iddiasındaki herkesten daha millî, İslâmcılık iddiasındaki herkesten daha Müslüman”dı.34
***
33 Nevzat Kösoğlu, Millet Meclisinde ve Askerî Mahkemede Tarihe Konuşmalar, 7
34 Mustafa Çalık, Mürşid’in Ardından, www.turkiyegunlugu.net, 10 Ekim, 2013

Türk Milleti tarafından hep hayırla yâd
edilecek olan Nevzat Kösoğlu gibi “mektep
adamlar” hakkında, şunu da özellikle ifâde
etmemiz gerekir ki; bizim asıl içimizi yakan
ve bir gönül burkuntusu gibi yüreğimizi sızlatan şey; ‘Gittikçe Artan Yalnızlığımız’35 ve
gidenleri yerine koymak noktasında tâkatsiz
kalışımızdır. Duâmız odur ki, Cenâb-ı Hak
bu güzel insanın da yerini boş bırakmasın.
Âmîn!.. Bilvesîle “yetîm-i akran” olan ve
sayıları her geçen gün azalan, ülkücülüğe
Kur’ânî ve Tûrânî bir aşk mayalayan, milliyetçiliğimize ilim, irfan ve irtifâ kazandıran çok kıymetli ağabeylerimize de Yüce
Allah’tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler
diliyorum.
Türk-İslâm Ülküsü yolunda alın, zihin ve
gönül teri döken, bizlere “Ağabeylik yapan
neslin” çok önemli halkalarından birisi olan
ve 10 Ekim 2013’te “Kalanlara selam olsun”
diyerek fânî dünyaya vedâ edip Hakk’a yürüyen Nevzat Kösoğlu’ndan biz her bakımdan
razıydık… Duâ ve niyâzımız Yüce Rabbimizin de ondan râzı olmasıdır. Nevzat Ağabeyimizin ruhu şâd, kabri nur, mekânı Cennet, makâmı âlî olsun. Cenâb-ı Allah; onu
sonsuz rahmet ve mağfiretiyle, Efendimiz
Aleyhisselâtü Vesselâm da şefkat ve şefâatiyle
perde-pûş eylesin…
Yazımızın hitâmını Yahyâ Kemâl’in “Vedâ
Gazeli”nden bir beyitle yapalım:
“Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler...”
Ve bütün sözlerin nihâyeti, Kur’ân-ı
Kerîm’in bidâyeti olduğu için, sözün bittiği yerde İlâhî Kelâm başlar: Nevzat Kösoğlu
Ağabeyimizin, şehitlerimizin, âhirete yolcu
ettiğimiz Türk-İslâm Ülküsü’ne hizmet etmiş büyüklerimizin ve cümle geçmişlerimizin rûhu için;
“El Fâtihâ...”
35 Dr. Mehmet Güneş, Cümle Yayınları, Ankara, 2015
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Yaşar DURU

Hoyratlar Urfa Derdi!.
Türkülerde de O Vardı
Çocukluğumda; 1950’lerden 60’lara ve iki
baharın her ikisinde, hem ‘son’unda hem
‘ilk’inde; senenin altı ayı, yirmi altı haftanın
üç günü ve günün akşama doğru dolu-dizgin
koştuğu saatlerde; atlarımızdan birinin sırtında şehre dönerdik Büyükbabam ile birlikte.
Büyükbabam, hemen her seferinde parmak
kalınlığındaki sarma sigarasını yakabilmek
için kavı tutuşturmaya çalışırdı yol boyu.
Ben dudaklarımı aralamadan, içinde Urfa olan
ve Urfa kokan bir türkü söylerdim; Urfa ağzıyla çarpan gönlümce.

Gün olur Direkli’den koyulurduk yola;
Karakoyu’nun akışına uydurarak atlarımızın
yürüyüşünü. Hızmalı Köprü’den geçerdik
dört nala.
Büyükbabam bıkıp usanmadan kavı tutuşturmaya uğraşır dururdu; “sen inatsan, ben inadoğluinadam” dercesine.
Samsat Kapısı’nda bir türkü söylenirdi.

Bir gün Koşu Meydanı’nda, öbür gün
Paşabağı’nda başlardı yolculuğumuz. Bamya Suyu’na uğrar, Kanberiye’den geçer ve
Köprübaşı’ndan girerdik şehre.

“Urfa’nın bedenleri” yükselirdi önümüzde.
Gidenleri çevirmeye çocuk gücüm yetmezdi
ama, “yarı terkedenleri” vurup vurup öldürmek geçerdi içimden.

Büyükbabam sigarasını yakmaya uğraşırdı
hala; “ha babam, de babam” diye diye..

Kimi gün Eski Keriz ve Devteşti’nde su verirdik atlarımıza. Şehitlik tepesini aşıp Hastahane önünde seyre koyulurduk doğup büyüdüğümüz memleketi.

Ben güneşin battığı yerden Akabe’nin üzerine çöken lacivert örtünün içinde kaybederek
zamanı ve mekânı, “Urfa’nın etrafı dumanlı
dağlar” diye o türküyü mırıldanırdım küçücük
yüreğimde.
Bazan
Şıhçoban’dan,
Kısas’tan
veya
Mecrihan’dan başlardı uzun ince yolumuz. Bahçaların arasından geçip Harran
Kapısı’ndan girerdik “iki metre eninde ve sekiz metrede biten sokaklar”a..
Büyükbabam sigarasını yakmaya çalışırdı; “dı
yan meret, hade yan!.” tekerlemesiyle.
Ve yol yol boyu altından geçtiğimiz dut ağaçlarına bakınca; “Urfamızın dörd etrafı bahça-
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lar” diye küt küt çarpardı kalbim. Gözlerim
pencerede oturup saz çalan yarı arardı; asla ve
asla göremiyeceğini bile bile.

Büyükbabam elindeki demiri çakmak taşına
vura vura ritim tutardı adeta.
Tılfındır’dan top sesleri gelirdi yıllar öncesinden kulaklarıma.
“Urfa çetelerinin süngü takışı”nı görür gibi
olurdum. Atımın yelesini okşayıp bütün sıcaklığımla;
“Kolumu salladım toplar oynadı / Karadaş
içinde çete kaynadı “ diyerek yeniden yola koyulurduk uygun adımlarla.
Beykapısı’ndan Hekimdede’ye uzanan dar
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sokaklarda, yüksek duvarların arkasından gül
kokuları yayılırdı burcu burcu.. Sonra daracık
sokakta bir kapı aralanır; “gülyüzlü” bir kız
gülümserdi kılıç keskinliğinde. Ve:
Gül yüzün dönme benden
Ölürem geçmem senden
Kapıya kul olayım
Selamı kesme benden!..
Dememi beklemeden örterdi kapıyı..
Dama çıh boyi görüm
Eğil siye gül verim
Aramızda dağlar var
Bir daha nasıl görüm
Diye bir hoyrat patlatmak isterdim. Ama dudaklarım aralansa da sesim çıkmazdı, lal olurdum,

Türküler nasıl anlatmışsa, Urfa öyleydi o zamanlar.
Bir yanında ‘dumanlı dağlar’ vardı ve şehrimin
‘dört etrafı bahçalar’la çevriliydi.
Bu kadar yayılmamıştı ovaya; “Urfa bir dağ
içinde”ydi, hem “gülü bardağ içinde”ydi hem
de kendisi bardak içinde bir güldü sanki.
Urfalı “gam dilini bilir”di.
Bu dille söylerdi hoyratlarını, türkülerini.
Türkülerle, hoyratlarla anlatırdı kinini, öfkesini ve sevgilerini.
Türkülerin şehriydi Urfa.
Türkü şehirdi.
GapOlay Gazetesi, 24 Kasım 2021

Urfa bir dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Urfa’yı Hak saklasın
Bir yârim var içinde

Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Benim olasan Ömer

Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Benim olasan Ömer

URFALIYAM EZELDEN

Urfalıyam ezelden
Gönlüm geçmez güzelden
Gönlümün gözü çıksın
Sevmeseydim ezelden

Anonim Bir Şanlıurfa Türküsü

Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Benim olasan Ömer

Urfa bir yana düşer
Zülüf gerdana düşer
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
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İzzeddin Abdi BEYATLI

Horyat
Hoyrat hakkında ne kadar yazı yazılırsa, yine bir
usanç vermeyeceğine eminim: Güzel ve tatlı bir
musikadan1 kim usanır?
Horyat veya Hoyrat denildiği zaman belki de yâda
bestelenmiş kafiyeli bir şiir parçası gelir. Doğrusu
hiç de böyle değildir. Çünkü, üç buçuk mısra veya
kanattan meydana gelen o küçücük horyat, başlı başına bir bütün şiirdir. Öyle bir şiir ki gâhda2 bir uzun
kasidenin ifade edemediği bir manayı ifade eder:
Düşen ağlar
Yıxılıp düşen ağlar
Düşsün rakip gözüne
Zilfive3 düşen ağlar
Bundan daha güzel, bundan daha dokunaklı ne
olabilir mi?4
Aziz okuyucularım!...
İşte böyle bir horyat meydana getirmek istediğimiz zaman, birkaç ağır şartlarla karşılaşacağımızı göreceğiz:
Bir horyat, her biri yedi heceden ibaret olmak şartıyla üç kanattan ve bir de üç veya dört ve hattâ
beş heceli bir yarım kanattan meydana gelir. Yarım
kanat başta olmak üzere birinci, ikinci ve dördüncü
kanatlar kafiyelidirler. Burada kafiyeler cinastır ve
çokluk bitav5 bir cinastır. Cinas demek dilde bir,
fakat manâda iki söz demektir. Meselâ “gül” sözü
iki manâya gelebildiği için, birinci manâsı çiçek demek iken, ikinci manâsı ise “gülmek” masdarının
emir sigasıdır. Bundan dolayı, bir cinas olabilir:
Naşı6 gül
Naşı bülbül naşı gül
Bir güldüv aklım aldıv7
Bir de böyle naşı gül
1
2
3
4
5
6
7
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Musikiden. Arapçada musika denir ve öyle yazılır.
Bazen de
Zülfüne
Ne olabilir ki? Anlamında kullanılmıştır.
Bütün, tam
Yeni yetişen, amatör, acemi
Bir güldün aklımı aldın

