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Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe

Ülkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
İşgalin başladığı 2003 yılından itibaren Irak’ta
demokrasi rejimi 8 yılını doldurmuş bulunuyor.
Saddam’ın devrilmesinden sonra ülkedeki durum
her geçen gün biraz daha düzeleceği yerde, ne yazık ki, giderek daha da kötüleşiyor. Irak’ta yapılan
son parlamento seçimlerinden sonra ise, Irak’taki
siyasî aktörlerin demokrasi kültüründen ve siyaset
biliminden ne kadar uzak oldukları ortaya çıkmıştır.
Seçimden sonra yeni bir hükümetin kurulması
için herkesin çaba harcaması beklenirken, iktidarı
elinden bırakmayan Malikî, kendini haklı göstermek için demokrasi dışı taktiklere başvurmuştur.
Hükümeti kurma görevinin en çok milletvekili çıkaran siyasî oluşuma verilmesi gerekirken, buna
hiç uyulmamış ve bu hususta siyasî aktörler de
maalesef kural dışı yollara tevessül ederek, halkın
henüz tam alışmadığı demokratik rejime karşı güvenlerini sarsmışlardır.
Hükümeti kurma çabaları uğruna bir yıla yakın bir zaman dilimi kaybedilmiştir. Irak’ta yeni
kabinenin oluşmasından sonra ise, halkın beklentileri ve ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümü için bir karışlık yol alınamamıştır. Kurulan
hükümetin içinde görev alan bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumların her biri, bir diğerine çelme
takmaya başlamış, bakanlar kendilerini mensup
oldukları parti ve taifenin işlerini yapmakla mükellef birer memur addetmiştir. Hükümetin kendi
programı ve hedefi doğrultusuna dikkat eden badire sahibi bir lider çıkmamış, koalisyon içinde
yer alan siyasî oluşumların başını çekenler, kendi
ekiplerini koalisyon kurullarına uymak alanında
terbiye edememişlerdir. Bu yüzden hükümetin alacağı hiçbir icraat hedefine ulaşmamış, bu yüzden
halkın beklentileri karşılanmamıştır.
Kısacası Irak’ta siyaset kilitlenmiş ve siyasîler
kendi yarattıkları fasit dairenin içinden çıkamamışlardır. Oluşan fasit daireyi sürpriz olarak gören
birçok insan, içine düştükleri gafletin derinliğini
anlamakta da aciz kalmışlardır. Aslında gelinen
bu nokta, sergilenen yanlış zihniyetin ve seçilen
yanlış yol haritasının doğal ve kaçınılmaz bir so2

nucudur. Kısacası bunun böyle olacağı başından
beri belliydi.
Neden mi? İşte cevapları: Bir siyasî, bir bakan,
bir genel müdür Sünnî Arap ise, kendisini sadece
Sünnî Araplara hizmet eden, görev ve sorumluluğunu sadece mensup olduğu taifenin istekleri
doğrultusunda tercihe devam eden bir kişi olarak
görürse, sonuçta ülke içinde varlık gösteren diğer
toplulukların tepkisini çekecektir. Bunun gibi bir
Şii Arap da kendisini sadece Şii Araplara hizmet
etmekle yükümlü sayan bir zihniyet sergilerse, Şii
Araplar dışındaki diğer bütün taifenin tepkisi ile
karşı karşıya kalacaktır.
Bu durum Kürt siyasetçileri için de söz konusudur. Kürt bakan, vali veya genel müdür olsun,
kendisine verilen görevi fark gözetmeksizin, hizmetini ve yatırımlarını bütün Irak halkına eşit biçimde yapmaz ise, sonuç farklı olmaz. Ulaştırma
bakanı Kürt ise sadece Kürtlerin yerleşim bölgelerinde yol yapar, ülkenin Kürt olmayan bölgelerini
ihmal ederse, bölünme, tepki, şikâyet ve huzursuzluk devam eder. Neticede topluluklar arasında kin
ve husumet giderek artar. Böyle bir ülkede huzur,
güven ve istikrar da sağlanmz.
Bunun gibi bir Türkmen bakan veya müdür de
görevini ifa ederken, vatandaşlar arasında etnik,
mezhep, renk, ırk, taife, zümre ve cemaat ayırımı
yapmamalıdır. Yaptığı takdirde ülkede yaşayan insanlar arasında husumet, fitne ve ayrımcılık yapmış olur. Aynı husus, Kildo-Asurî, Yezidi ve diğer
topluluklar için de geçerlidir. Yani hiçbir siyasetçi
ve devlet memuru vatandaşlar arasında ayırım yapamaz ve yapmamalıdır. Yaptığı zaman ne olur?
İşte bunun en mükemmel örneği Irak’ta şu anda
hiçbir iş yapamayan ve görevde oturmaya devam
eden yönetim.
Irak’taki etnik ve mezhep ayrımcılığı o kadar
ileri dereceye varmıştır ki, ülkenin ulusal eğitim kurumları olan ilkokul, ortaokul ve liselerde
okutulan ders kitaplarına kısaca göz atmak, çok
çarpıcı fikirler verebilir. Mesela devletin hazırladığı tarih kitapları Irak’ın bütün okullarında okutulmalıdır. Şiilere ayrı, Sünnilere ayrı tarih kitabı
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hazırlanmaz. Bu kitaplar Kürt ve Türkmen bölgelerinde de okunmalıdır. Hatta aynı kitap Kürtçe ve Türk(men)çe de okutulabilir. Ancak kuzey
bölgesinde Kürtçe okutulan ders kitaplarında neler
yazıldığına bakıldığı zaman, tehlikenin boyutlarını anlamak mümkün olabilir. Bu durum aslında
komşu ülkeleri de ilgilendirdiği için bu hususlar
gündeme getirilip tartışılmalıdır. Çünkü kuzey
bölgesindeki okullarda okutulan tarih kitaplarında, yörenin ve çevredeki ülkelerin tarihi hakkında
yazılanlar, sadece gerçekleri çarpıtmakla kalmaz,
orada yetiştirilen çocukların ileride komşu ülkelere karşı besleyecekleri kin ve nefretin şiddetini de
beraberinde getirir.
Aslında eğitimin amacı insanlık adına gerçeği
bulmak ve bu gerçekleri insanlar arasında paylaşmaktır. Dünyada mevcut olan evrensel hukuka
saygılı bütün devletler, komşu devlet ve milletler
hakkında, yeni yetişen kuşaklar arasında kin ve
husumet doğuracak metinlere tarih kitaplarında
yer veremezler. Bu bakımdan Irak’ta hazırlanacak
ders kitapları konusunda bile hükümetin Eğitim
(veya Terbiye ve Talim) Bakanlığı 8 yıldan beri
her hangi bir uzlaşma veya ortak yol sağlayamamıştır. Çünkü bu hususta var olan Irak Anayasası
uygar, çağdaş ve evrensel demokratik prensipler
ile bağdaşmamaktadır.
Irak’ta siyaseti kilitleyen en büyük etken,
siyasî ideolojileri etnik ve mezhep temeli üzerine
oturtmak anlayışıdır. Oysa çağdaş demokrasilerde
siyasal partiler ve örgütler, ideolojik söylemlere
göre kurulur. Nitekim dünyanın bütün medenî ülkelerinde partiler demokrasi, eşitlik, ileri, çağdaş,
terakki, millet, halk, adalet, birlik, kardeşlik, liberal, sosyalist ve hatta komünist söylemler dahi,
demokrasilerde var olabilmiştir. Ancak çağdaş
düzenlerde yeri olmayan Arap, Sünni, Şii, Kürt,
Türkmen, Süryanî, Yezidi ve Feylî gibi etnik ve
mezhep esasına dayalı partiler, ülkeyi kamplara
ayırmaktan ve vatandaşlar arasında fesat ve düşmanlık tohumlarını ekmekten başka işe yaramaz.
Irak’ın bugün içine düştüğü durumun başlıca
sebebi anayasanın ta kendisidir. Bu anayasa etnik
milliyetçiliği ve mezhepçiliği körükleyen bir barut
fıçısı gibidir. Bunun patlaması da en başta, bunu
körükleyenlere zarar verir. Irak anayasası mutlaka köklü bir reformdan geçirilmelidir. Çünkü Irak
halkına dayatılan anayasa, ülkede uzlaşma ve güven ortamını sağlayan yaptırımlara sahip değildir.
Tersine bugünkü Irak anayasası halkı etnik, mezhep ve taifelere ayırarak parçalama esası üzerine
oluşturulmuştur. Yani bugünkü çıkmazın başlıca

sebebi Anayasanın ta kendisidir. Bu hususu müteaddit kez bu sütunlarda bıkmadan yorulmadan dile
getiren biri olarak tekrarlıyoruz: Irak su almaya ve
batmaya doğru giden kılavuzsuz ve kaptansız bir
gemiye benzemektedir.
Bu hususta Irak’ın komşu ülkelerine de görev
düşmektedir. Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi
ülkeler, Irak’taki siyaset liderlerine bu hususta
telkinde bulunmalı ve onlara doğru yolu göstermelidirler. Dikkat edilirse Irak deneyimi, komşu
ülkeler için de çok kötü bir örnek olmuştur. Bugün
herkes Mısır’a, Libya’ya veya Suriye’ye demokrasiye geçmesi telkininde bulunuyor. Ama hiçbir
kimse bunun nasıl bir geçiş olacağını bilmiyor.
Açıkçası insan Mısır, Libya veya Suriye Irak gibi
mi olmalıdır, diye sormaktan kendini alamıyor. Bu
yüzden hiçbir ülkenin Irak’a benzemesini kimse
istemiyor. Çünkü Irak çok kötü bir dönemeçte seyrediyor. Ama hiçbir kimse de Irak’taki sorunun ne
olduğunu telaffuz etmiyor.
Irak’ta siyasî örgütler ellerinde silahlı güç varsa, fikirlerini kabul ettirmeğe çalışıyorlar. Ancak
bu siyasî örgütler adil olmadıkları için de huzur
ve güveni sağlayamıyorlar. Hiç biri Saddam kadar güçlü olmayan bu siyasî örgütlere Saddam’ın
akıbetini hatırlatmak da, akıllanmaları için yeterli olmuyor. Ünlü bir düşünüre sormuşlar: Hak ve
adalet mi, yoksa kuvvet mi önemli? Cevap net ve
açık: Adaletin ve hakkaniyetin olduğu yerde kuvvete gerek yoktur. Âkil insanlar için adil, doğru ve
mantıklı olan yol, insanlar için en hayırlı olanıdır.
Irak’ta çok büyük zulümler yaşandı; çok insan
öldü. Savaşın yol açtığı kayıplar, telafisi kolayca
mümkün olmayan boyuttadır. Birleşmiş Milletlerin raporu çok ürkütücüdür. Irak’ta ölen insan sayısı 2 milyonu aşmıştır. Geride 1 milyon dul kadın
ve 3 milyon yetim ve sahipsiz çocuk var. Bunlar
başıboş bırakıldıkça, ileride büyük sorunlar yaşanabilir. Buna rağmen hayat devam ediyor. Gidenler
gitmiştir. Onları geri getiremeyiz. Ancak çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için ciddî projeler
üretilmelidir.
Irak’ta etnik ve mezhep ayırımı devam ettikçe
ülkede huzur ve güven sağlanamaz. Irak’ta gerçek
demokrasinin yolu açılmak isteniyorsa, acilen Irak
Anayasası tadil edilmelidir.
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Yeni Erdoğan Hükümeti ve
Türkmenler
Bugünden Düne Bakış
2003 yılında iktidara gelen AK Parti, son seçimlerde toplam oyların %50’sini alarak daha güçlü bir şekilde üçüncü hükümetini kurdu. Herkes
tarafından “olağan” kabul edilen ve alkışlanan bu
başarı Ortadoğu’da ve bilhassa Arap âleminde büyük sevinçle karşılandı. Bunun sebebi açıktır. Kendi despot ve eskiyen yönetimlerinden usanan Arap
halkı, ümitlerini istikrarlı Türkiye Cumhuriyetine
bağlamışlardır. Yönetimlerine karşı ayaklanan
Arap ülkeleri artık Türkiye’yi örnek göstermektedir. Hele Filistin meselesinde İsrail’e karşı Sayın
Erdoğan’ın duruşu hem Arap halkı hem de Arap
medyası tarafından yürekten alkışlanmaktadır.
Sayın Davutoğlu’nun mekik diplomasisi ve iyi niyetli teşebbüsleri sadece Arapların değil, dünyanın
dikkatini çekmektedir. Bu sevinci, Irak’ın ayrılmaz bir parçası olan Türkmenler de duyarak, geleceğe daha umutla bakmaya başlamışlardır. Çünkü
her zaman Irak Türkleri huzurlarını, Türkiye’nin
gücünde, istikrarında ve başarısında bulmuşlardır.
Doğrusu Türk toplulukları içerisinde hiçbir cemaat
kendisini Türkmenler kadar Türkiye’ye bağlı hissetmemiştir. Bu bağlanış, bir aczin değil, bir samimiyetin ve mensubiyet ruhunun mahsulü olup,
Türkiye’nin cümle siyasî yelpazesinde bilinir ve
sanırım takdirle karşılanır.
Hatırlanacağı üzere, Birinci Ak Parti Hükümeti
tarafından hazırlanan 1 Mart Tezkeresi Meclis’te
kalınca Türkiye, Irak’taki soydaşlarına öncelik vermişti. Çünkü savaş öncesinde, hiç bir askerî, malî
ve siyasî gücü olmayan Türkmen siyasî örgütleri,
Türk ordusunun Irak’a girmesi gerektiğini deklere eden yegâne Iraklı siyasî grup olmuştur. Ayrıca
2002 Irak muhalefetinin Londra toplantısında (içinde 3 ayrı Türkmen siyasî cemaati olduğu halde) Irak
Türkmen Cephesi hariç, bütün Irak Siyasî grupları
Erbil, Süleymaniye ve Duhok’u “Kürdistan” bölgesi olarak kabul etmiştir. Cephe’nin böyle münferit
ve bir o kadar tehlikeli karar almasının yegâne sebebi, Türkiye’nin bu istikametteki irade beyanı olmuştur. Böylece büyük bir risk alan Irak Türkmen
* Prof. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Rektör V.
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Cephesi, onun bedelini hâlâ ödemektedir.
2003-2006 yılları arasında Türkiye’nin Irak politikasında Türkmenlerin ön sıralarda olduğunu görüyoruz. ABD’nin Irak’a girmesinden ve Peşmerge kuvvetlerinin Kerkük’ü işgal etmesinden sonra
Türkiye’nin Irak Türkleriyle yakından ilgilendiğini, hatta bazı gazete yazarları, Irak siyasetimizin
tamamen Türkmen eksenli olduğunu yazmışlardı.
Irak Anayasasının 140. Maddesi gereği 31 Aralık
2007 tarihinde yapılması planlanan referandumun
gerçekleşmemesinde Türkiye’nin rolü büyük olmuştu. Kürt siyasetinin mimarları, Türkiye’nin
iradesini kulak ardı ederek Kerkük sorununun çözülemeyeceğini artık idrak etmişlerdir.
Durum Göründüğü Gibidir
Buna rağmen Türkiye’nin Türkmenleri en yoğun önemsediği zamanda bile bu ilginin derecesi,
İran’ın Şii Iraklılarla ya da ABD’nin Iraklı Kürtlerle ilgilendiği kadar olmamıştır. Tabii ki Türkiye İran gibi ideolojik davranan bir ülke olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca dış politikası
şeffaf, zararsız, barışçı ve iyi niyetli; içi neyse dışı
da o olan bir yol izlemiştir. Sayın Davutoğlu’nun
Bakanlığı devralmasından sonra Türkiye’nin ve
klasik-muhafazakâr hariciye zihniyetinin ezberini
bozacak ölçüde aktif ve atak siyaseti kısa sürede
Türkiye’nin yıldızını parlatmış ve danışılan bir
ülke konumuna yükseltmiştir. Ancak her nedense
bu ataklık ve aktiflik Irak’ta yaşayan Türkmenleri
pek kapsam alanına almamıştır. Türkiye’nin Türkmen politikası genelde çekingen, arka sıralarda,
geçici, temelsiz, nisbî, marjinal ve dalgalı olurken, siyasetçilerden çok bürokratlara bırakılmıştır. Bu geçmişte de böyle olmuş bugün de aynıdır.
Türkiye’de birçok insan bunu doğal karşılamakta
ve Türkmenlerin, birinci gündem maddesi olmalarının imkânsızlığından söz etmektedir.
2007’den sonra Irak’taki (biraz da Türkiye’nin
içindeki) gelişmeler, Türkiye’nin Kuzey Irak konusunda siyaset değiştirmesine sebep olmuştur. Türkiye 2008 yılına kadar pür Irak eksenli, bütüncül
ve Kürt yönetimi ile Bağdat üzerinden ilişki kurma
politikası izlerken, bugün Erbil’de bir konsolosluk
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açarak bu bölgeyle doğrudan ilişki kurma siyaseti
izlemeyi tercih etmektedir. Nitekim bu bölgeyle
ticarî ilişkilerimiz bir hayli gelişmiş, Sayın Başbakanımız ve diğer bakanlarımız Erbil’i ziyaret
etmişlerdir. Ayrıca hiçbir taviz talep etmeden ya
da karşılık beklemeden Erbil ve Süleymaniye’ye
hava uçuşları çok önceleri sağlanmıştır. Yani, Kürt
bölgesi artık Bağdat üzerinden değil, İstanbul üzerinden dünya ile ilişki kurabilmektedir.
Türkmen siyasî grupları bu açılımdan büyük
bir rahatsızlık duydukları söylenemez. Her ne kadar bu açılımın Türkmenlere bir faydası olmamışsa, bir zararı da yoktur denilebilir. Ancak bu açılım
Türkmenlerde bir dışlanma ve giderek formül dışı
kalma hissi yarattığı da bir gerçektir. Erbil ve Süleymaniye Türk firmalarının katkılarıyla süratle
imara kavuşarak, bir cazibe merkezi olmaya yüz
tutmakta ve doğrudan dünya ile bağlantısını kurabilmekteyken; Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu
gibi Türkmen şehir ve kasabaları canlı bombalarla, çocuk kaçırma eylemleriyle, işsizlikle, göçle,
susuzluk ve elektriksizlikle boğuşmaktadır. Buna
ilaveten Türkiye’nin Sayın Başbakanı ve Bakanları tarafından Erbil ziyaret edilirken, Kerkük ve
Telafer gibi Türkmen şehirleri ziyaret edilmemektedir. Bunların hepsi Türkmenlerin içinde burukluk yaratmakta ve sorgulanmaktadır. Sıraladığımız
bazı meseleler Irak’ın iç meseleleri gibi görünebilir. Ama Kürt Yönetimi isterse bu sorunlar zamana
yayılarak pekâlâ çözülebilir. Çünkü Kerkük, Diyale ve Musul ilçelerinin asayişinden büyük ölçüde
Peşmerge kuvvetleri sorumludur. Bu şehirlerde
ekonomik hayat tamamen olmasa büyük ekseriyetle Kürt işadamları tarafından yönetilmektedir.
Kürt yönetiminin şah damarı Türkiye’den geçtiğine göre, bazı sorunlar, Türkiye’nin bir temennisi
ile hallolabilecek niteliktedir.
Bilindiği gibi Türkiye’nin Türkmen politikası
ile Kürt politikasını birbirine yaklaştırmak isteyenler çoktur. “Türkiye, Kürtlerin ve Türkmenlerin
barış ve huzur içinde bir arada yaşadıkları, birbirleriyle entegre oldukları bir Kuzey Irak savunmalıdır1” diyenlerin yanında, “Türkiye’nin Irak politikası, bu nedenle, Türkmenlerin haklarını güvence
altına alacak biçimde “Kürt eksenli” olmak zorunda2” diyerek daha ileri gidenler de var. Bunlar hepsi kaale alınabilir. Hatta bunun bir devamı olarak,
nasıl ki her fırsatta Iraklı Arap siyasetçileri Erbil’e
1. Mustafa AKYOL, Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek,
Yanlış Giden Neydi? Bundan Sonra Nereye? Doğan Kitap,
İstanbul, 2006, s. 193
2. Cengiz ÇANDAR, “Kürt Sorunu ve Irak’ta ‘Ezber Bo mak’...”, Dünden Bugüne Tercüman, 24 Ağustos 2005.

gidip Barzani’yi ziyaret ederek görüşebiliyorlarsa,
Türkmenler de aynı şekilde bir heyet kurarak böyle bir görüşme yapabilirler. Zaten aralarında siyasî
görüşmelerin olmadığı bir tek Türkmenlerle Kürtler kaldı diyebiliriz. Ancak bunun sebeplerini iyi
irdeleyip doğru teşhis etmek lazım. Eğer bir açılım
olacaksa bu açılımı güçlü taraf başlatmalıdır. Bugün Irak’ta Kürtler güçlüleri, Türkmenler de güçlü
olmayanları temsil etmektedir. En azından Kerkük
gibi bir şehri adeta işgal edeceksiniz ve Türkmenlerin arazileri üzerine kanunsuz inşaat yapacaksınız, Kerkük’ün Kürdistan’ın kalbi olduğunu söyleyeceksiniz sonra Türkmenlerin diğer Iraklı siyasî
gruplar gibi size gelmesini bekleyeceksiniz. Buna,
“zalimin mazlumu ayağına getirmeye mecbur ve
mahkûm etmesi” denir. Ayrıca her ne kadar Türkmenler mağdur ve zayıf, Kürtler baskın ve güçlü
olursa olsun, şartların eşit olduğu varsayılmalıdır.
İşte denklemdeki bu eşitliği, Türkiye’nin dışında
hiçbir güç sağlayamaz. Bu misyonu ne bir asır
Türkmenleri Araplaştırmak isteyen Sünni Araplar,
ne de İran eksenli siyaset yürüten Şiiler üstlenir.
Türkmenlerin Çözülmeyen Meseleleri
Türkmenlerin 2003 yılından beri kendi başlarına üstesinden gelemedikleri 3 siyasî ve 3 siyaset
dışı ana sorunları bulunmaktadır.
Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü millet olarak
kabul edilmeleri ve en azından Türkmenlerin yerel
yoğunluk gösterdikleri bölgelerde Türkmencenin
resmi dil kabul edilmesi.
Kerkük’ün müstakil bir bölge olması ve Türkmenlerin bu şehirde her konuda ve en azından üçte
bir hakka sahip olduklarının tescili,
Telafer ve Tuzhurmatu’nun il olmaları
Bu üç haklı talep 2003 yılından günümüze kadar uzanan siyasî konjonktürün bir sonucudur. Irak
nüfusunun en fazla %16-18’ini oluşturan Kürtlere
ikinci millet ve Kürtçeyi de ikinci resmi dil olma
hakkı verilirse, Irak nüfusunun %8-10’unu oluşturan Türkmenler de aynı hakları neden istemesin?
Neticede Kürt ve Türkmen nüfusunun tamamı
Irak nüfusunun %30’unu oluşturmaktadır. Ancak,
Türkmenlerin üçüncü millet olmalarını kabul ettirmek anayasa değişikliğini gerektiren ve gerçekleşmesi hiç de kolay olmayan bir istek olduğunu
da kabul etmek gerekir. Bu haksızlık 2003 yılında
yaşanan siyasî arbedenin bir sonucu olup, Anayasa taslağı hazırlanırken siyasî olarak Türkiye’nin
tamamen devre dışı kalmasından kaynaklanmıştır
denilebilir. Belki ileriki bir tarihte Türkmenler,
siyasî, sosyal ve ekonomik yönden güçlendikten
5
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sonra ve Türkiye’nin mutlak desteğini de arkasına
alabildikten sonra bu haklı ve müktesep haklarını
gündeme getirebilir.
Kerkük bir sorunlar yumağı haline gelmiştir.
Fiilen Kürtlerin yönetiminde ama resmen merkeze
bağlı bir şehirdir. Şehre işgal maksadıyla giren yüz
binlerce Kürt şehrin en iyi yerlerini ele geçirmiş
durumdadır. Çarşı-Pazar şehre yerleşen (korsan)
Kürt esnafı tarafından hiçbir vergi ödemeden yönetilmektedir. Buna mukabil şehrin diğer sakinleri
Türkmen ve Araplar yavaş yavaş şehri terk etmektedir. Bu kesimin kısıtlı sermayesi çocuklarının
kaçırılması yoluyla eritilmektedir. Enteresandır:
Kerkük’te sadece Türkmenlerin çocukları kaçırılmakta, büyük fidyeler istenmekte ve hepsi de talep
edilen fidyeler ödenerek çocukların kurtulması ile
sonuçlanmaktadır. Hiçbir kaçırma, kaçırılanların
yakalanması ile neticelenmemektedir. Belediye
hizmetleri durma noktasına gelmiş su ve elektrik
büyük bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Tayinler sadece
Kürtleri kapsamakta üniversite Kürtler tarafından
yönetilmektedir. Yani çözüm uzadıkça Türkmen
ve Araplar zayıflıyor, Kürtler ise güçleniyor.
Telafer şehri mum gibi erimekte ve şu anda
Irak’ın en büyük ilçesi olduğu halde sürekli nüfus
kaybeden bir hayalet şehir haline gelmek üzeredir.
Bir zamanlar Telafer’den çok daha küçük birer ilçe
olan Necef, Şiileri memnun etmek için, Tikrit Saddam sayesinde ve Duhok da Kürtleri razı etmek
için il yapılmıştır. Sıra Telafer’in il olmasına gelince Kürtler yan çizmekte, Sünni Araplar da (Musul
ili küçülür bahanesiyle) şiddetle karşı geliyorlar.
Yani kimse bir Türkmen ilinin oluşmasını istemiyor. Bunun, uzun vadeli olmak üzere tek çözümü
var. Telafer şehrini demografik ve ekonomik olarak
güçlendirmek gerekmektedir. Yıllardır gündemde
olup ama herhalde sadece Barzani’nin muhalefeti
ile bir türlü yürürlüğe giremeyen Ovaköy-Telafer
ikinci bir sınır kapısının açılması bu güçlendirmeyi sağlayacaktır. TİKA ve Yunus Emre gibi
başarılı kuruluşlarımız, Afrika’nın adını duymadığımız ülkelerine yardım hizmetlerini götürebilirken, burnumuzun dibindeki Irak’a hizmet elimizi
uzatamıyoruz. Yüzlerce Türk firmasının Erbil ve
Süleymaniye’ye girmesine izin veren bir yönetim,
TİKA ve Yunus Emre gibi insanî amaçlara hizmet eden kuruluşlarımızın da bölgeye girmesine
izin vermesi sağlanmalıdır. Değil sadece Irak’ta,
bütün Arap ülkelerinde itibarı bu kadar yükselen
Türkiye’nin, Barzani’den talep ederek bu sorunu
kolaylıkla çözebilir.
Gelelim siyaset dışı sorunlara. Aslında bu so6

runlar bizce en az siyaset içi olanlar kadar önemlidir. Çünkü bunlar siyaseti besleyecek, onlara güç
ve imkân temin edecek kaynaklardır.
Türkmen eğitimi
Türkmenlerin ekonomik durumu
Sivil ve medya kuruşluların güçlendirilmesi
Bugün Irak’ta dağınık, disiplinsiz ve verimsiz de olsa bir Türkçe eğitim sistemi vardır. Başta
Kerkük olmak üzere bazı şehirlerde (Türkmence
değil) Türkiye Türkçesiyle eğitim veren 11 yıllık
temel eğitim veren okullar vardır. Bu eşsiz müktesebat, Türkiye’nin isteğiyle değil, Türkmenlerin mücadelesiyle elde edilmiştir. Düşünün Telafer, Kerkük, Erbil, Tuzhurmatu gibi Türkiye’den
yüzlerce kilometre uzağında körpecik çocuklar
gencecik delikanlılar Türkiye Türkçesiyle fizik,
matematik kimya, edebiyat, tarih vs dersleri görüyor. Bu Türkiye’yi gönülden memnun edecek
bir durum olmalıdır. Ancak, bu dersleri verecek
öğretmenleri kim yetiştirmeli, okullarda okutulan
ders müfredatını kim hazırlamalı, buralardan mezun olan öğrencilerden diğer Iraklı öğrencilerle rekabet etmeleri için ayrıcalıklarını kim sağlamalı?
Elbette Türkiye. Unutmayalım Türkiye 1924-1930
yılları arasında Irak’ta soydaşlarının eğitim materyallerini hazırlayıp gönderen bir ülkedir.
Yıllardır Türkmen gençleri lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için Türkiye’ye gelirler.
Ancak, bu öğrencilerin seçimleri, Türkiye’deki başarıları, geri dönüş oranları ya da dönüp de iş bulabilmeleri ciddî bir problem. Bir basit hesapla bugün
en az 1000 Türkiye mezunu uzman Türkmen’in
Irak’ta hizmet veriyor olması gerekmektedir. Ama
manzara hiç de iç açıcı değil. Öğrencilerin seçimi bir kargaşa, başarı oranları düşük, geri dönüş
oranları ise ciddî tartışma konusudur. Aralarındaki
ilişkiler de bir başka yara. Bu sistem ehil ellere bırakılmalıdır.
Irak’ta Türkmen eğitimi, her şeyin kaynağıdır.
Siyasette başarılı, ekonomide söz sahibi, bürokraside muteber yer almanın yolu kaliteli eğitimden
geçer. Türkmen eğitimi kendi başına ya da uzman
olmayan kişilere bırakılmayacak kadar önemli bir
konudur.
Irak’ın son yarım asırlık tarihi içerisinde ekonomisi serbest olmamıştır. Ama buna rağmen her
zaman Türkmen sermayesi ve sermayedarı olmuştur. Bu kişilerin çoğu Kerkük, Erbil ve Bağdat’ta
yaşamıştır. Fakat 2003’ten sonra Şii Araplar ve
Kürtler arasında çok hızlı ve kaynağı belli olmayan bir sermaye birikimi meydana gelmiştir. Bu
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arada orta halli kalan Türkmen sermaye sahibi
sürpriz bir sorunla karşı karşıya kalmıştır: Çocuklarının kaçırılması ve fahiş fidyelerle serbest
bırakılmaları. Neticede elde-avuçta kalanı heba
etmemek için bu kişiler Irak’taki mal varlıklarını
satarak Türkiye’ye gelip yerleşmişlerdir. Türkmen
iş adamları, Irak’ta iş yapmakta olan Türk firmaları kanalıyla olsun, Türkmen iş adamlarına krediler
temin ederek olsun, giderek büyüyen Irak pazarından payını almaları sağlanmalıdır. Bu, herhalde bir
talimatla değil, Sayın Başbakanımızın bir ricayla
bile hallolacak bir meseledir.
Irak’ta, Türkiye’de ve dünyanın muhtelif yerlerinde onlarca Türkmen sivil kuruluşu ve medya
aracı vardır. Hepsinin mali, idari ve finans sorunları bulunmaktadır. Aralarındaki koordinasyon zayıftır. Türkmen medya kuruluşları iki yılda bir araya
gelerek kendi sorunlarını tartışabilmektedir. Sivil
kuruluşlar ise zayıf, etkisiz, kaynaksız ve sahipsiz
bir vaziyettedir. Bunların mutlaka bir platformda
toplanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Sivil kuruluşların güçlenmesi, toplumsal mutabakatı
güçlendirir ve siyasî yapıyı besler. Hatta bazı köşe
liderlerinin bile buralardan çıkmasını sağlar.
Kısacası, Türkiye, Türkmenlerin meselesini
benimseyerek gündemin ilk maddeleri arasına alırsa işte o zaman Türkmenler kendi ayakları üstüne
durmasını becereceklerdir. Türkmen evinin içini
dizayn etmeye kalkışmak eskiden yanlış olduğu kadar, bugün de yanlıştır. Daha önemlisi Türkiye’nin
Ortadoğu’da bu kadar önem ve güç kazandığı bir
dönemde, bir avuç soydaşına bu hakları elde etmesi ve onlara bu çizdiğimiz açıdan bakması zor
olmasa gerek. Kur’an’da buyrulduğu gibi innemel
a’malü binniyyat (İşler, niyetledir).
Türkmenler Türkiyesiz Kalmamalıdır
Gelin sıdkımızı samimiyetle ortaya koyalım.
Türkiye bir Türk devleti olmakla beraber, özellikle Ortadoğu’da mağdur olanlara kol-kanat gerebilmiş güçlü, sözü dinlenir ve belirleyici bir
devlettir. Sınırların ötesinde silahsız, parasız, sahipsiz ve himayesiz soydaşlarını kollamak ve savunmak bir siyaset değil, bir mecburiyettir. Bugün
Irak topraklarında yaşayan Türkmenler, geçmişte
Çanakkale’de düşmana karşı Anadolu’yu savunmuştur. 1918 yılında İngilizler Irak’ı işgal ederken en güçlü mukavemeti Kerkük’te görmüşlerdir.
Nitekim şehri işgal ettikten bir süre sonra terk etmek zorunda kalmışlardır. Ancak, takviye güçler
gelince şehri tekrar teslim alabilmişlerdir. Bugün
Türkmenler, Türkiye’ye bağlanmayı arzulamıyor
olabilir. Ama kendi topraklarında şeref ve haysi-

yetle yaşamak istiyorlar. İstedikleri haklar, hak
ettiklerinden fazla değildir. Ama siyasî, askerî ve
malî güçleri olmadığından ve arkalarında ABD
ya da İran gibi kararlı ya da dirayetli bir destekçi
bulunmadığından bugün mağdur edilmektedirler.
Türkiye, Irak Kürtleriyle istediği kadar yakın bir
ilişki kursun. Ama Türkmenleri Irak’ın bütünü içerisinde görerek onları ihmal etmek çok olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır.
Türkmenler Türkiyesiz bırakılmamalı ve
Türkiye’de sadece yanık türküleri ile anılmamalıdır. Yoksa bu türküler korkarım bir gün Türkmenlerin mezar taşı olur.

