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Editör’den

Türkmen Dramı Nereye Kadar
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Yaşadıkları topraklara bin yıl önce
gelip yerleşen Türkmenler, tarih boyunca çalışarak vatanlarına hizmet vermişler, emek
verip çaba harcayarak şehir
ve kasabalarını imar etmişlerdir. Yurtlarını yuvalarını, ekip
biçtikleri topraklarını her türlü
saldırıya karşı savunup korumuşlardır. Bu topraklar üzerinde yer alan ve günümüze
kadar gelen kışla, cami, medrese, köprü, han, hamam ve
türbe gibi yüzlerce anıt, Türkmenlerin geçmişte bıraktıkları
kültürel mirasın birer kanıtıdır.
Türkmenlerin ilim, devlet, siyaset,
sanat ve edebiyat alanında
yetiştirdikleri yüzlerce şahsiyet, ülkenin kalkınmasında ve
medenî bir seviye kazanmasında büyük rol oynamışlardır.
Kısacası mimaride, musiki ve
edebiyat alanında büyük bir
medeniyetin varisi olan Türkmenler, Irak’ın devlet geleneği
içinde gelişmesinin öncüsü olmuşlardır.
Türkmenlerin Irak’taki karanlık dönemi Birinci Dünya Savaşı ile
başlamış ve o tarihten itibaren
Türkmen toplumu sıkıntılı bir
sürece girmiştir. Krallık döneminde kendi dillerinde eğitim
ve öğretim haklarından mahrum olarak yaşayan Türkmenlerin durumu, 14 Temmuz 1958
tarihinde başlayan cumhuriyet
döneminde daha da kötüleş2
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miş oldu. Cumhuriyet ile birlikte ülkeye demokratik rejim
gelmemiş, yönetime hep askerî
cuntalar hâkim olmuştur. Cumhuriyet döneminde askerî darbelerle yönetilen ülke, sonuçta
dikta rejimi yüzünden bataklığa
sürüklenmişti.
ABD işgalinin Irak>a getirdiği barış
(!), yıllarca acı ve sıkıntı yaşayan ülke halkına yeni felaketler
getirdi. Bu dönemde Irak halkına büyük bir tuzak kuruldu ve
ülkede etnik, dinî ve mezhep
esasına dayalı siyasî örgütler
kurulmasına izni verildi. Üzülerek ifade etmek gerekir ki
Irak halkı da bu tehlikeli tuzağa
düştü. Çağdaş demokrasilerde
yeri olmayan ve ülkenin parçalanmasından başka bir işe yaramayan bu sistem, Iraklılara
zorla ve tehditle kabul ettirildi.
Hazırlanan anayasa da buna
göre düzenlendi.
Irak’ta artık Şii partisi, Sünni Partisi, Kürt Partisi, Türkmen Partisi, Kildanî Partisi, Süryanî Partisi, Yezidî Partisi, Feylî Partisi
vs. gibi akla hayale gelen gelmeyen etnik ve dinî inanç ayrımına dayalı siyasî örgütler kuruldu. Devletin ulusal güvenlik
gücü çalışmadığı için Şii, Sünni
ve Kürt partilerinin kendi milis
güçleri oluşturuldu. Bu partilerin silahlı milisleri kendi güvenliklerini sağlamak dışında,
pazarlıklarda siyasî rakiplerine
Yıl/Year 18 السنة
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karşı tehdit unsuru olarak da
kullanıldı ve halen de kullanılmaktadır.
Bin yıldan beri beraber ve birlikte
yaşayan halklar böylece düşman kamplar halinde birbirlerinden ayrılmış oldu. Düşman
kamplarının birbirine karşı silahlı mücadelesi sonucu, yüzlerce insan hayatını kaybetti.
Yüzlerce kadın dul ve binlerce
çocuk yetim kaldı. Sünnî Şii’yi,
Şii Sünni’yi boğazladı. Kürt
Arap’ı, Arap da Kürdü öldürdü.
Canlı bombalar, patlamalar
yüzünden binlerce masum insan canından oldu. Korumasız
kadınlar ve çocuklar terör kurbanı oldu. Yüzlerce insan sakat
ve malul kaldı. Siyasî örgütlerin desteklediği mahallî milis
güçler, sonu gelmez bu kardeş
kavgasına mahkûm oldular.
Ülke içinde giderek palazlanan ve
büyüyen mahalli güçler, devletten aldıkları maddî destekle
devlet içinde devlet olmaya
başladılar. Ülke herhangi bir
devletle savaş içinde olmamasına rağmen, aynı ülkenin insanları birbirlerini öldürmeye
devam ediyor.
Irak’ta kardeş kavgasını körükleyen siyasî partileri dışarıdan
besleyen ülkelerin varlığı da
biliniyor. Bu coğrafyada Mısır,
Suudi Arabistan, İran ve Türkiye gibi bölgesel güçler de yer
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almaktadır. Irak’ta en büyük
nüfuz sahibinin İran olduğu
kabul edilmektedir. Irak’taki
terörden ve kargaşadan ise
en çok zarar gören ülke ise
Türkiye’dir.
Arap Şii ve Sünni partileri silahlı
güce sahip oldukları için her istekleri yerine getirilirken, Türkmenler, Kildanîler, Süryanîler
ve silahlı gücü olmayan diğer
topluluklar ise, anayasal haklarını dahi almakta çok zorlanmaktadırlar. Bu topluluklar
arasında en sahipsiz olanlar,
hiç şüphesiz Türkmenlerdir.
Irak’ta 2003’ten beri yapılan
operasyonların asıl amacının
ülkenin kuzeyinde bir Kürt
devleti kurmak olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu husus uluslararası
güçlerin gündeminde yer almaktadır. Uluslararası güçlerin
sistematik ve planlı biçimde
yürütülen ajandanın uygulaması önce Kerkük’te başladı.
Bu bakımdan ülkenin içinden
ve dışından Kerkük ve çevresine göçler yapılarak kentin
demografik yapısı bozulmaya
çalışıldı. Kentin bütün resmi ve
kamu binaları işgal edildi. Üst
düzey yönetim kademelerine
Kürt kökenliler atandı.
İşgalden önce Telafer’de 400 bin
civarında Türkmen yaşıyordu.
Eylül 2005’de “Terörist var”
denilerek, Telafer gibi nüfusu halis muhlis Türkmen olan
kent acımasızca bombalandı.
Böylece etnik temizliğe tabi
tutulan kent merkezindeki nüfusun dağıtılmasına çalışıldı.
Türkiye-Suriye sınırına yakın
bir bölgede yer alan Telafer’in
neden hedef seçildiği belli olmaya başlamıştı. Önümüzdeki
dönemde hem Suriye Kürtlerine hem Akdeniz’e ulaşmanın
en önemli noktalarından biri
olduğundan dolayı Telafer, saldırıların hedefi olmuştu. IŞİD
saldırısı ile de Telafer TürkKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