Bazen cinas bitav olmayabilir:
İri gömdüm
Besledim iri gömdüm
Köskümü8 türbe9 ettim
Aşkımı diri gömdüm
Burada “iri” ve “diri”de olduğu gibi…
Horyatta birbiri ardınca gelen her iki kanatlar
ilgilidirler. İlk iki kanadın son iki kanatla ilgisi
varken aralarında hiçbir ilgi bulunmayan hoyratlar da vardır: Birinci nev’ine misal:
Baha verim10
Ne sattım baha verim
Can dediv11 canım verdim
Neyim var daha verim?
İkinci nev’ine bir örnek:
Oxu12 yara
Aç kitap oxu yara
Sinemde yer kalmadı
Meğer ox oxu yara
Tabiî, kanatlar arasında ilgi bulunan horyatlar
daha güzel, daha makbuldür.
İyi bir horyatın en büyük vasıflarından [biri],
yüksek bir manâya sahip oluşudur. Bu manâ,
hikemiyâta dâir olacağı gibi, sevgiye, ayrılığa, güzelliğe ve daha daha başka konulara da dâir olabilir:
Aşına felek
Gözüm yaşına felek
Akıbet kuş konduru13
Türben daşına felek
Bu dağdan
Kervan geçmez bu dağdan
8 Göğsümü
9 Mezar
10 Paha[lıya] vereyim
11 Dedin
12 Oku
13 Kondurur
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Ayrılığ yaman dağdı
He korxum var bu dağdan

Feleğe neylemişem
Kesmiri21 dağı dağdan

Saçağ ardı
Gerdandı saçağ ardı
Sen batsav gün karalı14
Kara gün saç ağardı15

Görüyorsunuz ki, sevgili okuyucularım, bu horyatlar hem ağıza ve hem de kulağa hoşturlar.

Bağdâd’ın
Güzeli çox Bağdâd’ın
Bülbülden âşık bili16
Gül kıymetin bağ dâdın17
İyice dikkat edildiği zaman, sayın kardaşlarım,
göreceksiniz ki, bir horyat şartlara hâiz olduğu
zaman, ancak “iyi bir horyat” olabiliyor:
İyi bir cinas, hece eşitliği ve nihayet güzel
bir manadır. Hele “çok güzel” bir horyat elde
etmek istenirse, bunlarla da iktifa etmemek
lazımdır, bunlara bir dördüncü şart da aratmak gerekir. Ta ki hem okuyana ve hem de
dinleyene bir zevk versin. O dördüncü şart da
ahenk’tir. Yani heceler ve kelimeler arasında
olan musikadır.
Ahenkli bir horyatı okumak, düz yolda yürümeye, ahenksiz bir horyatı okumak da, şoxumlukta18 yürümeye benzer.
Onun için ahenkli horyatlar, manaları yüksek
değilse de ahenksiz horyatlardan daha çok tutulmuş, daha çok ilgi görmüş ve yıllardan beri
yaşayıp bize ulaşmıştır.
Oyan gül
Oyan bülbül oyan gül
Men burda kan ağlıram
Sen yasdığa dayan gül
Yar o yar
Aşk o aşkdı19 yar o yar
Bağrım ellerde kalıp
Men oyaram20 yar oyar
Dağı dağdan
Sel açar dağı dağdan
14
15
16
17
18
19
20

Sen batsan gün kararır
Saç ağartır
Bülbül ile aşık bilir
Tadını
Sürülmüş tarlada
Aşktır
Ben oyarım

Şimdi düşünceye böyle bir sorgu gelebilir: Acaba her bir horyat bu sayılan şartlara hâiz midir?
Tabiî, hayır.
Çünkü “bitav cinaslı” horyat olduğu gibi, “eksik
cinaslı” da olabilir, “kuvvetli manalısı” bulunduğu gibi, “zayıf manalısı” da bulunuyor, sonda
“ahenklisi” olduğu gibi, “ahenksiz”i yani ağızda
iyi yürümeyen ve kulağa hoş gitmeyeni de var.
Ve tabiîdir ki en makbul horyat, yukarıda saydığımız şartları kendisinde toplayabilen horyattır.
İşte böyle horyatların her biri, değerini bilen yanında birer cevherdir.
Onun içindir ki, aziz kardaşlarım, “horyat” adı
cana yakın gelir ve çünkü onun kendisine has bir
çeşnisi, yani bir tadı vardır ve hoşa giden de o tattır. Ve yine onun içindir ki “mâni” kılığında olan
birtakım şiirlerimiz, tatları yüzünden horyatlarımıza katılıp, kendilerini sevdirip gitmiştirler:
Bülbülü şaxta vurar22
Ne yaman vaxta vurar
Meni Xudam vuruptı23
Utanmaz xax ta vurar24
Ağ girme kir kaldırı25
Bişkinler sır kaldırı26
Darılma yıxsa27 felek
Bir yıxsa bir kaldırı
Sevgili okuyanlar, kusura bakmayınız! Zira:
Men özüm ziylemirem28
Derd derde değer ziyler29
Burada yazıma son verirken, hepinizi Allah’a ısmarlıyorum. Bir şeyler anlatabildimse, ne mutlu bana.
Kardeşlik/el-İha, yıl: 1, sayı: 1, Mayıs 1961, s. 38-39.
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kesmiyor
Don vurur.
Vurmuştur
Halk da vurur
Beyaz giyme kir kaldırır
Pişkinler (olgun insanlar) sır kaldırır
Yıksa
Ben kendim inlemiyorum
Dert derde değer inler
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nazimterzioglu@gmail.com

Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden
Mehmet İzzet HATTAT
Mehmet İzzet Hattat (1929-1991), Kerkük’ün
yetiştirdiği renkli simalarından biridir. Şair,
eğitmen ve hattatlığı yanı sıra yaşadığı dönemin
gençleri üzerinde derin izler bırakmıştır. Irak
Türkmenlerinin millî mücadelesi yolunda pek çok
genci eğiten Hattat, Baas rejiminin zulmüne uğrayarak 7 yıl çileli hapis hayatı yaşamıştır. İnsanlığa ve toplumuna karşı duyarlılığı ve mücadeleci
ruhunu Gazi Nakip’in defterinden aşağıya aldığımız “Hatıra” başlıklı yazısından ve şiirlerinden de
belli olmaktadır. Hattat, altı parça şiirini seçerek
deftere kaydetmiştir.
Hatıra
Kardeşim Gaziler!
Hangi bir hatırayı arıyorsun, soruyorsun efendim acaba,
içimizde gizli izler bırakan gurbet hatıralarından konuşayım mı? Ya dudaklarımızdan ateş püskürerek hasret
hatıralarından yazayım mı? Ama kavramıyorum, dediğiniz hatıra hangi bir hatıra konusundan olacaktır Gazi’ciğim…
Acaba, gönlümüzü volkanlara çevirerek huzursuzluğun
hatıralarından anlatayım mı? Yoksa bir milletin varlığını yokluğa devirmek isteyen karanlık günlerin hatırasın
bildireyim mi?
Evet, hatıra güzeldir, ama öz hatıramız daha kılıklı daha
yankılı daha güzeldir. Bizim unutulmaz bir hatıramız
vardır. İnsanoğlunu hayretlere bırakan uçurumlara fırlatan “hatıra” dediğiniz bizce garip bir soru değil ama, işte
o hatırayı her dem her an ve her saat hatırlıyoruz işte
o beş harften bir araya doğan kendi heyetini vücudunu
tekâmül tekvin eden küçücük bir hatıra sözcüğü hatıra-
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mız diye yazılırsa kitaplara sığmaz destanlara batmaz sandığım için şu süslü defterinizi hatırasız
bırakıyorum, bırakalım da hatıralarımızı tarihler
yazsın, günler zamanlar anlatsın aziz soydaşım.
İmza
Mehmet İzzet HATTAT
Figan
Anasından ayrı düşen çocukların figanı
14.6.1965
Ben anama hasretim yanar içimde dağı
Benimle aydın idi o öksüzün ocağı
Felek ellerde koydu benim gibi uşağı
Vah ne tatlı olurmuş anaların kucağı
Nerde anam kolların çeksin beni kemende
Avan olmuş çocuğun süt bitti mi memende?
Benim gibi yavrunun hasret gözün yumanda
Titrer ana diyerek o büzülmüş dudağı
Anam bana eş idi gül kokusu hoş idi
Dumanlıydı kafası kederle sarhoş idi
Düşüverdi dağlara haklıdır bîhuş idi
Çakal meydanı olmuş arslan yavrun yatağı
Sabah akşam ağlarım şu gurbetin döşünde
Koşuyorum durmadan yalnız senin peşinde
Kınalardım bakardım parmağımın beşin de
Ne kutlu bayram olur anaların kırağı
Avuturdum gönlümü hâlim sezersin diye
Kaybettiğin yavrun arar gezersin diye
Şu dağılmış fikrimi toplar düzersin diye
Beni körpe biçmeden süfle dehrin orağı
Koydu öğütsüz beni şu anamın firakı
Dağıttı gönlüm evin üzüntüsü merakı
Yuttum hicran şarabın ne mey gördüm ne saki
Devrilip kırılaydı şu feleğin çanağı
Çarkı dönsün feleğin büyülmedim kucunda
Hasret oldum sözüne görmeğinin gücünde
Yalnız karanlıklarda kaldım günün bicinde
Meğer ana yüzüymüş bizim evin çırağı
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Kan çanağı gözlerim baksa şehla gözüne
Ne mutlu kulaklarım doysa tatlı sözüne
İki gönül şad olur baş koyuncam dizine
Ballandırır dudağım anamın al yanağı
Girdim öksüz postunu tarihin şom yılında
Kaldım garip yurdumda çingeneler dilinde
Tarlamızı sel boğdu bülbülün de gülün de
Anın içün fışkırır gözümün kan bulağı
Aman vermez şu kader ne yavruya ne gence
Zindan etti cihanı bana herkesten önce
Memet can verme dur da ta ki anan dönünce
Kısmetse yakın olur yolun uzun ırağı
Bilmem kim olur sensiz şu kuzunun çobanı
Figan edip inliyor yer titriyor tabanı
Parmağı kanlı kurtlar sarmış bizim obanı
O şenlik yuvan olmuş felaketler konağı
Yazma Hattat kadere dayan dur bu kedere
Yakışır mı ağlamak senin gibi mert ere
Tanrı bozmaz yazısın vurulsan yerden yere
Ne anlar hikmetinden kulun küçük dimağı
İmza
Mehmet İzzet Hattat
14.6.1965
A Dost
Muhterem Azerbaycan şairi Elmas Yıldırımlara
ithaf olunmuş:
Gülşenimizi dikenler sarmış
Öter bülbülün görmedim a dost
Goncasın kanla gönlüm sıvarmış
El derdi anı dermedim a dost
Hürkmüş bağının şakrak bülbülü
Boynunu bükmüş lale sümbülü
Rengi bozarmış değişmiş dili
Yazık o yarı sormadım a dost
Al kan ağladım çöller doyunca
Yoluna serdim gül ile yonca
Ardına koştum yıllar boyunca
Al yanaklımı sarmadım ey dost
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Hicrinle beni hezar eyledin
Candan bıktırıp bezar eyledin
Gönül hanesin mezar eyledin
Yazık saçların hörmedim a dost
Ayrıldım beni yalnız bıraktın
Gönlümde derin bir iz bıraktın
Dedin gelirim sen söz bıraktın
Ayrıya gönül vermedim a dost
Eski yaramdan taze kan gelir
Sevda vurgunu yan be yan gelir
Ayrılık bana gayet dan gelir
Daldanda kanat sürmedim a dost
Gittin de beni yasta bıraktın
Ziyler yatakta hasta bıraktın
Ecel şerbetin tasta bıraktın
Siyahtan gayrı girmedim a dost
İmza
Mehmet İzzet Hattat