Horyatlar
Kerkük gögüv1 ataştı(r)
Sabrıv çox bağrıv daştı(r)2
Dözüsen3 her bir derde
Duşman elivde çaştı4
Kerkük dilimin andı
Türklüğ gaflete qandı
Gögerdiğ5 bir bostanda
Dört atrafı tikândı(r)6
Yay ensiz
Oxlar keskün yay ensiz
Göz tikmişiğ7 biz size
Siz de bizden yayansız
Türklüğ dağılmış sürü
Çoban sizsiz8 yayan siz
Od içinde
Ot gürler od içinde
Türklüğ semender9 quşu
Törürü10 od içinde
Üze11 damlar
Göz coşar üze damlar
Yurdu bayağı aldı
Qalmadı öz adamlar
1. Göğün, gökyüzün
2. Sabrın çok bağrın taştır
3. Dözüyorsun, tahammül ediyorsun, dayanıyorsun
4. Düşman (senin) elinde şaşırıp kaldı
5. Güverdik, yetiştik
6. Dört yanı dikendir
7. Dikmişiz
8. Sizsiniz
9. Ateşte yanmadığına inanılan efsanevî bir hayvan
10. Türüyor, yetişiyor, çoğalıyor
11. Yüze

İsmail Hakkı BAYRAKTAR
7

İzzettin KERKÜK

Kerkük Hatıralarım - VI
İstanbul’a Varış
1948-49 ders yılının sonunda liseden mezun
olup dönem arkadaşlarımdan Necdet Sevimli ve
Nazım Ömer (Özgün) ile birlikte 13 Eylül günü
Musul’a, oradan da Toros Ekspresiyle Türkiye’ye
hareket ettik. Yorucu ve maceralı bir yolculuktan
sonra 18 Eylül’de İstanbul’a vardık. Türkiye’de
yağan şiddetli sonbahar yağmurları neticesinde
demiryolu hatları birçok yerde hasara uğramıştı.
Yol boyunca pek çok kazaya rastlamıştık.
Aynı dönem arkadaşlarımızdan Nafi Bezirgân,
işlemlerini tamamlayamadığı için bir hafta sonra
İstanbul’da bize iltihak etti. İstanbul’da Sirkeci’de
Tramvay Caddesi üzerinde Nazım Ömer’in amcası Ali Galip Bey’in tavsiyesine uyarak “Yeni
Trakya” isimli küçük bir otele yerleştik. Otelin
fiyatı kesemize uygundu. Asıl mesleği mühendislik olan Nazım’ın amcası Tekirdağ’da ikamet
ediyordu. İstanbul’a geldiğinde bu otelde kalırmış. Galip Bey’in soyadı “Özgün” idi. Nazım ile
birlikte kardeşleri de aynı soyadı aldılar. Müteakip günlerde Cevat Kadıoğlu arkadaşımız da bize
katıldı. İstanbul’a geldiğimizin ilk haftasında İngiliz lirası % 40 oranında değer yitirince, parasal

İstanbul’da Türkmen öğrenciler Haydarpaşa garında
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yönden büyük kayba uğramıştık. Zira Türkiye’ye
gelirken paralarımızın büyük bölümünün İngiliz
lirası olarak Kredi mektubu şeklinde transfer yaptırmış ve henüz TL’ye çevirememiştik. Bazen arkadaşlar bu yüzden tahsillerini yarıda bırakıp geri
dönmek mecburiyetinde kalmışlardı.
İlk işimiz üniversiteye kayıtlarımızı yaptırıp
öğrenci yurduna yerleşmek oldu. Böylece otelden kurtulmuş olduk. Topluca Beyazıt’taki yurda
kaydolduk. Üniversite içinde olan ve aynı yurtta
kalan Halil Taha, Ahmet Enver, Vahdettin Ketene,
Fatih Abdulgani (Ertürk), Yunus Osman, Sadullah
Ahmet ve Ahmet Kurut ağabeyler, bize manevî
destek oldular. Bizden önce tahsil için Türkiye’ye
gelenler, umumiyetle Tıp, Ziraat, Eczacılık, Orman fakülteleri ile Robert Kolej ve İstanbul
Teknik Üniversitesini tercih ederlerdi. Hukuk,
İktisat, Siyasal Bilgiler ve Edebiyat fakültelerine giren öğrenci hemen hemen yok gibiydi. İlk
olarak ben ve Nafi‘ Bezirgân bu geleneği bozarak
İktisat Fakültesine yazıldık. Giriş sınavı olmadığı
için doğrudan kaydımızı yaptırdık. O tarihlerde
Türkiye’de ikisi İstanbul’da, biri de Ankara’da
olmak üzere topu topu 3 üniversite vardı. Günümüzde ise Türkiye’deki üniversite sayısı, yarısına yakını özel olmak üzere180’e yaklaşmaktadır.
İstanbul’un nüfusu ise 750 bin civarında idi.
Kerkük’ten tedavi veya seyahat için İstanbul’a
gelen hemşerilerimizin çoğu Sirkeci’deki Şahin
Paşa Otelinde kalırlardı. Bu otel yaz aylarında
Kerküklülerin adeta bir toplantı ve uğrak yeri
olurdu. Kimi ararsanız orada bulurdunuz. Memlekette göremediklerinize Şahin Paşa Otelinde
rastlamanız mümkündü. İstanbul’da yerleşmiş
Kerküklü aileler de haftanın muayyen günlerinde
birbiri ile görüşmek üzere bu otele gelirlerdi. Kerküklü birçok emekli subay ve memurla burada
tanışmıştık. Bunların arasında Tikritlizade Baha
Bey, uzun yıllar İstanbul’da emniyet müdürlüğü
yapan Hidayet Koçak Bey, Cevat Necipoğlu, Enver Yakupoğlu (o tarihlerde soyadı Kerküker idi,
yüzbaşı rütbesinde Askerî Hakimdi) ve diğerleri
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vardı. Bayramlarda topluca hatıra fotoğrafı çektirirlerdi.
Üniversite dersleri henüz başlamadığı için
şehri tanımak üzere yeterli vaktimiz olmuştur.
Öncelikle ziyaretine gittiğimiz şahısların başında,
daha Kerkük’te iken kendisi ile mektuplaştığımız “Yeşil Ada” dergisini çıkaran Kıbrıslı Hasan
Nevzat Karagil vardı. Kendisi o tarihlerde Hukuk
Fakültesinde öğrenci idi. Ayasofya ile Gülhane
parkı arasındaki Millî Emlâke ait, çok mütevazı
küçücük bir yerde kalırdı. Burası onun hem evi
hem de derginin idarehanesi idi. Gayet müsait olmayan şartlara rağmen Türkiye’de Kıbrıs Türklerini tanıtmak üzere “Yeşil Ada” dergisini Türkçe
ve İngilizce olarak çıkarıp yıllarca yaşatmıştı. Bu
dergide Irak Türkleri konusuna da büyük yer ayırmıştı. Çok idealist ve faal bir gençti.
Bir gün kendisini Haydarpaşa Tren Garında,
elindeki çantaya doldurduğu dergiyi bizzat satarken gördüm. Tren yolcularına aynı zamanda
Kıbrıs’ı tanıtan konuşmalar da yapardı. O tarihlerde Türk kamuoyu Kıbrıs’ta Türklerin varlığından, hatta adanın nerede olduğundan bî-haberdi.
Dergide yalnız Kıbrıs’ı değil, Batı Trakya’yı, Balkanları da tanıtırdı. Oralara gidip gezer dolaşırdı.
Kerkük’e de birkaç defa gelmişti. Dış Türkler davasını benimsemiş bir kişi idi. Bir gün bizleri toplayarak beraberce bir hatıra fotoğrafı çektirmiş ve
bunu dergide yayımlamıştı. Aradan 50 yıl geçtikten sonra tekrar bizlerle yine dernekte beraberce
bir fotoğraf çektirmişti.
Kerkük gecelerinde konuşmalar yapar, bizlere
moral verirdi. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneğinin kurucu üyeleri arasında olup, dernek tüzüğünü bizzat hazırlamıştı. 8 Eylül 1999 tarihinde
vefat eden Karagil’in Irak Türkleri davasına yaptığı hizmetleri unutmuş değiliz. Kendisini saygı ile
anarken, cenabı Haktan rahmetler dileriz.
Kaldığımız öğrenci yurdu Süleymaniye Camisine yakındı. Birkaç yıl sonra çıkan bir yangın
neticesinde kül olup gitmişti. Yurtta o sıralarda İstanbul Hukuk Fakültesinde okuyan ve Millî Türk
Talebe Birliği faal üyelerinden olan Orhan Birgit
beyle tanışmıştık. Bizim Irak Türklerinden olduğumuzu öğrenince yakın ilgi gösterdi ve kendisine temin ettiğimiz fotoğraf ve bilgilerden yararlanarak MTTB’nin yayın organı olan “Millî Birlik”
adlı gazetede “Irak Türkleri ile ilgilenmemizin
zamanı gelmiş ve geçmiştir” başlıklı bir yazıyı
kaleme almıştı.

Kerkük Mitinginde Türkmen Öğrenciler (Soldan Sağa: Yavuz Türkcan,
Mehmet Gedik, İzzettin Kerkük, Aydın Bekir Sakallı ve Zeki Çökmez)

Beraberce kaldığımız yurtta Kıbrıslı bir öğrenci anlatmıştı; “Türk arkadaşlarımıza Kıbrıs’ı ve
Kıbrıslı Türklerin durumunu saatlerce anlattıktan
sonra bize sordukları sual şu olmuştu: acaba siz
orada top oynarken topunuz denize düşmez mi?”
E… pes vallahi, bize de aynı şey olmaz mı idi.
Saatlerce değil, günlerce kendimizi anlattıktan
sonra bize de “siz İranlı mısınız?” demezler mi
idi. Bazıları da bize “Türkçeyi güzel konuşuyorsunuz, acaba nerede öğrendiniz?” diye acayip sualler sorarlardı. Kerkük’te böylelerine söylenecek
bir söz var: “gel de bu kere buna köy ver”1 denir.
1. Bu tabir Kerkük’te cahilce konuşanlar için kullanılır.

Soldan Sağa: Nazım Ömer, İzzettin Kerkük ve Necdet Sevimli
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İzzettin KERKÜK

Aynı ideale sahip arkadaşlarla bir grup kurmuş
ve İstanbul’daki hemen hemen bütün toplantıları
takip ederek bunların çoğuna katılmaya başlamıştık. Zira o tarihlerde Türk kamuoyu Irak Türklerinin varlığından hiç mi hiç haberi yoktu. Halbuki
1920’lı yılların başında Musul Meselesi Lozan’da
görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ateşîn nutuklar söylenmiş ve bazı milletvekilleri heyecandan hüngür hüngür ağlamışlardı. Sokaklarda “Musul Bizimdir” sloganının atıldığı
mitingler yapılmış ve Musul için marşlar söylenmişti. Berlin’de bile Musul için büyük bir miting
düzenlenmiştir. Fakat sonraları ne oldu ise oldu
Irak Türkleri davası unutuldu. Bu müddet zarfında yalnız bir zat vardı ki durmadan, yılmadan
Irak Türklerinin davasını gazetelerde heyecanla
savunmuş ve hayatının sonuna kadar adeta “Tek
Kişilik Bir Ordu” gibi mücadeleyi sürdürmüştür.
Bu cesur kişi Haşim Nahit Erbil’den başkası değildi. Kendisi gerçek manada bir kahramandı. Fakat ne yazık ki kimse ona sahip çıkmamış ve her
türlü üstün bilgi ve yeteneğine rağmen Ankara’da
öldüğünde Cebeci Mezarlığındaki “Kimsesizler”
bölümüne gömülmüştür.
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1949 yılı son aylarında Millî Türk Talebe
Birliği Kıbrıs için büyük bir miting hazırlamıştı.
Birlik yöneticilerinden Orhan Birgit ve Hataylı
Şemsi Kuseyri ile çok yakın ilişkiler içinde olduğumuzdan Kerküklü öğrenciler olarak biz de
bu mitinge katılma arzusunu gösterince hemen
kabul gördük. Miting Beyazıt Meydanından başlayıp Dolmabahçe’den geçerek Taksim’de son
buldu. Biz de Kıbrıslı Tür kardeşlerimizi candan desteklediğimizi ve Kızıl Papazların oyunlarını kınadığımızı belirten büyük bir pankartla
katılmıştık. Pankartı Beyazıt’tan Taksim’e kadar Nazım Ömer’le ben taşıdık. Buna dair bir
fotoğraf zamanın “Gece Postası” gazetesinde
yayımlanmıştı. Kupürünü senelerce muhafaza
etmiştim. Fakat son zamanlarda bir türlü bulamadım. Miting Taksim Meydanı’na gelince Irak
Türkleri adına arkadaşımız rahmetli Ömer Öztürkmen heyecanlı bir konuşma yapmıştı.
Bu olay bizim organize bir grup olarak Irak
Türkleri adına yaptığımız ilk eylemdi. Eylemlerimiz uygun zaman oluşunca ardı ardına devam
etti. Millî Gençlik Teşkilatı ile temas kurunca,
İstiklal Savaşı kahramanı merhum Mareşal
Fevzi Çakmak’ı Nişantaşı’ndaki evinde ziyarete gittik. Yaptığımız her faaliyet Kerkük’te
izlenir ve yolumuza devam etmek için bize
cesaret veren mesajlar alırdık. Bir defasında
Fenerbahçe kalecisi ve millî takım kaptanı rahmetli Cihat Arman’ı ziyaret ederek kendisine,
Kerkük Lisesi’nde spor ve beden eğitim öğretmenimiz olan Ahmet Celâl üstadın Irak’taki
atletizm müsabakalarında rekorlar kırdığını ve
Veliahd Prens Abdılilah’tan kupa aldığını gösteren fotoğrafları, Enver Yakupoğlu ağabeyimizin “Fenerbahçe Kerkük’te” başlıklı bir yazısı
ile “Öz Fenerbahçe” dergisinde yayımlanmak
üzere vermiştik. Söz konusu yazı ve fotoğraflar dergide aynen yayımlandı ve bunlardan 250
adet Kerkük’te Sevimli Kitapevi’ne yollandı.
Birçok Kerküklünün Fenerbahçeli olmasında
bu yayının büyük etkisi olmuştu.

Kardaşlık

Mehmet Hurşit Dakuklu’yu Kaybettik

Iraklı Türkmen yazar ve araştırmacı Mehmet
Hurşit Dakuklu, 15 Ağustos 2011 Cumartesi günü
Kerkük’te hakkın rahmetine kavuştu. 1932 yılında
Kerkük’e bağlı Dakuk (Tavuk) kasabasında doğan
M. Hurşit, ilkokulu ve ortaokulu doğduğu kasabada tamamladı. Daha sonra Bakuba’da Öğretmen
Okulundan mezun oldu. Uzun yıllar Kerkük’e bağlı Havice kazasında, Dakuk ve İmam Zeynelabidin
köyünde ve en son Kerkük’te öğretmenlik yaptı.
Emekli oldu ve ölümüne kadar Kerkük’te yaşadı.

Dil Bilgisi (Bağdat, 1972)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1972) (Ortak yayın)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1973) (Ortak yayın)
Okuma Kitabı (Bağdat, 1974) (Ortak yayın)
Basın Tarihi (Bağdat, 1981) (Ortak yayın)
Türkçe-Arapça Sözlük, 4 cilt (Bağdat-Beyrut,
1981-1982) (Ortak yayın)
Türkmen Halk Edebiyatında İşlenmiş Özel Adlar Kılavuzu (Bağdat, 1984)
Basılmış Kitaplar Kılavuzu (Bağdat, 1986)
Nurlu Sözler Bahçesinden/derleme (Bağdat, 1996)
Yazı ve araştırmaları biraz yüzeysel olmakla
beraber, bazı kitaplarında bir takım yararlı bilgileri de toplamıştır. Son yıllarda dinî konulara da
yönelen yazarın ilgi çeken yazıları, Türkmen yerleşim bölgeleri, halk söylenceleri ve yine Türkmen
folklor ve halkiyatı hakkında kaleme aldığı araştırmalardır.
Kendi hâlinde ve mütevazı bir hayat süren Dakuklu, bir süreden beri yakalandığı amansız hastalık ile boğuşuyordu. Doğduğu kasabada toprağa
verilen Dakuklu’nun ailesine, Irak Türkmen edebiyat dünyasına ve bütün bir Türkmeneli’ne baş
sağlığı diliyoruz.

Mehmet Hurşit 1961 yılından itibaren yazar
olarak dikkat çekti. Daha çok folklor ve etnografya, halkiyat konuları ile Türkmen köy ve kasabaları
hakkında yazılar kaleme aldı. Bağdat’ta yayın hayatına başlayan Kardeşlik dergisi ile adını duyurdu ve
uzun yıllar bu dergide yazdı. Daha sonra yazılarını
Yurt gazetesi ile Birlik Sesi dergisinde de sürdürdü.
Değişik yerlerde çıkan yazılarından başka, ansiklopedik mahiyette yayımlanan kitaplar yazdı.
Biyografik mahiyette, ayrıca araştırma ve bazen derleme türünde kitaplar hazırladı. Kitapları
arasında kayda değer olanları şunlardır:
Türkçeyi Nasıl Öğrenirsin (Bağdat, 1965)
Türkmence Alfabe (Bağdat, 1971) (Ortak yayın)
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Söyleşi
Kemal BEYATLI

Mehmet Hurşit Dakuklu
(Dakuk 1932- Kerkük 15 Ağustos 2011)

İlk kez Irak’ta yayımladığı Arapça Türkçeyi
Nasıl Öğrenirsin ile Türkçe olan Dil Bilgisi kitaplarıyla tanınan Mehmet Hurşit Dakuklu bir karınca misali hiç yılmadan çalıştı. Irak’taki Türkmen
edebiyatı, folkloru, basını hakkında çalışmalarıyla
tanınmasına rağmen, Türk dünyasıyla da yakından
ilgilenen bir araştırmacı idi.
1960 ların başından itibaren yazılarını Kardeşlik
dergisinde görmeye başladık. Daha sonra Yurt gazetesi ve Birlik Sesi dergisinde yazılarına devam etti.
Ardı arkası kesilmeyen makaleler, Türkmen yörelerindeki folklorik araştırmaların yanında hızla kitapları da piyasaya çıkmaya başladı.
2010 sonlarında gizliden gizliye yakalandığı ağır
hastalığı nedeniyle Kerkük’te ve Erbil’de doktorlara
başvursa da hastalığına tam teşhis konulamadı. Türkiye tabiplerinde çareyi bulmak için Temmuz 2011
de İstanbul ve sonra Ankara ve tekrardan İstanbul’da
başvurduğu doktorlar, ne yazık ki hepsi ileri derecede kolon kanserine yakalandığını ve ömrünün sayılı günleri kaldığını söylediler. Daha acısı doktorlar
kendisine geriye kalan iki aylık ömür biçtiler. Ailesi
bu amansız hastalığı gizli tutmaya çalıştılar. Ailesi
en kısa zamanda Kerkük’e dönüp ve orada hastalığının açıklanmasını uygun gördüler.
İstanbul’da kaldığı bir hafta süre içinde mümkün
olduğu kadar onu ailesiyle birlikte yalnız bırakmamaya çalışan Seval Süleymanoğlu hanımın takdire
şayan (usta yazar Rıfat Yolcu’nun kızı) ev sahipliği12

ni burada ifade etmek yerinde olur.
Mehmet Hurşit Dakuklu, eşi Hüsniye Hüseyin
Hanım ile kızı Esin İstanbul’da bir hafta kaldı. Bu
süre içinde Mehmet Hurşit Dakuklu’nun sık sık
yanında olmaya çalıştık. Yirmi yıl önce defalarca
İstanbul’a gelip görmesine rağmen İstanbul’daki
değişikliklere hayranlığını gizleyemiyordu. Fakat
halsiz düşen vücudu onu tekrardan dolaşmaya müsaade etmiyordu.
İlkin ev ziyaretlerimde kendisinden izin alarak
kısa kısa hayatından bahsetmesini rica ettiğimde
hem duygulandı hem de sevinerek anlatmaya başladı. Sesli olarak kayda aldığım konuşmalarda pek
derin ve uzun konuşmalara girmemeye özen göstermeye çalıştım. Yorulduğu zaman uzun ara vermek
zorunda kaldım. Böylece vefatından önce kendisiyle
21.07.2011 Çarşamba günü yaptığımız son söyleşiyi
aşağıya alıyoruz.
KB: Mehmet Hurşit Dakuklu kendisini bize kısaca tanıtabilir mi?
MHD: (Kısık bir ses tonuyla ve cümlelerine ara
vererek) Ben Mehmet Hurşit Dakuklu 1932 yılında Dakuk kasabasında doğdum. 1946 da Dakuk’ta
İlkokulu bitirdim. Bakuba’da İlk Öğretmen Okuluna girdim. 1952 da mezun oldum. İlk olarak 8 yıl
Havice kasabasında öğretmen oldum. Sonra 6 yıl
Dakuk’ta ve 3 yıl İmam Zeynelabidin’ de geriye
kalan yılları Kerkük’te öğretmenlik yaptım. Sonra
emekliye ayrıldım.
KB: Yazmaya ne zaman başladınız?
MHD: Bağdat’ta yayınlanan Kardeşlik dergisinin yayınlanmasıyla kendimde bir görev duygusu,
milli his uyanmaya başladı. Kardeşlik dergisinde
yazmaya başladım. Hemen hemen 40 yıl sürdü.
KB: Yazılarınızdan ziyada kitaplarınızla önemli
konularda öncülük yaptınız?
MHD: İlk kitabım Araplar için idi. Türkçeyi
Nasıl Öğrenirsin idi. Bunda Araplar ile Türkleri yakınlaştırmak amacıyla yazılan bir kitap. İkinci kitabım ise Türkmenler İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitabım
oldu. Bunda da Türkmenler uzun yıllar ana dillerini
kullanmadıkları için gündelik konuşmalar ve yazı
yazmaya meraklı olanlara bir kılavuz mahiyetinde
idi. Üçüncü kitabım dostum Salahattin Saki ile bir-

Söyleşi
Kemal BEYATLI
likte Osmanlı devrinden 1970lere kadar yayınlanan
gazete ve dergileri toplayıp bir kitap haline getirdik.
Arkasından Basılmış Türkmen Kitapları Kılavuzu
yayınladım. 1982 de ilk kez dört ciltlik Türkçe –
Arapça sözlük ortaklaşa Abdullatif Benderoğlu ve
İbrahim Dakuklu ile yayınladık. Sözlüğün 1. cildi
Bağdat’ta diğer 2. 3. ve 4. ciltler ise Beyrut’ta basıldı. Böylece kitaplarım çoğalmaya başladı. On altı
Arapça ve on altı Türkçe kitabım yayınlandı. Basılmayan kitaplarımda var. Beş mi altı mı pek hatırlamıyorum.
Değerli Mehmet Hurşit Dakuklu biraz yorgun
görülmesiyle hemen konuşmayı durdurdum.
Ertesi gün tekrar kendisini ziyaretimde daha
dinç daha rahat gördüm kendisini. Hatta kızı Esin
Hanım, bu gün daha iyidir, dedi. Bende, hocam dışarı çıkıp biraz doktorlardan uzak İstanbul’un deniz
kenarına gitmeye ne dersim? Der demez, Tamam,
dedi. Bastonunu eline aldı. Ve İstanbul’un Yeşilköy
sahilinde bulunan Luna Park çay bahçesinde yerimizi aldık. İkinci söyleşimiz Cuma 23.07.2011 günü
kayda alındı.
KB: Hocam, bazı Türkmen yazarlarını nasıl değerlendirirsiniz?
MHD:
Ata Terzibaşı
Üstat Ata Terzibaşı, Türkmen halkının başta gelen bir araştırmacı ve yazarıdır. Şimdiye kadar hiç
kimse onun seviyesine olaşmamıştır. Hoyratlarımız,
havalarımız, şairlerimiz, Erbil Şairleri daha hatır hayale gelmeyen konuları işleyen bu zat, ele almasaydı hep kül altında toprak altında toz altında kalırdı.
Ata Terzibaşı bu milletin önemli varlığıdır. Şükürler
olsun yaşıyor ve verimli bir hayat sürdürüyor. Birçok makale ve yazılar yazmasaydı, açıklamasaydı
kimse farkına varmayacaktı. Kendisine uzun ömürler dilerim.
Abduhekim Rejioğlu,
Abduhekim Rejioğlu ile 1970’ lerden dostluğumuz vardı. Şair değildi. İyi araştırmacı idi. Çok
değerli kıymetli yazıları vardı. Hele Kifri folkloru
hakkında yazmış olduğu makaleler çok değerli ve
kıymetli idi. Sonradan rahmetli Hidayet Kemal Beyatlı eserlerini bir kitap halinde bastırdı.
Ali Marufoğlu
Tuzhurmatlı bir şair ve araştırmacıdır. Şiiri gayet güçlüdür. Dili güçlü olması nedeniyle kullandığı
kelimler çok seçicidir. Aynı zamanda araştırmacıdır.
Birçok eseri vardır. Kitapları arasında Deremet kitabı çok değerli bir kitaptır. Türkmen halkının en son
şairleri arasında parmakla gösterilen şairdir. Kendisiyle rekabet edecek bir şair rastlamadım.

Suphi Saatçi
Doktor beg, Türkmen halkı tarafından tanınan
bir araştırmacı ve yazardır. Yayımladığı eserler
Türkmen halkının bel kemiğidir. Hele Kerkük Evleri kitabını okudum ve inceledim. Bu zat olmasaydı
bu önemli eser yazılmazdı. Türkmen halkı durdukça
bu zata çok şey borçlu olacaktır. Bu zatın adı kalacak ve devam edecektir. Hakikaten bu zatın o kadar
akıcı ve güzel bir Türkçesi vardır ki insan hayran
kalıyor.
Diğer şair ve yazarları soramadım. Yavaş yavaş
çayını yudumlamaya başladı. Bir ara beni duymaz
oldu. Korktum. Denize baktı. İstanbul çok değişmiş,
dedi. O konuşur konuşmaz ben rahatladım.
KB: Hocam şiirle aranız nasıl?
MHD: Şiir severim ve okurum. Çok az şiir yazdım. Bu arada Çiftçi şiirinden okumak istedi. Durdu. Bende zorlamadım. Ama kendi el yazısıyla bir
kâğıda Türkçe eski harflerle iki dörtlüğünü yazarak
bana ithaf etti.
Çiftçi
Serçeden önce uyanır
Şafak rengine boyanır
Demir sabana dayanır
Yönelir zümrüt tarlaya
Çalışır ikindiye dek
Harcayarak büyük emek
Akşam dönerken at inek
Döner çamurlu yuvaya
KB: Genel olarak Türkmen Edebiyatına nasıl
bakıyorsunuz?
MHD: Osmanlı döneminden beri Türkmen edebiyatı yalnız şiir yazmış. 1960 den sonra Kardeşlik
dergisinin yayınlanmasıyla pek çok alanda yazılar
yazılmaya başlandı. Türkmen Edebiyatı diğer milletlerin edebiyatla karşılanamaz, çünkü henüz roman işlenmemiş, piyes işlenmemiş yayınlananlar
yetersizdir. Makale, araştırma ve daha çok sahalar
vardır Türkmen edebiyatı işlenmemiştir. Ancak gün
geçtikçe yeni yeni ürünler vermeleri gelecek için
umut vericidir.
Uzun bir sessizlikten sonra söyleşimizi kesmek
zorunda kaldım. Sonra sahilde denizin kenarında sanki Allah’ına bakar gibi göğe baktı, denizin maviliğine
baktı. Bastonuyla geri geri gelip eve döndük. Pencereden eşi Hüsniye Hanım ve kızı Esin yolu gözlüyorlardı. Bizi gördüklerinde derin bir nefes aldılar.
Ertesi gün uçakla Irak’a döndüler. Ne yazık ki
15 Ağustos 2001 de vefat ettiğini duydum. Dakuk’ta
dünyaya geldiği öz topraklarında onu ebediyete
uğurlamışlar. Yerin cennet olsun hocam.
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Metin EKE*

Türkiye’de “Altun Hızmav Mülayim” Olarak
Bilinen Kerkük Türküsünün Müzikal ve
Kültürel Açıdan İncelenmesi1
Bir milleti millet yapan unsurlardan en önemlisi
kültürdür. Kültür; bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü duygu, düşünce, dil,
sanat, yaşayış unsurlarının tümü, medeniyettir (Eke,
1998: 1). Kültür değerlerinden biri olan müzik, toplumların içinde yaşadığı coğrafi bölge, sahip olduğu
ekonomik şartlar, siyasi ve sosyal koşullar doğrultusunda her toplumun yaşam biçimleriyle şekillenerek
değişik tür ve üslubuyla, toplumlara belirleyici bir
kimlik kazandırır. Irak Türkmen müzik kültürü yakın
çevresinde var olan müzik kültürleri ile benzerlik göstermektedir. Ancak aynı coğrafyada mevcut olan diğer
toplumların müziklerinden farklılık gösteren kendi öz
müziğini korumuştur. Türkmenler ile Türkiye Türkleri
arasında müzik üzerinden kurulan sosyal ve kültürel
ilişkiler, o zamanlara kadar önem verilmemiş olan dış
Türklerin kültürüne ve dolayısı ile müziğine ilgi duyulması bakımından çok önemlidir (Okan, 2007: 60).
Irak’ta yaşayan halkın bir bölümü olan ve yüzyıllardan beri varlık gösteren Türkmenler köklü bir
geçmişe, zengin tarihi ve kültürel mirasa, günümüzde bile hâlâ canlılığını koruyan gelenek, görenek,
folklor ve halk müziği ürünlerine sahip olan bir toplumdur.
Türkmenlerin yaşadıkları bölge, kuzeydoğudan güneybatıya kadar bir şerit halinde, Irak’ın
kuzey batısındaki Tellafer’den kuzey doğusundaki
Mendili’ye kadar uzanmaktadır. En önemli bölgeler;
Musul, Kerkük, Erbil, Duhok ve Diyala illeri ve Telafer ilçesidir (Hasan 2007: 8).
Kitab-ı Dede Korkut’ta bazı atasözlerinde Türkman olarak geçen bu kelimeyle ilgili olarak, Dede
Korkut araştırmacıları olan Ferhad Zeynelov ve Samed Elizade “Dresden” nüshasında elifle yazılmış
bu kelimenin “Türkman” biçiminde okunmasının
büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir. Türkman’ların
Irak’taki Azeri Türkleri olduğunu ve Kerküklü olduklarını yazmışlardır (Paşayev, 1998: 18).
1. Bu bildiri 20-24 Haziran 2011 tarihinde Portekiz’in Faro
şehrinde düzenlenen “41. International Ballad Conference” adlı bilimsel toplantıda, 21 Haziran günü 14.30-16.00
saatleri arasında “Session 5A” 5. oturumda sözlü olarak
sunulmuştur,
*. Doç., İstanbul Teknik Universitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı Öğretim Üyesi.
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Araştırmacılar Türkmen kelimesinin etimolojisi
ile ilgili olarak çeşitli fikirler söylemişler. XI. yüzyıldan itibaren Farsça kaynaklarda bu kelime “Türkmanend” biçiminde geçer, yani “Türk’e benzer” anlamında kullanılmıştır (Paşayev, 1998:19).
Irak’ta yaşayan halkın beşte üçü Araplar’dır.
Arapların büyük bölümü ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaşarlar. En büyük azınlık olan Kürtler, kuzey
ve kuzey doğusundaki dağlık bölgede yaşarlar. Ülke
nüfusunun yüzde yirmisini oluştururlar. Irak’ta önceleri yoğun olarak ve genelde 9-11. yüzyıllarda topluca
yerleşerek bölgeyi yurt edinen Türkler, günümüzde
Irak’ın orta, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde yaşarlar. Osmanlı dönemine kadar sürekli Türk göçleri ile
beslenen Irak Türkleri, Kürtlerden sonra ikinci büyük
azınlık olarak nüfusun yüzde on ikisini teşkil ederler.
Öteki etnik gruplar arasında ilgi çeken bir azınlık topluluk da nüfusları tahminen yüzde dört civarında olan
Süryanilerdir. Ayrıca Musul’un batısında ve kuzeyinde yaşayan Yezidiler, Bağdat’ta oturan Mandayyalar
ve İran sınırında yaşayan Lurlar gibi azınlıkların da
ülke nüfusu içindeki oranları yüzde dört olarak kabul edilmektedir. Ülke nüfusu, 1990 yılı tahminlerine
göre 17.742.000’dir (Saatçi, 1996: 31).
Resmi dilin Arapça olduğu Irak’ta Kürtlerin
yaşadığı bölgelerde Kürtçe konuşulur. Türklerin
yaşadığı Musul çevresi, Erbil, Kerkük, Diyala iline
bağlı Hanekin, Karatepe, Mendeli gibi kasabalar ve
hatta Bağdat’ın içinde olan birkaç mahallede yaşayan 300.000’e yakın Türk topluluğu Türkçe konuşur
(Saatçi, 1996: 32). Türkmenler günlük hayatlarında
Güney Azericeyi ve Urfa ağzını kullanırken, kurumsal yazı ve eğitim dili olarak Türkiye Türkçesini kullanmaktadırlar.
Türkmenler, Orta Asya’dan göç eden Oğuzlardır. Çoğu tarihçilere göre İslamiyet’i kabul ettikten
sonra Türkmen ismini alan bu Türk kavmi İslam ülkelerine yayılmış, kurduğu devlet ve beyliklerle bu
ülkelerin kaderini çizmiş ve tarihinde çok belirgin
rol oynamıştır (Okan, 2007: 6).
Irak Türkmenlerinin ne zaman ve nereden göçerek bu toprakları vatan edindiklerine dair bazı tarihi
verilere rastlıyoruz. Tarihçilerin büyük çoğunluğu
onların Azerbaycan’dan geldikleri fikrini savunmak-
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tadır. Gerçek olan şu ki, Kuzey Azerbaycan’la Güney Azerbaycan’ı birbirinden ayıran Araz Çayı’na
benzer bir sınır hattı da Güney Azerbaycan’la Irak
Türkmenlerinin eskiden beri yaşadığı toprakları birbirinden ayırır (Paşayev, 1998: 23). Iraklı tarihçi Abdurazzak el-Hasani de Türkmen boylarının birbirini
takip eden devrelerde Irak’a yaptıkları göçlere temas
etmiş ve bugün Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran yerlerde yaşayanlara Türk ve Türkmen adı verildiğini yazmıştır.
Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında Osmanlı ülkesine katılan Musul ve Kerkük şehirleri,
sahip oldukları konum ile gittikçe artan bir önem
kazanmışlar ve Kanunî Sultan Süleyman döneminde
Musul’un eyalet haline getirilmesi kararlaştırılmıştır
I. Dünya Savaşı sonuna kadar farklı Türk devlet ve
beylikleri tarafından yönetilmiş ve Türkler tarafından
bir vatan toprağı olarak kabul edilmiştir. Bu günkü
Musul, Kerkük, Erbil, ve Süleymaniye illerini içine
alan Musul vilayeti, uzun yıllar siyasi gündemin baş
maddesi olmuştu. 24 Nisan 1923’te Lozan da askıya
alınan Musul’un, sonunda İngilizlerin elinde kalması
önlenemedi ve petrolleriyle birlikte, bölge de Türk
toplumu da anavatan Türkiye’nin dışında kaldı (Saatçi, 1996: 180).
Kerkük, Kuzey Irak Şehirlerinden biri ve aynı
adı taşıyan idari bölgenin de merkezidir. Kerkük,
Osmanlı idaresine girmeden önce Türkmenler elinde bulunuyordu. “Gökyurt” olarak adlandırılmıştır
ve resmi kayıtlara böyle geçmiştir Türklerin yoğun
olduğu bölge ve Irak’ın büyük şehirlerinden biri olan
Kerkük’ün yüzölçümü 19 783 km.2 dir. Bağdat’a olan
karayolu mesafesi 283 km.dir (Bayatlı, 2002: 26).
Milâdî 1566 yılında Diyarbakır şehri (Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şehir)
çevre vilâyetler için usta ve sanatkâr deposu durumundadır. Kerkük vilâyetinde Gülanber Kalesinde
saray, cami vs. yapılması ferman olunduğundan, 80
mimar, 10’ar adet taşçı, taş yontucu, kiremitçi, kireççi ile 5 marangoz istenmiştir.
Kerkük’ün Osmanlı haberleşme sisteminde de önemli bir yeri vardır. Osmanlı haberleşme
teşkilâtında menzillerin üzerinde kurulduğu geniş
Osmanlı yolları İstanbul merkez olmak üzere, Anadolu ve Rumeli sağ-sol orta kol halinde uzanmıştır.
Anadolu’da sağ kolda Diyarbakır, Nusaybin, Musul
ve Kerkük güzergâhını takiben Bağdat ve Basra yollarına kadar uzanır (Bayatlı, 2002: 28).
IV. Murat devrinde Anadolu’dan, Tokat ve
Diyarbakır’dan kuzey Irak’a götürülen birçok Türkmen aşiretinin Sünni olmalarına dikkat edilmişti. Bu
olaylar tarihi belgelerle sabittir. Dolayısıyla Kuzey
Irak’ta, Bağdat’a uzanan bir Sünni nüfus döşendi ki