menleri Haziran 2014’te göçe
ve sefalete mahkûm edildiler.
Gelecekte Kuzey Irak’ta federe veya
bağımsız bir Kürt devleti kurulacaksa, Musul ve Kerkük petrollerinin Türkiye’ye muhtaç olmadan Suriye limanları üzerinden
Akdeniz’e akıtılması böylece
mümkün olacaktı. Suriye meselesi gündeme geldiği zaman
da yine aynı hesaplar yapıldı.
Zaten Suriye’deki çalkantının
temelinde de, Kuzey Suriye’de
bir oldu-bitti işgaliyle Kürtlere
Akdeniz sahillerine bağlanan
coğrafî bir alan açmaktı.
Türkmenlerin üçüncü yerleşim
bölgesi olan Tuzhurmatu’da da
aynı oyun tezgâhlandı. Burada
yaşayan Türkmenleri topraklarından uzaklaştırmak için kanlı
oyunlara başvuruldu. Bu güzel
Türkmen kentinde oturanlara
da cehennem azabı yaşatıldı.
Türkmenlerin Irak’taki varlıkları anlaşılan siyaseten birçok
kesimi rahatsız etmektedir.
Her türlü resmi görevlerden uzaklaştırılan Türkmenler, ülkenin
üvey vatandaşları durumuna
düşürülmüşlerdir. Dört yıldan
beri Kerkük’teki Türkmen Eğitim Müdürlüğüne Türkmen
kökenli bir müdürün atanmasına izin verilmiyor. Vilayetin
ırkçı ve faşist yönetimi bu konuda kılını bile kıpırdatmıyor.
Kerkük’teki Türkmen siyasetçilerinin lafını ciddiye alan yok.
Kerkük’te vurulan Türkmenlerin
yiğit evladı Münir Kafili gibi
suikasta kurban giden diğer
Türkmen şahsiyetlerinin katilleri nedense yakalanmıyor. Çok
profesyonelce işlenen bu cinayetleri yapanların hangi kesimlerden oldukları tahmin ediliyor, ancak hiç birinin failleri
nedense bir türlü bulunamıyor.