İtkin1 Yurt
12.1.1966
Vurulmuş kuşlar gibi dağlar gezer ağlarım
Gün karalır2 dallarda dudak büzer ağlarım
Bir gün akşam dönüşte eşim uçmuş yavrum yok
Felek yerim yurdumu etmiş mezar ağlarım
Havalanıp göklere bulutları aşarım
Şu keder deryasında yalnız yüzer ağlarım
Sorarım her bucaktan körpe öksüz yavrumu
Gezerim her diyarı döner zar zar ağlarım
Tekrar dönüp yuvama belki dönmüşler diye
Ciğerim paralanır naçar dözer ağlarım
Köşküm viran görünce derbeder çocuklarım
O hoş günler hatıra hemen sezer ağlarım
1 Kayıp, yitik
2 Kararır
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Yoktur bana teselli gülmek yasakmış meğer
Şu vahşetin içinde candan bizar ağlarım
Feryadıma gelen yok bu ayrılık bitmiyor
Kederimden konuşur ezer bezer ağlarım
Çöp yığıp yuva kursam bir ümit bekler diye
Dalım kırar fırtına daldam bozar ağlarım
Başka yaralar açma rahmet felek hâlime
Ezelden vurgun gönlüm her gün sızar ağlarım
Yaralıyım yanarım kanat kırık kol kırık
Artık tahammül yok artar azar ağlarım
Bu geniş cihan bana karanlık zindan olmuş
Bir kapısız kafeste oldum hezar ağlarım
Kurtuluş’çin çemberi kırmak dağıtmak gerek
Şu hasta vücuduma kılsam nazar ağlarım
Hattat’ın çelik gönlün keder eritti gitti
Mankır gibi kürede kaynar kızar ağlarım
Yarın da öyle dönse şu çarh bugünkü gibi
Kendi elimle ol gün türbem kazar ağlarım
Deccal planı gibi “itkin yurt” fermanında
Sabah akşam uğraşıp yazar çizer ağlarım
İmza
Mehmet İzzet Hattat
12.1.1966
Sus Ey Bülbül
“Söyle Ey Kuş” şairi üstadıma Reşit Akif Beylere ithaf
Garip yığnağıdır bahçem sen de hoş geldin ey bülbül
Şehriyarımdan haber var yoksa boş geldin ey bülbül
Ya kederden sararmışsın ya garip ya da yorgunsun
Figanından gül kızarmış yoksa vurgunsun ey bülbül
Dinliyordum arzuhâlin dün sabah öttükçe erken
Ötme artık senden efzûn dertliler varken ey bülbül
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Sen gülünden ayrılıbsın3 ben de ol ra‘na yarımdan
Bacı kardeş babadan hem diyarımdan ey bülbül
Ger kederden sararmışsın bense ateşli derdimden
Sen yuvandan ayrılıpsın ben de yurdumdan ey bülbül
Nedendir bunca ağlarsın körpe bir yavru vermişsin
Kırk şehit bir günde vermek nerde görmüşsün ey bülbül
Gönlümse divane olmuş ben de hep iş ü kârımdan
Bu halk yatmaz figanımdan komşu zarımdan ey bülbül
Kalemse derdimi yazmaz konuşmaksa dilim tutmaz
Gamım dağlarsa çekmez deryalar yutmaz ey bülbül
Şikâyet etmedim sence perişan dehre hâlimden
Vuruldum tiğ-i hasretle çıktı dalımdan ey bülbül
Al yanağın çatma kaşın değişmem ben bu dünyaya
Aşkıdır anın elimde saye sermaye ey bülbül
Öyle bir dilbere Ḥattat günde yüz defa can verse
Hiç usanmaz bu sevdadan bin cefa görse ey bülbül
Vurgun avare öksüz benim ya sensin ey bülbül
Koy aksın kan gözüm yaşı gönlümse yansın ey bülbül
İmza
Mehmet İzzet Hattat
12.10.1964
Yar ile Bahar
29.6.1969
Şakır şakır bulakların akanda
Mor benevşe pembe güller kokanda
Gök mehtabın yıldızların bakanda
Yoluna düzülen güller olaydım
Serin serin seher yeli esende
Uzun gece şafağından küsende
Andelibler nağmelerin kesende
Al yanağa değen teller olaydım
Bahar olsun yeşil halı serilsin
Irmaklarda bulanık su durulsun
3 Ayrılmışsın
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Eski sohbet rind meclisi kurulsun
Yar ile konuşan diller olaydım
Renk renk tüller dağlar örtsün başını
Diz be diz aşıklar alsın eşini
Çizerken şu Hattat hilâl kaşını
Gözüne çekilen miller olaydım
Ala gözlüm gurbet ilden dönende
İlimizde mihman olup konanda
Bağrımdaki yanan ateş sönende
Boynuna sarılan kollar olaydım
Mecnun olup izin arar çöllerde
Uzun yıllar geçer gözüm yollarda
Nasıl kıydın beni koydun ellerde
Dönerken bastığın yollar olaydım
Çektiğim dertleri yutmaz denizler
Hâlâ kan ağlar ardınca gözler
Görünce silinir koyduğun izler
Uçuşup kükreyen seller olaydım
Ufkumu aydınlat güneşim mahım
N’etmişim kabahat nedir günahım
Kavuşmak yazarken bize Allah’ım
Kaderin sazında teller olaydım
Di gel artık gönlüm evi bezensin
Açılsın gönüller neşe uzansın
Rakipler yığınağı bozulsun yansın
Payına yüz süren kollar olaydım
İmza
Mehmet İzzet Hattat
29.6.1969
Cehenneme Giden Yol
5.9.1970
Dosta ruy-ı riyayız ber vefayız ağyâra biz
Sadığız bigâneye amma rakibiz yâra biz
Sapıyoruz doğru yoldan cehennemler izine
Ulu Tanrı bir çare bul bulmuyoruz çâre biz
Deriyor çiçeklerim demet demet bigâneler
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Yazık yazık yâd bağında göz dikmişiz hâra biz
Yurtsever başın koyar canın verir toprağına
Hayıf ağyara yurttaşı satarız aşikâra biz
Yolumuzdan ilimizden dilimizden geçmeriz
Bent olursak zincirlere çekilirsek dâra biz
Şanı yüce nesli ulu kahramanlar oğluyuz
Öyle bir nesli başladık gün gide inkâra biz
Bu cihan haşre değin tazim ederken adına
Yazık yarın gireceğiz tarihe yüz kara biz
Yedikızlar Topkapılar Taşköprüler yıkıldı
Yeni yeni ayılıyoruz başlıyoruz ‘âra biz
Tutîler ah etmesin dâd etmesin bed hâlinden
Gün doğar doğmaz başlarız feryada biz zâra biz
Şu başım birdenbire ikbâlimi idbar edüp
Gül çiçekler har olur ger bakarsak gülzâra biz
Dostlara kin besleyen ‘âr eylemez artık bugün
Bir pâre kâr eylemez ger olursak bin pâre biz
Ümitvar ol cevre dayan kurtuluş birliktedir
Emer elbet şahdamarın sarılırsak mâra biz
Kahramanlık postu girme ger yiğitsen doğrudan
Çok yiğit korkak çıkar ger durursak yüz bâra biz
Sırr-ı aşkımdan dur olan ne bilir cevrim nedir
Biz bir bölük divaneyiz vakıfız esrâra biz
Gâh da Mecnunuz bağlıyız halka-i Leylamıza
Zincirle zülfün bend olmuşuğ bir şâra biz
Belki bundan çok beter cevr görür bu dil-i divânemiz
Çün tuş olduk rahm yok bir dilber-i gaddâra biz
Gizleriz Hattat gibi tâ bilmesin el derdimiz
Dözeriz bin yaraya görmemişken bir yara biz
İmza
Mehmet İzzet Hattat
5.9.1970
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Türkmen Albümünden

Kerkük 1957

Eski Tisin’den bir görünüş
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On a gray Tuesday in December, a small knot
of people bundled up against the wind gusting
from the hills above Jerusalem as they waited
for two narrow, metal doors to open. Set into
an arch in a stone facade at the bottom of steps
that lead down from a courtyard, the doors
stood flanked by small, very old stone discs
etched with eight-pointed star patterns, the
only hint that the doorway had been once one
of importance. Other than the group waiting patiently, only a faintly savory, warming
aroma hinted at the simmering, stirring and
seasoning taking place inside.
In a narrow street of Old Jerusalem, a sign
in Arabic points the way to Takiyah Khaski
Sultan, the charitable soup kitchen founded
in 1552 by the wife of Ottoman Sultan Suleiman. Below Recipients line up outside the