Bağdat güvenilir bir biçimde İstanbul’a bağlanmış
olsun. Bugün Kuzey Irak’ta Sünnilerin çoğunlukta
olması, Osmanlıların bir politikası sonucudur. Hatta
Kerkük’te Tokat Mahallesi, Tokat Hamamı, Tokat Camisi vardır. Bunlar şu anda kendilerini Kerküklü kabul
ediyor, ama Tokat’tan geldikleri, hamamlarına, camilerine verdikleri isimlerden bellidir (Okan, 2007: 49).
1300 yılı aşkın parlak tarihi ve zengin geçmişi
ile devletler ve beylikler kuran Irak Türkmenlerinin
meydana getirdikleri halk edebiyatı örnekleri günümüzde de canlılığını korumaktadır. Halkın konuşma dilinin anlatım yumuşaklığını, dünya görüşünü,
inanç, gelenek-göreneklerini, Türkmen annelerin
ninnilerini, yaktıkları ağıtları halk edebiyatı dile getirmektedir. Halk edebiyatı ürünleri arasında en fazla
ilgi çeken yedi heceli Manî dörtlükleri gelir. Türkülerde kullanılan en yaygın halk edebiyatı nazım biçimi de yedi heceli Manî dörtlükleridir. En fazla “sekiz
ve onbir heceli dörtlüklerden oluşan şiirlerin yanı sıra
ondört ve on altı heceli şiirlere de sık sık rastlanır.
Halk edebiyatı ürünleri arasında bilmeceler, atasözleri, Nasrettin Hoca fıkraları, dualar-beddualar
da yer almaktadır. Çocukların folklor dünyasını
oluşturan; çocuk şarkıları, tekerlemeler, ninniler,
çocuk masalları ve hikâyeler halk edebiyatı ürünleri arasında bulunmaktadır. Örnek olarak verilen bu
halk edebiyatı ürünleri Türk Halk Edebiyatı ürünleriyle büyük benzerlikler göstermekte olup bunların
birçoğu Türk Halk edebiyatında da mevcuttur (Nevres, 2005: 55).
Kerkük havaları (ezgileri) bir taraftan Azerî havalarına benzerken, öte yandan Anadolu, özellikle Urfa,
Elâzığ ve Diyarbakır havalarına benzemektedir.
Kerkük’te türküye “beste” denilmektedir. Bestelerin yeri uzun havalarınki kadar önemlidir. Uzun havalar; makam, hoyrat havaları, divan-urfa, gazel, âşık
havaları, kerem havası, sazlamağ (Ağıt) ve ninnilerdir. Kırık veya kısa havalar ise; beste (halk türküsü),
tenzile (dini türkü ve şarkı), şarkı (marş ve benzeri),
halay ve oyun havalarıdır (Paşayev, 1998: 152).
Hoyrat: Cinaslı manilerle söylenen bir uzunhava türüdür.
Divan: Klasik Türk müziğinin dinsel olmayan
sözlü formlarından biridir. Başlıca özellikleri; en az
üç dizelik şiirler üzerine bestelenmesi, doğaçlama
izlenimi vermesi için ritim bakımından ya tümüyle
ya da yer yer herhangi bir usule bağlı olmaması, her
kıtanın başında terennümlerin yer alması, kıtaların
birbirine bestelendiği makama uygun aranağmeleri
bulunmasıdır.
Ağıt (Sazlamağ): Beklenmedik ölümler sonucunda yakılan ezgilerdir. Usûllü ve usülsüz olanları
vardır. Hüzün, yas, matem içeren ezgilerdir.
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Ninni: Çocukları uyuturken söylenen ezgilerdir.
Gazel: Türk müziğinde, bir ses sanatçısı tarafından ve doğaçlama olarak söylenen müzik türüdür.
Sözler genellikle gazel biçimindeki şiirlerden seçildiği için bu adla anılır (Sözer, 1996: 293).
Tenzile havaları: Dini türkülerdir.
Kerkük’te yoğunlaşan uzun havaların, özellikle
hoyratların hepsi Türk müziği ses sistemi içindedir.
Kerkük yöresinde yirmiden fazla hoyrat usulü (makamı) mevcuttur. Bunlardan bazıları; Beşirî, Nobatçı, Muhalif, Muçıla, Yetimi, Yolçu, Kesük, Mazan,
Matarı, v.b.
Bu hoyratlardan, Muhalif, Beşirî ve Kesük Urfa,
Elâzığ, Diyarbakır ve Kerkük’te söylenen müşterek
hoyrat adlarıdır.
Bir uzun hava türü olan Divan; Urfa, Elâzığ ve
Kerkük’te müşterek olan başka bir havadır (Nakip,
2009:14).
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer
alan Urfa, Elâzığ ve Diyarbakır halk müzikleri arasındaki ilişki ne ise, Kerkük ile bu şehirler arasındaki ilişki de odur. Beraberlik, uzun havalarda olduğu
kadar kırık havalarda da söz konusudur. Kerkük
türkülerinde, güneydoğu Anadolu halk müziği tavrı hissedilmekte ise de, Kerkük türkülerinin ayrıca
kendine has bir üslubu vardır. Türkülerin melodik,
ritmik yapılarıyla ve sözleriyle bir bütünlük göstererek icra edilmeleri, Kerkük türkülerinin yöresellik
(otantik) özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.
Bu doğal beraberliğin izlerini 1960 yıllarına
kadar gözlemek mümkündür. 1960’lardan sonraki
ilişkiyi ise iki önemli gelişmenin ışığı altında incelemek gerekmektedir:
14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamından sonra
güçlenen milli şuur, Irak Türklerini Anadolu Türk
kültürüne daha fazla yaklaştırmıştır.
1960’lı yıllardan sonra artan haberleşme ve ulaşım imkânları bilhassa müzik bağlarını kuvvetlendirmiştir.
Türk Halk müziği makamsal (Modal) bir müziktir. Modal müzik: Belli cinslere ve bunlar üzerindeki seyirden doğan ezgi kalıplarına dayanan, çeşitli
özelliklere sahip, genellikle tek çizgili (teksesli) musikilerdir (Tura, 1987: 294). Türk Halk müziğinde
makamsal yapıyı ifade eden bazı ses dizileri vardır.
Bu ses dizileri türkülerin melodik yapılarını belirlemede kullanılır ve Türk müziğindeki makamlara
benzerlik gösterirler. Makam, tam dörtlü ve tam
beşlilerin bir araya gelmesiyle oluşan sesler topluluğudur. Bazı türkülerin makamsal yapısı Türk müziğindeki makamlarla da analiz edilmektedir. Irak
Türkmen Halk müsıkisi türlerindeki ezgilerin ses
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dizileri Türk müziğinin makam dizilerinin dışına
çıkmaz (Nakip, 2009: 39).
Irak Türkmen müziğinde var olan ve Kırık
Hava tarzında söylenen bestelerin ritmik kalıplarının çoğu, çevrede yaşayan diğer topluluklarda da
görülür. Ezgisel yapıyı belirleyen ses örgüsü, yani
makam kurgusu, yine çevre kültürlerle yakın ilişki
içersindedir.
Bestelerin neredeyse tamamının 10 zamanlı
usûlde olduğu görülür. Bu usûl şekli daha çok şu
düzümlerdedir:
3+2+2+3
2+3+2+3
Türkmen müziğinde bu usullerin dışında 2,4 ve
8 zamanlı usûllerde olan besteler de vardır. Tüm bu
usullerin yanında 3,5,7,9 ve 11 zamanlı beste örnekleri de mevcuttur.
Irak Türkmen müziği ile en yakın yapısal benzerlik ve üslûp ortaklığı gösteren yöre, Şanlıurfa’dır.
Şanlıurfa, müzikal zenginliği ile haklı şöhret yapan
bir yöre olarak tüm Ortadoğu coğrafyasında yerini
almıştır. Arap makamları arasında Urfa (El-Raha)
adlı bir makam bulunduğu gibi “Urfa Tavrı”da Suriye ve Irak halkları arasında yaygın bir söyleyiş
tavrıdır. Şanlıurfa’da okunan uzun hava çeşitleri
arasında, Gazel, divan, Maya, Ağıt gibi türler varsa
da, müzikal kimliğin belirleyici öğesi Hoyratlardır.
Beşîrî, Muhalif, Kesik, Elezber, Kürdî gibi usuller
(Makam), Elâzığ-Diyarbakır’da bilinmekle beraber,
ırak Türkmenleri arasında da yaygın olarak hoyrat
makamları, Şanlıurfa müzik folklorunun şaheserleri
niteliğindedir (Okan, 2007: 88).
Türkmenler, tek başlarına kaldıkları 1918 yılından 2000 yılına kadar davalarını, mağduriyetlerini
ve uğradıkları mezalimi daha çok Türkiye’ye anlatmaya çalışmışlardır. Bu anlatımın sanatsal tarafını
üstlenen iki önemli isim Abdülvahit Kuzecioğlu ve
Abdurrahman Kızılay’dır. Bu sanatçılar sayesinde
Türkiye, Irak’taki Türkmenlerin varlığını, dilini,
kimliğini, kültürünü, folklorunu, hoyrat ve türkülerini tanımıştır.
Bu sanatçılardan Abdülvahit Kuzecioğlu, Kerkük musikisinde bir devrim ve dönüm noktasıdır.
Muhteşem bir sesin ve üstün bir musiki yeteneğinin birleştiği bir noktadır. 1925 yılında Kerkük’ün
Çay Mahallesinde dünyaya gelmiştir. 1952 yılında
İngiltere’ye giderek Londra Radyosunun Türkçe
kısmı için hoyrat ve Türküler okumuştur (Nakip,
2007: 12).
1956 yılında değerli folklor uzmanı araştırmacı
ve yazar Avukat Ata Terzibaşı ile birlikte Türkiye’ye
yaptığı seyahat sırasında İstanbul radyosunda Ker-
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kük hoyrat ve türkülerinden oluşan bir bant yaptı.
Daha sonraki yıllarda Ankara, İstanbul radyolarında yeni bantlar doldurdu. Bu bantların Ankara,
İstanbul radyolarının yanı sıra Erzurum, İzmir, Çukurova, Diyarbakır ve diğer mahalli radyolarda da
çalınması üzerine, Türkiye’de sevilen ve tanınan bir
ses haline geldi. İstanbul radyosunda rahmetli Nida
Tüfekçi ile tanıştı ve onun sazı eşliğinde Yolcu,
Muhalif, Matarı ve Muçıla hoyratlarını seslendirdi.
İstanbul radyosunun nadir koleksiyonları arasında
bulunan bu bant uzun yıllar büyük bir hayranlık ve
ilgi ile dinlendi. Birçok müzik firması sanatçının taş
plâklarını satışa sundu. Böylece kaynak kişi olarak
ünü artan Kuzecioğlu, Kerkük’ün en büyük müzik
elçisi durumuna yükseldi. Türkiye’de Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün, Neriman Altındağ Tüfekçi gibi ünlü sanatçılar da Kuzecioğlu’ndan alınan
Kerkük türkülerini okuma yolunda yarış etmeğe
başladı (Saatçi, 2007: 10).
Türkmenlerin çektiği acıları, yaşadıkları baskıları Türkiye’ye anlatmaya çalışan sanatçılardan
Abdurrahman Kızılay, 1940 yılında Kerkük’te
doğmuştur. Ortaokul yıllarında Kerkük’ün mahalli sanatçılarından Reşit Küle Rıza ve İzzeddin
Nimet’ten yararlanarak ilk müzik tecrübesini oluşturmuştur. Abdülvahit Kuzecioğlu’nun izinden
giderek kısa sürede şöhrete kavuşmuştur. Abdurrahman Kızılay 1956 yılında müzik eğitimi için
Türkiye’ye geldi. Ankara Devlet konservatuarında
Kontrbas eğitimi aldı. Sanatçı Fahri Kopuz’dan
aldığı derslerle de Klasik Türk Müziği bilgisini
geliştirdi (Günay, 2010: 1). Türkiye’de yerleşerek Kerkük hoyrat ve türkülerini tanıtmada büyük
çaba harcadı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Ankara Radyosu için Kerkük hoyrat ve türkülerinden oluşan bantlar doldurdu. Kerkük türkülerini
okuyarak Türkmen davasına katkıda bulunan ve
gönül veren araştırmacı, yazar ve sanatçı Mehmet
Özbek ile birlikte konser ve Televizyon programları yaptı. Türkiye’de de bazı besteleri plak olarak
piyasaya çıktı. Okuduğu bestelerle bütün Türk
dünyasının gönlünde taht kurdu. Ünlü Türk Halk
müziği sanatçısı Mehmet Özbek ile ortaklaşa yaptıkları “Türkülerin Dilinden” ve “Mum Kimin Yanar Kerkük” adlı 2 müzik albümü Türkiye’de büyük ilgi topladı. Milyonlarca insan Abdurrahman
Kızılay’ın besteleri eşliğinde Irak Türkmenleri için
gözyaşı döktü. “Altun Hızmav Mülayim” adlı türküyü insanlar onun sayesinde öğrendi ve terennüm
etti. Bütün gönülleri Kerkük ve Türkmeneli uğruna
birleştirdi.
Kerkük’te söylenen bazı besteler Elâzığ ve
Urfa’da söylenmektedir.

Kerkükte Söylenen Besteler

Türkülerin Elâzığ ve
Yöresi
Urfa’daki Adları

1- Tellere Değme Değme

Çayın Öte Yüzünde

Elazığ

2-Hey Mili Mili

Meteristen İneydim

Elazığ

3- Aman Saki Can Cana

Çatal Kaya Alınmaz

Elazığ

4- Bak Gözüne Bak Gözüne

İndim Yarin Bahçesine

Elazığ

5- Çadır Kurdum Düzlere

Çadır Kurdum Düzlere

Urfa

6- O Yana Dönder Meni

Bu Dere Derin Dere

Urfa

Bu Türkülerin notaları bildirinin sonunda yer
almaktadır.
Kerkük’teki bu bestelerin, Türkiye’nin Doğu
Anadolu bölgesinde yer alan Elâzığ ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde bulunan Urfa ilindeki söz ve
melodi varyantları ile ilgili şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:
Türkülerin Usûlleri; 8/8 Düyek, 10/8 Aksak veya
10/16 Curcuna’dır.
Bazı türkülerde melodik yapı aynı kalmış olup, sözlerin bir bölümünde değişiklikler meydana gelmiştir.
Bazı türküler her iki yörede de aynı şekilde
okunmaktadır.
Türkülerin bir kısmı söz ve melodik olarak değişikliğe uğramıştır.
Bu türkülerin Kerkük varyantları Urfa ve Elâzığ
varyantlarından daha hızlı bir tempoda okunmaktadır.
“Altun Hızmav Mülayim” adlı türküyü, ilk kez
Abdurrahman Kızılay, Bağdat radyosu Türkmence
bölümü için banda okumuştur. Ayrıca bu türküyü
Türkiye radyoları için de banda kaydetmiştir. Bu
türkü Türkiye’de çok sevilmiş ve dillerden düşmemiştir. Altun Hızmav Mülayim, Lirik beste kategorisindedir. Lirik türküler; insanî coşkuları ve hissî
duyguları dile getiren aşk, sevda ve gurbet gibi konuları ihtiva eder.
“Altun Hızmav Mülayim” adlı beste, sevgiliye
söylenmiş bir türküdür. Konu olarak “aşk, sevda, özlem” duygularını anlatır. Edebî bakımdan türkünün
nazım türü bağlantılı Mani’dir. Sözleri söyledir:
Altun hızmav mülâyim
Seni hâktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şâd oldum
Altun hızmav incidir
Gömleğin narincidi
Menim lâl olmuş dilim
Ne dedi yâr incidi
Gün gördüm günler gördüm
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Seni gördüm şâd oldum
Altun hızmav tomağa
Yanaşıp al yanağa
Güzel gel görüşelim
Men giderem irağa
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şâd oldum
Türkünün melodik yapısının etkisi çok kuvvetli ve dinleyeni cezp edici karakteristik bir özelliğe
sahiptir.
Türkünün ses dizisi, aşağıda görülmektedir.

Kerkük’te, sanatçılar konserlerinde bazı Türk
Halk Müziği ezgilerini de repertuarına alıp severek
okumaktadırlar.
Örnek:
Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar (Yöre: Urfa)
Dane dane benleri var yüzünde (Yöre: Kırşehir)
Çeşitli eğlence törenlerinde daha da önem kazanan besteler, hoyrat atışmalarından sonra ortamı
yatıştırmak ve neşeli bir hava yaratmak amacıyla
kullanılan bir sanat aracıdır.
KAYNAKÇA

“Altun Hızmav Mülâyim” adlı türkünün makamsal olarak Türk Halk Müziğindeki karşılığı Do üzeri
Müstezattır. Batı müziğinde majör bir dizi özelliği
gösterir.

Bayatlı, Nilüfer, Osmanlı Döneminde Kerkük
Şehri’nin Siyasi Durumu ve Önemi, Kardaşlık, İstanbul
2002.

Türk Müziğinde kullanılan makamların hemen hepsi Kerkük’te kullanılmaktadır. “Altun
Hızmav mülayim” türküsünün makamı Çârgâh’tır.
Kerkük’teki müzisyenler de Çârgâh olarak isimlendirilmektedirler.
Çargâh 5’lisi
Çargâh 4’lüsü

Günay, Hayrettin, Kerkük Türkülerinin Babası,
2010.

Tam 5’li
Tam 4’lü
Çargâh Makamı Dizisi
Türkünün seyri inici bir karaktere sahiptir. Do
ve Re perdelerinde kalışlar yaparak Do perdesinde
karar vermiştir. Türkünün melodik yapısı dinleyiciyi
etkisi altına alan, cezp edici karakteristik bir özelliğe sahiptir. “Altun Hızmav Mülâyim” adlı türkünün usûlü 10/8’dir. Türk Müziğinde bu usûlün adı
Aksak’tır. Usûlün düzümü; (2+3)+(2+3)=10 şeklindedir. “Altun Hızmav Mülâyim” adlı Türkünün notası bildirinin sonunda yer almaktadır.
Kerkük halk musikisinde ud, keman, ney, kaval,
zurnapa (Zurna), tef, kaşık gibi çalgılar kullanılmaktadır. Bu çalgılar Türk müziğinde kullanılan sazlardır. Kerkük’te icracılar arasında Klasik Türk Müziği
veya Türk Halk Müziği ayırımı yoktur. İki tür müzik
eserleri aynı müzisyenler tarafından icra edilir.
Eskiden musiki eğitimi 1935 yıllarında Kerkük’te
“Divanhane”lerde yapılıyordu. “Divanhane” musiki
âlemlerinin yapıldığı yere verilen addır. Molla Sabri
ve Molla Taha burada klasik müzik icra eden sanatçılardı. Şimdi, Kerkük’te musiki eğitiminin yapıldığı bir kurum yoktur.
Kerkük yöresine ait birçok türkü, Hoyrat, Divan
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ve Ağıt Türk Halk Müziği Repertuarında kayıtlıdır.

Eke, Metin, Erzincan-Merkez İlçedeki Ezgilerle
İdil-Ural Bölgesindeki Ezgilerin Mukayesesi Ve Sonuçları, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul, 1998.

Hasan, Mazin, Dünden Bugüne Irak Türkmenleri,
Master Tezi, T.C. GaziÜniversitesi- Sosyal
B i limler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,
Ankara, 2007.
Nakip, Mahir, Kerkük Türk Halk Müziği, Ankara,
2009.
Nakip, Mahir, Kuzecioğlu ve Türkmen Davası, Kardaşlık, İstanbul, 2007.
Nevres, Salah, Irak Türkmenleri Dil Kültür ve Edebiyatı, Kardaşlık, İstanbul, 2005.
Okan, Sungu, Irak Türkmenleri’nin Türkiye İle Sosyo- Kültürel İlişkileri ve Bunun Müzikal Yansımaları,
T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul, Haziran 2007.
Paşayev, Gazenfer, Irak Türkmen Folkloru, Kerkük
Vakfı, İstanbul, 1998.
Saatçi, Suphi, Kerkük’ün Gür Sesi Abdülvahit Kuzecioğlu, Kardaşlık, İstanbul 2007.
Saatçi, Suphi, Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk
Varlığı, İstanbul, 1996.
Saatçi, Suphi. Özel Görüşme, Kerkük Vakfı, Fatih
–İstanbul, 28.05.2011
Sözer, Vural, Müzik Ansiklopedik Sözlük, İstanbul,
1996.
TRT Müzik Dairesi Yayınları, Türk Halk Müziği
Repertuarı.
Tura, Yalçın, Türk Halk Musikisindeki Makam Hususiyetleri ve Bunların Dayandığı Ses Sistemi,
III.
Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.III,
Ankara, 1987.
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Habib Hürmüzlü ile
Kardeşlik’ten Kardaşlık’a
Bu sayıda, Kardaşlık dergisinin, Bağdat’ta yayın
hayatına başlamasının 50. yıl dönümü münasebetiyle, sizler için, o günlerin yakın şahidi, müstesna
şahsiyet Habib Hürmüzlü’yle bir röportaj gerçekleştirdik. Hürmüzlü hukukçu-bürokrat kimliğinin yanı
sıra bir kalem eri. O, Irak Cumhuriyetinin ilânından
sonra Kerkük’te yayımlanan ilk gazete olan Beşir
gazetesinin ve Bağdat’ta Türkmen Kardaşlık Ocağı
tarafından yayımlanan, Irak Türklerinin gözbebeği
Kardaşlık dergisinin mutfaklarında bulunmuş; Türkmenlerin var olma davası uğrunda yalnız kalemiyle
mücadele vermemiş, davanın bütün çilesini günü gününe yaşamış biri. Habib Hürmüzlü şimdi yine, her
fırsatta ve ortamda Irak Türklerinin sesini dünyaya
duyurmak için var gücüyle çabalıyor… Biz de onun
bitmez tükenmez enerjisinden yararlanarak kendisini
sayfalarımıza konuk ettik. O günlerin hatıralarını sizler için derledik. O da sorduğumuz sorulara samimiyetle aşağıdaki cevapları verdi:
Kardaşlık Ocağının kurulmasına giden yolu
anlatır mısınız?
Irak’ta kraliyet döneminde bu tür faaliyetler icra
etme imkânı yoktu. 1958 yılında kraliyet rejimi devrilip cumhuriyet ilân edildiğinde Irak Türkmenleri
yeni rejime umutla baktılar. Ancak siyasî gelişmeler
tamamen Türkmenlerin aleyhine cereyan etti. Türkmenlere karşı siyasî baskılar arttı, tutuklamalar ve
sürgünler yaşandı. 1959 yılının ilk aylarında özellikle
Kerkük şehrinde siyasî baskılar doruğa çıktı. Yüzün
üstünde – aralarında doktorlar, eczacılar, avukatlar ve
tüccarlar olmak üzere - tanınmış Türkmen aydını ya
tutuklanıp türlü işkencelere maruz kaldı ya da Irak’ın
güney vilâyetlerine sürgün edildi. Nihayet, cumhuriyet ilânının birinci yıl dönümünde, Kerkük’te, tarihe
“Kerkük Katliamı” olarak geçen ve üç gün süren korkunç mezalim gerçekleşti. Türkmenlerin gönlünde
eskiden beri yaşayan millî duygular, cumhuriyetle
birlikte açığa çıkmaya ve halk hareketlerine dönüşmeye başladı. O sıralarda Kerkük’te çıkmaya başlayan Beşir gazetesinin millî uyanış alanında rolü büyüktü. Kerkük Katliamından sonra aydın Türkmenler
arasında başkent Bağdat’a bir göç hareketi başladı
ve bu şekilde eskiden Bağdat’ta ikamet eden Türkmenlere yeni bir kan eklenmiş oldu. Bağdat’taki seçkin Türkmenler kendi haklarını alabilmek, Türkmen
toplumunu sair Irak halklarına tanıtmak ve Türkmen
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kültürünü yaşatmak amacıyla Bağdat’ta bir araya
gelerek “Türkmen Kardaşlık Ocağı”nı kurdular. Bu
ocağın da en önemli ürünü Kardaşlık dergisi idi.
Beşir gazetesindeki çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Beşir gazetesini üç avukat arkadaş çıkarırdı. Ata
Terzibaşı, Mehmet Hacı İzzet ve Habib Hürmüzlü.
Türkçe ve Arapça olarak çıkan haftalık Beşir gazetesinin Türkçe kısmını değerli üstadımız Ata Terzibaşı,
Arapça kısmını ise ben yürütürdüm. Beşir, Türkmen
basınında yeni bir çığır açmış ve Türkmen kültürüne büyük katkıda bulunmuştu. Ne yazık ki 26. sayısı
çıktıktan sonra o zamanki rejim tarafından kapatıldı.
Beşir, haftalık haberlerden başka, makaleleri, şiirleri, folklor araştırmaları içeren ve Türkmen tarihini
aydınlatan zengin bir yayın organı idi. Beşir bizim
bir gençlik denememiz idi. Bu denemeyi geliştirerek
hizmetimizi sonradan Bağdat’ta Kardaşlık dergisinde
devam ettirdik.
Kardaşlık Ocağının ilk idare heyetinde kimler
vardı?
Önce bir kurucu heyet oluşturuldu. Irak İçişleri
Bakanlığına izin için resmî müracaatta bulunuldu.
Gerekli izin 7 Mayıs 1960 yılında çıktı. Ocak o günden itibaren tüzel kişiliğe sahip oldu ve genel ku-
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rul toplanarak ilk yönetim kurulunu seçti. Bu kurul
Irak’taki Türkmen bölgelerinin her yönüne mensup
üyelerden oluşmakta idi. Ocağın ilk başkanı Dr. Merdan Ali idi. Yönetim kurulunun ilk üyeleriyse Abdulkadir Süleyman (Başkan yardımcısı), Celâl Nakip
(sekreter), Necmettin İzzettin (sayman), Kemal Emin
Sarıkâhya (idare müdürü) ve üyeler: Dr. Yasin Abdulkerim, Dr. Rıza Demirci, Sadettin Abdulgani ve Fazıl
Hıdır idi. Bu zatlardan şu anda sadece Celâl Nakip
hayattadır. Allah ona uzun ömürler versin… Yaklaşık bir yıl sonra da yani, 14 Nisan 1961 tarihinde yönetim kurulunda birkaç değişiklik oldu. Buna göre,
Abdullah Nuri Bayatlı, Mehmet Hacı İzzet ve Habib
Hürmüzlü yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Bu
yönetim kurulu üyelerinden de sadece Celâl Nakip ve
Habib Hürmüzlü hayattadırlar.
Kardaşlık Ocağının faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Her şeyden önce Kardaşlık Ocağının, Irak Türkmenlerinin geniş kitlelerini bir araya getiren ilk kuruluş olduğunu söylemek gerekir. Ocağın ister yöneticileri olsun ister üyeleri ve yandaşları, değişik kesimlerden ve değişik Türkmen bölgelerinden gelmekteydi. Kardaşlık Ocağı, hem bir siyasî parti gibi siyasî
mahfillerde Türkmenlerin haklarını arama yönünde
faaliyet göstermekte hem de bir sivil toplum kuruluşu
gibi, yani bir dernek gibi çeşitli sosyal faaliyetler icra
etmekte hem de bir kültür merkezi gibi çalışmaktaydı.
Detaylara girmeden söylersem, Kardaşlık dergisinin
çıkarılması, Türkçe ve İngilizce kurslarının açılması,
üniversite öğrencileri için yurt temin edilmesi, zengin
bir kütüphanenin oluşturulması, Türkmen sanatını ve
folklorunu canlandıran geceler düzenlenmesi, haftalık aile toplantılarının yapılması ve güçlü bir futbol
takımının oluşturulması o tarihlerdeki faaliyetlerimiz
arasında sayılabilir.
Derginin çıkarılması hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
Bilindiği üzere, Türkmenler Irak’taki değişik etnik gruplar arasında en kültürlü ve tahsilli insanlardır. Bu durum Irak devleti kurulduğundan bu yana
devam etmektedir. Basınsa toplumlar için bir ihtiyaçtır. Türkmenler geçen yüzyılın yirmileri, otuzları
ve kırklarında bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla
birçok gazete ve dergi çıkarmışlardı. Bunları burada saymaya zaman yetmez. Ancak bu yayınlar ya
baskıcı rejimler tarafından kapatılmış ya da maddî
sıkıntılar yüzünden yayın hayatını sürdürememişti.
1958 yılında kraliyet rejimi devrilip cumhuriyet ilân
edildiğinde Türkmenlerin sadece iki gazetesi vardı.
Kerkük ve Afak gazeteleri. Kısa süre sonra bizler Beşir gazetesini çıkardık. 1959 yılının ilk aylarındaysa
Afak ve Beşir gazeteleri rejim tarafından kapatıldı.
Kerkük Belediyesinin 1918 yılından beri çıkarmakta
olduğu Kerkük gazetesi ise komünizm yanlısı grup-