Ata Terzibaşı’nın Vefatına Tarihtir:
31 Mart 2016
Kerküklü ünlü yazar ve âlim irtihal etti
Doksan iki yıl muammer olup aldı yaşını
Söyledi Yakut duada vuslatına tam tarih:
“El-Kavîy, rahmet eylesin Ata Terzibaşı’nı

 رحمت ايلسين عطا ترزى باشنى،القوى
2016
Prof. Dr. İsmail Yakıt

dan, yuvalarından ve topraklarından atılan Telafer halkı perişan, Tuzhurmatu Türkmenleri
tedirgin… Halkın morali bozuk,
gençler ümitsiz. Geleceğe güvenle bakamayan Irak Türkmenleri yarınından endişeli…
Aziz ve mübarek Ramazan ayı
içinde yine de Allah’a sığınmaktan başka bir çaresi kalmayan mazlum Türkmen kardeşime, Peygamber Efendimizin
Hz. Ebubekir Sıddık’a söylediği
şu sözlerden başka bir şey söylemek mümkün değildir:
ﻻ ﺘﺤﺰﻦ ﺍﻦ ﺍﻟﻟﻪ ﻤﻌﻧﺎ
Lâ tahzen innallâhe me‘anâ
(Üzülme, Allah bizimledir)

Türkmen halkı Kerkük’te hayattan
bezgin hale gelmiş. YurtlarınYıl/Year 18 السنة
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Ata Terzibaşı’yı
Minnetle Anıyoruz
Erşat HÜRMÜZLÜ
Irak Türküyüm diyen herkesin
Ata Terzibaşı’ya minnet borcu vardır. Çünkü Terzibaşı bu
mazlum milletin tarihini, kültürünü, örf, adetlerini ve edebiyatını başta Türk dünyası ve
arkasından Arap dünyası ve
tüm dünyaya tanıtabilen ilk
mücahitlerden biriydi.
Kerkük Vakfı olarak merhum üstadımızın vefatının kırkıncı günü
yaptığımız anı toplantısında
yaptığım konuşmaya şöyle
başlamıştım:
“İnsan için hayatta, millet ve
memleketine hizmet etmek
gibi şerefli ve kutsal bir vazife yoktur sanırım. Bunu her
zaman bir vazife bilerek yapmakla büyük bir zevk duyan
insanlar, bahtiyar ve mesutturlar.
Millet ve memleket uğrunda
emelsiz ve riyasız olarak yapılan hizmet, hizmetlerin en
büyüğü ve en tatlısı sayılır.
Bunu yaparken insan, derin
bir huzur ve sonsuz bir neşe
içinde yaşar. Halka hizmetten
zevk alan insanlar halktan her
hangi bir karşılık beklememelidir ve beklemede de hakları
yoktur. Çünkü insan için hayatta en büyük arzu, milletini
mesut ve müreffeh görmek
gayesi olmalıdır. Zaten millettin saadeti ferdin saadeti demektir.”
4
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Burada hazır olanlardan bir alkış
istedim. Hayretle bakanlar da
oldu doğrusu, çünkü bu sözlerin 57 yıl önce Ata Terzibaşı tarafından söylenmiş olduğunu
belki bilmiyorlardı. Terzibaşı
bu sözleri 24 Şubat 1959 tarihinde BEŞİR gazetesinin Türkçe bölümünde bir başyazı olarak kaleme almış ve bu yolun
yolcularına yol göstermişti.
Ben de Terzibaşı üstadımızı o zamanlar tanıdım ve feyz aldım.
Lise öğrencileri olarak millî
değerlere hizmet etmeyi şiar
edinen o genç avukatların çıkardığı Beşir gazetesinde lojistik hizmet veriyor ve onlara
yakın olmanın hazzını yaşıyorduk.
Fakülteyi bitirip yazıhanesinde
kültür ve edebiyat sofralarına
katılınca ondan çok şey öğrenenlerden oldum. Yaptığım
tüm çalışmaları kendisine gösterir ne diyeceğini zevkle, biraz
da heyecanla beklerdim. Türk
Tarihine giriş tercüme kitabımızın hazırlanması döneminde
bugünkü teknolojik imkânlar
bulunmadığı için el yazısı ve
350 büyük boy sayfadan oluşan çalışmayı satır satır okuyarak çok kıymetli notlar düşmüştü. Bazı terimlerin Arapça
olarak hangi alternatiflerle yazılabileceğini de not düşerek
düzeltmeler yapmıştı.1
1