Written by Matthew Teller
Photographed by Mostafa
Alkharouf

Five Centuries of
Jerusalem Soup
courtyard that with the kitchen, a school and
a mosque forms the fully endowed charitable
complex.
“I think today is molokiya,” one man said,
referring to the popular soup dish of spinachlike jute mallow leaves, simmered in a broth
and ladled atop rice mixed with chunks of
meat. His companion, aged similarly somewhere either side of 60, snuffed noncommittally and stamped his feet to fend off the chill.
Like everyone in the little group, each man
carried a shopping bag that held plastic tubs
scrubbed clean of their original ice cream, olives, sheep’s cheese or other comestible.
That morning was roughly the 170,000th time
in almost 500 years that these doors would
open. But they are not doors to a restaurant.
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They open to a high, domed hall with stainless steel counters and, behind them, hot vats
of soup and stew that is given away daily to
those who visit. For this is probably the oldest
continuously working charitable soup kitchen
in the world: Khaski Sultan Imaret.
The namesake is a key to its story and its
founding patron, a woman who never herself
passed through its doors. European history remembers her as Roxolana, but that was just a
nickname derived from the place of her birth
in around 1502: Ruthenia, known today as
Ukraine. At that time the power of the Ottoman dynasty was expanding and, like Mamluk
sultans before them, the Ottomans relied on
slave networks to supply the centers of their
empire with human resources from its peripheries, chiefly East and Central Africa, the coast
of North Africa and parts of Eastern Europe.
Having been brought to Istanbul, Hurrem
Sultan was purchased by Hafsa, a wife of Ottoman Sultan Selim I, as a gift for her son
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Suleiman, then in his early 20s. When Suleiman soon afterward acceded to the throne, he
broke with royal tradition and declared Hurrem Sultan his one and formal wife. As such,
she was granted the imperial title Khaski Hurrem Sultan, which translates roughly, “Sultan’s
Own Joy.”
Courtesy Discover Islamic Art / Museum
With No Frontiers
Above These pages open a deed of trust issued
by Ottoman Sultan Suleiman, below right, for
the waqf, or pious foundation, that included
a madrasah, or school, the soup kitchen and
more. The 49-page document details the
buildings, the terms of their operation and
maintenance, as well as the sources of revenue
that would fund its charitable services. The
deed placed the waqf under the patronage of
the sultan’s wife, Haseki Hurrem Sultan, below left, who Europeans often called Roxolana
in reference to her Slavic heritage in what is
now Ukraine.
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وال لعاناً ولم أسمع منه طوال حياتي أية
تهجمات كالمية حتى على الذين يستحقون
ذلك ..
 كان صابراً  ،شجاعاً  ،مؤمناً ،له روحتصوف ،ذواقاً للكلمة الجميلة ،أباً رائعاً
ألسرته  ،وصديقاً رائعاً لمحبيه ...
 عانى في حياته من مرض في قلبه الكبير ..هذا القلب المفعم بحب الله ونبيه وأوليائه
والصالحين  ..المملوء بعشق وطنه وترابه
وأهله .وهنا البد من أن أذكر عن الذين
مدوا له يد العون لتكاليف عالج مرضه
وهو العالمة الكبير الراحل البروفيسور
الدكتور إحسان الدوغرمجي في تركيا الذي
تحمل نفقات مكوثه في المستشفى وإجراء
العمليات القلبية الالزمة له ..
والدوغرمجي من أبناء أربيل البررة هاجر
إلى تركيا في بداية الخمسينيات وأسس في
تركيا كياناً وصرحاً علمياً كبيراً وأسس جامعة
بلكنت الشهيرة وكانت له مساهمات مهمة جداً
في إغاثة النازحين في أحداث التسعينيات
سواء في أربيل أو كركوك وبإشراف مباشر
من ممثله باإلقليم األخ المهندس نافع رستم
الخفاف ..
وكذلك البد من القول بأن الوسيلة والسبب
في تبني الدكتور الدوغرمجي لتكاليف عالج
المرحوم هو المهندس القدير واالنسان النجيب
األستاذ نافع رستم الخفاف الذي هو األخر كان
عوناً للمرحوم بعد رحيل الدوغرمجي وبعلمي
المباشر ...
وال أحد غيرهما ساهم في عالج قلب الراحل
أو ساهم في تكاليف طبع تأليفاته  ..فلهما جزيل
الشكر والثناء منا ولهما األجر والثواب عند
الله الرحمن الرحيم.
 وكان على المرحوم دائماً سيما الحزن وهوسيماء كل ذي فكر متأمل ومثل هذا الحزن
والتأمل والتفكر هو عبادة وخشوع وليس
مال فقده أو طمع لمنصب أراده
حزناً على ٍ
..

الراحل األستاذ شيرزاد شيخ محمد وفي يمينه كاتب المقال عثمان المفتي
صورة تذكارية ألتقطت في داره بداية سنة 2021 /

 رحم الله عزيزنا الراحل األستاذ شيرزادشيخ محمد فهو األن مع األبرار في عليين
...
نعم هو األن مع الذين كتب عنهم مثل
األولياء كل من صاحب ضريح شيخ الله
وصاحب ضريح شيخي چولي والنبي
عزير حيث مقامه في أربيل  ..والشهداء
واألولياء والصالحين في مقابر المدينة ..
وما أكثرهم .
ً
ً
 وبفقده فقدت أربيل أبنا بارا من أبنائها ...واُضيف اِسمه في سجل الخالدين الذين
يحبون الله ورسوله والذين ال يُذكرون
على األلسن إال بالمديح والثناء والطيب.
 وصدق فيه قول الشاعر :ُ
			
حديث بعده
إنما المرء
َف ُكن حديثاً حسناً لمن روى
 نعم  ...نعم  ...إن الراحل األستاذ شيرزادً
حسن لمن روى ..
شيخ محمد هو حديث
والحمد لله ً
أوال وأخيراً  ....والسالم
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والباحث َس َّخ َر حياته وجهده وإمكانياته ووقته
وداره وكيانه لنبش التاريخ وتوثيق حياة وأثار
الراحلين وبعثهم من جديد .
ويمكن أن نجمل سيرته الحياتية كما يلي :
ُ
 ولد سنة  1954في أربيل  -بخالف ما كتبفي مصادر أخرى بأنه من مواليد 1956
وقد أستقيت معلوماتي مباشرة من أبنه
المحروس مصطفى شيرزاد.
 كمل مراحل دراسته الثالث في أربيل فيمدرسة إبتدائية خبات ومتوسطة صالح
الدين وثانوية أربيل .
ثم أكمل الدراسة الجامعية في كلية التربية
جامعة الموصل  /قسم الكيمياء سنة
 ،1981وعُ ين مدرساً على مالك مدير
تربية أربيل في مختلف المدارس حتى
اُحيل على التقاعد بعد أن وصل إلى مرحلة
دائرة التفتيش في التعليم ...
 خالل فترة وظيفته وما بعدها لم يكف عنالتأليفات والتحقيقات.
 وافاه األجل مساء يوم  21/11/2021وفاةًفجائية بعد ما كان يتجاذب أطراف الحديث
مع جلسائه .
 من مؤلفاته المطبوعة : -1األثار الدينية في أربيل 2002 -م .
 -2المقابر والمزارات واألضرحة في أربيل -
. 2012
 -3المولد النبوي الشريف  /مطبعة شهاب /
أربيل . 2012 /
 -4نهن ه سیوگسي (حب األم) رباعيات باللغة
التركمانية /اربيل . 2019
 -5ترجمة المولد النبوي من الكردية إلى
العربية من تأليف األديبة الراحلة زينب
خان وسبقت اإلشارة إليها ....
 كان المرحوم من أصدقائي ويجمعنا القلموالتاريخ األجتماعي المشترك والثقافة
والتربية الموروثة األصيلة لكل أبناء أربيل
...
كان رحمة الله هادئ الطبع ،دمث
األخالق ،رصين الكلمة ،عالي األدب،
دقيق العبارة في الكالم ،ولم يكن سباباً
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الشاعر والكاتب والمؤرخ والموثق األربيلي
﴿نـَـجــْ ٌم أفـَ ْ
ــل﴾

رحل الجميعُ عن الديار ولم يكن
في المنتدى من أشتكيه ويكتُ ُم
فأسـمع ندائي مـن غيابـتـك التي
فيهـا الحيــاة فأنــت منها أعل ُم
ُ
خاطبت المتنبي في كتابي (رسالة
بهذه األبيات
إلى المتنبي).
وهي قصيدة من مائة بيت بهذا النمط ....
وال أدري أي ال وعي جعلني أكتب هذين
البيتين في مقدمة مقالي عن هذا الكاتب الراحل
االستاذ شيرزاد شيخ محمد ،فبرحيله مباشر ًة
ظهر فراغ في الساحة التوثيقية والتاريخية
لتراث أربيل.
علماً أنه ظهرت عدة كتب عالية المستوى ألقالم
رفيعة تماماً عن تاريخ مدينتنا أربيل رديفاً

عثمان المفتي

شيرزاد شيخ محمد ( )2021-1954م
القطار الذهبي الذي يحمل أصحاب األقالم
وذوي الفكر والفلسفة والبحوث والتوثيقات،
وهي أعمال شاقة جداً ولكنها إلهامية وربانية .
ُ
فالكتاب والشعراء والفالسفة والفنانون
والرسامون والنحاتون وأولي المواهب هم
نخبة البشرية ،ويليهم العلماء في علوم الفيزياء
أو الرياضيات أو الكيمياء أو الفضاء أو غيرهم
...
ومن ثم يأتي بقية البشر  ...وهذا التوزيع
والتصنيف ليس من عندي لكنه من قبل الدوائر
الدراسية الرصينة في العالم ،وهو مقياس
معتبر من المختبرات واألكاديميات العالمية.
 -شيرزاد شيخ محمد الكاتب والشاعر