ların eline geçti ve bir süre için ismi bile değiştirildi.
İşte 1960 yılında Bağdat’taki değerli kardeşlerimiz,
Türkmen Kardaşlık Ocağını kurdukları zaman, basın
hayatımızdaki bu eksikliği de gidermek amacıyla, bir
dergi çıkarma teşebbüsünde bulundular ve Kardaşlık
dergisi bu şekilde yayın hayatına başlamış oldu.
Derginin ismi nasıl belirlendi?
Derginin ismi ocağın isminden alınmıştır. Kardaşlık Ocağının kurucu ekibinin, o zamanki atmosferi dikkate alarak ve Irak’taki etnik gruplar arasında
kardeşliğin tesis edilmesinin bir sembolü olarak bu
ismi düşündüğünü sanıyorum. Sanıyorum, diyorum;
çünkü Ocağın kurulması safhasında ve derginin imtiyazının alınması sırasında ben henüz Bağdat’a taşınmamıştım. Bu yüzden de kuruluş safhasında bir
rolüm olmamıştır.
Kardeşlik dergisinin ilk idare heyetinde kimler vardı?
Kardeşlik dergisinin imtiyaz sahibi Kardaşlık
Ocağı adına kurucu heyet başkanı rahmetli Dr. Merdan Ali idi. Derginin başyazarlığı görevi yol arkadaşlarımızdan ve kapatılan Beşir gazetesinin başyazarı
rahmetli Mehmet Hacı İzzet dostumuza verilmişti.
1960 yılının Ekim ayında ben Bağdat’ta bir görev
alıp Kerkük’ten Bağdat’a taşındığımda, dergi henüz
hazırlık safhasında idi ve yayına başlamamıştı. O zaman Ocağın heyeti bana dergiyi çıkarmamı teklif etti.
İşte, derginin yönetimi bu iki kişiden ibaret idi. Bir de
yazışmalar ve derginin idarî işlerini yürütmek üzere
sadece akşamları mesai veren bir kardeşimiz vardı:
Tahsin Behçet Beyefendi (Duyduğuma göre yakın
zamanlarda rahmetli olmuş). İşte, Kardaşlık dergisinin kadrosu bu kadardı.
İlerleyen yıllarda kadroda herhangi bir değişiklik oldu mu?
Kardaşlık dergisinin başyazarlığını birkaç yıl
rahmetli Mehmet Hacı İzzet yürüttü. Sonradan bir
anlaşmazlık yüzünden bu zat dergiden ve Ocaktan
ayrıldı ve derginin başyazarlığını rahmetli ağabeyimiz Abdulkadir Süleyman üstlendi. Bu zat da dergide
Türkçeyi öğretmek amacıyla seri yazılar yayımlayınca İçişleri Bakanlığının resmî bir kararıyla Ocaktaki
üyeliği iptal edildi; hatta Ocağa girmesi bile yasaklandı! O zaman da rahmetli Fahrettin Ergeç başyazarlık görevini üstlendi. Ben de 17 yıl boyunca derginin,
kâh yazı işleri sekreterliğini kâh yazı işleri üyeliğini
yürüttüm. Bu süreçte başta rahmetli, şehit Dr. Rıza
Demirci, rahmetli İhsan Vasfi ve Vahdettin Bahattin
gibi çok değerli dostlarımız da dergiye büyük emek
verdiler. İlk üç yılda dergiyi tek başıma çıkarma nasibi de bana düşmüştü.
Kardaşlık’ın ilk yazarları kimlerdi?
İlk yazarlardan Ata Terzibaşı, Dr. Mustafa Cevat,
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Halide Nusret Zorlutuna, Abdulkadir Süleyman, Dr.
Ekrem Neşet İbrahim, Şakir Sabır Zabit, İhsan Sıddık
Vasfi, Ali Marufoğlu, Abdulhakim Rejioğlu, Mevlut
Taha Kayacı, Vahdettin Bahattin, Mehmet Hurşit Dakuklu ve Habib Hürmüzlü’yü hatırlıyorum. Bunların
yanı sıra, Mehmet Sadık, İzzettin Abdi (Bayatlı),
Nazım Refik Koçak, Reşit Akif Hürmüzlü, Mehmet
İzzet Hattat, Nesrin Erbil ve Salah Nevres gibi büyük
Türkmen şairlerinin de şiirleri dergide yayımlanırdı.
Bu isimler Kardaşlık yazarlarının sadece bir kısmıdır,
yoksa bunlardan daha başka onlarca yazar ve şairimizin eserleri derginin sayfalarını süslerdi. Kardaşlık
bir okuldu ve hâlâ bu işlevini en güzel şekilde ifa etmeye devam etmektedir.
Kardaşlık’ın içeriği hakkında bilgi verir misiniz?
Kardaşlık dergisi bir edebiyat ve kültür dergisi
idi. Aynı çizgi dergide şimdiye kadar devam etmektedir. Siyasî konularda yazı veya şiir yayınlamak yasak
ve tehlikeli idi. Dolayısıyla dergide en fazla Türkmen
dili, sanatı, tarihi ve folkloru işlenirdi. Tabii ki üstü
kapalı veya imalı olmak üzere ateşli yazılar ve şiirler
de yayımlanırdı.
Derginin yayınlanmasında karşılaştığınız sıkıntılar nelerdi?
Ben burada Kardaşlık dergisinin 1961-1976 yıllarından bahsediyorum. Dergi birçok zorluklarla yürütülürdü. Maddî sıkıntı başta gelirdi. Kardaşlık’ta
çalışanların hepsi gönüllü olarak faaliyet gösterirdi.
Ancak matbaa ücretini karşılamak en büyük sorunumuzdu. Derginin, abone ve ilân ücretlerinden başka
hiçbir geliri yoktu. Yazıların tamamı matbaaya verilmeden önce sansürden geçmek mecburiyetindeydi. Yazıların başlıkları bir hattat tarafından ücretle
çizilirdi. Başlıklar ve resimler zengografçıda klişe
şekline getirilip matbaaya verilirdi. Yazıları Linotayp makinesinde dizen matbaa elemanları Türkçe
bilmedikleri için el yazısıyla yazılmış Türkçe metinlerin her kelimesini bir sonraki kelimeden ayırmak üzere, aralarına, tarafımızdan, elle kırmızı çizgiler çizilirdi. Zaman zaman kaliteli yazı kıtlığı da
yaşardık. Ama derginin çıktığı gün tüm zorlukları
unuturduk. O gün Ocakta adeta bir bayram havası
yaşanırdı. Onlarca üniversiteli Türkmen öğrencimiz
Ocakta – dergini ertesi gün postaya verilmesi için
- sabaha kadar çalışıp derginin katlanması ve üzerine adres ve pul yapıştırılması işinde seve seve çaba
harcarlardı.
Derginin Lâtin harfleriyle çıkan sayfaları hakkında bilgi verir misiniz?
Irak Türkleri tarihinde ilk kez, yazıda yeni Türk
harflerinin (Lâtin) kullanılması Kardaşlık dergisi tarafından başlatıldı. İlk sayısı Mayıs 1961 tarihinde
çıkan derginin, 1964 yılı Temmuz ayındaki sayısı (4.
yılın 3. sayısı), iki sayfalık yeni harfli yayınla çıktı.
Böylece dergi eski yazı ve Arapça sayfaların yanında
22

yeni harfli Türkçe sayfalara da yer vermiş oldu. 1964
– 1968 yılları arasında ülkede siyasî istikrar kısmen
sağlanmış ve o dönemde Türkmenler nispeten rahat
bir nefes almaya başlamışlardı. Dergi bu siyasî ortamı değerlendirerek yeni harflerle yayına geçmeyi
başarmıştı. Derginin her sayısında yeni harfli yayın
artarak devam etmişti. Baas Partisinin Irak’ta iktidara
geldiği tarihte Kardaşlık dergisinde yeni harflerle yayımlanan sayfa sayısı 13’e kadar çıkmıştı. Yeni harfli sayfalar Baas Partisi döneminde de 3 yıl boyunca
devam etti ve yeni harflerle yazılan sayfa sayısı 28’e
çıktı. Ancak rejim bu uygulamayı 1971 yılının sonlarında Tanıtma Bakanlığının bir kararıyla resmen
yasakladı.
Irak Türklerinin bir zamanlar Türkiye basınını izlemesiyle Kerkük’teki matbuatın gelişmesi
arasında sizce bir ilişki var mıdır?
Elbette, o zamanki yazarlarımız, şairlerimiz Türk
basınını izleme fırsatından çok yararlanmışlardır.
Kraliyet döneminde (1925 – 1958) Türkiye’de yayımlanan bazı gazete ve dergiler zaman zaman Türkmen
bölgelerine gelirdi. Bunların bir kısmı Kerkük’teki
kitapçılarda da satılırdı ve büyük rağbet görürdü.
Emel Kütüphanesi (kitapçı dükkânı) sahibi rahmetli
Habip Sevimli Türk gazete ve dergilerini sürekli getirtip meraklı okuyucularına satardı. Terakki Kütüphanesi sahibi rahmetli Mehmet Emin Asri de her yıl
İstanbul’a gidip sahaflardan ve diğer yerlerden eski
ve yeni harflerle basılmış yüzlerce kitap satın alır,
bunları Kerkük’teki okuyuculara satardı. Cumhuriyet
döneminde bu matbuatın Türkmen bölgelerine sokulması yasak edildi.
Derginin Türk Dünyasında yankıları, tesirleri
oldu mu?
Yine 1961-1976 yıllarından bahsediyorum. O
zamanlar derginin her sayısından, Türkiye’deki tüm
millî kütüphanelere, üniversitelerin kütüphanelerine
ve birçok dergi ve gazetelere posta yoluyla nüshalar
gönderirdik. Dergimizin Türkiye’de tanınmasında
Türkmen üniversite öğrencilerimizin de rolü büyüktü. O zamanlar bazı Türk yazarları ve şairlerinin de
dergiye katkıları olurdu. Büyük şair ve yazar Halide
Nusret Zorlutuna’nın, dergimizde uzun süre “Kerkük
Hatıraları” başlıklı seri yazısının çıktığını hatırlıyorum. Dergi Azerbaycan’a de yetişirdi, oradan da katkılar olurdu. Kardaşlık’ın Irak Türkmenlerini Türkiye
ve Azerbaycan kamuoyuna tanıtmasında hatırı sayılır
rolü olmuştu.
Demek ki Kardaşlık Türk dünyasındaki
kardeşlere de o zamanlar mesajını ulaştırmıştı?
Evet, aynen öyle.
Efendim, bizleri aydınlattığınız ve hatıralarınızı okuyucularımızla paylaştığınız için Kardaşlık ailesi adına çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

Kerkük Destanı
Göğün görünmez ataştan
Gövdeler ayrıldı baştan
Yeni mi çıktın savaştan
Her tarafın yıkık dökük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Ata yaşar içimizde
Cahit hal koymadı bizde
Dövünen kızlarımızda
Ne saç kaldı ne de örük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Kerkük demişler adına
Doyum olmaz hiç tadına
Hak yetişsin imdadına
Sen ki dedemden kalan mülk
Yurdum yuvam canım Kerkük

Fuzûlî’ye diyar oldun
Nevres’te ah ü zar oldun
Şeyh Faiz ile var oldun
Sende daha neler gömdük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Yiğitlerin en hasını
Yüzdüler kafatasını
Tarihin bu sayfasını
Kara değin siyah büktük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Sensin şehirler sultanı
Kimsesizlerin vatanı
Bulamazsın bu destanı
Arasan da kütük kütük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Bizi kıskıvrak kıstırdın
Kızıl kıyamet estirdin
Rasih’i bizden küstürdün
Her yanımız kırık dökük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Dost besledik yılan oldu
Gerçeğimiz yalan oldu
Can pazarı talan oldu
Ne güldük ne safa sürdük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Top kalenin taşı nedir
Kimse bilmez yaşı nedir
Hiç eğilmez başı nedir
Asırlar omuzuna yük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Kudsi’yi çabuk bıktırdın
Hicri Dede’yi çöktürdün
Akif’e neler çektirdin
Bizi koydun boynu bükük
Yurdum yuvam canım Kerkük

At şahlanmaz nallı değil
Dostla düşman belli
Otuz değil elli değil
Koyun muyduk ki yüzüldük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Çiçeklerin amber kokar
Güzelliğin canlar yakar
Seni gören neden korkar
Bir yol olsun sen de bir ürk
Yurdum yuvam canım Kerkük

Sadık’ı bezdiren sendin
Lütfi’yi ezdiren sendin
Koçak’ı gezdiren sendin
Billahi çekilmez bu yük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Hasa inler kale inler
Gül menekşe lale inler
Ana söyler bala inler
Gam çileni yaşla ördük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Beğtiğin’in Gökbörüsü
Sende çınladı borusu
Atların alı dorusu
Geçtiler hep bölük bölük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Ağyar sardı dört yanını
Seçemedin düşmanını
Her gelen emdi kanını
Giden sülük gelen sülük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Yıllar yılı yaslı mısın?
Bir kılıcı paslı mısın?
Biz Kerem sen Aslı mısın?
Aşkından bak neler çektik
Yurdum yuvam canım Kerkük

Adın bilinir Timur’dan
Yanarsın Babagurgur’dan
El yararlandı bu nurdan
Öz çırağın kaldı sönük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Suskunluğun kaç senedir
Eyüp sabrın bahanedir
Beklediğin söyle nedir
Yeter artık biz de çöktük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Eridi dağların karı
Çocuklar bekler baharı
Rengin soluk benzin sarı
Yemyeşilken çöle döndük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Ünlüsün ta Süleyman’dan
Ne sakladın Murad Han’dan
O zamandan bu zamandan
Kalanlar hep bölük pörçük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Hoyratların gam dağıdır
Zannetme ki gam dağıtır
Yudum yudum gam dağıtır
Derdi tutuşturan körük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Oğuz yakarır seherde
Çare bulunur her derde
Bu zulmet bir gün geçer de
Yüce Rabbin sabrı büyük
Yurdum yuvam canım Kerkük

Avşarların Nadir Şah’ı
Uğraştırdı padişahı
Kime yüklensin günahı
Ölen Türk ah öldüren Türk
Yurdum yuvam canım Kerkük

On dört Temmuz elli dokuz
Yayı kırılmış bir okuz
Varlık iken baktık yokuz
Ahretsiz kıyamet gördük
Yurdum yuvam canım Kerkük

“Öz yurdum canım Kerkük”
Şairi Nihat Akkoyunlu’ya

Osman OĞUZ
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Evliya Çelebi Kerkük’te IV

Diyar-ı Türkman A‘ni
Şehr-i Kerkük’e ‘Azimet
bulunduğunu anlatan kasaba halkı, ol sebebden
buraya Altunköprü denüldüğini rivâyet iderler.
İşbu cesim köprü hakkında başka rivayetler daha
vardur. Kimine göre asr-ı Murad Han-ı rabi’de tesis kılınmış olub, selabet ve metanetini muhafaza
etmiş iken, Harb-i Alemiye-yi Ûlâ’da havaya uçurulmuşdur. Ba‘dehü bu cisr-i ‘azîmin temellerü
üzerine demirlü köprüler inşâ edilmişdürür.

Erbil’de salatü’s-subh vakti uyanıp, ezan-i
Muhammed’i ile namazı eda eyledükden sonra, bir
vakt-i şerifte ü bir sa‘at-i münifde Bilâd-ı ‘Irak’da
meşhûr ü meshûr olan şehr-i Kerkük’e ‘azîmet
eyledük. Artuk vakt-i karibde, destime hâme alub
Kerkük’ü tastir eylemek zamanı çatmuşdır deyu
yola revana olduk.
Seyyare tesmiye olunan bir ‘alâmet-i garibeye binüb, elhak naka ü atdan hayli seri‘ yörüdük.
Erbil-i bî-bedîli gerüde bırakdukdan sonra, melek
yâverim ile birlikde rakip olduğumuz seyyare-i
mürihe tez zamanda bizleri Altunköprü nâm kasabaya vasıl eyledi.
Nahiye-yi Altunköprü
Halis bir Türkman nahiyesi olan Altunköprü,
Kerkük’ün garp cihetinde vaki‘ olup 27 karyeyi
havi bir kasabadır. Ehl-i nahiye tarafından kasabaya Köprü dahi dirler. Kasaba Bağdat’tan Musul’a
giden güzergâh üzerinde ve Zab-ı Sağir nehrinin
teşkil eylediği bir adada vaki’ olup ehemmiyet-i
fevkaladeye sahib olmuşdürür. Kerkük’ten dokuz, Musul’dan yirmi yedi saat bu’d-i mesafede
kâindir.
Kasaba karşısında ve Zab nehri üstünde
ezmine-i kadîmede inşâ olunmuş kırk beş zirâ‘
irtifâında gayet musanna’ kemerli bir köprü olduğu, bunun her iki cenahında birer küçük kemer de
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Cennetmekân Sultan Abdulhamid-i Sâni’nin
devr-i saltanatlarında 798 hanesi ve 4000 zükur
ve ünas nüfusa baliğ olduğu mesturdur. Ol vakitte
kasabada 4 han, 100 dükkân, 2 cami, 6 kahvehane,
4 boyahane, 10 değirmen, 1 hamam, 1 mirî anbar
ve şark tarafındaki köprü mukabilinde mücedded
ve zarif bir hükümet konağı ve bir telgrafhane
mevcud olduğu mübeyyendir. El-yevm kasabanın
nüfusu 20 binden artuk olub, pek vasi‘ bir kasaba
olmuşdürür. Üç kısımdan ‘ibaret olan kasabanın
Orta Yaka dinülen adacık kısmı en kadîm yerleşmedür. Erbil cihetinde kalan kısma Tisin, Kerkük
cihetine düşen kısma da Salahiye dinülür.
Âb ü havası latîf olan Altunköprü, gayet
ferahfezâ bir kasabadır. Ehl-i kasaba Türkman
olub ziyadesiyle çalışkandürür. Eyyâm-ı sayfde
Altunköprü’nün civanları demür köprü üstünden
taklabâz ü pür cambaz misillu suya atlayub dalarlar.
Zap suyundan istifade ile mebzul mikdarda dürlü
hazravat, a‘lâ kavun karpuz, hıyar ve mahallinde
ter‘üzü dinülen acur yemiş, zerzevat, meyva gibi
mahsulât yetişür. Ayruca Zap suyunda vafir mikdarda lezzetlü esmak bulunduğu içün balıkçıluk
pek yaygındur. Büyük baş ü küçükbaş hayvanlar
beslenür. İnek, sığır, koyun, keçi, kaz, ördek, tavuk, güvercin, bıldırcın gibi kümes hayvanları dahi
vardur. Koyun yoğurdundan i‘mal idilen ‘ayranları
pek lezzetlüdür. Mahallinde çayhane tesmiye olunan kahvelerde çinni dinilen sırlı fağfurî kâselerde
buzlu ‘ayranlar, eyyam-ı sayfın şiddetlü hararetinü
an-ı vahidde izale ider. Her türlü mahsulâtın yetiştügi Altunköprü hâki pek bereketlüdür.
Kasabanın hanımları dahi çalışkan olub, hanelerinde sına‘at-ı yedeviyyede ziyadesiyle maharet
gösterürler. Harman sonu elde edilen saplardan
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isti‘mal olunan muhtelif hacimlerde ekmek ve çamaşur sepetleri, sini, beşik, elyevm şapka dinülen
sayeban başlukları hasır örgülerle yapup, kasabadan mürur iden seyyahlara satılur. Köprü kasabasında yetişen mallar, sebzeler nehir yolundan
halkın kelek didügi sallarla Bağdat’a kadar sevk
idilür.
Altunköprü halkı arasında ‘ilm ü ‘irfan sahibi
pek çok mu‘allim ü müderris yetişmişdür. Buradan
yetişen birçok ‘âlim ü fazıl kimesneler Kerkük’de,
Erbil’de, Bağdat’ta devletin muhtelif makamlarında hizmet ifâ itmişlerdür.
Altunköprü’nün Meş’um Katli‘âmı
Türkman olan ahali-yi kasaba, intifaza dinilün
baş kaldırı vaktinde hükümet-i ‘Irakıyenin gazabına uğramışdurur. Sene-yi Hicriye’nin mâh-ı
siyamın on birinde1 Saddam ceberrutunun zalim
esâkirinin katli‘âmına ma‘ruz kalmışlardur. Aralarında körpecik uşaklar vü bir nice cevanlar olduğu halde alub götürmişlerdür. Dibis nam nahiyenin yakununda saim olduklarına eman vermeyüb,
kamusunu gök fidan misillu silahlarla pervasızca
şehid biçüb, cesetlerini çukurlara doldurmuşlardur. Bir nice eyyam sonra bir çobanun marifetiyle,
yüze yakun ma‘sum insanların cesetlerini, baba ve
anacuklarının feryâd ü figanları arasında çıkarub,
Köprü kasabasının elyevm Şehitler Mezarlığı dinilen makbereye defn itmişlerdir. Gözü dönmüş
katillerin yaptukları ve ehali-yi kasabanın kalbinde derin yâreler açmuş olan bu vahşi cinayetler,
yevm-i mahşere dek vâdi-yi nisyana gark olmıyacakdur.
Fakir dahi bu makbereye uğrayub, Türkman
şühedasının kabirleri başında Yasin-i Şerif ü Fatiha
okuyub, Türkmanların payitahtı olan Kerkük şehrine müteveccihen yola revane olduk. Muradımız
şam-ı şerifin karannuğu çökmeden, şehr-i şehîr ü
belde-i kebîr Kerkük’e vasıl olmakdı.
Şehr-i Şehîr ü Belde-i Kebîr Kerkük’e
‘Azîmet
Güneşin ziyası eyyüce zayıflamışdı ki
Kerkük’ün semt-i Babagurgur dinülen mahalde
câbecâ eflâke su‘ud iden lavlar gökyüzünü şu‘lefeşân idüb, dünya vakt-i şebden vakt-i rûza münkalib olmuş idi. Neft kuyularından sadır muhrik
gazatın neb‘âniyle ‘asuman ruşen olub ziyalar saçulur idi.
Bu şehrin üzerinde bunca felaketin de menba‘ ü masdarı olan neft kuyularının nemenem bir
1.
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kudret-i muhirrike oldugin ol dem anlayub takdir
eyledüm.
Maba‘di var
Evsaf-ı Şehr-i Kerkük
Editör’den Önemli Bir Not
Değerli muharririmiz ve seyyahımız Evliya
Çelebi’nin Kardaşlık dergisinin geçen 50. sayısında seyahatinin dördüncü bölümü elimize ulaşmadığı için yayımlanmamıştır. Yazarımız Evliya Çelebi
malum olduğu üzere seyahatte, bu arada Irak tarafında zaman zaman haberleşme ağlarında elektrik
kesintileri yüzünden inkıtalar olduğu için yazısını
derginin yazıhanesine ulaştıramamıştır. Bu yüzden
dergimize gelen tepkilerden dolayı okuyucularımızdan özür diliyor ve Evliya’nın yazılarına bu
sayıdan itibaren devam ediyoruz.

Ey Dede
Nerde o destanların
Nerde güzel çağların
Nerde divanhaneler
Nerde güzel bağların
Nerde bizim evimiz
Atabemiz dörümüz
Unutulmaz ölünce
Her yerde var izimiz
Ey dede gel gör şimdi
Yurdun kalmış ellere
Bizsek gittik ey dede
Düştük gurbet ellere
Gel gör şimdi yurdumda
Sanki garip olmuşam
Kimseler yok yanımda
Yapa yalnız kalmışam
Nasıl anlatım derdim
Derdim yaman olmuştur
Nasıl anlatım yurdum
Yurdum talan olmuştur
Ne keyif kalmış ne sefa
Hepsi yalan olmuştur

Selahattin Avni BAYRAKTAR
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Telafer Folkloru
Telafer Horyat ve Mânileri
Halk edebiyatının önemli bir kolu olan xoryat
hakkında şimdiye kadar değişik fikir ve görüşler
ileri sürülmüş bulunmaktadır. Biz burada diğer yazarlar gibi ileri sürülen görüşlerin yinelenmesine
hacet görmüyoruz. Ancak “xoyrat, xoryat, koyrat veya koryat” gibi ayrı ayrı şekillerde telâffuz
edilen ve söyleyiş tarzının değişikliği yüzünden
bir çok tartışmalara yol açan bu tür anonim halk
edebiyatının hem halkça makbul olduğu hem de
öz görüşünce doğru ve uygun sayıldığı “xoyrat”
şeklini seçerek bu noktadan başladığı ve bu konunun detaylı bir şekilde hakkından geldiğini itiraf
ettiğimiz değerli araştırmacı Ata Terzibaşı’nın ileri
sürdüğü görüş üzerinde durmak istiyoruz.
Irak Türkmenleri arasında ilk folklorşinas sayılan Ata Terzibaşı Kerkük xoyrat ve mânileri başlıklı şaheserinde xoyrat sözcüğünün lâfzı ve aslından
söz açarken bu hususta ileri sürülen görüşlerin bir
kısmına dil ucu değinerek, bir bölümünü de yanlış
olduğunu söyleyip, kimisini de evirip devirdikten sonra boş bir savdan başka bir şey olmadığını
sertçe reddederek xoyratın dilin bir ihtiyacı olarak
doğduğunu vurguluyor. Sayın Terzibaşı bilmem
hangi prensiplere dayanarak görüşünün doğru olduğunu savunuyor. Xoyratın her hangi bir kökten
türemiş olmadığını ileri süren Terzibaşı yiğitlik ve
serlik anlamına geldiğini nerden biliyor?
Kerküklü yazar “her halde” yerine “belki” tabiri kullansaydı görüşü bir bakımdan göz önüne
alınırdı. Bize kalırsa “xoyrat” yerine “kuruyad”
sözcüğünün tahrifi olan “xoryat” denilmesini uygun görüyoruz. Bilindiği gibi Türkçede “kuru yad”
“acı hatıra” anlamına gelir. Böylece yar hasreti çeken bağrı yanık âşıkların, hem de gurbette yurdunu
özleyen şairlerin, ayrıca yüreği çapraz dağlı annelerin çocuklarını uyutmak için beşik belerken dile
getirdikleri, bir yandan halk edebiyatının önemli
bir dalını uluşturan öbür yandanda şiirin bir türü
sayılabilen bu içli ve acılı düzme biçimleri aslında “kuruyad” olup çağdan çağa dil sürçmelerine
uğrayarak öz kalıbını değiştirip şimdiki “xoryat”
şeklini almıştır.
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Bu değişmelerin nasıl olduğuna gelince Türkçedeki “kına” yerine bizde “xınna” kullanıldığı
gibi öndeki (Q) harfı (X) harfine değişmiş, yine
“kanad” yerine “kanat dediğimiz gibi (sondaki)
(D) harfı yerine (T) harfı konmuş, böylece yukarıda belirttiğimiz gibi dilden dile, ağızdan ağıza (kuruyad) sözcügü şimdiki (xoryat) sözcügü kalıbına
yerleşmiştir.
Kimi araştırmacıalar gibi xoryatın üstüne ıkındıracak kadar ağır yük yüklemek istemiyoruz ancak cinaslı ve cinassız olarak sadece iki bölüme
ayrıldığını yerinde görüyoruz hele kafiyenin göz
için değil kulak için olduğunu göz önüde tutarak
yeni yazım kuralları doğrultusunda eski imlaya
göre cinaslı saydığımız kimi xoryatlar cinas özlliklerini kayıp etmiş bulunuyor.. örnek
O gün sayar
Bu hafta o gün sayar
Menem başın büyüden
Hakkı var ögünse yar
Cinas dedigimiz sadece dört mısrâlı normal
xoryatlarda aranır (mustezad xoryat) adı verilen
6, 8, 10, 12 ve 14 li mısrâtan meydana gelen xoryatlarda ancak ve ancak dördüncü mısrâa kadar
özelligini koruyabilir, yamalık, yâni dördüncü
mısrâtan sonraki ek dizelerde cinas gibi bir şeye
rastlanılmaz.
Binde bir mânide cinas bulunduğu görünür.
Telaferde (xoryata) (kesik xoryat) derler
mâniye başlığlı (başlıklı xoryat) denir, ayrıca (bit)
yerine (bend) söylenir, dizeyede (budağ, kanad)
denilir, hele (ır) yerine (yır) derlerken (şiire) (diyme) derler.
Kesik xoryat dedigimiz birinci mısrâın ikinci,
üçüncü ve dördüncü mısrâlara göre hecesinin eksik olduğdur, yani üç son mısraların hecelerinin (7)
li olduğu halde birinci dizenin (3, 4) lü ve bazen
(5) li olmasıdır.
İçerik bakımından âşk, mahabbet, gurbet, acı,
hasret, kötü şans, karğış, felekten şikâyet, yürt severlik, mertlik, cömertlik ve insanlık gibi terimler
xoryatların öz konularıdır, xoryatların dış yapısına gelince sanât inceliklerine sahip, derin anlamlı
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seçme xoryatlar yetenekli şairler tarafından yazılmış olanlardır düşük xoryatlar ıysa genç şairlar ve
öbür kimselerin uğraşmalardır.
Mânilere dayır bütün görüşler âyni noktada buluşmaktadır, ne var ki:
Arapçada (mâna) kökünden türemiş Irak Türkmenleri arasında (mâni) formundaki bu tür halk
edebiyatı numuneleri, Türkiye’de (mâni) şeklinde
kullanıldığı Arapçadaki (Â) harfının Türkçe elfabasında olmadığından ileri gelmektedir.
Mâniler hem bir tür halk edebiyatı hemde Türk
edebiyatının hece veznindeki (7) li kalıplı bir nâzım
şeklidir, hele bu nâzım şeklinin (11) li hecelisine
Türk edebiyatında (tuyuğ) adı verilmekledir.
Fonetik, ritim, mâzmunca değil, şekilce xoryatlardan farklandığı görünen bu tür anonim halk
edebiyatının değişik usullerle ezgilendigi için kimi
araştırmacılarca (Türkmani) karaoğlan, avşar, kayabaşı, varsağı gibi halk Türküleriyle karıştığı görünür, netekim Sünbülzâde Vehbi’nin dediği gibi:
Kimi mâni kimisi vadi-i Türkmanîde
Karaoğlan kaya başısı yalellayi sehen
Yukarıdaki görüşler ışığında (mâniler) bir
tür halk güftesi sayılır, bu husurta demek lazım
ki: kara koyunlu köyünde bütün halk türkülerine
(mâni) söylenir, onlar (yırçıdan) ses sanatkârından
bir türkü isterken bize bir mâni çağır derler.
Ata Terzibaşı’nın xoryatların mânilere göre
derin anlamlı, mehken yapılı olduğu yüzünden
mânilenden üstün olduğu görüşü eldeki örneklere
aykırı durumdadır, çünkü yaratıcı bir şair tarafından yazılan bir mâninin âcemi birisi tarafından düzülen bir xoryattan üstün olduğu herkesçe bellidir,
böylelikle varıkacak sonuç şudur:
Ne cinas, ne söyleniş tarzı, ne derin anlam nede
sanât incelikleri hiç birisi xoryatları mânilerden
ayıran ölçüler sayılmaz, ayırt eden öge ve ölçü varsa oda xoryatların birinci mısrâların 3, 4 ve ara sıra
5 heceli olduğu, mânilerinin ise her dört mısraının
da 7 heceli olmasıdır.
Xoryatlara örnek:
Nem düşer
Çiçeklere nem düşer
Kalsam size faydam var
Ölsem size nem düşer
Mânilere örnek:
Ay çıxtı erte gece
Mahabbet arta gece
Bir yanım açux kaldı
Yar gele örte gece

Xoryat ve mânilerin şiirin ilkel türleri, şairlik
mertebesinin ilk payası ve başlangıç noktası olduğunu diyen yazar ve araştırmacılar yanılmaktadırlar,
şiir yazmaya önce xoryat ve mâni düzmekle başladıklarını söyleyen şairler, düşük, kırık kopuk xoryat
ve mâniyle başladıklarını söyleseler gerektir.
Gazete ve dergilerde şairlerle yapılan röportajlarda “şiire nasıl başladınız” sorusuna “ben şiir
yazmaya önce xoryat ve mâni yazmakla başladım”
şeklinde verilen cevapları okurken alaycı bir tavırla gülegimi tutamıyorum. Ben edebiyat âlemine
47 yıldan önce şiir kapısından girdim; sonradan ve
şimdi de yazdığım seçme xoryat ve mânilerim şiirlerimle boy ölçebilirler, kesinlikle mesele yetenek
ve yaratıcılık meselesidir.
Bence xoryat ve mâni bazılarının dediği gibi serseri, berduş ve sarhoşların gecelerin son saatlerinde
şehrin loş sokaklarında başı boş dolaşırken bağırarak
saçmaladıkları söz yığıntıları değil, ancak ve ancak
ömür boyu tecrübelerle zenginleşen, fıtri kabiliyete
sahip, ağır başlı, kâmil, söz ustalarının fikir ürünüdür.
Bakınız ölmeyen şair Fuzûlî ne demiş:
Gülen az
Ağlayan çok gülen az
Kör olsun gözün bülbül
Sen öğrettin güle naz
Ve başka bir şair:
Bu dünya fani dünya
Ölümün kâni dünya
İskender göç éledi
Süleyman hanı dünya?
Hayatın gerçek çehresini gösteren bu milli kalıt
nümuneleri aşk ve muhabbet, kin ve nefret, vatan
ve özveri, gurbet ve acı, erinç ve huzursuzluk gibi
ayrışık öğeleri konu edinmekle her biri başlı başına
bir âlem oluşturmaktadır. Fakat yeri gelmişken bir
meseleye değinmeden geçmek olmuyor. O da kimi
tetkikatçılar xoryat ve mânilerin birinci ve ikinci
mısraları üçüncü ve dördüncü mısralar için sadece
kapı açmak ve zemin hazırlamak rolünü oynadığını savunuyorlar ve öz anlamın üçüncü ve dördüncü
mısralarda arandığını iddia ediyorlar
Biz bu astar görüşlerin doğru yüzünü çevirerek yani sıra birinci ve ikinci mısraların ustalıkla
işlendiği ve derin anlamalar içerdiği için xoryat ve
mânilerin temel yapısını oluşturmakla üçüncü ve
dördüncü mısralardan daha üstün olduklarını demekte haklıyız.
Örnek:
Ekme bitmiyen yire
Can vér itmiyen yére
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Ayağlar néce varsın
Gévil gétmiyen yére
Bu hususta ben de sesimi xoryat ve mânilerde
mısrâlar arasında konu birligi, fikir bağlılığı ve
bir birini tamamlayıcı olduğu görüşünü ileri süren
Sayın Ata Terzibaşı’nın sesine katıyorum, bizim
Telafer’de xoryat ve mânilerdeki bu mâna bağlılığı
özelliğine “açma-bağlama” deriz.
Örnek:
Kurbanam xan gözüye
Miye baxan gözüye
Ne sürmeler çekipsey
Évim yıxan gözüye
Xoryat ve mânileri bir bölgeye veya bir şehire mal etmek gerçeğe aykırıdır çünkü toplamsal
yapı, çevre, gelenek ve görenek gibi aktif etmenler
bölgeler arasındaki fikir ve kültürel verilerin birbirinden fark ettigine yol açan nedenlerden sayılır,
böylece her bölge ve her şehirin kendine has fikir ürünü ve ânâneleri olduğu görünür, yalnız bu
gibi hususiyyetlerde bölge bölgeden, memleket
memletten fark eder, böylelikle diğer bölgelerinde mânileri istenilen seveyede olmakla birlikte
kerkük xoryatlarının eşsiz özellik taşıdığı ve bu
hususta kerkükün öncülüge sahip olduğu kimesnin
inkâr edemedigi bir gerçektir, burada ben xoryat
ve mânilerin asıl vatanının orta asya olup ve oradan azerbaycan, irak ve anaduluya göçüşlerle birlikte taşındığı iddiâsında bulunan görüşlerin yanlış
olduğu kanısındayın.
Genel olarak bir şehirin veya bir bölgenin xuyrat ve mânilerinin çeşitli nedenlerle diğer şehirlere,
bölgelere taşındığı ve oranın ağız ve deyiş farklılığına uğrayarak diğer bir kalıp aldığını düşünerek
anonim bir halk edebiyatı ile karşı karşıya bulunmaktayız.
Bununla birlikte her şehirin, her bölgenin kendi
malı olan xoryat ve mânilerin bulunduğu görünür.
(kaçakaç) ayaklanmasından sonra (karacuğa)
sürülmüş bir Telaferli neler söylüyor:
Telafer’di (kend) imiz
Su tutmuyu bendimiz
Telafer’den çıxalı
Soluptu gül benzimiz
Kurak bölge ve hava değişimleri gibi zor ve
ağır şartlar altında yaşamaya mahkûm Telafer topluluğunun diğer Türkmen bölgelerine göre farklı
âdet ve ananeleri olduğu gibi değişik folklor dalları ve birisi de önemli halk edebiyatı türü olan
xoryat ve mânilerinin de öbür bölgelere göre özel
nitelik taşıdığı göze batmaktadır.
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Okur yazar kıtlığı, umursamazlık yüzünden üç
payı tarihe mal olan Telafer xoryat ve mânilerinin
ancak bir payını (30- 35) yıldan önce toplayabildim yağmura itimat ederek ekincilik ve gözü Telafer kalesinin ardında bulunan (su başı) dediğimiz
akar suyun suladığı bağlarla geçimini sağlayan
Telafer halkı çiftçilikle ilgili elet ve eşyalar, bağcılıkla ilgili nar, incir, dut, banık ve diğer konuları
betimleyen şiirler yukarıda dediğimiz nedenlerden dolayı bize yetişmediği belli olmakla xoryat
ve mâniler gibi halk edebiyatı numunelerinin bir
kısmı elimizde bulunuyor, elde bulunan bu örnekler tarımsal bölgede yaşayan Telafer halkının,
yaşamak tarzını, doğayla ilgili görüşünü, gelenek
ve görenek, dinsel anlayışı ve bir çok toplumsal
hastalıklarını göstermekle hakiki aynası sayılır.
Örnekler:
Cütçünün cüt messasi
Odadan gelir sesi
Oturmuş kahve döger
Cigerimin köşesi
(Ahmet kara)(şor kara)
Derdim yolladım yara
Ya gelem ya gelmiyem
Ağla ey baxtı kara
Suyu saldım banığtan
Bir nar derdim narlığtan
Kızlar duâ dileyin
Çıxağın bu darlığtan
Çirtik çirtik (çedene)
Béş kuruşluğ bedene
Çirtik bir arvad aldı
Bir téşte bir legene
Ağaç başı al olur
Şumallanır dal olur
İğid kahraman olsa
Sévdiğine kul olur
Su başı baştan gelir
Süzülür daştan gelir
Menim o çox sévdigim
Seher o baştan gelir
Kara koyun sağarlar
Kız doğduğça boğarlar
Gel gétme çeffiyeli
Siye oğlan doğarlar
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Kurban olam oğlana
Oğlan sedef bağlana
Yéddi kız kurban olsun
Bir géçelce oğlana
Menim bu hasta canım
Kurbandı dosta canım
Gédiysey imamlara
Bir mıraz iste canım
Men bu défi çalmanam
On barmağım burmanam
Büyük âşret kızıyam
Yabaçıyı almanam
Enerem baş aşağı
Bélimde Şam kurşağı
Men kimseyi almanam
Meger ‘emmim uşağı
Irak Türkmenleri şivesinin (Y) grubunu temsil
eden kalın seslilerle tanındığı bilinen Telafer ağzında söylenen xoryat ve mâniler diğer Türkmen
bölgeleri xoryat ve mânilerinden ayırt ettigi gün
gibi açıktır. Böylece bu özellikleri taşıyan xoryat
ve mâniler Telafer’in öz malı olduğunu ispat eder.
Ayrıca özellikle mânilerde geçen yarım çağ önceki yaşlılar tarafından tanınan şahıs adları bu tür
halk edebiyatı numunelerinin Telafer’e ait olduğunu ileri sürdüğümüz görüşe kesin bir kanıt sayılır.
Özet olarak değişik bölgelerin halk edebiyatı
numunelerinin birbirine karıştığından ortak halk
edebiyatının ortaya çıktığı görünse de, Telafer
mânilerinin hep buralardan farklı olduğu görünür.
Örnek:
Yar gédiysey holuya
Yaba dege koluya
Mennen gayri yar sévsey
Nâlet gele ölüye
(Kara tepe) yasıdı
Sincar dağı âsıdı
Ağız kör olmuş nurki
İsmail’in nesidi
Ey savacağ savacağ
Su gelir savuğ sıcağ
Kız yırıyı bilmiysey
Ağzıya iti piçağ