لما كتبه من قبل أستاذنا الكبير الدكتور
البروفيسور محسن محمد حسين وهو عالم
كبير تفتخر به مدينتنا وكتابان صدرا هذه السنة
من تأليف أستاذ األجيال البروفيسور الدكتور
حسام داود خضر األربيلي (وهو أيضاً عالم
كبير تفتخر به مدينتنا وكان أستاذي في
األعدادية) ،وهما كتاب (أربيل تحت األنظار)
وكتاب أخر تحت الطبع عن السلطان مظفر
الدين كوكبوري .وال يمكن أن ننسى شيخ
المؤرخين األستاذ الراحل زبير بالل إسماعيل
وأخرين حتماً ،ولهم جميعاً الود واالحترام ....
 المهم فأن الراحل األستاذ شيرزاد شيخ محمدهو في هذا القطار ...
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زاهد البياتي

قنديل “ قادراشلق “ مطفأ في القسم
الداخلي للطلبة التركمان ،فمن يعيد
توهجه من جديد ؟
لعل من أروع ثمرات نادي االخاء التركماني
مع بدايات تأسيسه حتى سبعينيات القرن
الماضي هو احتواء الشباب التركمان باعتبارهم
عماد الحاضر وقوة المستقبل ،وذلك من خالل
احتضانهم ودعمهم بتوفير السكن لهم بتأسيس
“ القسم الداخلي للطلبة التركمان “ في بغداد
بهدف مساعدتهم على تجاوز المرحلة الجامعية
بنجاح .وقد ساهم ونجح هذا القسم بتخريج عدد
من األكاديميين والقضاة واألطباء والمهندسين
والشعراء والفنانين والرياضيين والمدرسين
واالداريين واالقتصاديين.
موضوع في غاية األهمية والدراسة ولكنه لم
يحظ بالبحث والمراجعة من قبل باحثينا وكتابنا
لألسف الشديد.
كانت بناية القسم الداخلي الملحقة بالنادي في
العيواضية ،عبارة عن بيت شبابي طالبي يليق
بلقب (قارداشلق) و يضم زهرة من كل مدينة او
قصبة او قرية تركمانية كأنهم باقة من الزهور
البرية التي جمعت من براري ووديان وحقول
وحدائق توركمن ايلي بعناية بالغة .وتحوّل هذا
القسم الى مصهر اندماج لتبادل الثقافات وتقريب
المسافات وكبح العصبيات والتعاون على تجاوز
التحديات وتكافل المصروفات وتقاسم اللقمات (
دوز -اكمك) .حالة فريدة من االندماج األخوي،
وما زالت آثار الصالت والصداقات التي نشأت
آنذاك متواصلة بين زمالء القسم رغم اختالف
اختصاصاتهم وتنوع مناطقهم وجغرافية وظائفهم.
هذا البيت الطالبي الجميل لم يلتئم من فراغ وانما
كانت هناك رعاية ابوية صافية ودافية من قبل
رئيس واعضاء الهيئة اإلدارية في ذلك الزمان
الذين كانوا يدركون أهمية الشباب ويعملون
بوعي متقدم ما دفعهم الى تكليف شخصيات
اكاديمية وتربوية لإلشراف على القسم الداخلي
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مثل الشهيد الدكتور رضا دميرجي في فترة من
الفترات.
بالمقابل كان الطلبة (األبناء الشباب) في غاية
االلتزام واالحترام امام (اآلباء الكبار) في معادلة
تربوية واخالقية قل نظيرها في المشهد التركماني،
ليس هذا فحسب وانما كان النادي في قمة النشاط
والحيوية بفضل الروح الشبابية التي كانت تبث
الحياة في كل ركن من اركان النادي على الرغم
من الضغوط السياسية االستبدادية الصارمة،
اذ كانت الهيئة اإلدارية تخطط وتقر النشاطات
االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية (السفرة
الربيعية للعوائل التركمانية – معارض الرسم
والخط – امسيات شعرية – حفلة تعارف الطلبة –
الحفلة السنوية  ..الخ) .كان طلبة القسم الداخلي هم
من يقوم بتهيئة هذه الفعاليات تطوعا وبكل رحابة
صدر .حالة افتقدناها في األعوام األخيرة على
الرغم من زوال كابوس الحكم االستبدادي ووجود
وقفين بدل وقف واحد وجبهة تركمانية واكثر من
عشرة أحزاب سياسية والعشرات من المرشحين
الى مجلس النواب إضافة الى المئات من خريجي
هذا البيت الذي آواهم واسكنهم وساعد في اكمال
تعليمهم الجامعي وهم مدينون اليه.
ومما حفزني على نبش ذكرياتي وكتابة هذا
الموضوع في الواقع ،هو اتصال أحد األصدقاء
من خارج العاصمة طالبا مساعدته في التوسط
لقبول نجله في القسم الداخلي للنادي.
وعندما استفسرت من احد أعضاء إدارة النادي
باألمس ،اخبرني بان القسم الداخلي معلق ومغلق منذ
سنوات بسبب عدم ّ
توفر اإلمكانيات المادية للنادي !!!
ترى من سيعيد الحياة الى البيت الطالبي كي
يتوهج قنديل (قارداشلق ) من جديد ولينطلق
بشبابنا نحو فضاءات المستقبل الجميل؟
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االحرار من العسكريين المتواجدين في معسكر
كركوك ،والموقف داخل الفرقة الثانية ووحداتها،
متطرقا الى الموقف في منطقة آبار النفط في
كركوك والى الموقف اجماال في كركوك ،ثم
يتحدث عن وفد التركمان المشارك في مسيرة
بغداد بمناسبة الذكرى االولى لثورة تموز،
والمشاعر التي انتاب المشاركين في المسيرة
بعد تلقيهم احداث مجزرة كركوك في تموز عام
.1959
ويخصص الباحث مقاال عن اول تفجير النابيب
النفط في كركوك عام  1962وعالقة التفجير
بقضية مطالبة العراق بالكويت ومحاكمة المتهمين
واالحكام التي صدرت بحقهم ،والظروف التي
مرت بمدينة كركوك في صباح يوم  14رمضان
عام  ،1963ومشاهداته لالحداث التي وقعت هذا
اليوم في المدينة.
ويتحدث الكاتب القدير (حسين سوزلو) عن
مصفى كركوك وتاثير القوى السياسية المشاركة
في العملية السياسية بعد عام  ، 2003في عدم
انجاز هذا المشروع ،ثم يعرج الى موضوع
البترودوالر وحكومة كركوك المحلية ،وضرورة
تفعيل هذا الموضوع وتنفيذ القرار الصادر بهذا
الشأن ،واوجه الصرف ومشاكل البيئة والصحة
التي تعاني منها مدينة كركوك.
ويتابع الباحث احداث ثورة تلعفر التي مهدت
لثورة العشرين وتفاصيل هذه الثورة في المدينة
ومشاركة التركمان فيها ،واالحداث التي عصفت
بالعراق في حركة رشيد عالي الكيالني عام
 1941وتعيين وصي جديد على العرش ومعركة
الحبانية والموقف في توركمن ايلي وانتقال
الحكومة الى كركوك ثم اعالن الهدنة ومحاكمة
القائمين بالحركة .
وفي مجال االعالم كتب الباحث مقاال عن
موقع (ويكيليكس) ومؤسسها ونشأة هذا الموقع
وتطوره واالنعكاسات االقليمية للمسلسالت
التركية وتاثيرها على المشاهد العربي للقنوات
التي عرضت فيها هذه المسلسالت واسباب
اقبال المشاهد العربي على متابعتها ،ويلقي نظرة

على الصحافة التركمانية في المنفى والكتابة
باسماء مستعارة والدوافع الخفية الخفاء االسم
الحقيقي للكاتب ،ويكتب عن ظروف اصدار
جريدة (زوراء) وضرورة انشاء مركز للدراسات
التركمانية مبينا اهداف المركز وهيكليته ومهامه.
وفي ميدان القانون يلقي الباحث نظرات على
قانون النفط مبديا مجموعة من المالحظات
القيمة على مشروع القانون ،كما يق ّدم جملة من
المقترحات بشان مشروع قانون حقوق التركمان،
مع نظرة تاريخية لقانون اللغات المحلية ،ويعلق
على المادة(  )24من قانون مجالس المحافظات.
كما خصص الكاتب الفاضل صفحات اللقاء
نظرات على كتب لها عالقة باالدب التركي في
العراق ونشره ويبدي مالحظات على كتاب
ّ
ويعقب ويختار
المرشد الى صحافة كركوك،
صفحات من كتب ومذكرات نشرت في فترات
سابقة ومنها ابراهيم الداقوقي بقلمه وتحقيق
االماني عن سيرة حياة نمير امين قيردار وسفرة
الى كركوك من كتاب الدكتورة سانحة امين زكي
(ذكريات طبيبة عراقية)
ويقرأ في كتاب (طوز خورماتو والتصدي
للعواصف) ويعقب بمجموعة من المالحظات
عليه ،وحول تاريخ المطبوعات في كركوك،
يعرفنا الكاتب بنشرة اصدرتها متوسطة البنات في
كركوك ،ثم يقدم معلومات مفيدة عن مدينة خانقين
سنة  .1816وفي مجال الشخصيات المعروفة
يقدم الباحث معلومات قيمة عن الجوانب الخفية
في حياة عبد الكريم قاسم ومحمد امين عصري
وفتاح باشا وابنائه ،بناة الصناعة العراقية ،وسيرة
حياة حكمت سليمان اول وآخر رئيس وزراء
تركماني.
ويخصص بعض الصفحات للحديث عن الدورة
المركزية للغة التركمانية عام  ، 1971كما يتحدث
عن جمهورية اذربيجان الديمقراطية في ايران
عام  . 1945وينهي الكاتب كتابه القيم بالكتابة عن
(لمن نعطي صوتنا) وضرورة مشاركة التركمان
في االنتخابات بغية المساهمة لنيل حقوقنا القومية.
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هذا المعجم ،الذي يخلد جهود المفكرين والمبدعين
التركمان ،فاالمم تتباهى بهم .فالحضارة االنسانية
تقوم على بنات افكار وخواطر المفكرين
والمبدعين في شتى مناحي الفكر ،ويقاس تطور
اي مجتمع بمدى اهتمامه بابنائه من هذه الفئة
وتشجيعهم وتعريفهم وتهيئة الوسائل المادية
والمعنوية واالدبية والقانونية للحفاظ على العقول
الخالقة المنتجة واستثمارها في بناء الوطن.