Açıklamalar
1. Miye: bana
2. Kend: kent, şehir
3. Çütcü: çiftçi
4. Cüt: cift
5. Messas: beleken, küçük bel
6. Ahmet kara, şor kara: Telaferde birer incir türleri
7. Yolladım: gönderdim
8. Banığ: banık
9. Darlığ: darlık, sıkıntı, kara yün
10. Çedene: nar tanesi
11. Arvad: âvret, kadın
12. Şumallanır: tomurcuklaşır
13. O baş: seher, erken
14. Siye: sana
15. Gidiysey: gidiyorsun
16. Savacağ: savak
17. Hola: bir kaç katır veya eşeğin harman başında
çark dönerek başakları dövmesi
18. Gayri: başka
19. Ağız: erkeğin karısına kullandığı bir terim, bazen kadınlar tarafından da kullanılır
20. Piçağ: bıçak

Kerkük’ün dağları sis ile duman
Mehmet İzzet Hattat burda yaşıyor
Rus’ların baskısı vermiyor aman
Mehmet İzzet Hattat burda yaşıyor
Esas meskenidir Türkmen diyarı
Bölgede tek şair yok denk ayarı
Haksız yere canından bezdi gayrı
Ünü sınırları delip aşıyor
Öğretmen hem ressam hem de bir hattat
Dertlerini saysan çilesi kat kat
Zalimin zulmüne etmedi biat
İlim irfanını halka taşıyor
Cezaevi yattı sürgünler yedi
Türkmen’i canında aziz can bildi
Acılar içinde şiirle güldü
Münevver gönlünde daim yaşıyor
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Kerkük’ten Renkli Bir Sima
Ahmet Fikri
Irak Türkmenleri arasında çalışkanlığı ile
dikkat çeken değerli hemşerimiz ve büyüğümüz
Ahmet Fikri’yi tanımayan yok gibidir. Çünkü o
Kerkük’te marka olmuş önemli isimlerin başında
gelir. Bu kadar tanınmış olmasına rağmen, Ahmet
Fikri’nin macera dolu hayatını bilenlerin sayısı
fazla değildir. Çalışkan, gayretli ve müteşebbis
bir yapıya sahip olan A. Fikri’nin yaşam öyküsü,
sürekli yeni iş düzenleri kurmak ve cevval bir seyir içinde macera ve serüven dolu bir hayat süreci
içinde seyretmiştir. Özellikle Irak’ta yaşadığı yıllar
ve daha sonra Türkiye’ye olan göç macerası, bir
roman özelliğine sahiptir. Irak Türkmenlerinin 20.
yüzyıldaki tarihine ışık tutacak bu maceralı hayatı
okuyucularımızla paylaşmak istedik.
Çocukluk ve Gençlik Yılları
Hayatı hakkında her türlü notu kaydeden Ahmet Fikri, 1928 yılında Kerkük Kalesindeki Ağalık mahallesinde doğmuştur. Kapı numarası 50/77
olan evleri, komşuları Cemal Yakubî’nin evlerinin
karşısında ve Molla Hamit Camiinin bitişiğinde yer
almaktaydı. Babası Rauf Molla Ahmet, Kerkük’ün
tanınmış ailelerindendir.
İlk tahsilini amcası Molla Arif’in yanında
1934 yılında görmeye başlayan Ahmet Fikri, burada Kur’an-ı Kerimi hatmetmiş ve eski harflerle
bazı kitapları okumayı öğrenmiştir. 1936’da Kale
İlkokuluna başlamıştır. Bu okuldaki öğretmenleri Şefik Ömer, Sabir Efendi, Namık Müftü, Ezel
Müftü, Rıza Osman, Hüseyin Rıza, Seyid Hadi ve
Salih Efendiler, Müdürleri ise Mehmet Hamasî ve
Abdülhalik Hadımseccade imişler. 10.11.1938 tarihinde okulun 3. sınıfında iken yaşadığı bir anıyı
Ahmet Fikri hiç unutamıyor: O gün öğretmenleri
Ezel Müftü, elinde mendil olduğu halde ağlayarak
sınıfa girmiş ve Atatürk’ün ölüm haberini duyurmuştur. Bu üzücü haber üzerine, sınıftaki bütün
çocuklar da ağlamaya başlamıştır.
1940’ta 5. sınıfta Korya yakasında olan Merkeziye Okuluna başlamıştır. Reşit Ali Geylanî 2
Haziran 1941’de İngilizlere karşı savaş ilan edince, İngiliz askerleri Irak’ı işgal etti. Reşit Ali İran
üzerinden Suudi Arabistan’a sığındı. İngilizler
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Ahmet ve Abdulkadir Fikri kardeşler (1945)

Kerkük petrol şirketini Alman uçaklarına karşı korumak için geniş çapta önlemler aldılar. Bölgede
bir Çalışma Ofisi kurdular. Bu ofis İngiliz askerlerini barındırmak için kamplar kuruyorlardı. Ahmet
Fikri de İngilizce bildiği için bu ofisi başvurdu ve
işe alındı.
İkinci Dünya Savaşı içinde 1942 yılında babasını kaybetti. 1945 yılında henüz savaş bitmeden
Hanekin’e nakloldu. Savaş bitince tekrar Kerkük’e
döndü. 1946’da Irak Petrol Şirketi (I.P.C.)’nde
İtfaiye Müdürlüğünde kâtip olarak tayin oldu.
Bu yıl içinde I.P.C. şirketindeki işçilerin grevi
12.07.1946 tarihinde kanlı biçimde noktalandı.
Tarihe Gâvurbağı Katliamı olarak geçen bu acı
olayda birkaç işçi şehit düştü ve çok sayıda yaralananlar oldu.
O tarihlerde ticaret Yahudilerin elinde olduğu
için, Kerkük’te Türkmen ticaret erbabı kimseler
yoktu. 1947 yılında Yahudilerin göçü başlayınca,
A. Fikri de çalıştığı İtfaiye Ofisinde boş vakitlerini
değerlendirmek için Evkaf Caddesinde bir dükkân
açtı. Ticaret işine atılmak istediği için vakitlerini
bu dükkânda geçirmeğe başladı. Kendisi İtfaiye Ofisinde çalışırken, kardeşi Abdulkadir Fikri
dükkânda bulunuyordu.
1954 yılında Suphiye Hanım ile evlendi. 1956
yılında kızı Fikriye, 1957 yılında da oğlu Fikret dünyaya geldi. 1956’da Bağdat’tan Choverlet
marka bir pikap aldı. 1957’de kardeşi Abdulkadir
için Atlas Caddesinde aynı iş üzerinde bir dükkân
daha açtı ve arabasını da kardeşine hediye etti. 14
Temmuz 1958 Irak askerî darbe ile kraliyet rejimi
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Ahmet Fikri ve eşi Suphiye hanım

devrildi ve cumhuriyet rejimi ilan edildi. Bundan
5 gün sonra, yani 19 Temmuz 1958 de Turan adlı
oğlu dünyaya geldi.
Kırtasiye dükkânlarını geliştiren A. Fikri gözlük ve fotoğrafçılık sanatını da öğrendi. O zamanlar
Kerkük’te sadece Seyid Abbas Mektebeci gözlük
işleri yapardı. A. Fikri gözlük işine merak sardığı
için bunu öğrenmenin yollarını araştırırken, Seyid
Abbas’a gözlük camının çerçeve içine yerleştirmesini istemiş. Seyid Abbas da “şu anda çok meşgulüm, vaktim yok yapamam” demiş. A. Fikri de
ısrar edince, Seyid Abbas “yapamam, işlerim çok,
beni rahat bırak, çünkü şimdi suyu ısıtıp çerçeveyi
sıcak suya koymam lazım, bu işler zaman alır” deyince A. Fikri işin sırrını ve püf noktasını anlamış
ve dükkâna koşmuş, sıcak suyu hazırlayarak çerçeveyi suya koymuş ve çıkardıktan sonra da camı
çerçevenin içine oturtmuştur. Bu mesleğin sırrını
öğrenen A. Fikri kardeşi ile birlikte gözlükçülük

işini geliştirdi. Diğer yandan fotoğrafçılık işlerini
de ilerletti.
Kerkük Katliamı veya Korkunç Yıllar
1959 da komünistlerin faaliyetleri arttı. Davut
Cenabî Kerkük’teki 2. Ordu komutanlığına atandı.
Ardından tutuklamalar başladı. Öğretmenler Reşit
Kâzım, Rıfat Yolcu ile avukatlardan Nazım Salihi,
Fazıl Salihi, Hüsamettin Salihi, Dr. Rıza Osman
gibi daha birçok aydın şahsiyetler, vatansever esnaflar ile birlikte A. Fikri ve kardeşi Abdulkadir de
tutuklanarak ceza evine konuldu. Bu hapishaneye
bir gün, ileri yaşına rağmen ağır işkenceye tabi tutulan Molla Mehemed oğlu Molla Sabir de getirildi. Ancak gördüğü ağır işkenceler neticesinde kısa
müddet sonra da vefat etti. Tutuklananların sayısı
50’nin üzerinde olmasına rağmen, trafik polislerinin salonunda 1 aydan fazla gözaltında kaldı. Bir
süre sonra serbest bırakıldı.
6 Şubat 1959 tarihinde gece yarısı evlerinden
alınan Fikri kardeşler emniyet müdürlüğüne götürülmüştür. Orada birçok insanın tutuklandığı anlaşılmış ve 4’er gruplar hâlinde taksilere bindirilerek
saat 10.00’da Irak’ın güneyine sürgüne gönderilmişlerdir. Fikri kardeşlerle beraber değerli kültür
adamı Av. Ata Terzibaşı ve diğer bir grup Türkmen
ile birlikte Hille’ye sürülmüşlerdir. Sürgün hayatı
4 ay sürdü ve 26 Haziran 1959 tarihinde Bağdat
radyosundan duyurulan bildiri ile bütün sürgündekiler affedilmişlerdi. Bunun üzerine Kerkük’e
döndü.
Bu sıralarda Kerkük’te yine korkulu günler yaşanıyordu ve komünist faaliyetler sürüp gidiyordu.

Ata Terzibaşı ve Fikri kardeşler Hille’de sürgündeyken.
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Evkaf Caddesinde yer alan Fikri mağazalarının yağmalanması sonrası durumun gösteren fotoğraflar

A. Fikri’nin birkaç kez mağazaları saldırıya uğramış, vitrinleri dağıtılmış ve tabelaları parçalanmıştı. Diğer yandan cumhuriyetin ilanının birinci
yıldönümü yaklaşırken Kerkük sokaklarında zafer
takları hazırlanıyor, Türkmenler şehri bayraklarla
donatıyor, erkekler ve kızlar millî kıyafetlerle yıldönümü şenliklerine hazırlanıyorlardı. Buna karşılık Kürtler ve komünistler Türkmenlere karşı tepki
gösteriyorlardı.
Cumhuriyetin 1. Yıldönümü kutlamaları 14
Temmuz 1959 günü akşamüstü başladı. Türkmenlerin çoğu törenleri izlemek üzere Eski yakadan
Korya yakasına geçerler. Bir kısmı daha köprü
üzerindeyken, komünistlerin saldırısına uğrarlar.
A. Fikri de eşi ve çocukları ile birlikte köprüden
Korya yakasına geçmek isterken, patlayan silah
sesleri üzerine Kalede bulunan kayınpederinin
evine geri dönmüşlerdir. Patlayan silahlar, yapılan
saldırılar ve yağmalanan işyerleri ve dükkânlardan
dolayı herkes şoka girmiştir. Ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.
Türkmenler o gece sabaha kadar uyumamış,
herkes evinde endişe içinde tetikte beklemiştir. 15
Temmuz 1959 günü sabahleyin saat 10.00 da Kerkük Kalesi üzerinde askeri uçakların uçtuğu görüldü. Derken komünist militanlar evlerin kapılarını
vurmaya başlamışlar ve herkesin dışarıya çıkmasını istemişler. Aksi takdirde uçaklarla kaleyi
bombardıman edecekleri tehdidinde bulunmuşlar.
Bunun üzerine herkes çocuklarını alarak kalenin
Topkapı’sından aşağıya inmeğe başlamıştır.
Bu tehlikeli anları Ahmet Fikri şöyle dile getiriyor:
“Ellerinde tüfekler olan militanlar, eşim ve çocuklarım ile birlikte kaleden inerken aşağıda bizi
bekliyorlardı. Beni teşhis eden bir militan, işte bu
Ahmet Fikri hemen yakalayın, diye bağırdı. Beni
yakalayınca tüfeğin dipçiği ile vurmağa başladılar.
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Bu esnada birisi beni oradan kurtardı. Beni ve ailemi kurtaran bu şahıs, bizleri İmam Kasım karakoluna götürdü. Eşimi, çocuklarımı ve kaleden inen
bütün kadın ve çocukları karakolun bahçesinde
serbest bıraktılar. Ancak beni karakola teslim ettiler. Karakola girince genç yaşlı bütün erkeklerin
orada olduğunu gördüm. Hava sıcaklığı 40 derece
idi. Saat 15.00 dolayında orada bulunan polislerden su istedik. Bize kurşun tenekeleri içerisinde su
verdiler.
Karakol dışında kaleye karşı havan topları kurulmuştu. Polisler ve diğer eli silahlı militanlara
sorulduğunda aslı astarı olmayan şeyler anlattılar. Güya kalede Albay Abdullah ile birlikte diğer
Türkmen devrimciler mücadele ediyorlarmış. Bunlar hain planlar peşinde olup bir Türkmen devleti
kuruyorlarmış. Akşam saat 17.00 de birisi içeriye
girdi ve üstlerimizi aradı. Sonra bizleri dışarı çıkardılar. Dışarıda makineli tüfekler hazırlanmıştı.
Bizleri kurşuna dizeceklerdi. O anda büyük bir
askerî araç geldi ve içinden bir subay indi. Görevliye tutuklulara ne yapacaklarını sordu. Görevli,
bunların hepsi vatan hainidir, dedi. Subay bizleri
görevlinin elinden alıp aracına bindirdi. Takriben
50 kişiye yakın olan bizleri askerî araca bindirdikten sonra hareket etti. Araç köprü üzerinden karşı
yakaya geçti. Karşıda bulunan polis karakolunun
önünde, ellerinde silah, sopa ve ipler olduğu halde
bir grup militan bekliyordu. Bizleri teslim almak
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Suphiye Fikri hanım ve Kerkük kızı Selma hanım (1961)

istiyorlardı. Fakat içinde bulunduğumuz askerî
araç, hiç durmadan Bağdat yoluna doğru devam
etti.
Araç Sahatil-‘ummal (İşçiler Meydanı) denilen yerde, yani evimizin bulunduğu mahallede
durdu. Hepimizin araçtan inerek evlerimize gitmemizi söyledi. Herkes sarhoş gibiydi. Subayın
sözlerine inanamıyorduk. Subay ikinci kez bizleri
ikaz etti ve herkesin araçtan inerek evine gitmesini söyledi. Hemen askerî araçtan aşağıya atladım.
Mahallemizde olduğumu anladım ve eve doğru
koşmağa başladım. Kendi kendime bilinçsizce
bağırıyordum. Beni gören bazı komşular neden
bağırdığımı sordular. Ben de hemen komşumuz
Zeynelabidin’in evine girdim. Dinlendikten sonra
ev sahibinin eşinin kardeşi geldi. Kerkük’te neler
olduğunu sordum. Ata Hayrullah ve kardeşi İhsan
Hayrullah’ın öldürüldüklerini ve daha sonra okaliptüs ağaçlarına astıklarını öğrendim. Komşumuzdan kendi evime atlayıp girdim ve o gece sabaha
kadar uyumadım.
14-16 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı bir kara
gün olarak Tarihe geçti. Sabah olunca oturup evin
penceresinden sokağa bakıyordum. Karmakarışık

A. Fikri diğer Türkmenlerle birlikte Kerkük’te açılışı
yapılan Türk Kültür Merkezi’nde

düşünceler sarmıştı beni. Özellikle eşim ve çocuklarımın akıbetini merak ediyordum. Sabahleyin
saat 09.00 dan sonra evin önünden geçenlerden
çeşitli kötü haberler alınıyordu. Türkmenlerin değerli şahsiyetleri şehit edilmiş, dükkânları ve iş
yerleri yağmalanmıştı. Evde radyo yayınını dinlerken Bağdat yönetiminin, Kerkük’teki olaylardan
haberdar olmadığı anlaşılıyordu. Öğleye yakın bir
saatte evin telefonu çalmağa başladı. Aile fertlerimizin hepsinin İmam Kasım mahallesinde bir
okul müdürünün evinde olduklarını öğrendim. Bu
sözlere doğrusu inanmadım; ancak yine de Allaha
hamd ve şükrettim.”
A. Fikri Kerkük’te yaşanan can pazarını ve
Türkmenlerin yaşadıkları bu meşum faciayı ayrıntılı olarak anlatıyor. Türkmenlerin yaşadıkları korkulu ve endişeli günleri bir film şeridi gibi uzun uzun
anlatıp tarihe not düşürmüştür. Özellikle katliam
sonrası yaşanan sıkıntılar ve Türkmen toplumunun
Bağdat’ta verdikleri hukuk mücadelesini de bugünün kuşakları iyi anlamalı ve düşünmelidirler.
Pek çok işe atılan ve ticarî yönden her zaman
atak davranan A. Fikri, hayatı boyunca yeni çalışma sahaları aramış ve ciddî yatırımlara girmiştir.
Seyahat etmeği ve yeni yerleri görmeği âdet edinmiş ve çoğu ailesi ile birlikte yurt içi ve yurt dışı
gezilerine çıkmıştır.
1964 yılında Kerkük’te mahallî idarece
Tazehurmatu’da yapılmak istenen gazinoyu 1
yıllığına kiralamıştır. İşleri düzene koymuş ve
gazino iyi çalışmağa başlamıştır. 1964 yılının
Ağustos ayında otobüs ile Kâzimiye’den Tahran’a
gitmiştir. Daha sonra Tebriz’e geçmiştir. İran’dan
da Türkiye’ye sefer etmiştir. İran-Türkiye sınırından geçiş yapmış ve Doğubeyazıt üzerinden Dadaş şehri Erzurum’a ulaşmıştır. Oradan Sivas’a,
Sivas’tan da Ankara’ya hareket etmiştir. Ertesi gün
de İstanbul’a geçmiştir.

Tük Kültür Merkezi’nin açılışında konuşan
Şevket Kutkan (23.04.1970)
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A. Fikri İstanbul’da Türkmen öğrencilerle buluştuğu Acem kahvesinde (26.08.1964).

İstanbul’da bulunan arkadaşları Mahir Tahir Lastikçi, Hasip Sabir, Eczacı Seyit Fatih ve
dükkân komşusu Terzi Ahmet Yılmaz ile beraber Boğaziçi’nde ve Beyoğlu’nda güzel anılarla
vakit geçirmişler. Daha sonra Ahmet Yılmaz ile
Gaziantep’e, oradan A. Fikri Malatya’ya gidip
geldikten sonra Gaziantep’ten Suriye üzerinden
Musul ve Kerkük’e selametle ulaşmıştır. 1966 Şubatında eşinin tedavisi için tekrar Türkiye’ye seyahat eden A. Fikri, 1967 yılında Basra üzerinden
Kuveyt’e sefer etmiştir. Gördüğü bütün şehirlerin
tarihî ve turistik yerlerini dolaşan A. Fikri, gezdiği
yerleri fotoğraf çekerek tevsik etmiştir.
Kerkük’te Türk Kültür Merkezi
Kerkük şehri 20 Nisan 1967 de tarihî bir gün
yaşamıştır. Kerkük’te ilk Türk Kültür Merkezi
açılmıştı. Kerkük’te halk büyük bir coşku ve heyecan ile bu merkezin açılışına katılmıştır. Merkezin
açılışına yardım edenler çoktu. A. Fikri’nin dayısı
Mustafa Şengül Türk bayrağı uzaktan görünsün
diye uzun bir bayrak gönderi (direği) yapmıştır.
Emniyetin buna itirazı olmasına rağmen bayrak
gönderi dikilmiştir. Türk Kültür Merkezini Müdür
Şevket Kutkan açmıştır. A. Fikri ve 2 oğlu Fikret
ile Turhan da bu açılışta şiirler okumuşlardır. Müdür Şevket Kutkan ile merkezin öğretmenleri Hadi
Güzel ve Arif Hikmet Par, açılış törenine katılan
halkla hatıra fotoğrafları çektirmişlerdir. Güzel
anıların yaşandığı Kültür Merkezinde Türkmen
çocukları Türkçe öğreniyorlardı. Ne yazık ki Kerkük Emniyet Müdürlüğü, merkeze devam eden
gençleri ve öğrencileri sürekli takip ve tehdit ede34

rek milleti canından bezdirdi. Sonunda bu merkez
kapanmış oldu.
1967 yılının Temmuz ayında 3. Türkiye seyahatini gerçekleştirmiştir. Temmuz 1974’te ise A.
Fikri, kardeşi A. Kadir ile birlikte Suriye, Lübnan
ve Türkiye’ye sefer etmiştir. 1975 yılında Türkiye üzerinden Bulgaristan’a gidip tekrar Kerkük’e
dönmüştür. Temmuz 1975’te bir grup arkadaşı ile
ailece Türkiye’ye gezmeye gitmiştir. Urfa, Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin,
Isparta, Adana, Gaziantep ve Musul üzerinden 7
Ağustos 1975 tarihinde Kerkük’e dönmüşlerdir.
A. Fikri önceleri kitap ve kırtasiye işinde
Kerkük’te marka olmuştu. Daha sonra ayakkabı
işine girişerek büyük bir ayakkabı marketi açmıştır. 1979 yılına kadar kundura işinde başarı kaydetmiştir. Daha sonra ayakkabı işini yavaş yavaş
terk ederek beyaz eşya ticaretini yapmağa başlamıştır. 1979 yılının sonlarına doğru Bağdat Fuarını
dolaşan A. Fikri, burada gördüğü Alman patentli
yorgan dikme makinesini beğenir ve bunu satın
almak işlemlere başvurur. 3 Eylül 1979 tarihinde Almanya’ya uçan A. Fikri, Frankfurt, Köln ve
Hannover’de olan fabrikaları dolaştıktan sonra
yorgan dikme makinesi üzerine anlaşarak mukaveleyi imzalar. Kerkük’e döndükten sonra fabrikanın
kuruluşunun hazırlığına başlar. Bu arada İran-Irak
Savaşı başlamıştır. Ham madde için Suriye’ye,
Türkiye’ye ve Yunanistan’a seyahatler yapar.
Bütün şiddetiyle devam eden İran-Irak Savaşı’ndan dolayı iki oğlu askerde olan A. Fikri, endişe içindedir. Sıkıntıları aşmaya çalışsa da bir takım
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acılı olayla karşı karşıya gelir. Diğer yandan şiddetlenen savaş yüzünden hükümet ham madde ithalatını durdurmuştur. Ayrıca Baas rejiminin Türkmenler üzerindeki baskısı giderek artmaktadır.
Hatta birkaç kez Emniyete çağrılan A. Fikri’nin
bizzat ifadesi alınmıştır.
1986 yılında küçük oğlu Müren’i bir trafik kazasında kaybeden A. Fikri ailesi derinden sarsılır
ve gözlerinde hiçbir şeyin değeri kalmaz. Her şeylerini tasfiye etmeğe başlayan Fikri ailesi 5 Eylül
1987 tarihinde Türkiye’nin yolunu tutar. Elbette
kolay değil… Terk-i diyar etmek durumunda kalmak insana her zaman acı verir. Böylece macera
dolu bir yolculuğun ve sıfırdan yeni bir hayatın
başlaması söz konusudur artık.
Bir film şeridi gibi akıp giden uzun yıllar içinde A. Fikri, Kerkük için önemli hizmetler yapmıştır. Özellikle Kerkük’ün ve Türkmeneli’nin
her yöresini ilk kez fotoğraflarla belgeleyen kendisidir. Birçok Türkmen şahsiyetinin fotoğrafı da
onun objektifinden bize hatıra kalmıştır. Şunu da
duyuralım ki Ahmet Fikri ağabeyimiz fotoğraf arşivini Kerkük Vakfı’na bağışlamıştır. Bu vesile ile
kendisine teşekkür ediyoruz.
A. Fikri’nin esas büyük bir hizmeti, Irak’ta
cumhuriyetin ilanının 3. yılında, 1 Ocak 1961 tarihinde Bağdat Radyosu Türkmence kısmının açılışı
ile başlayan Türkmen ezgilerinin yayın hayatına
geçmesinden sonra başladı. Türkü ve hoyratlar gibi
Türkmen ezgilerinin okunması ile halk büyük sevinç
duymuştur. Bunun üzerine harekete geçen A. Fikri,
türkü ve hoyratları toplayarak kitap hâlinde bastırma projesini gündeme getirir. Bunun için Türkmen
sanatçıları ile görüşür. İlk olarak Kerkük Kızı adıyla
şöhret olan Selma Hanım’la görüşerek randevu ister. Eşiyle birlikte Selma Hanım’ı ziyarete giden A.
Fikri’yi Selma Hanım bahçede karşılar. Görüşmede
Abdülvahit Küzecioğlu da hazır bulunur.
Selma Hanım’dan okuduğu türkü, hoyrat ve
diğer ezgilerin bir kitap hâlinde basılması için izin
ister. Ayrıca Selma Hanım’ın fotoğraflarını çekmiştir. Kitap için değerli şair ve yazar Reşit Akif
Hürmüzlü de bir sunuş yazısı yazmıştır. Sevilen
Maniler/Kerkük Kızı adıyla çıkan bu kitap (Kerkük, 1961) Belediye matbaasında basılmıştır. A.
Fikri’nin yayımladığı 2. kitap Sevilen Maniler/
Abdurrahman Kızılay (Kerkük, 1962) da aynı
matbaada basılmıştır. Bu kitapların basımında
Sayın Ata Terzibaşı, resim öğretmeni Mahmut elUbeydi’den yardım gördüğünü ifade eden A. Fikri,
bunlara teşekkür ediyor ve saygılarını sunuyor.

Sürekli ticarî atılımlarla müteşebbis ruhunu ortaya koyan A. Fikri, şimdi ailesi ile birlikte
İstanbul’da yaşıyor. Eşi, çocukları, gelin ve damatları ve torunları ile her zaman Kerkük’ün hayali ve
hatıraları ile yaşayan değerli büyüğümüze, acısız,
kedersiz asude bir hayat geçirmesini diliyoruz.
Hamzalı Köyü’nün Sesi
Taha Molla Saki Hamzalı
Şehrin batı yönünde bulunan ve Kerkük ile Tisin arasında yer alan Hamzalı köyü, önemli Türkmen yerleşmelerinden biri idi. Ne yazık bu şirin
Türkmen köyü de Tisin gibi yerle bir edilmiş ve
zengin tarım arazileri imara açılarak iskân sahası
olmuştur. Türkmenlerin topraktan inşa edilen geleneksel evleri de bu yüzden ortadan kalkmıştır.
Hamzalı köyünün asil Türkmen halkı da zalim
dikta rejiminin insanlık dışı baskılarına maruz kalmış, aydın gençleri zindanlara atılmış, evleri basılan din adamları ve imamları tutuklanarak işkence
görmüşlerdir.
Hamzalı köyünün yiğit evladı olan Taha Molla
Saki de mensup olduğu köyünü tanıtmak ve bu köyün verdiği şehitlerinin anısını yaşatmak üzere yazdığı şiir ve hoyratları kitaplar halinde yayımlamıştır.
Taha Hamzalı 1959 Hamzalı doğumludur. İlkokulu
Tisin’de okudu. Polis olarak tayin olmuş ve bu meslekten emekli olmuştur. Evli olup dördü erkek, üçü
kız olmak üzere toplam 7 çocuk babasıdır.
Hamzalı’nın yayımladığı kitapların ilki
Köyümüzün Havası (Kerkük, 2008) adını

Molla Saki Hamzalı
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Gétti bizden o hocaların sesi
Ne xoşuydu köyümüzün havası
Hamzalı’yığ Kerkük bizim bélimiz
Türkmeneli bütün köyler ilimiz
Çox fenadı qaxsa9 bizim sélimiz
Üskek qalı10 tüm Türkmanların sesi
Ne xoşuydu köyümüzün havası
Hamzalı ve Tisin için de gözyaşı döken şairin
cinaslı ve cinassız dörtlükleri de ilgi çekicidir:
Hamzalı den11
Sepiri12 Hamzalı den
Dehne suyun kestiler
Tisin’nen Hamzalı’dan
Taha Hamzalı

taşıyor. Şiir, hoyrat ve mani dörtlüklerinden
oluşan manzumeler yerli ağızla yazılmıştır.
Hamzalı’nın ve Kerkük’ün geleneksel yaşayışı ve geçmişi yansıtan, bu arada yapılan baskı
ve haksızlıkları dile getiren Hamzalı, alabildiğince yurt sevgisini işlemiştir. Kitap şu cinaslı
dörtlükle başlıyor:
Xalqa deni1
Dart2 payla xalqa deni
Kerkük Türkman yéridi3
Haq yéri xalq édeni4
17 beşliden oluşan Hamzalı şiirinin arasından
seçtiğimiz 4 kıtayı aşağıya alıyoruz:
Hamzalı’da ki5 degirman varıydı
Darttığları arpa buğda6 darıydı
Çalışanlar genç ixtiyar qeriydi
Gétti bizden o degirmanın sesi
Ne xoşuydu köyümüzün havası
Hamzalı’dan Dehne suyu géçerdi
Qızlar cerre7 doldurup köy içerdi
Biçinçiler köyde biçin biçerdi
Gétti bizden Dehne suyunun sesi
Ne xoşuydu köyümüzün havası
Hamzalı’nın xoşuydu géceleri
Yér sulardığ salardığ8 kéçeleri
Türkçe kitap oxurdu hocaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
36

Halka (hububat) tanesini
Öğüt
Yeridir, bölgesidir
Hak (Teala) yer yüzünü yarattığından beri
İki
Buğday
Su testisi
Yayardık

Çamırdan yapıları
Ağaçtan qapıları
Tisin’nen Hamzalı’nın
Qeredi tapıları13
Hamzalı’nı yıxtılar
Köyden zordan çıxtılar
Haqları yilinipti14
Haqqa sahip çıxtılar
Tisin’in çéyxanası
Küp içinde var tası
Quruttular bağları
Harda qaldı Dehnesi
Tisin’de arı baba
Çox xoştu balı baba
Yıxtılar dağıttılar
Qalmadı Balı Baba
Bir yol var Tirkâlan’a
Tisin döndü talana
He dédiler dönderriğ15
İnanma her gelene
Tisin’in altı Ağdaş
Oğruyca gétti çox baş
Év var babaydan oğlan16
Év var vérip dört qardaş17
9. Kalksa, coşsa
10. Yüksek kalır
11. (hububat) tane(si)
12. Serpiyor
13. Karadır yani siyahtır tapuları. Karatapu, fotoğrafların
negatifi gibi normal tapunun orijinali demektir.
14. Yenmiştir, ellerinden alınmıştır
15. (El konulan taşınmaz varlıkları) geri veririz.
16. Ev var baba ile oğlu (şehit edilmiştir)
17. Ev var dört kardeş (şehit) vermiştir
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Tisin’de Soltan Saqı
Özü haq özü baqi
Tisin’i dağıdanın
Dağıldı öz tıfaqı18
Kerkük’ün başına gelenleri de dörtlüklere dökmüştür:
Va‘deler yalan oldu
Yurdumuz talan oldu
Ne kötüler géttiler
Ne iyi gelen oldu
Dayandım dayancağa19
Hem savığ20 hem sıcağa
Türkmanları toplasın
Kerkük sıxsın qucağa
Yaddan dolup21 memleket
Qalmıyıp xér22 bereket
Kerkük elden giderse
Qopar beyyük feleket
Eskilerin hakâtı23
Kerkük Türk memleketi
İçine ğerib24 doldu
Qalmadı xér bereketi
Qel‘e25 altı Qeyseri26
Görübler27 çox hisarı
Türbeliğ28 xan hamamlar
Türkmanların eseri
Kerkük’te Xurma Xanı29
Çayda su degirmanı
Qel‘e daşları diyer30
Türkmandı31 yapan meni
Évlerinde var kendi32
18. Tıfak ittifaktan muharref olsa gerektir. Kurduğu düzen,
plan anlamındadır.
19. Geleneksel Türkmen evlerinde dör ile atebeyi ayıran
basamakta karşılıklı yer alan tek parça mermerden yapılmış
koyun veya koç biçimindeki koltuk taşı.
20. Soğuk
21. Yabancı ile dolmuş
22. Hayır
23. Sözü
24. Garip, yabancı, oralı olmayan
25. Kale
26. Kayseri, yörede Kapalıçarşı anlamında kullanılır.
27. Görmüşler
28. Mezarlık
29. Hurma Hanı, Kerkük’te Aşağı veya Büyük Bazar (Pazar)
denilen yerde ünlü bir han idi.
30. Kale(nin) taşları der
31. Türkmen’dir
32. İçine buğday ve arpa gibi hububat türü veya un ve benz -

İçinde un tükendi
Bizde çox igidler var
Yad qolunu bükendi
Burğul dögme dartağın
Dink33 üstüne atağın
Qış geldi zexre34 ister
Sora hardan tapağın35
Évleri dör ‘etebe
Oturub ‘enne36 hebe37
Ne o dostluğlar qaldı
Ne o eski merhaba
Qalmadı xarman cancar38
Ne orağ ne de bicar
Ne o cütkârlar39 qaldı
Ne yaba ne de havcar40
Gétti kemerden taqlar41
Ağaç qapı heleqler42
Ne o ustalar qaldı
Ne de o dar suqaqlar43
Kerkük hiç adıv itmez44
Néft qurur millet bitmez
Biz torpağıv séveriğ45
Ehmeqe46 söz kâr étmez
Kimse habı
Utmuru kimse habı47
Asıl Kerküklü biziğ
Bax olub kim sehabı48
ri zahirelik nesneler konan, ihtiyaç olduğunda altında bulunan
delikten istenen miktarda zahire alınan büyük çuval biçiminde
olan topraktan imal edilmiş depo.
33. Büyük bir değirmen taşının at veya beygirin dönmesi ile
kendi ekseni etrafında dönerek buğdayı öğüten sisteme yörede
dink adı verilir.
34. Zahire
35. Sonra nereden bulalım
36. Anneanne
37. Babaanne veya anneanne
38. Döven
39. Çift koşan, çiftçi
40. Döven
41. Geleneksel sokaklarda üstü tonoz örtülü olan ve üstünde
evin odaları bulunan yapı elemanı.
42. Eski evlerin ahşap kapılarında yer alan kare biçimindeki
yuva
43. Sokaklar
44. Adın yitmez, kaybolmaz
45. Biz toprağını severiz
46. Ahmağa
47. Yutmuyor (hiç) kimse hapı
48. Sahibi
37
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Qoç ağa
Béyramdı kes qoç ağa
Türkmanları toplasın
Kerkük sıxsın qucağa
Kerkük çıxmasın qannan49
Seni séveriğ cannan50
Néftiv çalıllar tonnan51
Billiğ bunu çoxtannan52
Hamzalı’nın 14 şehit gencini fotoğrafları ile
de tanıtan ve adına Hamzalı Şehitleri (Kerkük,
2008) dediği kitapta bu köyün verdiği şehit gençlerini sıralamıştır. İdam edildikleri zaman yaşları
21 ile en çok 39 olan bu şehitlerin her biri için şiir
ve hoyratlar da yazan şairin tanıttığı şehitler sırası
ile şunlardır:

Şiirlerini en çok 7 veya
8 heceli yazan Hamzalı, Babam Dédi şiirinde hikmetli
ifadeler de kullanmıştır:
Babam dédi ala56 yaz
Bir kâğıt vérdi bayaz
Gider bu qere57 bulut
Ay çıxar olu58 ayaz
Babam dédi baş bağla
Girişten59 duşman dağla
Dar günde tut dostuvu60
Qoyma düşsün qucağla
Babam dédi biz biziğ61
Bükülmiyen bir diziğ62
Kimseye baş egmeriğ63
Sözümüz birdi64 düzüğ65

Şehit Abdulhüseyin ‘Asker (1943-1982)
Şehit Şeyh ‘İsa Musa (1948-1986)

Babam dédi düz66 çalış
Oxu yaz diliv67 alış
Öz yurduvda68 pasvan69 ol
Yada vérme bir qeriş70

Şehit Adnan Kemal (1956-1981)
Şehit Mehdi Musa (1952-1982)
Şehit Hüseyin Hasan (1959-1981)
Şehit İbrahim Necim Ali (1946-1982)

Babam dédi tek oğlum
Sensen71 temiz pek72 oğlum
Yérivi73 yada vérme
Özüv74 başar ek oğlum

Şehit Semin Necim Ali (1958-1981)
Şehit Abdulahat Sadık (1966-1988)
Şehit Kenan Musa (1966-1988)
Şehit Süleyman Ömer (1966-1986)

Babam dédi sabréle75
Men diyim76 sen yaz hele
Haq geliri yoldadı77
Kimseyçin78 gétmez bele79

Şehit Fazıl Nurettin (1965-1986)
Şehit Abdulemir İzzettin (1967-2007)
Şehit İbrahim ‘İsa (1982-2007)
Şehit ‘Adil Hıdır Hamzalı (1950-1971)
Taha Hamzalı’nın yayımladığı üçüncü kitap ise
Şehrimin Sesi (Kerkük, 2010) adını taşıyor. Bu kitapta da şiirler ve ayrıca yedi heceli hoyrat ve mani
tarzında dörtlükler var. Kitabının başında ilk olarak Kerkük’ün gerçek kimliğini haykırmaktadır:
Bu damlar Türk damıydı53
Nişan xan hamamıydı54
Qocamız Kerküklüdü55
‘Osmanlı adamıydı
Özellikle mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu sıralarda şairin Onbir Ayın Soltanı adlı
şiirini 51. sayfada göreceksiniz.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Kandan
Candan
Neftini, yani petrolünü çalıyorlar tonla(rla)
Biliyoruz bunu çoktan (beri)
Bu evler Türk ev(ler)i idi
Bunun belirtisi de han(lar) ve hamam(lar) idi
Dedemiz Kerküklüdür

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Al, al da
Kara
Olur
Giyimin ile
Dostunu
Biziz
Diziz
Eğmeyiz
Birdir
Düzüz, doğruyuz
Doğru
Dilin(i)
Yurdunda
Bekçi
Karış (toprak)
Sensin
Pak, temiz
Yerini, yurdunu, toprağını
Kendin
Sabreyle
Diyeyim, söyleyeyim
Hak geliyor yoldadır
Kimse için
Böyle

Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Babam dédi bax Kerkük
Yatma oyan80 qax81 Kerkük
Cafavı biz çekiriğ82
Sütüv83 yiri84 xax85 Kerkük

Hud qavmin sél apardı105
Fir‘avn’ı106 Nil apardı
Kâ‘benin yıxmağına107
İbrahim fil apardı

Babam dédi sözüm tut
Dağıtma sırrıvı86 ut87
Yavrum halalıv88 olsun
Neneden emdiğiv89 süt

Xanda yatar Hindîler108
Qalmadılar indiler109
Qorya sebbehler xoştu110
Beyyük Bazar kindiler111

Babam dédi bax oğlum
Dinne90 meni qax91 oğlum
Sözümü sırğa92 éle93
Qulağıva94 tax oğlum

Yatıb basmaz duz112 qurtu
Ağacı yer öz qurtu113
Qaxsa114 parçalar sizi
Oyatmavın115 Bozqurtu

Babam dédi sözünü
Men dinnedim95 özünü
Vérdi şahadatını96
Yumdu iki gözünü
Cinaslı ve cinassız hoyratlara meraklı olan
Hamzalı Kerkük’ün durumuna işaret ederek, sıkıntılı ve karışık durumdan şikâyet etmektedir::
Yaşıllar97 xérimizden98
Çıxmıllar yérimizden99
Üz yéri qoymadılar100
Bular101 hiç birimizden

Oyad116 ğafil yatanı
Elden gétti vatanı
Tarix néce ‘af éder
Milletini satanı
Xozugâm117 o günlere
Toylara düdünlere
Evvel işim bilseydim
Qalmazdım bu günlere
Qal biçinde
Biçin biç qal biçinde
Her merdin xarmanını
Hévseriğ118 qelb119 içinde

Sayağ qallığ yatmarığ102
Yérdi yada satmarığ103
Vatanın béyrağını
Ölseğ elden atmarığ104
80. Uyan
81. Kalk
82. Cefanı biz çekiyoruz
83. Sütünü
84. Yiyor
85. Başkaları, yabancılar
86. Sırrını
87. Yut
88. Sana helal
89. Anadan emdiğin
90. Dinle
91. Kalk
92. Küpe
93. Eyle
94. Kulağına
95. Dinledim
96. Şahadetini
97. Yaşıyorlar
98. Hayrımız ile
99. Çıkmıyorlar (bize ait olan) yer(ler)imizden
100. Yüz yeri bırakmadılar. Türkiye Türkçesinde ise “bak cak yüz bırakmak” anlamındadır.
101. Bunlar
102. Uyanık kalıp yatmayız
103. Yerdir (kutsal vatandır) yabancıya satmayız
104. Ölürsek (bile) elden bırakmayız

Bul aşuğ
Oynıyağın bul aşuğ120
Yurdum yadlar elinde
Olub bullubulaşuğ121
Halk diline vakıf olan ve bu dili yaşatmak için
yerli yerinde ustaca kullanan Taha Hamzalı’yı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Hud kavmini sel götürdü
Firavun’u
Yıkmaya
Hindistanlı olanlar
Şimdiler
(Kerkük’ün bir semti olan) Korya sabahları güzeldir
Büyük Bazar (ise) ikindi (vakitleri güzeldir)
Tuz
Ağacı kendi kurdu yer (Atasözü)
Kalksa
Uyandırmayın
Uyandır
Ne mutlu
Buğdayı sapından ayırmak için havaya savurmak
Kalp
Aşık bu (da) oynayalım
Olmuştur karmakarışık
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Horyatın Tanımı ve
Sosyo-Kültürel İşlevleri
Giriş
Irak’ta Türkmenler maddî ve manevi varlıkları
çok büyük anlamlar taşıyan, zengin bir yazılı ve
sözlü geleneğe sahiptir. Türkmenlerin, özel olarak
halk edebiyatlarında genel olarak yaşamlarının her
alanında önemli bir yeri olan horyatlar, asırlar boyunca bu geleneğin en büyük temsilcisi olmuştur.
İnsanlara yol gösterebilmek, karanlık zamanlarda
umut ışığı taşıyan mısralarla yürekleri aydınlatabilmek için sanatçılar “horyat”a sığınmış ve koca
bir milletin hem öyküsünü hem de kaderini bu
dörtlüklere sığdırmışlardır. Irak Türkmenleri horyatlarla kendini anlatmakta, sözcüklere giydirdiği
hazin nağmelerle içinden yükselen sesi duyurmaya çalışmaktadır. Bu nedenle horyatlar zaman ve
mekân gözetmeksizin Türkmen hayatıyla bütünleşmiştir. Dünden bugüne zenginleşerek ulaşan
horyatların bugün olduğu gibi gelecekte de değerinden hiçbir şey kaybetmeden varlıklarını sürdüreceklerine şüphe yoktur. Kerkük Türklerinin aynası olan horyatlar işte bu yüzden Türk varlığına
akan bir nehir gibidir. Önüne setler çekilip yolları
daraltılsa da, hatta kavurucu ateşler altında kuruması istense de horyatlar asırlardan beri aynı yöne
akmaktadır. Horyatlar Irak Türklerine has, onlarla
bütünleşmiş ve hep onları dile getirmiş bir tür olarak halkın cesur bir tercümanı olmuştur. Bu nedenle Irak Türkmen folklor ve edebiyatında en önemli
yer horyata aittir.
Horyatın Tanımı: Horyatlar dilden dile, nesil-
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den nesile aktarılan ve dörtlükler şeklinde yazılan
bir çeşit nazım türüdür. Horyatlar Irak Türkmen
sözlü halk edebiyatının en önemli dalını teşkil etmektedir. Horyatın edebî ve musikî bakış açısıyla
yapılan iki tanımı vardır:
Horyatın Edebî Bakış Açısı İle Yapılan Tanımı: Horyatlar, insanların dert, üzüntü ve keder gibi
duygularını dışarı yansıttığı dörtlüklerdir. Edebiyatçılar ve yazarlar horyatın çeşitli tanımlamalarını
yapmışlardır. Türkmen edebiyatı ile ilgili yaptığı
araştırmalar ile tanınan Ata Terzibaşı horyatları şu
şekilde tanımlamıştır: “Özel bir üslûpla yazılmış
olan bu dörtlükler, hakîkatte derin anlamlar taşıyan
ufacık sözlerin sanatkârane işlenmesinden doğan
ve halkın içli duygusuna tercüman olan bir çeşit
ifade tarzıdır” (Terzibaşı 1973: 50 ). Horyatlar kısa
olmasına rağmen derin ve değerli anlamlar taşıyan, kişilerin duygularını ifade etmesine yarayan
derin ve anlamlı dörtlüklerdir. Türk halk müziği
sanatçısı Mehmet Özbek “Hoyrat, halkın duygu
ve düşüncesini özlü bir şekilde dile getiren, en
duygusuz kişileri duygulandıran, en uyuşmuş gönülleri heyecanla dolduran bir halk şiiri türüdür”
demektedir (Özbek1977: 281). Halkın duygu ve
düşüncelerini açıklama aracı olan horyatlar çeşitli
konularda işlenmiştir. Kimi zaman insanların içini
ürperten, kimi zamansa sevinç kaynağı olan hoyratlar Türkmen insanının duygularına tercüman olmuştur. Azerbaycanlı yazar Prof.Dr. Gazenfer Paşayev, Türkmen horyatlarını şöyle nitelendirmiştir:
“Gerçekten de Irak Türkmen folklorunun zirvesi,
onun baştacı hesap edilen hoyrat ve maniler, halkın bediî estetik yönde eğitilmesinde büyük öneme
sahiptir; halkın manevî gıdasıdır. Asırlar önce hoyratlara duyulan sevgi hissi bugüne kadar süregelir.
Şiir yazmaya başlayan genç, ilk zamanlar hoyrat
ve mani yazar. Yaşlı şairler de felsefî fikirlerini
dile getirmek için hoyrat ve mani yazarlar. Hoyratlara bu açıdan yanaşmaları onların hakikî şair olmalarını ispatlar” Ayrıca “ Horyat ve maniler genç
şairleri imtihandan geçirir”(Paşayev 1998:144)
demektedir. Demek ki şair olabilmek için atılan
ilk adım horyat düzmektir. Horyat bir başlangıçtır.
Horyat düzemeyen şair olamaz. Yazar Südad Erbil,
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horyatı şu şekilde tanımlamıştır: “Hoyratlar sadece
kalemle yazılan veyahut da zihin yormasıyla meydana gelen şeyler değildir. Hoyratlar, kanlarımızdan damlacıklardır, içlerimizin derinliklerinden
gelen haykırışlar ve nidalardır.” (Erbil1959:3).
Bu görüşe göre gerçek şairler doğuştan yetenekli
oldukları için onların horyatı isteyerek yazmaları
ve bu konuda da sıkıştırılmamaları gerekir. Azerbaycanlı yazar Resul Rıza, Kerkük horyat ve manilerini şöyle ifade etmiştir: “Kerkük hoyratları
ve manileri öyle sanat abidesidir ki hassas kulak,
onlarda, kalbimize, munis olan çok şey duyar, hassas yürek bu nadir incileri yaradan halkın dehasına
derin müntedarlık hissi ile çırpınır”(Dakuklu1968:
30). Hoyratlar, sözlerindeki vurucu anlamlarıyla
beraber icra edenlerin söyleyiş tarzındaki incelikleri ile dinleyenlerin gönüllerine hitap eder. Horyatlar, insanların acılarını, hüzünlerini ve sevinçlerini, icra edenlerin duygu yoğunluğuyla beraber
yansıttığı için kâğıt üzerinde sayısız dizelerle ifade
edilemeyen anlamları dört dizeye sığdırmıştır.
Horyatın Musikî Bakış Açısı ile Yapılan Tanımı: Horyatların şahıslara ve çevreye etkilerini
araştıran yazar Ata Terzibaşı hoyratı şöyle tanımlar:
“Hoyrat, Horyat, Koyrat ve Koryat adı verilen ve
yazanları pek belli olmayan cinaslı dörtlükler, halk
edebiyatı ve musikîsinin en ince ve güzel örneğini
teşkil eden bir çeşit düzme nağme şeklidir” (Terzibaşı 1973: 50). Horyatı müzikal açıdan dâhil etmemiz
gereken grubu Türk halk müziği sanatçısı Mehmet
Özbek “Hoyrat Türk Halk Müziği bünyesinde uzun
havalar grubuna giren belirli bir seyir ve dizisi olan
ezgi kalıplarıyla serbestçe söylenen halk müziği
türüdür. Diğer uzun hava çeşitlerine göre daha hür,
daha sert ve daha kuvvetli bir şekilde okunur” tesbitiyle belirtmiştir (Özbek 1977:287). Mehmet Özbek ayrıca horyattaki katma sözlerin işlevlerinden
bahsetmiştir. Bu konuda, katma sözlerin öncelikle
ezgileri birbirine bağlama görevi olduğunu, bu sözler çıkarıldığı takdirde de horyat metnini birbirine
bağlamanın imkânsız olduğunu belirtmiş ve sözlerin de genellikle okuyucunun ruh halini yansıttığından bahsetmiştir. Azerbaycanlı araştırmacı Prof. Dr.
Gazanfer Paşayev horyatları “Gönüllerden fışkıran
içli duyguları binbir sadakatla yansıtan parlak ayna”
(Paşayev1998:104) şeklinde tanımlamıştır. Prof.Dr.
Mahir Nakip ise horyatı şöyle tanımlar: “Hoyrat bir
makamın ses kalıpları içerisinde önceden belirlenen bir seyrin serbestçe insan sesiyle yapılmasıdır”
(Nakip 2009:7). Horyat usûlleri içindeki nağmelerde Kerkük’ün yanık yüreğinin sesi çınlamakta,
her şeye rağmen insanı ayakta tutan sıcak bir umut,

türlü zorluklara katlanan bu insanların soğuk ama
dirençli ellerinden tutan bir dost olmaktadır. Tarih
boyunca insanların içinde bulunduğu durumu serbestçe ifade etmesini sağlayan ve atalarımızdan
bizlere ulaşan horyatlar özellikle Kerkük musikîsini
Türk dünyasına tanıtmış ve üslûp olarak müzik dünyasındaki yerini almıştır.
Horyatın İşlevleri: Her milletin kendine has
bir tarihi, edebiyatı ve kültürü vardır. Milletlerin
var olabilmesi bu üç temel unsura bağlıdır. Maddî
manevî tüm değerlerle bugünkü yaşantımızın ilk
sayfalarının yazıldığı yer “tarih”tir. Sınırlı bir yere
kadar götürebildiğimiz ve “o yer”den öncesini bilemediğimiz bu alanda hem diller hem de kültürler yeşermiş; güçlü bir dile, edebiyata ve kültürel
yapıya sahip olabilen toplumlar, bugünkü varlıklarını, halkalarını oluşturdukları geçmişle gelecek
arasındaki zincirde bu unsurlara bağlı olarak ve
kendi değerlerini yaşatarak ortaya koyabilmişlerdir. Bu değerlerden yoksun, birbirine herhangi bir
millî unsur ile bağlanamayan toplumlar ya güçlü
milletlerin baskıları altında ezilmiş ya da gittikçe
“başkalaşarak” köklerini tanımaz hale gelmişlerdir. Horyatlar toplumsal- millî ve siyasî- dinî işlevlere sahiptir.
Horyatın Toplumsal ve Millî İşlevleri: İçinde
bulunduğumuz toplumun geleneksel olarak taşıdığı özellikler hakkında her şeyi bilemeyiz. Çünkü
toplumun her yerinde esas yapıya bağlı olsa da
birçok değişiklikler barındıran dil, sanat, kültür
eserleri ve geleneğin farklı uygulama şekilleri
mevcuttur. Ancak halk edebiyatı içinde mevcut
olan türkü, mani, koşma vs. gibi birçok tür bize bir
milletin temel yapısı hakkında tipik örnekler sunabilir. Horyatlara baktığımız zaman da karşımızda
Irak’taki Türkleri; Kerkük’ü buluruz. Başka bir
sınırda fakat aynı gelenekte olan Irak Türklerinin
dünyasıdır. Aslında diğer türlerde olduğu gibi Türk
geleneğinin yüzyılları aşıp gelen sesidir. Kerkük
Türklerinin aynası olan horyatlar işte bu yüzden
Türk varlığına akan bir nehir gibidir. Önüne setler
çekilip yolları daraltılsa da, hatta kavurucu ateşler altında kuruması istense de horyatlar asırlardan
beri aynı yöne akmaktadır. Irak Türkmenleri uzun
zamandan beri çeşitli haksızlıklara ve baskılara
uğramıştır. İngilizlerin Musul’u almasına kadar
olan süreçte Irak, Anadolu’daki diğer yerler gibi
kültürel ve milli varlığını sürdürmüştür. Bu sürecin
değişmesi Irak Türkleri açısından pek olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Sözde yarım asır süren ama
aslında hala devam eden bir yalnızlık ve ezilmişlik
Irak Türkmenlerinin yakasını bırakmamıştır. Bu
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zor zamanlarda birçok toplumda olduğu gibi Irak
Trükleri’nin kendini ifade etmesinde edebiyat ve
müzik bir araç vazifesi görmüştür. “Özellikle hoyrat ve maniler Irak Türklerinin ruhi burkuntularına tercüman, dert ve kederlerinin içine döküldüğü
bir bulak (pınar) olmuştur” (Nakip 1991:1). Kerkük horyatları halk arasında önemli bir yeri olan
Türklük bilincinin taşıyıcısı ve sözcüsü olmuştur.
Nitekim horyatlarda Irak’ın Türkmenlerle meskûn
yerlerinin adları, Türkmenlerin çeşitli sorunları,
ümitleri vs. işlenerek hem bu bilinç yaşatılmaya
çalışılmakta hem de sıkıntıların aşılması için bir
medet arayışına gidilmektedir. Kerkük için “kutsal” denebilecek bir işleve sahip olan horyatlar
Türk dünyasının da tanıdığı, Kerkük’e has Halk
edebiyatı ve musikîsi mahsulleridir (Hürmüzlü1967: 113, 114). Abdulhakim Rejioglu hoyratları “Halkımızın vicdanına, diline dayandığı ve
güvendiği için koyratlarımız sonsuzlığa dek aynı
sevgi halesi içinde yaşayacaktır; çünkü koyratlarımız ulusal varlığmızın bir sembolü, halkımızın
ve yurdumuzun ta kendisidir’’ (Rejioğlu 1963: 38)
şekilinde ifade eder. Horyatlar çoğunlukla dörtlüklerle yazılan kısa metinlerdir. Ancak bu metinlerin içinde Türkmenlerin yaşayışlarını, inançlarını,
duygu ve düşüncelerinin kudretini görmek mümkündür. Söylenişi kolay olan hoyratların derinliği
Türkmen tarihi, yaşayışı ve kültürü kadar büyük
ve geniştir. Bu yüzden tek bir horyatta bile büyük
bir toplumu görüp, o milletin sesini duyabiliriz.
Bunlar yüksek bir maneviyatın ve hissiyatın akisleridir. Horyatlar Türkmen insanıyla o kadar özdeşleşmiştir ki Türkmenlerin konuşması horyata,
horyatın dili de Türkmen ağzına benzemektedir
(Sarıkahya2006: 9). Türkmenlerin yaşamlarının
her sahasında önemli rol oynayan hoyratlar “Kerkük folkloründe hoyrat geleneği o kadar zengindir
ki, hemen hemen Irak Türklerinin bütün sosyal
yaşayışlarına bu geleneğin sinmiş olduğunu görmek mümkündür”(Akkoyunlu 1978: 3). Millî bir
sembol niteliği taşıyan hoyratlar yüzyıllardan beri
Türkmen insanının dili olmuş ve daha çok uzun
bir süre bu tercümanlığa devam edecek en etkili
ifade aracıdır. Yüzyıllar boyunca Arap kültürünün
tesiri altında varlıklarını sahip oldukları kültürel
değerlerle yaşatmaya uğraşan Irak Türkleri, Türk
olma vasıflarını hoyratlarla korumaya çalışmışlardır. Dertlerinin, kederlerinin avuntusunu horyatlarda bulan Türkmenler, sevinç ve mutluluklarını
da horyat aracılığıyla açığa vurur. Bu yüzden bu
gelenek nesilden nesile aktarılmakta ve çok sevilip, benimsenerek varlığını devam ettirmektedir
(Akkoyunlu 1986: 20). Dakuklu Türkmenler kah42

ramanlıklarını, inanışını, değerlerini, bütün duygu
ve düşüncelerini önemli unsurlardan biri olan horyatlarla anlatmıştır. Dakukulu “ Koryatlarda cesaret, binicilik, konuşma, oturma ve muaşeret adabı
gibi Türkmen adet ve geleneklerini de buluyoruz”
(Dakuklu 1970: 112) ifadesinde bulunmuştur. Horyatlar nerdeyse Irak Türklerinin kimliği şekline
dönüşmüştür.
Horyatın Siyasî ve Dinî İşlevleri: Horyatlar
hem eğlencelerde hem de ölüm törenlerinde, yani
toplumun sevindiği ve üzüldüğü her vakitte insanların bazen tesellisini bazen neşesini bulduğu anlamlı bir paylaşım vasıtasıdır. Toylar (düğünler),
kır gezintileri gibi eğlence düzenlenen zamanlarda
ses sanatçıları horyatlar, besteler ve başka havalar
okurlardı. Bu vakitler hem horyat çağıranların kendilerinin gösterebilecekleri bir alan oluşturma hem
de dinleyenlere bir teselli ve sevinç kaynağı olarak
toplumu bir araya getirme işlevlerine sahiptir (Terzibaşı 1975: 183, 184). Toplumun birçok uygulamasında aktif olarak kullanılan horyatlar dini merasimlerde de önemli işlevlere sahiptir. Kerkük’te dini
ağırlıklı olmak kaydıyla tekkelerde ve mevlütlerde
horyat dörtlükleri okunabilmektedir. Mevlütlerde
mecliste bulunan usta okuyucular tören bitiminde
bestelere bağlı dinî ağırlıklı horyatlar icra ederler.
(Akkoyunlu 1986: 23). Rejioğlu horyatların siyasi işlevlerini şu şekilde açıklar: “Sanatkârına karşı
herkeste bir hayranlık duygusu uyandıran koyratlarımız günün içtimaî ve siyasî yaşayışlarını en coşkun, en zarif, sade ve samimî, bazen de nükteli bir
şekilde halk diliyle aksettirir’’(Rejioğlu1963:38).
Irak Türkmenleri uzun zamandan beri gerek İngiliz
gerek Arap; bugün de Amerika baskısı altında olduğu için düşüncelerini, isteklerini ve şikâyetlerini
çeşitli ortamlarda dile getirme ihtiyacı duymuşlardır. Dinî ortamlar bu ifade ihtiyacı için önceleri açık
bir mekân niteliği taşır ve yapılan haksızlıklar ile
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bunlara duyulan sitemler bu ortamlarda horyatların
içine gizlice sıkıştırılıp söze dökülürdü. Bugün eski
dönemlerde olduğu gibi söylenecekler için bir gizlilik ihtiyacı duyulmamakta ancak mekân konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü bugün Irak’ta
Türkmenlerin yaşadığı birçok bölge ve dolayısıyla
yapılan birçok etkinlik baskı altında tutulmaktadır.
Aşağıda verilen anonim horyat örnekleri toplumsal, milli, siyasi ve dini konuları içermektedir.
Qalasız1
Kerkük olmaz qala’sız
O dı2 men3qoydım géttim4
Siz sağlığtan qalasız
Dilim dilim
Kes meni dilim dilim
Başıma çox dert geldi
Getiren dilim dilim
Ağa yéri
Beg yeri ağa yéri
Kerkük begler yéridi
Erbil de ağa yéri
Ağa siz
Xızmekâr biz ağa siz
Ölürse qullar össin5
Qul qalmasın ağasız
Güle sen
Yurd benzisen güle sen
Géçer bı6 qış mevsimi
Bir yaz geli7 gülesen8
Bir denedi9
Bir sümbil10 bir denedi
Tumdım11 derya12 dibine
Taptığım13 bir denedi
1. Qala’sız: Kalesiz
2. O dı: İşte
3. Men: Ben
4. Géttim: Gittim
5. Össin. Ölsün
6. Bı: Bu
7. Geli: Gelir
8. Gülesen: Gülersin
9. Bir denedi: Bir tanedir
10. Sümbil: Sümbül
11. Tumdım: Daldım
12. Derya: Deniz
13. Taptığım: Dördüncü mısrada bulmak, altıncı mısrada
tapınmak anlamında kullanılmıştır.