النظر الى هذه المدينة ،وبداية لتغيير خطير في
ديمغرافية المدينة التركمانية ،وحدوث سلسلة من
الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق ابناء هذه
المدينة ،بداية من مجزرة كاور باغي والتياريين
ومجزرة كركوك عام ،1959و استهدفت هذه
المجازر اهالي كركوك التركمان ،ثم حدثت
سلسلة من الجرائم المرتكبة ضدهم لمحو وجودهم
وتحويلهم الى اقلية في عقر دارهم.

والشك ان اعداد المعاجم من االمور الشاقة
والمتعبة لمع ّديها،خاصة في مجتمعاتنا ،لصعوبة
الوصول الى المعلومات الدقيقة عن عنوان النتاج
الفكري وسنة نشره والجهة الناشرة ومكان النشر
وعدد الصفحات وتاريخ تولد المؤلف وتاريخ
وفاته ،ومن ثم وجب ان يمد الجميع يد العون
والمساعدة للمعد الستكمال المعلومات الواردة في
المعجم لتالفي النواقص الى ادنى حد.

وكانت قصة انفجار البئر االول في كركوك ،اول
مقال ضمن مجموعة من المقاالت االجتماعية
والثقافية التي دبجها يراع الباحث المجتهد(حسين
سوزلو) .وضمت هذه المقاالت التي نشرت في
مطبوعات تركمانية في فترات متفاوتة في كتاب
صدر في كركوك في طباعة انيقة عن دار آوجي
للطباعة والنشر ،واحتوى الكتاب على  )270من
القطع المتوسط.

ويشكل هذا المعجم عالمة بارزة في تاريخ
التركمان ،حيث دوّن المعجم باجزائه الثالثة مع
المستدرك النتاج الفكري للشعب التركماني في
العراق ،للمدة من  1730ـ لغاية  ،2019وهي
مدة طويلة دون شك ،ونأمل ان يستمر الباحث
الفاضل في جهده ومتابعة المؤلفات التي تصدر
بعد صدور هذه الطبعة .وكلنا امل بان يعاد طبع
المعجم في مجلدين اثنين او ثالثة بعد اضافة
المستدرك وتخصيص الجزء االول لالسماء( أ
ـ ظ ) والجزء الثاني لالسماء(ع ـ ي) وطبع
المعجم طباعة انيقة على غرار الجزء الثالث.

ركز الباحث على دور نواب كركوك التركمان في
المجلس النيابي العراقي ،متحدثا عن االنتخابات
النيابية في لواء (محافظة) كركوك منذ الثاني من
شهر آب من عام  1924والتمثيل العددي لنواب
كركوك والدورات االنتخابية واسماء النواب
التركمان في هذه الدورات والجهود التي بذلوها
في سبيل ايصال صوت التركمان الى مجلس
النواب والمقترحات المقدمة منهم بهدف تطوير
المدينة وتقدمها بالمشاريع والقضايا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي اثاروها اثناء
انعقاد جلسات المجلس ،والتي لها عالقة بتطوير
المدينة وضواحيها.

()2
اني الموقع اعاله(مقاالت ثقافية)
في صباح اليوم الرابع عشر من شهر تشرين
االول من عام  1927وصلت برقية من كركوك
الى مدير مكتب شركة النفط في بغداد مفادها (..
ان النفط قد تفجر في بابا كركر فجأة وبدون سابق
انذار في الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم وان
البئر ينتج ( )30الف برميل في اليوم )..وهذا كان
ايذانا بتحول جذري في تاريخ كركوك ،المدينة
المظلومة التي ادى هذا الحدث الى تغيير مسيرة
حياتها جذريا ،واصبح هذا النفط المتدفق كابوسا
خيم على حياة المدينة وما حولها ،ومنطلقا اللفات
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ونرى ان هذا الموضوع يستحق االهتمام والتركيز
عليه من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في اعداد
رسائلهم واطروحاتهم ،خدمة للشعب التركماني
في العراق ،ولتبصير الشباب التركماني بما قدمه
االباء واالجداد لهذه المدينة العراقية التي عانت
كثيرا من االهمال والتهميش ،خالل مراحل
مختلفة.
يتطرق الباحث في مقال بعنوان (يوم  14تموز
 1958في كركوك) الى االحداث التي مرت
بالمدينة قبل هذا التاريخ ،وتنظيمات الضباط
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قرأت لكم

يوما بعد آخر يثبت الشعب التركماني في العراق
بانه من المساهمين المجدين في حضارة وادي
الرافدين ،فقد ساهم االجداد واآلباء في اقامة دعائم
هذه الحضارة على مختلف اختصاصاتهم وتنوع
مواهبهم وتعدد قابلياتهم .واليوم في هذا العصر،
يواصل االبناء تقديم مساهماتهم وامكانياتهم في
وضع لبنات اساسية في تلك الحضارة ،ويرسمون
معالم بارزة وواضحة في صورة العراق المعاصر.
علي هذه االفكار وتلك الخواطر وانا
وقد انثالت ّ
اتصفح صفحات معجم المؤلفين التركمان الذين
نشرت نتاجاتهم الفكرية خالل السنوات (2015
ـ )2019والذي قام الباحث المبدع االستاذ(حسين
سوزلو) باعداده ،وقد صدر هذا المعجم عن مكتبة
امين في كركوك في حلة قشيبة وتجليد فاخر،
عام ، 2021ويقع المعجم في ( )262ويضاف
الى هذه النتاجات ،المستدرك على الجزئين
االول والثاني من معجم المؤلفين التركمان .ويقع
المستدرك في ( )475صفحة ،وقد سبق ان قدمنا
تعريفا بهما نشر في العدد ( )74لسنة ()2017
من مجلة قارداشاق الصادرة عن وقف كركوك
في استانبول ،وورد في هذا التعريف (صدر في
السنوات االخيرة معجم المؤلفين التركمان ،وهو
من اعداد الباحث حسين سوزلو ،وطبع المعجم في
شركة فضولي للطباعة والنشر بمدينة كركوك،
وذلك في جزئين ،حيث صدر الجزء االول عام
 )371(2013صفحة .اما الجزء الثاني ،فصدر
عام  )458(2015صفحة مع المستدرك على
الجزء االول من المعجم ( )108صفحة ،ويضم
الجزء االول اسماء المؤلفين التركمان الذين لهم
آثار مطبوعة ،سواء اكان الطبع في المطبعة أم
بالرونيو وفي جميع المواضيع وبأية لغة كانت
وفي أية مدينة طبعت خالل المدة الممتدة من عام
 2003 -1730ورتبت االسماء حسب الحروف
االبجدية مع ذكر لقب المؤلف الديني أو العسكري
أو المنصب المدني ومحل الوالدة وتاريخها وسنة

اوميد يشار

()1
معجم المؤلفين التركمان
( 2015ـ )2019
الوفاة في حالة وفاته ،وعدد صفحات المطبوع.
واليوم يواصل الباحث المعجمي المجد (حسين
سوزلو) جهده في متابعة النتاج الذهي للمؤلفين
التركمان خالل السنوات ( 2015ـ )2019وتم
ترتيب اسماء المؤلفين حسب الحروف الهجائية،
وبلغ عددهم( )231مؤلف.
ويالحظ مدى التنوع في هذه النتاجات ،فمن
شعر وادب وقصة وخواطر ادبية الى الهندسة
والتاريخ والتراث والتربية والتعليم والدين
والسيرة الذاتية والسياسة والقانون والموسوعات
والدبلوماسية والفيزياء وتقنيات
والمعاجم
التبريد والتكييف وترجمة الكتب المدرسية
وتاريخ الجوامع والمساجد والوثائق والموسيقى
والصحافة والزراعة وعلوم الحياة والرياضيات
والكيمياء.
وبعد نشر الجزئين االول والثاني من هذا المعجم
وردت مالحظات واضافات ومعلومات جديدة
عن المؤلفين ونتاجاتهم ،فقد اعد الباحث الفاضل،
مستدركا ،وضم هذا المستدرك معلومات عن
( )688مؤلف) وتتعلق هذه المعلومات باسماء من
لم يرد اسمه او عنوان مؤلفه او تاريخ ميالده
او تاريخ وفاته ،وهي معلومات واضافات اغنت
المعجم.
ومع كل هذه الجهود المضنية والمتواصلة للباحث
(حسين سوزلو) وتعهده برعاية معجمه عن
المؤلفين النركمان وحرصه على مواصلة تجديد
المعلومات الواردة في المعجم والحصول على
اكبر عدد ممكن من المعلومات الببليوغرافيا عن
المؤلفين التركمان ،فإنه ومع ذلك يبقى ان يمد
كل من له معلومات او اضافات او تنقيحات او
االشارة الى االخطاء الطباعية على من يتصفح
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غير اننا – نحن طلبة الصف – لم نكتف
بذلك ،بل عمدنا الى ترك المدرسة بالكامل
وتوجهنا الى البراري خارج مدينة كركوك
لنتظاهر هناك ضد مدرس اللغة اإلنكليزية
عزيز صبور! واستغرق تواجدنا في خارج
البلدة اكثر من اربع او خمس ساعات كان
الزمالء يهتفون خاللها بهتافات معادية
للمدرس دون ان يسمعنا أحد لكوننا في
منطقة غير مأهولة وخالية من اي انسان!
ثم انشغل الزمالء بالغناء ّ والتصفيق
وانشاد األغاني والبستات التركمانية ،الى
ان بحّ صوتنا واصابنا الملل واإلعياء،
فرجعنا الى المدرسة وكأن شيئا لم يحدث.
غير ان ادارة المدرسة لم تكن على نفس
الرأي ،فقد اعتبرت تصرف الطالب خرقا
لإلنضباط وتحديا إلدارة المدرسة لتركهم
المدرسة بصورة جماعية بتاريخ  13كانون
الثاني لعام  .1949وربما خمّنت اإلدارة
ان وراء ذلك دوافع سياسية! وهكذا تم
سوق جميع طالب الصف البالغ عددهم
 22طالبا  3الى لجنة االنضباط وتم توجيه
عقوبة التكدير العلني وخصم ( )15درجة
من السلوك الى جميع الطلبة المشاركين
في اإلضراب مع توجيه كتاب الى اولياء
أمور الطلبة متضمنا الطلب منهم العمل
على «تقويم» سلوك ابنائهم ولزوم
حضورهم الى ادارة المدرسة شخصيا
لتقديم تعهد خطي عن حسن سيرة ولدهم
باطاعتهم االنظمة المدرسية في المستقبل»
4 .وعاد االستاذ عزيز صبور الى تدريسنا
مادة اللغة االنكليزية وكأن شيئا لم يحدث
ال من قبله وال من قبلنا! وانتهت هذه
 -3كان طالب الصف يتألف من  19طالبا تركمانيا وطالبا
واحدا كرديا وطالبين يهوديين.

 -4ال أزال محتفظا بالنسخة األصلية من كتاب مديرية ثانوية كركوك
المرقم  19والمؤرخ  1949 /1 /13المتضمن قرار مجلس
االنضباط  ،مع نسخة منه الى أولياء أمور الطلبة للحضور
وتقديم التعهد الخطي المبحوث عنه أعاله ،وأسماء  22طالبا تمت
معاقبتهم على نحو ما ورد أعاله.

59

الحركة الطالبية المرتجلة بالفشل الذريع
الذي صاحبه االحراج امام العائلة وسماع
التقريع منها!

والطريف انني قرأت تعليقا على حادثة
اإلضراب هذه حرره الكاتب والصحفي عبد
األميرالمجر في احد المواقع األلكترونية
بتاريخ  23اغسطس من عام  2013وبعنوان
(في السياسة وما حولها  :التظاهرات ...
بين غياب األستراتيجية والبحث عن أدوار)
 ،ويقول فيه الكاتب ما خالصتهَ ( :يروي
الصحفي العراقي التركماني الرائد ،حبيب
الهرمزي حكاية طريفة عن تظاهرة للطلبة
التركمان في كركوك في العهد الملكي،
وانهم ،اي الطلبة التركمان ،بقوا هناك اكثر
من اربع ساعات ،يهتفون ضد المدرس دون
ان يسمعهم ّ احد ،ثم انشغلوا بعد ذلك بالغناء
واألناشيد والتصفيق الى ان بحت اصواتهم
واصابهم الملل وعادوا الى المدرسة او الى
بيوتهم وكأن شيئا لم يكن !! .الحكاية على
طرافتها ،تنطوي على بعد تعبيري مزدوج،
يمكن قراءته بعيدا عن اهداف التظاهرة
نفسها ،اي قراءة الحمولة الوجدانية للطلبة
وكيفية تصريفها ،بعد ان ضاقت بهم السبل
وهم يبحثون عمن يحقق لهم مطاليبهم ،وهي
تصلح ان تكون مقاربة لما نراه اليوم في
تظاهرات بعض الشباب ضد الحكومة ،وهم
بذلك يشبهون الطلبة التركمان في تظاهرتهم
المشار اليها ،بعد ان ضاقت بهم السبل،
ولم يسمع طلبهم احد في المدرسة ،والذين
استفرغوا حمولتهم العاطفية في براري
كركوك ،وعادوا الى المدرسة ،بعد ان
أعياهم الهتاف والغناء ،من دون ان يسمعهم
أحد)!
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مثل ذلك في الماضي القريب او البعيد.
وعندما وصلت المسيرة نقطة الصفر من
السوق جوبهنا بثلة كبيرة من افراد الشرطة
المسلحين بالهراوات الخشبية التي تسمى
في العراق ”الدونكي“ ويترأسهم ضباط
شرطة ومدير شرطة كركوك ،حيث كانوا
يسدون الطريق عند ميدان الغالل .والظاهر
ان الحكومة كانت مهتمة كثيرا بأمر هذه
المظاهرة ،فقد كان متصرف كركوك
حاضرا شخصيا لمراقبة كيفية تفريق هذه
ّ
الطالب
المظاهرة الطالبية البريئة .واهتاج
واألهالي لدى رؤيتهم قوات الشرطة التي
تسد الطريق ،وبدأت الهتافات لصالح
المرشحين التركمان
وجّ ه مدير الشرطة كالمه الى المتظاهرين
طالبا منهم التفرق وانهاء المظاهرة بسالم،
واال فانهم سيجابهون بالقوة والعنف .وازاء
اصرار الطالب في الصفوف األولى من
المظاهرة على االستمرار في التقدم ،صرخ
مدير الشرطة قائال :سأعد من واحد الى
ثالثة ،فان لم تتفرقوا سيتم تفريقكم بالقوة.
وقد سمعت شخصيا هذا التهديد ،حيث اني
كنت في الصف الرابع او الخامس من
صفوف المظاهرة .وصرخ مدير الشرطة
 :واحد  ...اثنان ...ثالثة .وما هي اال
لحظات حتى بدأت الهراوات بعدها تنهال
على الصفوف األولى من المظاهرة التي
جرح فيها من نال نصيبه من الهراوات
بجروح بليغة ووقع البعض على األرض،
وتراجع الجمع مهروال نحو الخلف .ونال
الطالب عوني بالل الذي كان في المقدمة
يحاول التقاط صور للمظاهرة بكاميرا
يحملها في يديه ،نال اعنف الضربات،
وقامت الشرطة بكسر الكاميرا بالهراوات،
واضطر المتظاهرون ازاء هذا العنف الى
التفرق .واذكر انني وقعت على اآلرض

بسبب التدافع واالزدحام الشديد وانشق
بنطلوني من الركبة ،واخفيت السبب عن
أهلي خوفا من غضبهم!.
وبغض النظر عن دوافع المظاهرة ومن
كان مدبروها ومنظموها ومنفذوها ،فقد
احدث معاملة الطالب الشباب بهذه الصورة
من العنف والقسوة رد فعل عنيف واستياء
كبير لدى اهالي المدينة ،وكان ذلك مدعاة
لترضيتهم من قبل السلطات في بغداد
والتي قامت بتعيين أحد رجاالت التركمان
رئيسا لبلدية كركوك وهو المرحوم (شامل
اليعقوبي).
اضراب الطلبة ضد مدرس اللغة األنكليزية!
كان االستاذ «عزيز صبّور» يقوم بتدريس
مادة اللغة االنكليزية لصفنا عندما كنا
طالبا في الصف الرابع األدبي من ثانوية
كركوك عام  .1949وكان مدرسنا هذا دمث
األخالق ،متواضعا ،وشديد الحرص على
استفادة طالبه من الدرس .غير ان الطالب
لم يكونوا راضين عن تدريسه مطلقا .وكان
للطالب مطلب آخر من اإلدارة ،وهو فتح
شعبة ثانية للصف بسبب كثرة عدد االطالب
وازدحام الصف بما ال يدع مجاال لفهم
واستيعاب الدروس .واشتكى الطالب مرات
عديدة الى مدير المدرسة الذي كان االستاذ
(حسين سعيد) على ما أتذكر .غير ان
اإلدارة لم تستطع تلبية رغبة الطالب لعدم
وجود مدرس آخر يمكن ان ّ محل االستاذ
عزيز صبور ،مثلما كان يتعذر تخصيص
صف آخر ومدرسين للشعبة التي كنا نطالب
بفتحها.
وفي اليوم الثالث عشر من كانون الثاني/
يناير من ذلك العام ،قرر الطالب اإلضراب
وعدم دخول حصة اللغة اإلنكليزية اطالقا.
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من ذكريات الماضي الجميل