Cem‘atın14 hapsı15 bissin16
Taptığım bir denedi
Qazan17 bir qulpı sekkiz18
Qapağı bir denedi
Peğemberler19 içinde
Mememmed20 bir denedi
Horyatlarda Geçen Transkripsiyon İşaretleri
1- (‘a ve ‘e) sesi Arapça ( )عsesi için kullanılmıştır.
2- (é) kapalı (e) sesi için kullanılmıştır.
3- (Q) art damak ke’si Arapça) ) قsesi için kullanılmıştır.
4- (X)hırıltılı (h) Arapça )  )خsesi için kullanılmıştır.
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Cem‘atın: Cemaâtın
Hapsı: Hepsi
Bissin: Bilsin
Qazan: Tencere
Sekkiz: Sekiz
Peğemberler: Peygamberler
Mememmed: H.z Muhammet
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Külliyat-I Haşim Nahid: Hikayeleri
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Veysel ERGİN*

Kahraman Hatun1
Haşim Nahid Erbil’in hikâyelerini Latin harflerine aktararak Kardaşlık okuyucularıyla buluşturmaya ilk günkü heyecan ve iştiyakımızla devam
ediyoruz.
Geriye dönüp bakınca Haşim Nahid Erbil’in
hikâyelerini aktarma konusundaki hissiyatımızı hatırlıyor ve aynı heyecanı tüm sıcaklığıyla yaşamanın hazzıyla yolumuza devam ediyoruz.
Bildiği ve inandığı doğruları söyleyip yazmaktan
asla geri durmayan Haşim Nahid, haksızlıklar karşısında adeta bir kor ateş parçası halini alırdı. Bu ateş,
sanki satırlarında da yangın çıkaracak gibiydi:
“Aydınlıktan, kandan dumanlanmış gözlerim
şimdi daha ziyade kararıyor, damarlarımı şişiren kanlar daha fazla kaynaşıyordu: Cenk istiyordum, kan istiyordum, ölüm istiyordum. İstiyordum ki ecdadımla
çarpışan düşmanlar, şimdi benim karşıma çıksın.” 2
“Bazen bir zelzele-i gayz ve isyan ile göğsüm
sarsılır, beynim dumanlanır, gözüm kanlanır ve
yırtıcı bir hayvanın ateş-i iftirası, kanında kaynaşan tırnaklarımla bu, daima etrafında çirkef saçan
dudakları; bu, kalbinin bütün zehirlerine, levslerine, çamurlarına beyaz alınlarına kusan dudakları
didiklemek, yırtmak isterdim. İsterdim ki bu, sade
hıyanetlerini yapabilmekteki maharetleriyle hayvanlardan farklı olan küçük beyinler, bir tutam hamur gibi, ayaklarım altında kan fışkırarak parçalansın, ezilsin… İsterdim ki bütün ruhlarının dumanlı,
ateşli zulmetleri içinde kaynaşan bu hain kırandaz
gözler, bir balon gibi, ökçelerimin altında patlasın.
İsterdim ki ruhunun zulmeti içinde gizlenmiş gadrini masum sinelere saplayan bu vahşi eller, kuru
bir dal gibi, hep ayaklarımın altında çatırdasın, kırılsın.” 3
“O asil, fırtınalı kanda şimdi sende bir bakiye
yok mu Türk! Deriden, yünden elbiselerin örttüğü ve
siyah çadırların ılık gölgesinde bir seyyale-yi kudretle gerilen asabın, sonra rengin ipin ve sırma dal(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
1. Haşim Nahid, Kahraman Hatun, Tasvir-i Efkâr Gazetesi,
No. 678, 25 Şubat 1328 (1912), s. 4
2. Haşim Nahid, Çöl Hatıraları: Çerkes Hatıraları Muharririne, Yeni
Gazete, No.587, 17 Nisan 1326 (1910), s. 3
3. Haşim Nahid, İntikam, Servet-i Fünun Dergisi, sayı: 973, 14 Kanun-ı
sani (Ocak)1325 (1909), s. 163
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galarının içinde, altın saraylar ve yeşil kâşanelerde
gevşedi mi yoksa? Asya çöllerinde toplanan vüs’at
ve ateşin dilerim ki bu gün yeniden tutuşsun. Ecdadın yanık dudaklarıyla içtiği “kımız” kâselerinden
senin damarlarında tahammur etmiş kan köpükleri
yeniden taşsın”4
“Yüreğimde ve kollarımda Allah’ın kudreti var,
Allah’ın gazâbı var, Allah’ın intikâmı var. Yaşıyorum, yaşayacağım koca düşman! Güllelerini uzaktan savur, korkak ve alçaksın! Ayağım altındaki
yerler çökünceye kadar buradayım, burada kalacağım, seni bekliyorum. Yerlerle beraber yerin dibine
çökmek istiyorum ve seni bekliyorum.
Altı bin senedir Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da
saltanatlar tesis eden, altı yüz senedir Sultan
Osman’ın kan ve ateşle işlediği saltanat tacının namusu için cenkleşen büyük, kudretli bir neslin evladıyım! Kaçarsam kahpeyim, seni bekliyorum!”5
Haşim Nahid, aynı heyecan ve coşkuyu manzumelerinde de yaşatıyor:
“Yağmur olur, taş yağar,
Ey zulüm seni boğar,
Her bir kudret onda var,
Kandır, ateştir: Boğar!
Haydi, Kızıl Elmaya,
Haydi, Kızıl Elmaya!” 6
“Bir at gibi şahlanıyor çılgın benliğim,
Yalın kılınç hamlesiyle saldırmalıyım;
Zincirini şakırdatan atımın hızı,
Çatır çatır düşürmeli Gökten yıldızı;
Kalmamalı: Gökte ışık, yeryüzünde can,
Eski âdem rüyasına dalmalı cihan.”7
Hülasa Haşim Nahid, ateşin bir ruhla kelimeleri
de tutuşturabilmiş ender kalemlerdendir. İki yılı aşkın araştırmalarımızda ördük ki yedi yüz elliyi aşan
muhtelif yazılarının tamamına o heyecanı katabil4. Haşim Nahid, Türk, Tasvir-i Efkâr Gazetesi, No. 673, 20 Şubat 1328
(1912), s. 4
5. Haşim Nahid, Sultan Osman Reşadiye’nin intikamı: Mehmet Çavuş,
Servet-i Fünun Dergisi, sayı: 1242,12 Mart 1331 (1915), s.314-315
6. Haşim Nahid, Deliren Esir (Manzum piyes), 1336 (1921), İstanbul,22
sayfa. (Eski harflerle)
7. Haşim Nahid, Kara Gün Yazıları, Titaş Basımevi, 1940, Ankara, 62
sayfa. (derleme)

Külliyat-I Haşim Nahid: Hikayeleri
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Veysel ERGİN
miştir. Gelin şimdi, bibliyografyalarda daha önce
bilinmeyen kısa ama keskin bir heyecanın mahsulü
hikâyesiyle, Haşim Nahid’in hissiyatına ortak olalım:
Kahraman Hatun
-Muammer Bey’e1292 senesinin siyah bir gecesindeydi:
“Soğanlı” Dağının yalçın kayalarıyla bulutlar ve
zulmetlerin birleştiği ufuktan “Erzurum”un taş duvarlarına kadar bütün eşyayı ve muhiti saran müphemiyetler içinde birden seyyal bir gölge, bir hayalet belirdi. Hafif bir raşe ile silkinen nöbetçi, daha
fazla açılan gözlerinin keskin bakışlarıyla mesafeyi
delmek istiyor gibi baktı. Hayalet, sanki boşluklar
ve karanlıklar üstünde tekâsüf etmiş bir mevce-yi
zulmet(karanlık bulut) gibi kayıyordu. Nöbetçi,
durduğu yerden birkaç adım ileriye gitti, eğilip baktı sonra yüzükoyun yere yattı. Dikkat etti, bu, bir
insandı ve sarih hudutlarla yaklaşıyordu. Nöbetçi,
heyecan ve itinasının öldürücü vaziyette tüfeğini
uzatarak, sert emir ve kati asker sesiyle haykırdı:
-Parola!
Hayalet, korkusuz, sakin ve ahenginde
tazarrular(yalvarma) inleyen sesiyle cevap verdi:
-Allah!
Ve nöbetçinin yanına geldiği zaman sinesini tazyik eden soluklarını bir saniye için zabt ederek kulağına bir iki kelime fısıldadı, sonra dar sokaklardan
birine dalarak kayboldu.
Aradan beş dakika geçmemişti ki yüksek duvarlarda aks-i seda(yankı) yapan bir ayak sesi duyuldu. Ve yavaş yavaş bu sesler çoğaldı. Sükût ve
hab(uyku) içinde dinlenen şehrin sanki rüyasından
müziç(ezici), ağır aksak bir kâbus geçmişti. Cemaatin zinde eserleri, leylin sessizliği içinde haşyetli ve ısrarlı bir ahenk ile kımıldanıyordu. Telaşlı
adımlar altında taş kaldırımların dur a dur(devamlı)
ve boğuk gürültüsü, raşedar(keskin) bir sesle çağırılan bir isim, hiddet ve intikama delalet eden
müphem homurtular, kesik kesik sayhalar birleşince mutlaka büyük bir yangın yapacak küçük alevler gibi, gecenin sükûtunu gittikçe istila ediyordu.
Meçhul fırtınaların kopacağı dakika, sanki hulul
etmek(gerçekleşmek) üzereydi.
Koşanların takip ettiği istikamet bir meydanlığa müntehi idi. Gelenler, hep orada toplanıyorlardı.
Birdenbire cemaatin ortasında bir meşale parladı ve
hunin şuasını etrafa serpti. İlk hamle-yi ziya(ışık)
ile kamaşmış gözler, önce bu nagehani(ani) aydınlığa sonra bir mana-yı istifham(şaşkınlık) ile birbirine baktılar. Meşaleyi tutan bir kadındı: Esmer,
zayıf, yaşlı simasını çerçeveleyen başörtüsünü bir

parça yukarı kaldırarak siyah ve içinde hazil şuleler
kaynayan gözlerini cemaat üzerinde gezdirirken bir
an içinde birçok dudaklar ve samialar(kulaklar) arasında bir isim dolaştı: “Kara Fatma”
O, ince sesi ve erkek tavır ve edasıyla
–Ağalarım, oğullarım!- dedi. Moskoflar gizlice
“Aziziye” tabyasına sokulmuşlar, içindeki askerlerimizi hep kesmişler, Aziziye şimdi Moskofların
elindedir!
Cemaat bir sadme, bir zelzele ile çalkandı. Çehreler gazup, gözler ateşnak(ateşli) ve eller yumrukla
takas etmiş bir halde, sesler anlaşılmaz bir galgale
halinde yükseldi.
Kara Fatma, elindeki ateş-feşan(saçan) asasını
rikkat ve itaatle işaret eder gibi birkaç defa salladıktan sonra devam etti:
-Ağalarım, oğullarım! Devlet, Moskoflarla harp
edeli ben de Allah yoluna cihat ediyorum. Benim
cihadım, askerlerimize su, yemek götürmek, onların yaralarını sarmaktı. Moskof süngüsü benim de
sizin de ciğerlerimizi deldi. Moskof “Aziziye”yi
aldı. Bilirsiniz ki Aziziye, Erzurum’un kilididir.
Düşmana karşı ar ve namus kapısı can damarımız
“Aziziye”dir. “Aziziye” Moskofların elinde kalırsa
Erzurum’u da alacaklar, yurdumuzu baştanbaşa yıkacaklar. Devlet ve millet mahvolacak! Oğullarım,
ben bu yaşıma geldim; son dileğim, Hakk’a kavuşmaktır. Allah huzuruna peygamber uğruna, devlet
ve millet uğruna, erkekler gibi, sizin gibi olacağım.
Siz de benimle beraber olmak istemez misiniz?
Heyecan, şedit bir kasırganın muhitinde süratle
çevirdiği ecsam gibi, bu azim insan kümesini birbirine karıştırdı. Saflar, meşalenin etrafında, değişen
çehrelerden herc ü merc bir şebike ile aynı haleyi
mütemadiyen işliyordu. Bu umumi hareket, ancak
kızıl şulelerin altında çehrelerin tahrik ve tebeddülü, bir de hançer, balta saldırma, kılıçların kahr
u hunin parıltılarından mahsus idi. Sesler yeniden
gürlerken o, elindeki meşaleyi, etrafına ateş ve duman püskürten bir şiddetle sallayarak bağırdı:
-Allah’ını seven arkamdan gelsin!
Kayalar üstünde parçalanan dalgalar gibi cemaat sarsıldı, gürledi, yayıldı. Sonra gittikçe kararıp
kızaran meşalenin son inikâsları altında şule ve zulmetten bir hayat uğrunda bir zincir, amak-ı şebistana saplanıp daldı.
Ertesi sabah “Soğanlı”nın karlı şahikaları, güneşin yakut şuleleriyle şaşaadar olurken, kahraman
hatunun kendi eliyle üstüne Osmanlı sancağı diktiği
“Aziziye”den baltayla kılıçla parçalanmış Moskof
cesetlerini, yakındaki çukurlara doldurmak üzere
topluyorlardı.
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Haşim Nahit Erbil’in
Paris Mektupları 5
“Paris’te İstanbul Meselesi”
İkdam, 8 Ağustos 1922 ( 14 Zilhicce 1340), N.
9119, s.1
Dış işleri Bakanlığı Yunanlıların İstanbul’a
yürümelerine ihtimal vermiyor. Yunan gösterileri
bazı ihtimalleri de ortaya attığından bunları dikkat
etmek lazımdır.
29 Temmuz 1922
Paris temsilcimizden: İstanbul’un Yunanlılar
tarafından işgali niyetiyle Edirne civarında askeri
yığınak yapmakta olduklarını dün akşam Fransız
gazeteleri yazdılar. Bu haber üzerine derhal Dış işleri Bakanlığına gittim. Aldığım açıklama şudur:
“İstanbul, itilaf devletlerinin askeri işgali altındadır. Yunanistan’ın bir askeri harekat düzenleyerek İstanbul’u işgal edeceği haberi tamamen hiledir. Yunanistan’ın Edirne civarına asker yığması
haberi doğru olabilir. Ancak Edirne’den İstanbul’a
hareket ederek ele geçirme niyetine girmesi “ cinnet” olarak değerlendirilir.
Dış işleri Bakanlığı’nın resmi bilgisine göre
böyle bir harekete imkan vermediği anlaşılıyor.
En zayıf ihtimali gerçekleştirmek için çeşitli
resmi kaynaklara başvurdum. Bu işgal sorunu etrafında dönen bütün senaryoları bir bir size sunacağım:
Bugün gazeteler Yunanistan’ın Londra’daki elçiliğinin bir notasından söz ettiler. Yunanistan’ın
Doğu’da bütün rahatlığıyla hareket edecek bu nota
askeri yığınağa artık bir anlam vermek istiyor.
Yine bugün gazetelerde itilaf devletleri yüksek komiserliğinin bir duyurusu var:
Yunanistan’ın böyle hareketine karşı koymak
için Çatalca’nın Fransız askerleri tarafından işgaline emir verilmiş Royter Ajansı’nda bunu doğrulayan bir açıklaması var.
İstanbul’un Yunan askeri tarafından işgali haberinin fiilen gerçekleşmesine itirazla beraber bu
Yunan gösterilerinin ortaya koyduğu ihtimalleri
saymak gerekir:
1- Yunanistan gerek İzmir ve civarında ve
gerekse Trakya’da özerklik ilan ederek oralarda
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kalmak istediği için Bulgaristan’ı da dahi hesap
ederek şimdiden Edirne ve civarında sağlam bir
şekilde yerleşmek istiyor.
2- Yunanistan, “Englo Persan” şirketine
Makedonya’da bazı tavizler verdi.
(Zaten Yunanistan Anadolu’yu daima elde etmek fikrinde olduğunu çeşitli deneyimleriyle gösterdi. İşte bu iki ihtimal dışında bir üçüncü ihtimal
var ki, bu “gayr-i mamul” sıfatı ile tarif edilebiliyor. Anadolu’nun barış şartlarını kabule yönelmesi
için İstanbul’da yeni bir durum oluşturmak!
Ve olabilir ki, bilinmeyen bir plan ve bilinmeyen bir kuvvet, beklenilmez bir olay ortaya
çıkacak her şeyin doğal hürriyetini görmeye alışkın olan beyinler, böyle bir olayı ne şekilde tarif
ederlerse etsinler doğal olmayan bir zamanda doğal olmayan bir davranıştır. Elimizde yeteri kadar
delil bulunmadığından şimdilik bu garip olayın sonucunu beklemek ya da yeterli belgelere ulaşmak
durumundayız.
“Siyasi Vaziyet” , Poankara –Lyody George
Mülakatı , Fethi Bey’in Londra’ya azimeti
İkdam, 9 Ağustos 1922, ( 15 Zilhicce 1340),
Nu: 9120, s.1
Paris temsilcimizden : Resmi ve siyasi kaynaklardan aldığım son izahat ve malumatı tasnif ederek arz edeceğim. Çünkü bu bilginin taalluk ettiği
meseleler haddizatında birer mevkie sahiptirler.
1- Mösyö Poankara’nın Londra’ya azimeti
Fransız siyasetinin bugünkü başlıca mesaisinden
biridir: Bilindiği üzere Poankara’nın açıklamasının birinde Lyod Georg’la görüşmeye hazır olduğu İngiltere hükümetine bildirilmişti. Balfur’un
notası ve hatta notadan evvel İngiliz gazetelerinden yansıyan malumat Poankara’nın azimetini
“taalluk” ediyordu. Bunun görünen sebeblerinin
başlıcası İtalya ve Belçika murahhaslarının iştiraki noktasıdır.
Ağustos’un onbeşinde İngiltere’de yaz tatili
olacak ve eğer bu on beş gün zarfında Londra’d a
konferans imzalanmazsa belirsiz bir zaman için
konferans ertelenecek. Fransız çevrelerinde olduk-
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ça gerginlik bulunmaktadır. Balfur’un notasına
Fransa hükümeti bugüne kadar cevap vermedi. Fakat doğruluğuna emin olduğum açıklamalara göre
Mösyö Poankara Lyod Georgle mutlak surette görüşmek arzusundadır. Bu “mutlak” arzudan Roma
kabinesinin oluşmasını ve Belçika’nın katılımını
bekleyememek manası çıkar. Gerçekten görüşmenin başlangıcını oluşturan “Tamirat” meselesi her
ne şekilde olursa olsun münakaşa edilmek isteniliyor. Fransa için hayati olan bu işin böyle muğlak
ve muallak kalmasına Fransız kamuoyu tahammül
gösteremiyorlar. Ve bu tahammülsüzlüğün bir çok
mantıki ve geçerli sebepleri vardır.
Poankara, Balfur’a ne cevap verecek ? Ancak
şu muhakkak ki, Mösyö Poankara’nın en açık vaziyeti yalnız dahi olsa ---Lyod Georg’la görüşmektir! Ve verilecek cevabın metni ne olursa olsun
bu esas fikri tavsiye edecektir.
2- Londra konferansı bizce birinci derecede
ehemmiyeti şu noktadan kazanıyor ki Mösyö Poankara Lyod Georg’la karşı karşıya gelirse Türk
meselesi de gündeme gelecek , bu ihtimali hakikate kalb etmiştir. Bu iki hadiseyi hem birden, hem
ayrı ayrı nazar-ı itibara almak mümkündür. Fethi
bey yetkili İngiliz ileri gelenleri ile anlaşırsa bu
Fransız- İngiliz kabinesinin yeni bir görüşme yapmasını gerektirecek. Şayed Poankara , Lyod George görüşmesi gerçekleşirse Fethi Bey’in mevcudiyeti bizim meseleninde görüşülmesini olmasını
gündeme getirecek .
Acaba , Poankara’nın kesin kararından evvel Fethi Bey Londra’daki yeni bir görüşme esası hazırlayabilecek mi? Bu hususda hiçbir şey denilemez.
“Paris sorumluları Ferid ve Nabi Beylere
göre”
İkdam, 10 Ağustos 1922, ( 16 Zilhicce 1340),
Nu: 9121, s.1
İstanbul önünde Yunan askeri yığınağının İzmir muhtariyetinin manası
Yunanlılar İzmir’de kalamayacaklarını anlıyorlar. Halbuki Trakya’da birleşmek niyetindedirler.
Çıkarmak için hiçbir devlet bir tek askerini feda
etmez.
Paris özel muhabirimden : Bugün Paris’in resmi muhalifi Yunanistan’ın İstanbul’u işgal etmesi teşebbüsünün tamamıyle sonuçsuz kaldığı kanaatindedir. Yunanistan’ın malum olan notasının
Fransa hükümetine tebliğ edildiğinden hemen ferdasında cezel (?)’ın gerek bir an ve gerek buhran
Yunanistan askerinin tecavüzüne karşı müdafaa
etmesi keyfiyetini tebliğ etmekte olduğu hariciye

nezaretinden beyan oluyordu. İtalya ve İngiltere
hükümetleri de Yunan askerinin İstanbul’a girmesine müsaade etmeyeceklerini resmen bildirdiler.
Binaenaleyh meseleye bugün nihayet bulmuş nazarı ile bakılabilir.
Yunanistan Türkiye’de ve İstanbul civarında
miktarı kırk bin tahmin edilen askeri yerleştirmesi, hangi amaca yöneliktir. Ve bunun siyasi vaziyet
üzerinde tesiri nedir?
İşte bu nokta hakkındaki düşünceleri söyleyeceğim: bu askeri hazırlık hakkında evvelce gönderdiğim yazımda ifade ettiğim görüşler arasında
en kuvvetlisi şu idi: “Yunanistan Türkiye’de yerleşmek istediğinden her ihtimali dahil hesap ederek yığınak yapıyor.”
İşte bu görüş bugün onaylanmaktadır..
Anadolu’nun Paris sorumlusu Ferid Bey diyor ki:
“Yunanlılar İzmir’de kalamayacaklarını biliyorlar: Bir taraftan İtilaf devletleri buna maruzdurlar. Bir taraftan da karşılarında Anadolu kuvvetleri var. Vaziyetlerinde ufak bir değişiklik olursa
Anadolu kuvveti bundan istifade edecek. Halbuki
Türkiye’de iş büsbütün başka türlüdür. Bir kere
burada karşılarında Türk kuvveti yok. Saniyen onları Türkiye’den çıkarmak için hiçbir devlet bir
tek askerini feda edemez.
Devletler ancak Yunanlıların İstanbul’a girmesine mani olurlar. Bulgaristan dahi kımıldanacak
halde değildir. Binaenaleyh böyle bir halden istifade ederek Yunanlılar Türkiye’de yerleşmek istiyorlar. Diğer taraftan İzmir meselesini de karışık
bir hale getirmeğe çalışıyorlar. Yeni bir konferans
gerçekleştiği zaman Yunanistan diyecek ki, İzmir
muhtar bir memlekettir. Geleceği hakkında onun
temsilcilerinin sözlerini dinlemek lazım ve şüphesiz Yunanlılar zorla halka istedikleri adamları
aday gösterecekler.”
İstanbul murahhası Nabi Bey, hadisenin ilk zuhur ettiği gün bunun bir blöfden ibaret olduğunu
söylemişti. Gerçekten Yunanlıların İstanbul’u işgal
etmesi hiçbir akla sığmazdı. Mamafih bu teşebbüsün akim kalması ile beraber onun neticesine Nabi
Bey bir ehemmiyet atf etmektedir. Müşarünileyh
diyor ki: “Yunanistan’ın Türkiye’de asker yığınak
yapması bilhassa siyasi müzakereler üzerine tesir
edecek Yunanlılar görüşme sırasında ihdas etmiş
oldukları vaziyete istinaden Türkiye’yi terke razı
olamayacaklar ve türlü türlü zorluklar çıkaracaklardır. Bununla beraber , Yunanlıların İstanbul’dan
uzaklaştırılması Türkiye’nin serbest kalması ve
nihayet bütün bu meselelerin halledilmesi Yunan
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askerinin Anadolu kuvvetleri tarafından dağıtılmasına bağlıdır.
Fransa hükümeti Yunanistan’ın Marmara’da
bir “üs muhbiri” teşkil etmesine mani olacak ve
eğer diğer hükümetler tarafından karşılık görürse
Yunanlılar geldikleri yere gidecekler.
“Türk Meselesi Halledilecek mi?”
İkdam, 12 Ağustos 1922, (18 Zilhicce 1340),
Nu: 9123, s.1
Mösyö “Lyod George” un konuşması ve esasen gösteriyor ki, genel kanaat, Türkler lehine bir
akım var, bu akım o kadar kuvvetlidir ki, savunma
zorunluluğu görünüyor.
Paris temsilcimizden: Dünya siyasetinin en
önemli merkezlerinden biri olan Paris için bugünün en önemli olayı Poankara- Lyod George görüşmesidir.
Bütün konular döne dolaşa Londra konferansına düğümlenmektedir. Londra’da ilk görüşülecek
konunun “onarım” ve başka bir tabir ile “tazminat”
olduğunu herkes bilir. Savaş sırasında yapılan boçlanmalar sorununu da nihayet Sakızla bu tamirat
işine yapıştırdılar. Gazetecilik sanatı bugün öyle
gelişmiş ki, şu birkaç gün içinde çıkan İngiliz ve
Fransız gazetelerini okuyunca Poankara-Lyod George görüşmelerinin esaslı hatalarını ve eğilimlerini hemen hemen tahmin etmek mümkündür.
Denilebilir ki, siyasetin hemen hiçbir noktası
artık gizli kalmıyor. Bunun sebeplerini Avrupalı
milletlerin sosyal teşkilatında, daha doğrusu milletin hükümet icraatına gönderdiği ilgi ile hükümetin
buna karşılık olarak onaylamaya mecbur olduğu
matbuatta aranmalıdır. Şimdi matbuat konusunu
burada uzatmaya lüzum görmeyerek Londra konferansı veya görüşmesinin neticesi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışacağım:
İngiltere ve Fransa’nın birbirleriyle dostluklarını
devam ettirmek mecburiyetini “hayati bir zorunluluk” gibi değerlendirdiklerine göre tamirat meselesinin üç aşağı, beşe yukarı Fransa lehinde çözümleneceğine ve Almanya’nın ödemeye mecbur edileceği
hükmü verilebilir. Fransız dostluğu özellikle savaş
sırasında İngiliz genel kanaatine o kadar kuvvetle
telkin edilmiştir ki, bunun etkisini kaldırmaya çalışmak ve bu yoldaki çalışmasını az bir zamanda gerçekleşeceğini düşünmek gerçeğe aykırı olur.
İngiliz milletinin en açık huylarından biri “batı
el tesir” olmasıdır. Ve uzmanlıktaki bu batılı hayatın doğal seyrine uygundur. Ve hatta bunun içindir
ki, “yavaş, yavaş” kelimelerinin işleri hakkında ve
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yabancıların ağzında aldığı anlamlı alay işte bu nedenle doğaya ve gerçeğe aykırıdır. Çünkü doğanın
gerçek yüzü bile seyrinin yavaş yavaş olduğunu
gösteriyor. Bütün bu açıklamalardan amacım şudur ki, Fransız dostluğunu idrak etmiş olan İngiliz genel kanaati , büyük bir hızla ve bir hamlede
başka bir zihniyete dönüşmesine yani görüşmenin
bir anlaşmazlık ile sonuçlanmasına yorumlanmamalıdır.
İtalya ve Belçika’nın katılımı şeklinde görüşmenin konferans şekil ve mahiyetini alması bizim
için bir noktadan ileri öneme sahip değildir. Her
ne şekilde olursa olsun bu görüşme her tarafı az
çok memnun edecek bir sonuca varacaktır. İşte bu
sonucun esaslı hatlarında Türk-Yunan işinin onaylanmasını aramak gerekir.
- Türk sorunu çözülecek mi?
Mösyö Lyod George’un dünkü konuşması gösteriyor ki, İngiliz genel görünümünde Türkler lehine bir akım var ve bu akım o kadar kuvvetlidir ki,
Lyod George adeta kendisini savunmak zorunda
hissediyor.
Fakat, Anadolu hükümetinin teminatını yeterli görmüyorsa İşte başında Osmanlı padişahı ve
halifesi olan İstanbul hükümetinin de sorumlusu
İngiliz başkentinde duruyor. Ondan da yani İstanbul hükümetinden de ve bütün Türk milletinden de
teminat isteyebilir!
Fethi Bey’in Londra’ya kabul edilmesi İngiltere hükümetinin Türkler hakkında adaletli davranacağını ima etmektedir. Cezal (?)savunmasından
Londra’ya açık dönüşü Fethi Bey’in kabul edilmesindeki anlamı kuvvetlendiriyor. Türkler hakkında ne gibi kararlar gerçekleştirileceği hakkında
kim ne söylerse söylesin inanmayınız. Çünkü ne
İngiltere ne de Fransa yalnız başına hareket edemeyecek ve karar ortak olarak alınacaktır ki bu da
görüşme neticesinde olacak.
İstanbul meselesi:
Yunan kuvvetinin İstanbul’u tehdit etmesi beni
araştırma için her araca başvuruya sevk etti: Yukarıda açıkladığım gibi Fransız hükümeti İstanbul’un
geleceği hakkında söz söyleme yetkisini kendisinde görmüyor. Ya da kendi siyasi durumuna göre,
bu yetkiyi değerlendirmiyor.
İşte bu zorunludur. Fransa hükümeti ileri gelenlerinden açıklama alma konusunda ısrar edemedim. Ancak dış işleri bakanlığı resmi bir şekilde
temin ediyor ki, Yunan hükümeti İstanbul’a girer
girmez ve girmek isterse Fransa, İngiltere ve İtalya
devletlerinin silahlarıyla uzaklaştırılır.
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Devletler arasındaki siyasi haberleşmesi dış işleri bakanlığının bu haberleşmeye dayanan bilgiyi
ve nihayet İngiliz askerlerinin , Fransız askerleri
arkasında yer alması gibi oluşan gerçek olaylar
Yunan askerinin İstanbul’a girmesi ihtimalini reddetmektedir.
Devletlerin Yunan hükümetine vuku bulan beraber yapılmış uyarısının Yunan hükümetini tatmin
ettiği ve ancak Yunan Genel Kurmayının bazı olağanüstü ve olağanüstünün üzeri olayların neticelenecek gibi hareket etmesi ümit edilen Temmuzun
son günleri ile Ağustosun ilk günü planlanmakta idi.
Ancak bugün resmi ve kesin bir şekilde böyle bir
şeye ihtimal olmadığı dış işleri bakanlığı tarafından
açıklanmıştır. Çünkü denildiği gibi her ne şekilde
olursa olsun Yunan askeri tarafsız bölgeyi geçerse
müttefiklerin silahı ile geri püskürtülecekler!
Yunan askerleri karşısında Fransız, İngiliz,
İtalyan askerleri ikame edilerek karakol bekler gibi
tarafsız bölgenin korunması durumu uzun zaman
süremez. Hiç olmazsa eski korumanın gerçekleştirilmesi şeklinde buna son verilmesi ya da TürkYunan barışının kesin şekilde yapılması müstebid
değildir. Fakat bu birkaç gün sonra anlaşılacak.
Yunanistan’ın bu askeri yığınağı düştüğü bu bataklıktan kurtulması için kullandığı son önlemdir.
Görünüşe göre Yunanistan’ın bu hareketi
Anadolu’daki durumun zorluğundan ileri gelmektedir. Eğer Anadolu kuvvetleri Yunan askerlerini
denize dökerse İstanbul’u işgal suretiyle yine hakim bir konumda kalmak isteyecek. Hesapsız aşkları olan bir sevgili gibi İstanbul’un Yunanlılara
hatta birkaç gün için bırakılması ihtimalini kabul
etmeyen zekalar İstanbul’un Türk kalmasını bekliyor.
5 Ağustos 1922
“Ahmed Rıza Bey’in bir eseri”
İkdam, 19 Ağustos 1922 (25 Zilhicce 1340)
Nu: 9140, s.1
Avrupa medeniyetinin iç yüzü Fransa’da Hürriyet Dante’nin ilham kaynağı İslam Medeniyeti
İki yüz sayfadan fazla olan bu kitabın “siyasi”
vadisine rağmen tarihi ve ilmî bir kıymete sahip
olduğunu onu okuduktan sonra sahip oldum. Uzun
bir giriş ile başlayan eser şu kısımlara ayrılıyor:
Onuncu yüzyılda doğu ile batı ilişkisi, gezginlerin
görüşleri, Onuncu yüzyılda doğu ile batının karşılıklı durumu, haçlı seferleri hazırlığı, haçlı seferleri, batının cimriliği, kilisenin hiddeti, Berberilere
karşı hristiyanların zararının sonucu.