الحلقة األولى
تظاهرة طالبية في عام 1947
كنت آنذاك في الرابعة عشرة من عمري،
وكنت طالبا في الصف الثاني المتوسط
بالمدرسة الثانوية الوحيدة التي كانت
موجودة انذاك في مدينتي كركوك ،1وكان
جل الطالب من التركمان من اهالي كركوك
والمناطق التركمانية المجاورة لها ،ولم يكن
هناك اال عدد قليل من الطالب العرب او
الكرد قد ال يزيدون على عدد اصابع اليدين.
وفي احد ايام الربيع من ذلك العام اخبرني
من هم اكبر مني في العمر من الطالب
بوجوب االلتحاق بركب من طالب المدرسة
سيقومون بتنظيم مظاهرة ستبدأ من مقبرة
المصلى في الصوب القديم من مدينة كركوك
وستتجه الى الصوب الجديد من المدينة
مرورا بالسوق الكبير .والحق انني كنت
وجال من هذا الحادث وما سيصاحبه او ما
سينتج عنه ،فلم نكن انذاك قد سمعنا بحدوث
مظاهرة لطلب حق ما من السلطات .غير
انني اطعت رأي من يكبرونني في العمر
من الطالب وتبعتهم الى حيث يحتشد الجميع
قرب مقبرة المصلى .وعلمت هنالك ان
المظاهرة ّ
تنظم لتأييد ترشيح االستاذ عزيز
سامي وعدد آخر من المرشحين التركمان
لعضوية مجلس النواب.
 -1كانت هذه المدرسة تسمى «المدرسة الغربية» ،وكانت
تقع خلف مقهى الشهيد عثمان خضر الذي استشهد
في اليوم األول من أيام مجزرة كركوك لعام ،1959
وفي زقاق صغير متفرع من شارع اطلس قرب دار
المرحوم االستاذ عطا ترزي باشي ،وهي بناية قديمة
كانت تستعمل كمدرسة في العصر العثماني  ،وكانت
تسمى انذاك «سلطاني مكتبي» اي المدرسة السلطانية
التي تعادل الثانوية الحالية ،وكان العديد من رجاالت
ذلك العهد قد تخرجوا من هذه المدرسة.
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كانت انتخابات مجلس النواب انتخابات
صورية ،فقد كانت الحكومة تعد قوائم بمن
(سيفوزون) في االنتخابات القادمة ،وتأتي
النتائج وفقا لذلك! وفي ذلك العام كان هناك
عدد من التركمان ممن رشحوا انفسهم في
تلك االنتخابات ،وكان من بينهم األستاذ
عزيز سامي .غير ان الحكومة كانت ترغب
في فرض من تراهم هي ليحتلوا مقاعد في
مجلس النواب .وهنا تحركت االرادة الشعبية
التي تمثلت في طالب المدرسة الثانوية
وفي عديد من الشباب والرجال الذين كانوا
يرفضون مهزلة االنتخابات الصورية هذه
في محاولة لتحقيق انتخابات حقيقية يفوز
فيها من يرضى بهم المواطنون ال من
تفرضهم الحكومة عليهم.
تجمع عدد كبير من الطالب واالهالي في
محلة المصلى وتحول االجتماع الى مسيرة
ضخمة سارت من مكان التجمع الى السوق
الكبير عند مدخل قيصرية كركوك ،يتقدمها
طالب يحملون الفتات مكتوبة عليها بالخط
الكبير عبارات تأييدية للمرشحين التركمان.
وساند اصحاب المهن المسيرة بغلق ابواب
دكاكينهم ،واستمرت المظاهرة في سيرها
مخترقة السوق الكبير ومتجهة نحو مدخل
الجسر الحجري القديم 2الذي كان يوصل
قسمي المدينة ببعضها البعض ،بين انظار
اصحاب الدكاكين والمحالت التجارية على
جانبي السوق الذين لم يكونوا يرون مشهدا
 -2قامت السلطات بهدم هذا الجسر الحجري المشيّد في
عام  1292الهجري ،وذلك بتاريخ  2مارس .1954
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الحب والود لكل فرد من أبناء قومه إذا لم يكن
قد خان القضية أو اضرّ بها .وأنه ينبغي أن
يكتشف مواهبهم وحسناتهم وليس مساوءهم
ومثالبهم ،وأن الشعور القومي ال يمكن أن
يستبدل بالمال والمصالح الذاتية بل بالسير
بعزم وطيد لخدمة األمة.
إن الذي يشعر بالشعور القومي يخشى الله
ويضع في نصب أعينه رفعة قومه ،ويعمل
على ذلك بشكل طوعي وليس بمسؤولية
موظف مدفوع األجر.
إن من ينادي بسمو الحراك القومي هو من
يضع نصب عينيه رفعة األمة وال يدعي
معرفة كل شيء مفتشا عن أخطاء اآلخرين،
وبعكس ذلك يفتّش عمّن يمكن أن يفيد األمة
ومسيرتها بأفضل منه.
الرسالة الثانية :إلى من يقول بأنه ينوي
العمل لالتجاه القومي.
إن من يقول ذلك يجب أن يدرك قبل كل شيء
ما هو التوجه القومي .إلن المعيار هو معيار
وحيد وموحد ،وال يمكن أن يخلق كل فرد
معياره الخاص.
يجب أن يعلم الكل بأنه ال يمكن التالعب
بالمعيار القومي ،فال يمكن ألي مجموعة
أن تكون لها معايير أخالقية مختلفة ،وبذلك
فستحكم مسيرته النضالية والقومية والسياسية
معيار ثابت اتفقت حوله اآلراء.
إن من يفلح في ذلك هو من كان قد أفلح في
جهاد النفس وقبوله بالقيم المعنوية بدال من
المنافع الذاتية التي ال تخدم الطريق القويم وال
يضحي بتلك القيم لمصالح شخصية .بعكس
ذلك فستفوح منه رائحة حب الذات والحياة.
الرسالة الثالثة :إلى كل من يقول إنه يطالب
بهذه المهام.
إن من ينادي بطلب العمل من أجل هذا التوجه
ّ
يسخر اإلمكانات والمزايا والقيم
ال يمكن أن
التي تخص األمة لذاته ،ويجب أال يشعر

بأنه شريك مفترض في االستفادة من هذه
اإلمكانات.
إن أخالقيات هذه العقيدة تقتضي ذلك ،وآمل
أال يجري فهمي بشكل خاطئ ،فمن الطبيعي
أن يتفرغ شخص ما للعمل السياسي والقومي
وبمقابل يضمن له العيش القويم ،ولكن هؤالء
هم ّ
منفذون وليسوا قادة.
ال يوجد في العمل القومي ،العمل بمقابل
مادي .والشعور بذلك يحتّم على المرء العطاء
وليس األخذ ،وحري بنا أن نعلم بأن من يبغي
خدمة القضية ال يمكن أن يعتبر نفسه منافسا
لآلخرين ،بل جامعا ومحتضنا للكل ،ومن هذا
ّ
يتسقط أخطاء اآلخرين بل
المنطلق فإنه ال
ّ
يبرز صفحات النجاح التي سطرت لهم.
إن القادة الحقيقيين ،هم من ال يشغلون وقتهم
بأخطاء اآلخرين بل بالصواب الذي هو نصب
أعينهم ،ومن هذه الزاوية أيضا يستفيدون من
صواب اآلخرين ويتجنبون أي خطأ قد يرونه
فيهم.
خالصة القول ،أن من يطالب بالعمل من أجل
القضية ال يعمل على تعظيم ذاته ،بل يجهد
في تعظيم اآلخر إذا كان على طريق الصواب
ويشعر باالمتنان لذلك.
إن الشباب هم أمل امتنا وثروتنا الكبرى ،فمن
يعمل ألجل ذاته فسوف لن يترك وراءه من
تشرّ ب بالتوجه العقائدي ولن يترك وراءه سنّة
حسنة.
حذار ،يا أحبتي.
وماذا عن االعتراف؟
إذا كان من بد من االعتراف ،فلنقل أننا قد
أخفقنا جميعا في هذا االتجاه .خالص الرجاء
يا أصدقاء ،أال تستثنوا أنفسكم من ذلك .ولكن
الوقت ليس متأخرا بعد .فلنعمل بإخالص وعزم
ولنرى من سينجح في المسير ،ومن يستمر في
السير في طريق ما غير مبال بإخفاقه.
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ثالث رسائل مفتوحة أخرى..
كان ذلك قبل سبعة عشر عاما .نشرت في هذه
المجلة ثالث رسائل مفتوحة مشفوعة باعتراف
شخصي .كان العراق قد جرى احتالله منذ
أشهر وساد الجو غمام من التصدع والفرقة .كان
العراق يحكم آنذاك من قبل حاكم مدني أمريكي.
كانت رسالتي المفتوحة األولى إلى القوات
األمريكية وقوات التحالف ،فقد أوردت قائمة
بإخالل الحقوق التي تجري ،مطالبا في حالة
وجود الوعي الصحيح والعادل إلى تدارك هذه
األخطاء وتأسيس نظام عادل.
أما الرسالة الثانية فقد كانت موجهة إلى
التركمان ،تقول فيها الرسالة:
ّإن هناك دورا هاما يقع حاليا على التركمان
وأخص بالذكر من يتصدى للعملية السياسية.
وهذا الدور يتمثل في اثبات مدى جدية
التركمان وتصرفهم الصائبّ .
هل كنت مخطئا؟ قلنا إن اثبات جدية التركمان
وصحة توجههم يقتضي العمل الجاد والدؤوب،
ويقتضي التعب والجهد ،وال يمكن أن يتمثّل
في الجهد الذي يصرفه بعض المطالبين
بولوج الطريق السهل إلثبات ّ مدى أهميتهم
ّباتباع الطرق غير العلمية وغير المدروسة
بتصريحات غير مسؤولة تضر بالتركمان
وتحد من قدرهم وموقعهم القويم.
أما الرسالة الثالثة فقد كانت لحصان طروادة،
أي األحزاب الكارتونية التي اختلست اسم
التركمان وادعت تمثيلهم بمقابل مادي وتحجيم
العمل في نطاق ما يقبضونه من أسيادهم .كان
مجهودا ال طائل تحته إزاء الحراك األصيل
لتركمان العراق.
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وماذا عن اعترافنا؟
كانت رسالة موجهة إلى بعض من تجاوزوا
عمر الشباب ،الذين اتهموني ورفاق دربي
ممن يؤمنون بنفس القضية بأننا كنا السبب في
ابعادهم عن مباهج الحياة وعدم التنعّم بأيام
شبابهم.
قلنا إن ذلك صحيح .كان األمر تماما مثل ما
يقولون .فقد طلبنا منهم على مر السنين أن
يعلموا بأن الطريق القويم يمر عبر السلوك
السوي واألخالقي واغتراف سبل الثقافة،
وأنه ينتابنا األسف ألن قلة قليلة لم يستطيعوا
السير في هذا االتجاه وركبوا الموج الذي
يأمرهم باتباع تفضيل تلك األسس على
التوجه السليم.
ومن الغريب أن البعض قد عال صراخهم
مستائين ومنددين ،ويعلم الله أننا لن نفصح
عن أي اسم ولم نصف موقعهم وال توجههم.
انتابت البعض بعض الحيرة ،وتساءلوا لم أقدم
هؤالء البعض على االستياء وتصوروا أن
القصد كان ذاتهم؟ هل تعلمون أنتم لم حصل
ذلك؟ اسأل لماذا؟
من هذا المنطلق اردف اآلن بثالث رسائل
أخرى.
الرسالة األولى :إلى كل من ينادي بالتوجه
القومي.
يجب أن تفقه كنه الشعور القومي .فكما قد
ال يكون أي شخص غنيا رغم أنه يدعي بأنه
غني ،فمن ينادي بأنه يمتلك شعورا قوميا يجب
أن يتصف ببعض الصفات الضرورية.
أبرز مثال على ذلك ،أنه يجب أن يشعر بكامل
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متصاعـد م
مـا أصـاب
بالكثيـر م
ـن الدهشـة
البريطانييـن
وال
هلـ
ع.
م
عند
ـرة أخرى.
هـا ع ّ
ـم السـكون

مؤسسة و
Vakfı

قف كركوك

Kerkük

Yeni çıkan kitaplarımızı
Kerkük Vakfı’ndan
isteyiniz.

KARDAŞLIK

ﺍلعدد
23 ﺍلسﻨة
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Şirzad Şeyh Muhammed
Hakka yürüdü

(2021-1954( ﺷﻴﺮزﺍد ﺷﻴخ محمد
في ذمة ﺍلخلود
KERKÜK VAKFI