Eserde hakim olan esaslı fikir ve ruh şudur:
Türk’ün tarihi hayatında bir leke gibi görülen vakaların daha çirkin numunelerinin Avrupalı milletlerin tarihinde de mevcut olduğu eserde gösteriliyor. Ve netice Türklere insani ve eşit bir şekilde
muamele edilmesini, doğuda barışın ancak böyle
adilane hareket etmekle tekrar edilebileceğini ifade ediyor.
Bu esaslı fikirlerin ortaya konulması hususunda Ahmed Rıza Bey’in tarihine dayanmayı pekala
bilmiş: Düşmanını kendi silahı ile mağlup etmedeki harikulade lezzeti hemen her sayfada tanıtmak
mümkündür. Çünkü yazar davasını kazanmak için
gösterilmesi lazım gelen vesikaları hep düşmanının
yani bir mazlum gibi karşısına geçtiği Avrupa’nın
tarihinden alıyor.
Eserin yayınlandığı bir Avrupa şehri ve bir
Avrupalı millet hakkında birkaç söz söylemekten
kendimi men edemeyeceğim: Müellif Avrupalılara karşı düzenli suçlamalarını açıklarken bazen
Fransa’nın tarihinden de örnek alıyor. Verdiği
hükümlerin kadrosu içine Fransa’yı da sokuyor.
Fransa’nın başkentinde bir yabancının Fransa’yı
eleştirme serbestliğini Fransa’da özgürlüğün algılanmasına bağlamak gerekir ki, bu aynı memleket
için gerçek bir onurdur!
Ahmed Rıza Bey’in Avrupalılar hakkında açıkladığı görüşler arasında öylesine rast geldim ki,
benim şahsi görüşüme de uygun geldiği için dikkatimde büsbütün değer kazandı!
Eserin en çok dikkate değer ve hatta “orijinal”
kısmı Avrupalıların Müslümanlardan öğrendikleri
ilim ve marifet bahsidir: Yazar, “medeniyeti”nin
varlığını isbat ile beraber bilzat Avrupalı yazarların tarihi belgelerine dayanarak Avrupalıların
Müslümanlardan neler öğrendiklerini birer birer
ortaya koyuyor:
İslamiyet bir medeniyettir. Ve bu medeniyetin derdinin en büyük erkanı da Türkler, Araplar,
Acemlerdir. Kavmiyyetleri “ümmet” birliğinde
çözülerek sade “Müslüman” ismini almış olan irfan sahiplerinin ne asıl ve neslini ve ne de eserlerini yayınladıkları zaman ve mekanı – özellikle- iki
medeniyet âlemi arasında karşılaştırma yaparken
–dikkate almak gerekmez. Çünkü filan milletin
vasıflarından değil, çeşitli milletleri sinesinde toplamış olan bir ümmetten ve bu ümmetin medeniyetinden söz edilebilir.
Yazar belgeye dayanarak gösteriyor ki, YunanLatin eserleri Müslümanlar tarafından tercüme
edilmiş ve eski medeniyet Müslümanlar tarafından
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geliştirilmiştir. Haçlı seferleri münasebetiyle Avrupalılar Müslümanlarla temasda bulunur ve mevcud ilmi benimsemiş olan Müslümanların medeniyetlerinden ve medeniyet eserlerinden istifadeye
başlıyorlar. Müslümanlar olmasa “Endişe” devresinin kimbilir daha ne kadar zaman sonra açılacağı
bilzat Avrupalılar tarafından itiraf ediliyor. Hesap,
cebir, astronomi, geometri, fizik, gemicilik, ticaret
vs… Bilim dallarına ait bütün bilgileri İspanyollar,
İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler Müslümanlardan
alıyorlar. Müslüman edebiyatının batı edebiyatı
üzerine olan etkisi hakkındaki açıklamanın özellikle “İlahi Komedya” şairi “Dante”ye aid kısmı
bana cazip geldi:
İspanya’da bir eleştirmen Amin Yalaçevis (??)
İlahi Komedya’nın Müslüman kaynaklarını satır
satır göstermiş. Zaten özellikle meşhur İslam şairi
ve filozofu “Ebul Ala” ile diğer bir Müslüman fikir
adamının izlerini takip etmiş!”
Doğrusu ya ilahi Komedi’nin içinde olan şaşalı
ve ateşli sahneler var ki bunu yaratan zeka, ilk ateş
kıvılcımını İtalya’nınkinden daha kızgın ve daha
yanık bir iklimden almış olacak:
Çölde ateşin beyaz alevini etinin üstünde kan
kızıl gözlerle görmüş olmalı ki, “Cehennem” tasviri tıpkı cehennem gibi olsun!
“Londra’da Nihat Reşat Bey’le bir Görüşme”
İkdam, 26 Ağustos 1922, (2 Muharrem 1341),
Nu: 9137, s.1
İngiliz kamuoyu, ileri gelenleri, hükümeti ve
doğu olayı
İstanbul hakkında aykırı bir karar gerçekleştiren hiçbir hayal yoktur. Arzu edilen konferans Yunanlılar ........... müzakereleri ......... temin edecek
bir konferansdır.
Devrim zamanı olağanüstülükler zamanıdır: Milletler büyük hareketlerle sarsılırken azami
güçleri mümkün bir hale gelir. Tansiyonun yükselmesi gibi, millî gücün faaliyetinin artması da tamir edilemez olaylar meydana getirir. Türk ruhu
o şekilde düşmanlarının yaptığı baskı bir yönden
Türk milleti için hayırlı oluyor. Çünkü uygulama
yansımaları meydana getirir. Ve şurada burada
Türk zekalarının meydana gelmesi işte bu türden
bir olaydır. Nihad Reşad bey bir doktor olduğu halde bugün bir diplomat rolünü yapıyor. İşte bunu
yaptıran millî hayatın bir zorunluluğudur. Ve bu
uygulama devam ederse kim bilir daha ne kadar
çok zekalar karanlıkta beliren meşaleler gibi birden bire olaylar sahnesine atılacak?
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İkdamın Paris temsilcisi bugünkü telgraflarını
Fethi Bey’le birlikte Paris’e hareket ettiğini bildirdiği Nihad Reşad Bey’le bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Paris’le Londra arasında icra edilen bu mülakatı ve açılımını naklediyoruz:
• Londra’da ikametiniz esnasında bir çok İngiliz bakan ve ileri gelen kişilerle görüşme yaptınız,
bizim hakkımızda ne düşünüyorlar?
• Avam kamarasında davamıza “sempatik” bir
hayli bakan var. Bilginiz dahilinde gel gör ki, iddianın kaffesi doğu işleriyle meşgul değildir. Fakat
ilgilenenlerin çoğunluğu da aleyhimizde değildir.
• Maalesef Türk işleriyle ilgisi olmayanlar ki,
bunlar çoğunluktadır. Mösyö Lyod George’un
siyasetini takip ediyorlar. Özetle demek isterim
ki, çoğunluk partilinin fikri başbakanlık gibi çok
yakından izlemektir. Mösyö Lyod George, olaylardan doğan baskı altında fikrini değiştirmedikçe
parlementodaki dostların bir şey yapabilmesi imkan dahilinde değildir.
• Anadolu’nun barış eğilimine inanmıyorlar
mı?
• Barış yapılmasına taraftar olduğumuza inanıyorlar. Fakat barış şartlarımızı abartılı buluyorlar.
• İstanbul’un Yunanlılar tarafından tehdit edilmesini İngiliz kamuoyu nasıl değerlendiriyor?
• İstanbul hakkında yeni ve aykırı bir karar verilmesi yolunda hiçbir anlayış yoktur. Tam aksine
kamuoyu ve basın Yunanistan’ın son küstahlığını
şiddetle eleştirmektedir. Bu hakiki ve ciddi muhalefete rağmen İstanbul hakkında korktuğumuz gibi
bir karar verileceği düşünülmüyor.
• Türk olan İstanbul bu durum karşısında acı
çekiyor. Acı ihtimalleri bertaraf etmek için şiddetli
bir önlem alınamaz mı?
• Acı ihtimalleri kesin şekilde ortadan kaldıracak önlem alınmasına burada imkan yoktur.
Parlemento teşrini evvel sonuna kadar kapandı.
Hükümet bu süre zarfında kontolden bağımsızdır.
Mösyö Lyod George daha büyük bir serbesti ile
hareket edebilir? Fakat yine tekrar edeyim ki, İngiliz kamuoyu bu meselede kuvvetli ve çoğunlukla
Yunanistan’ın küstahlığına karşıdır.
İrlanda ve Fransa ile olan anlaşmazlık konularından dolayı belki birkaç ay sonra ortaya çıkacak
olaylardan sonraki durumunu dikkatten uzak tutmayan Mösyö Lyod George, memleketinin İstanbul konusuna yönelik bugünkü duygu ve düşüncelerini ihmal ve açıklamaya kalkışmaz sanılıyor.

Aktaran: Rabia KOCAMAN
• Fethi Bey’in Londra’dan dönüşünden barış
görüşmeleri konusunda ümitvar olunabilir mi?
Fethi Bey’in Londra’yı ziyaretinden arzu ettiğimiz amaç barışın gerçekleşmesidir. Fakat bu görüşmeden ümid ettiğimiz amacın gerçekleşeceğine
dair bir şey söylemeye cesaretim yoktur. Düşüncem odur ki, tam aksine görüşmenin sadece “düşünce bildirme” yi geçmeyeceği esas görüşmelere
geçilemeyeceği merkezindedir.
• Taraflar arasında doğrudan doğruya ve itilaf devletleri arasında bir konferans yapılacağı söyleniyor.

• Bahs ettiğiniz konferansa dair burada ciddi
bir habere rastlamadık. Şimdiki halde burada arzu
edilen konferans İstanbul’daki komiserlerin katılımıyla Yunanlılarla birlikte müzakerelere girişebileceğimizi sağlayacak bir toplantıdır. Böyle bir
toplantıdan barış çıkabilme ihtimali olsa da zayıftır.
Nihat Reşad Bey efendi’nin bu açıklamaları
arasında en önemli olan nokta İngiliz kamuoyu’nun
Yunan küstahlığının aleyhinde olmasıdır.
18 Ağustos 1922

Onbir Ayın Soltanı
Oruç ol ver zakâtı
Dinne1 hadisi hakâtı2
Geldi aylar soltanı3
Özüyden4 bereketi
Haq saxlasın vatanı
Oyad5 gafil yatanı
Açıldı toba6 qapısı
Geldi aylar soltanı

Geldi xér xéyrat9 ayı
Bereketi qazan da
Otuz gün Ramazanı
Otu10 bekle azanı
Her iftardan evvel
Ne xoş sırfa11 bezeni12

Oruç ol Ramazan’da
İftar éle7 azanda8

Qedir13 gécesin yatma
Bu fırsatı gidertme
Namaz qıl Qur‘en oxu
Tespihiv14 elden atma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Hayır ve hayrat
10. Otur
11. Sofra
12. Bezenir, süslenir
13. Kadir
14. Tespihini

Dinle
Sözleri
Sultanı
Kendisi ile
Uyandır
Tövbe
Eyle
Ezanda, ezan okunduğu zaman

Vérem15 azan
Béş vaxıt vérem azan
Xérivden16 mehrim17 étme
Bize de vér Ramazan
Sor ayat18
Alış Qur‘en19 sor ayat
Ramazan gécelerin
İhya éle20 sora21 yat

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vereyim
Hayrından
Mahrum
Ayet
Kur’an-ı Kerim
Eyle
Sonra

Taha HAMZALI

Vaz Géçerem Xoryattan
Vaz géçerem xoryattan yazdığım da ataram
Özümçü bir başqa iş bir ayrı yol tutaram
Nem görürü sararmağ nem görürü bu qehir
Beke başım saf olu géceler dinc yataram

Vaz géçerem xoryattan allam başım qaçaram
Elime qelem almam bir asant iş seçerem
Qarğalar şahin oldu aslan çaqqala döndü
Sabır da he buncaydı çaram yoxtu naçaram

Vaz géçerem xoryattan xoryat meni denk étti
Qelbimde qan qalmadı nefesimi tenk étti
Ne xér gördüm xoryattan ne qazandım şiirden
Bir ömürdü sévdiğim elimnen dünen gétti

Vaz géçerem xoryattan dallam bir başqa işe
Xoryattan ne xér gördüm ömür geldi bu yaşa
Ne kimse destek oldu ne kimse derdim bildi
He dédiler çox sağ ol he dédiler çox yaşa

Vaz géçerem xoryattan qırram bu dertli sazım
Kimse derdim sormuru kimse çekmiri nazım
Ne qaldı o eski zevq ne o sévilen gözel
Men démiyim sen sele daha kimiyçin yazım

Cumhur KERKÜKLÜ
51

Cazim Gürbüz

cazimgurbuz@yahoo.com

Hasa’nın Taşköprüsü Öykü de Oldu
Taşköprü... Kerkük’te Hasa Çayı üstündeydi... Yıkılmış Osmanlı’nın öksüz bıraktığı
Kerkük’le Türklüğün son bağıydı sanki... Bilirlerdi bunu Türk düşmanları, bilirlerdi ve diş
bilerlerdi... Nasıl Mekke’de bütün Türk eserleri
ya yıktırılıp ya da o hilkat garibesi yenileriyle
önleri kapatılmışsa, bu köprü de yıkılmalıydı...
Yıkılmalıydı ki Kerkük kalesi gibi. Yıkılmalıydı
ki, Türk’ün çaresizliği tescillene.
Yıktılar kal’amızı
Sürdüler balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salâmızı”
demeliydiler.
Kim yıkacaktı? Buldular, onları da buldular... Bir isterik Hatun, bir Ermeni dığası, bir de
idraksiz Irak balası... Yıktılar... Yıl 1954’tü...
Yıktılar ama bu köprü birse, gölgesi bindi, köprünün enkazı dersin ki canlıydı, kan sızıyordu
yarıklarından, köprünün iki başındaki kahveler
(14 Temmuz’du birinin adı, 1959 Türk katliamından mülhem) birer direniş ocağı olmuştu,
asla silinmiyordu Taşköprü Kerkük Türk’ünün
belleğinden, bir hoyrat diyorlardı köprü üstüne, yıkıcılar yıkılıyorlardı köprüden beter.
Ve bu yıl Taşköprü’nün aslına uygun yapılmasına karar verildi.
Ve bu yıl Kerküklü yazar Necmettin Bayraktar, öykü eyledi Taşköprü’yü. Taşköprü şiirlere girmişti yıkıldığı yıllarda, şimdi öykü
de oldu bir usta yazarın kaleminden. Bu öykü
kitabı Kora Yayınları arasından çıktı. Kitapta Taşköprü’den başka öyküler de var. Timur
ve İbn Haldun arasında geçenlerin anlatıldığı
bir öykü var, farklı, özgün, öğretici ve güzel...
“Türk’e Baştan Başlamak” adlı kitabıma da
aldığım “Irak’taki Yakınlar” adlı şiirimden
bir bölümle Irak Türkmenlerine ve Necmettin
Bayraktar’a selam ediyorum:
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Sözü şirin özü acı bir hoyrat
Yükselir Irak’taki yakınlarımdan
Bir murat istenir, muratta feryat
Kerkük Musul Erbil can içre cânân
Canımın içinde hoyrat yarası
Hoyrat yarasının açıldığı gün
Zulümler başıboştu
Ve o zulümlere inat
Gün gibi aşikâr gün gibi Türkçe
Tarih düşürmekteydi derin sözlü bir hoyrat
Mesajı apaydın dimdik erkekçe
Yeniçağ gazetesi, 9 Ağustos 2011

Nereye Gittisem İzledin Beni
Hep korkutun beni
Ölüm ve ateşlerden
Hiç açmadın bir
Pencere yaralarıma
Bir kelebek göndermedin
Hüzünlü dünyama
Bir el uzatmadın ateşlerime
Kırlangıçlar uçardı
Gönlüce dünyamda
Hep öbür dünya deyip
Bu dünyayı yaşamadan
İçime bir baykuş tünedi
Gündüz ve gecelerde
Nehirlerin prensesidi
O nehir
Binbir beddua ettin
Kurutun ırmaklarımı
Öldü balıklar
Göç etti kuşlar
Bir kaçak gibi tirredi rüyalarım.
Nereye gittisem izledin beni
Gece demeden gündüz demeden
Ayetleri peişme salıverdin
Serin sular gibi akan
Ayatleri hep sakladın benden
Saldın üstüme ateş ve işkenceleri
Yarasalar set çekti önüme
Penceresiz zifri karanlık
Bir odada
Yaktım tüm mumlarımı
Kentlerin göğüsünde uzanmıştın
Sere serpe
Kuşlar dallarda seyrine dalmştı
Bir fırtına esti aniden
Söküp attı
Gözlerine hayran kalan
Leylak gülünü

Korya pazarında
O abalı kadın sendin
Duvarın gölgesinde dileniyordun
Semanın en mavi
Katında gizli
Ölümleri tasarlayan
Kocasının kollarında
Mışıl mışıl uyuyan
Uryan kadın sendin
O eski haritaları yak artık
Külünü serpiver
Dağlara ağaçlara anılara
Senelerdır can çekişen Hasa suyuna
Nuh gemisini kendi
İsteğinle terk ederek
Geldin günahları dünyasında
Sarışın bir dilberin
Koynunda uyudun yüzyıl
Kızgın güneş seni uyandırdığında
Dünya başka bir dünyaydı
Denizler dağlar kuşlar
Tanıımamıştı seni
Ağaran saç sakalına
Çocuklar ürkerek bakıyordu
Yanındaki kadın
Bir ölü iskeletiydi artık
Eski adları söyledin
Unutulnuş şiirleri
Tekrarlayıp durdun
Ne bir ceylan
Tanıdı seni
Ne bir insan
Ne de Tebriz’e
Giden kervan
26.7.2011

Nusret MERDAN
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Türkmen Albümünden

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Kerkük’teki Taşköprü’nün yıkılışı.

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Kerkük’te eski Belediye binası.

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Kerkük’te İmam Kasım mahallesi.
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Editörün Seçtikleri

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Erbil Kalesi.

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Altunköprü.

Ahmet Fikri’nin objektifinden: Eski Tisin mahallesi.
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Assoc. Prof. Metin EKE1

A Musical And Cultural Examination Of
The Kirkuk (Iraq) Folk Song Known In
”Turkey As “Altun Hizmav Mülayim
The1 most important defining element of a people
is its culture. Culture is the sum total of all the emotions, thoughts, language, art, and other elements
valid a society’s way of life, and which have become
traditional (Eke, 1998:1). One cultural value, music,
is shaped the lifestyles of every society, according to
the region they live, their economic, political and social conditions; and with various genres and styles,
brings a determining identity to societies. The musical culture of the Iraqi Turkmen exhibits similarities
with the music of nearby areas, but has maintained its
own original music, which is distinct from that of the
other societies. The musical and social relationships
established between the Turkmen and the Turks of
Turkey are very important in terms of the interest in
the culture – and therefore the music – of Turkic peoples outside the borders of Turkey (Okan, 2007:60).
One of the many peoples living in Iraq and present there for centuries, the Turkmen have a deeplyrooted past and a rich history and cultural legacy, including customs, traditions, folklore and folk music
that continue to live on today.
The area in which the Turkmen live comprises
a strip running from northwest to southeast, stretching from Tellafer in northwest Iraq to Mendili in the
northeast. The most important regions are provinces
Mosul, Kirkuk, Erbil, Duhok and Diyala, and the district of Telafer (Hasan 2007:8).
Dede Korkut researchers Feryad Zeynelov and
Samed Elizade note that in certain proverbs in the
“Dresden” copy, the fact that the word appears as
“Türkman,” (written with the letter alef), is extremely important. They write that the Turkman are Azeri
Turks living in Iraq, and are from Kirkuk (Paşayev,
1998:18).
Researchers have put forth various thoughts concerning the origin of the word “Turkmen.” In Persian
sources from the 11th century on, the word appears as
“Turkmanend;” that is, “resembling Turks” (Paşayev,
1998:19).
Three fifths of the population of Iraq consists of
Arabs, most of whom live in the central and southern regions of the country. The largest minority, the
1. * Instructor of Turkish Music State Conservatory of İsta bul Technical University

Kurds, live in the mountainous north and northeast,
and constitute twenty percent of the population. The
Turks, who settled in Iraq en masse in the 9-11th centuries and were once numerous in the country, today
live in the central, northern and northwestern regions.
Continually fed by Turkish migration up until the Ottoman period, the Iraqi Turks are the second largest
minority in the country after the Kurds, at twelve
percent of the population. Another interesting ethnic minority are the Assyrians, at four percent of the
population. Other groups such as the Yazidis living to
the west and north of Mosul, the Mandayyas living in
Baghdad, and the Luris on the border of Iran, constitute another four percent of the country’s population.
The estimated total population of Iraq in 1990 was
17,742,000 (Saatçi, 1996:31).
The official language of the country is Arabic, but
Kurdish is spoken in the Kurdish areas, and the Turkish population, which numbers nearly 300,000 and
lives around Mosul, in towns like Hanekin, Karatepe
and Mendeli in Erbil, Kirkuk and Diyala provinces,
speaks Turkish (Saatçi, 1996:32). While using South
Azerbaijani and Urfa dialects in everyday life, they
use the official Turkish of Turkey as the language of
official writing and education.
The Turkmen are Oghuz Turks who migrated
from Central Asia. Adopting the name Turkmen after
their Islamization according to most historians, this
Turkish tribe spread throughout the Islamic lands,
and with states and principalities they founded, set
the course of events of these lands and played a pivotal role in their history (Okan, 2007:6).
Some records of when the Iraqi Turkmen migrated to these lands, and from where, are available. The
great majority of historians hold that they came from
Azerbaijan. What is certain is that the Iraqi Turkmen
are separated from South Azerbaijan by a boundary similar to the Araz River, which separates North
and South Azerbaijan (Paşayev, 1998:23). The Iraqi
historian Abdurazzak el-Hasani also wrote that the
Turkmen tribes came into contact with each other in
the centuries following their migration to Iraq, and
those living in the areas separating the Kurdish from
the Arab regions were dubbed Turk and Turkmen.
The cities of Mosul and Kirkuk, which were
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annexed to the Ottoman Empire in 1517 by Yavuz
Sultan Selim, became ever more important due to
their position, and during the reign of Sultan Suleiman the Magnificent, it was decided to turn Mosul
into a state. This state was ruled by various Turkish states and principalities, and considered Turkish land by the Turks until the end of World War I.
The Vilayet of Mosul, which contained modern-day
Mosul, Kirkuk, Erbil and Sulaymaniyah provinces,
was for many years at the top of the political agenda.
Following the suspension of Mosul by the treaty of
Lausanne on April 24, 1923 the region passed into
English hands, the region, its Turkish population and
its oil reserves outside of the new Turkish homeland
(Saatçi, 1996:180).
Kirkuk is the name of the Northern Iraqi city as
well as the surrounding administrative district. Before coming under Ottoman rule, Kirkuk was in the
hands of the Turkmen. The heavily Turkish region
was called Gökyurt, and appeared thus in official
documents. One of Iraq’s larger cities, Kirkuk has an
area of 19,783 square kilometers, and is 283 kilometers overland from Baghdad (Bayatlı, 2002:26).
In the year 1566, the city of Diyarbakır (now in
Turkey’s Southeast Anatolian Region) was a center
of builders and artisans for the surrounding vilayets.
An imperial edict ordering the construction of a palace a mosque and other structures in the Gülanber
Castle in Kirkuk vilayet requested eighty architects,
and ten each of stonemasons, stone carvers, makers
of roof tiles and plasterers, as well as five carpenters
from the city.
Kirkuk had an important place in the Ottoman
communication system. The wide Ottoman roads,
built over the Ottoman communications network,
stretched from Istanbul over Anatolia and Rumelia
with smaller roads branching out right and left. On
the right side of the Anatolian leg, the route stretched
as far as Diyarbakır, Nusaybin, Mosul and Kirkuk,
followed by Baghdad and Basra (Bayatlı, 2002:28).
During the reign of Murat IV, several Turkmen
tribes brought to Northern Iraq from Anatolia, Tokat
and Diyarbakır converted to Sunni Islam, an event
recorded in historical documents. For this reason, a
Sunni population was established in Northern Iraq
which extended to Baghdad, in order that Baghdad
would be tied securely to Istanbul. The Sunni majority in Northern Iraq today is thus a result of Ottoman policy; there is even a Tokat Quarter, a Tokat
Bath and a Tokat Mosque in Kirkuk. These people
now consider themselves natives of Kirkuk but the
fact that they originally came from Tokat is evident
from the names they gave their hamams and mosques
(Okan, 2007:49).
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With a brilliant 1300-year history of states and
principalities, the Iraqi Turkmen’s folk literature remains vital even today. The softness of the spoken
language, the world view, beliefs, traditions and customs, the lullabies sung by Turkmen mothers and the
laments they wail, are all products folk literature.
Among the most interesting products of folk literature are the seven-syllable quatrains known as mani.
In addition to the most common quatrains with lines
consisting of eight and twelve syllables, fourteenand sixteen-syllable examples are also frequently
encountered.
Other examples of folk literature include riddles,
proverbs, Nasrettin Hoca jokes, prayers and curses,
as well a children’s folklore such as children’s songs,
rhymes, lullabies, stories and fairy tales. Examples
from this region show great similarity to, or in some
cases, are the same as those in the folk literature of
Turkey. (Nevres, 2005:55).
Although the melodies of Kirkuk resemble those
of Azerbaijan, they also show similarities to Anatolian melodies, especially those of Urfa, Elâzığ and
Diyarbakır.
In Kirkuk, anonymous folk songs (known as türkü
in Turkey) are called beste. The place of bestes are as
important as that of uzun hava, (literally “long melodies”), or free-meter songs. There are several types
of uzun havas, including makam, hoyrat havası, divan-urfa, gazel, âşık havası, kerem havası, sazlamağ
(lament) and lullabyes. Kırık (literally “broken”) or
kısa (short), i.e. metered melody types include beste
(anonymous folk song), tenzile (religious songs),
şarkı (marches etc.), halay (line dance) and other
dance tunes (Paşayev, 1998:152).
Hoyrat: A type of uzun hava sung in quatrains
featuring puns or word play.
Divan: A secular form of Turkish classical music.
Their chief characteristics are that they are composed
on poems at least three lines long; they are entirely
or occasionally free in meter in order to give the impression of improvisation; every verse begins with a
terennüm (a sung part composed either of exclamations or meaningless syllables), and the presence of
instrumental breaks in between the verses which are
composed appropriately to the makam, or mode.
Ağıt (Sazlamağ): These are laments, sung on the
occasion of an untimely death. They may be either
within a meter or free-meter, and are expressions of
sadness, mourning and grief.
Ninni: Lullabyes.
Gazel: A musical genre sung in free meter and
characterized by improvisation. The name comes
from the fact that the words are generally chosen
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from a genre of poetry of the same name (Sözer,
1996:293).
Tenz’le havaları: Religious folk songs.
The uzun havas, especially common in Kirkuk,
and especially the hoyrats, are all sung within the
Turkish tonal system. There are more than twenty
different styles (makam) of hoyrat in the Kirkuk region; these include Beşirî, Nobatçı, Muhalif, Muçıla,
Yetimi, Yolçu, Kesük, Mazan, Matarı and others.
Of these, the names Muhalif, Beşirî and Kesük
are used commonly in the cities of Urfa, Elâzığ,
Diyarbakır and Kirkuk.
Another type of uzun hava, the Divan, is common
to Urfa, Elâzığ and Kirkuk (Nakip, 2009:14).
Whatever the connection between the folk music
of Urfa, Elâzığ and Diyarbakır in the Turkish region
of Southeastern Anatolia, Kirkuk is also within this
relationship. This relationship is as true for the rhythmic songs as for the free-meter songs. The style of
Southeastern Anatolia is palpable in the folk songs
of Kirkuk, but the songs there also have their own
unique style. Up until the 1960s, the folk songs maintained integrity in their melodic and rhythmic structures as well as their lyrics, demonstrating their local
character. The situation after this period must be examined in the light of two important developments:
The national consciousness which developed following the Kirkuk Massacre of July 14, 1959, brought
the Turks of Iraq closer to Anatolian Turkish culture.
The increasing intercommunication and transportation opportunities following the 1960s especially
strengthened musical bonds.
Turkish folk music is modal in nature. Modal music exists in particular types borne of the course of the
melody based on these types; and is generally monophonic in nature (Tura, 1987:294). In Turkish folk
music, there are many different scales which express
its modal nature. These scales are used to determine
the songs melodic structures, and are similar to the
makams of Turkish music. Makams are a set of tones
formed of perfect fourths and perfect fifths. The modal structure of some folk songs has been analyzed in
terms of Turkish makams. The scales of the various
types of Iraqi Turkmen folk music does not depart
from those of the scales of the Turkish makams (Nakip, 2009:39).
The rhythmic patterns in the kirik hava style beste
songs in Iraqi Turkmen music, are also present in the
surrounding groups. The tonal system that dictates
the structure of the melodies, that is, the makam
structure, is also closely related to those of surrounding cultures.
Nearly all of the bestes are in a ten-beat pattern.

The most common arrangements of this pattern are:
3+2+2+3
2+3+2+3
Aside from these patterns, there are also bestes in
2, 4, and 8-beat patterns, as well as examples in 3, 5,
7, 9 and 11.
The region showing the greatest structural similarity to Iraqi Turkmen music is Urfa. Urfa is famous
throughout the all the Middle East for its musical
wealth. Just as there is an Arab makam named after Urfa (Al-Raha), there is also a common singing
style in Syria and Iraq called “Urfa Style.” The various types of uzun havas sung in Urfa include gazel,
divan, maya and ağıt, but the most representative of
its musical identity is the Hoyrat. Although rhythmic
patterns (Turkish usûl, but referred to as makam in
Kirkuk) such as Beşîrî, Muhalif, Kesik, Elezber and
Kürdî are known in Elâzığ and Diyarbakır as well,
the hoyrat makams so common in Iraqi Turkmen music are masterpieces of Urfa folk music.
Since they were left outside Turkey in 1918, the
Iraqi Turkmen have mostly tried to tell of unjust treatment and outright atrocities committed against them
to Turkey. Two important names in this artistic narrative are Abdülvahit Kuzecioğlu and Abdurrahman
Kızılay. It is through these two artists that people in
Turkey have become aware of the existence of the
Turkmen in Iraq, as well as their language, identity,
culture and folklore, including their folk music.
Abdülvahit Kuzecioğlu, combining a magnificent
voice with extraordinary musical talent, represents a
revolution and turning point in the music of Kirkuk.
Born in 1925 in the Kirkuk’s Çay quarter, he went to
England in 1952 and sang hoyrats and türküs for the
BBC’s Turkish program (Nakip, 2007:12).
In 1956, during a trip to Turkey with the venerable folklorist, researcher and writer, lawyer Ata
Terzibaşı, he recorded a tape of Kirkuk hoyrats and
türküs at Istanbul Radio. Some years later, he made
new recordings at Ankara and Istanbul Radios. Broadcast on Erzurum, Izmir, Çukurova, Diyarbakır and
other regional stations as well, he became a beloved
and well-known voice in Turkey. He met with the
late Nida Tüfekçi of Istanbul radio, and accompanied
by him on saz, he sang the hoyrats “Yolcu,” “Muhalif,” “Matarı” and “Muçıla.” This recording, one of
the rare collections of Istanbul Radio, was loved and
much listened to for years, and several music companies produced records of Kuzecioğlu’s music. Thus
becoming increasingly well known as a musical informant as well, Kuzecioğlu became Kirkuk’s greatest musical ambassador. Renowned Turkish artists
such as Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün and Neriman Altındağ Tüfekçi also began to compete with
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Kirkuk folk songs learned from Kuzecioğlu (Saatçi,
2007:10).
Abdurrahman Kızılay who strove to make Turkey aware of the pain and oppression experienced
by the Turkmen people, was born in Kirkuk in 1940.
He received his first musical training while in middle
school, from local Kirkuk artists Reşit Küle rıza and
İzzeddin Nimet. Following in the footsteps of Abdülvahit Kuzecioğlu, he quickly became famous. In
1956, Kızılay came to Turkey for musical training,
studying contrabass at the Ankara State Conservatory. He also developed his knowledge of Turkish
classical music with composer and udî Fahri Kopuz
(Günay, 2010:1). Settling in Turkey, he put forth a
monumental effort to introduce Kirkuk hoyrats and
türküs there, and made several recordings at Ankara
Radio. Together with researcher, writer and artist
Mehmet Özbek, who supported and encouraged the
Turkemen struggle through the Turkmen songs he
recorded, he performed in concerts and television
programs. He also released some of his songs onto
the Turkish commercial music market, which became
enshrined in hearts throughout the Turkic world. The
albums “Türkülerin Dilinden” and “Mum Kimin Yanar Kerkük,” recorded together with famous Turkish
folk music singer Mehmet Özbek, were very well
received in Turkey, and Kızılay’s songs moved millions of people to tears for the Iraqi Turkmen people,
and were heard constantly. It was through him that
the Turkish public learned the anonymous folksong
“Altun Hızmav Mülayim,” and united in support of
Kirkuk and the Turkmen wherever they lived.
Some songs from Kirkuk are sung in Elâzığ and
Urfa as well:
Song Sung in Kirkuk

Name in Elâzığ and Urfa

Region

1- Tellere Değme Değme
(Do not Touch the hairs)

Çayın Öte Yüzünde
(The other side of the river)

Elazığ

2-Hey Mîlli Mîlli
(Hey national, national)

Meteristen İneydim
(climb down from the shield in the Elazığ
mountain)

3- Aman Saki Can Cana
Çatal Kaya Alınmaz
(Hey the sacred wine) servant! soul to
(Double necked cliff)
soul)

Elazığ

4- Bak Gözüne Bak Gözüne
(Look ar her eyes,look at her eyes)

İndim Yarin Bahçesine
(I entered the beloved garden)

Elazığ

5- Çadır Kurdum Düzlere
(I settled the tent on the desert)

Çadır Kurdum Düzlere
(I settled the tent on the desert)

Urfa

6- O Yana Dönder Meni
(Turn me round)

Bu Dere Derin Dere
(This vally is so deep)

Urfa

Their rhythms are 8/8 (Düyek), 10/8 (Aksak) or
10/16 (Curcuna).
In some songs, the melody has remained the same
while some parts of the words have been altered.
Some of the songs are sung the same in both regions.
In some of the songs, both the lyrics and melody
has been altered.
The Kirkuk variants of these songs are played at a
faster tempo than their Urfa and Elâzığ version.
The song “Altun Hızmav Mülayim” was first
recorded by Abdurrahman Kızılay in Turkmen, in
Baghdad Radio’s Turkmen division. He also recorded
for Turkish radio, where it was loved became very
popular. “Altun Hızmav Mülayim falls into the “lyric
beste” category. Lyric folk songs contain subjects relating to peoples emotions, such as love, longing and
exile.
The song “Altun Hızmav Mülayim” is a song
sung to a lover, and expresses feelings of love, longing and missing a loved one. The poetic style is a
Mani. The words are as follows:
Altun hızmav mülâyim
The golden nose ring becomes you
Seni hâktan dileyim
I implore you in the name of God
Yaz günü temmuzda
On a summer’s day in July
Sen terle ben sileyim
You sweat, and let me wipe it away
Bağlantı: (Refrain)
Gün gördüm günler gördüm
I’ve seen a day, I’ve seen days
Seni gördüm şâd oldum
I saw you and was filled with joy
Altun hızmav incidir
The gold nose ring is of pearl

The notation of these songs is included at the and
of this paper.
The variations in the lyrics and melodies of these
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Kirkuk songs in their versions as sung in Elâzığ in
Eastern Anatolia and Urfa in Southeast Anatolia are
interesting:

Gömleğin narincidi
And your blouse is of fine fabric
Menim lâl olmuş dilim
My tongue has gone mute
Ne dedi yâr incidi
Whatever it said, it hurt my love
Bağlantı: (Refrain)
Altun hızmav tomağa
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The gold nose ring to the pickaxe
Yanaşıp al yanağa
It drew near your red cheek
Güzel gel görüşelim
My beauty, come, let us talk
Men giderem irağa
I’m going far away
Bağlantı: (Refrain)
A common feature of mani and other folk poetry
is that the first line, which may have little meaning by
itself, serves mainly as a “set-up” for the next rhyming
line, which delivers the actual message, similar to the
English poem, “Roses are red, violets are blue…”
The scale of the song is illustrated below:

In terms of makam, the song “Altun Hızmav
Mülâyim” corresponds to Müstezat on Do/C, which
is similar to a western major scale..

All of the makams used in Turkish music are used
in Kirkuk. The makam of “Altun Hızmav mülayim”
is Çargâh, known to Kirkuk musicians by the same
name.
Çargâh fifth

Perfect fifth

Çargâh fourth

Perfect fourth

The song “Altun Hızmav Mülayim” is descending-ascendingin character, with cadences on Do/C
and Re/D, and resolves on Do/C. The melodic structure of the song pulls the listener in with a beckoning
character. Its rhythmıc pattern, or usûl, is (2+3) +
(2+3) = 10. The notation of “Altun Hızmav Mülayim” is included at the and of this paper.
Instruments used in the folk music of Kirkuk
include the oud, violin, ney, kaval, zurnapa (zurna),
darbuka, tef (tambourine), and wooden spoons, all of
which are also used in the music of Turkey. Musicians in Kirkuk make no distinction between classical and folk music, and the same musicians play both
types.
Up until 1935, musical education in Kirkuk was
provided in Divanhanes, which were founded by musical scholars. Molla Sabri and Molla Taha performed
classical music in these places. In Kirkuk there is no
institution providing musical education.
Several türkü, hoyrat, divan and ağıts have en-

tered the Turkısh folk musical repertoire, and in
Kirkuk, artists also adopt and happily perform Turkish folk songs. Examples of such songs are Urfa’nın
etrafı dumanlı dağlar (Urfa Region) and Dane dane
benleri var yüzünde (Kırşehir Region).
Some bestes that have become even more important in various celebrations are used as a means to
bring the mood down after hoyrat atişma (a sort of
musical sparring) competitions, and create a merry
atmosphere.
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