Yılmaz Öztuna’dan Arapçaya tercüme
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Türk dili ve kültürüne vukufunu
herkes bilir. Ancak o Arapça da
bir otorite idi. Arap dünyasının
saygın dergi ve gazetelerinde
yazıları çıkardı. Arap diline saygı ile yaklaşan biriydi. Bir seferinde Arap dilinin mucize kabilinden olduğunu anlatıyordu
bana ve bir misal vermek lüzumunu hissetti. Şöyle ki İslamiyetin ilk yayılma yıllarında çölden gelen bir Arap, Medine’ye
gelmiş ve tesadüfen Kuran
okunan bir yere uğramış. Müslüman olmayan bu zat:
فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
Ayet-i kerimesini duyunca
secdeye kapanmış, bu insan
kelamı değildir diye dilin belagetinden hidayete nail olmuştur.2
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki,
Ata Terzibaşı bir ekoldür. Yirminci asrın yarılarında Türkmen fikir ve edebiyat hareketi bir nevi Rönesans yaşamaya başlamıştı. Yeni akımlara kapılan şiir ve düz yazı
yazarlarımız gün geçtikçe çoğalıyor ve bilimsel çalışmalar
da hız kazanıyordu. İşte tam
bu sırada medeniyetin ve
edebiyatın ciddi doruklarına
ulaşan Terzibaşı, tekâmülün

2

edilen bu kitap seneler sonra 2005
yılında Beyrut’ta basılmıştır.
Hicr Suresi, 94.Âyet: “Sana emrolunanı
açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz
çevir”
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sadece medeniyetle değil,
onun yanında milli kültür ve
harsla perçinleşmesi gerektiğini görmüş, ilklerde sayılan
folklor çalışmalarını başlatmıştı.
Ata Terzibaşı analitik düşünen ve
konuşan bir siyasetçi ve edebiyatçıydı. 2003 yılında Saddam rejimi düşünce hemen
Kerkük’e gittiğimizde ilk uğrak
yerlerimizden biri onun evi idi.
Evine her gün onlarca genç
uğruyor ve onu saygıyla dinliyorlardı.
Bir seferinde bir kaç kişi onun
huzurunda idik. Kerkük’ün geleceği ve Irak’ın gelecek manzarasını çiziyordu. Irak’ın bölünmez bütünlüğü konusunda
ikiyüzlü davranışların olabileceğinin altını çiziyordu. Daha
o zamanlar bu konular gündeme gelmemişken dedi ki:
“Irak’ın kuzeyi ülkeden ayrılamaz
diyen batılı ülkeler, gün gelir
bu bölgede petrol üretimi ve
ihracatı başlar, Kerkük petrolüne göz konur ve bir oldubittiye
getirilerek o karşı çıkan ülkeler
Erbil’de konsolosluklar açar ve
bir devlet haline geldiklerinde
bu ürünlere talip olanlar onları hemen tanıyabilir.”
Uzak görüşlü ve geleceği görebilmek için elde olan verileri iyi
analiz eden üstadımız sonradan gelişmeler aynen söylediği gibi çıkınca acı acı tebessüm
ediyordu.
31 Mart 2016 tarihinde hakka yürüyen üstadımızın talebeleri
bu yolu aydınlatmaya devam
etmelidirler. İşte ancak o zaman o minnet duygusunun
borcu az olsa da ödenir.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Bilge ve Bilgin Kişi
Ata Terzibaşı
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Bilgeliği
Eski Türklerde üç kutlu şahsiyet
göze çarpar: Han (Kağan), Şaman, Bilge. Han, devleti yönetir;
şaman toplumun dinî ve ruhanî
hayatını düzenler, bilge ise öğüt
verir, yanlış yolda olanları uyarır ve çekinmeden eleştirir. Bilge, erdemli kişi olup hikmetle
amel eder. Başta kağan olmak
üzere, devlet ricalinden sıradan
kişilere kadar bu bilgeden öğüt
alır ve başı sıkıştığında ona baş
vurur. Bilindiği üzere bilgelikle
bilginlik farklı şeylerdir. Bilgin
düpedüz âlim demektir. Yani
toplumla ya da toplumsal olaylarla pek alakası olmayan salt
bilimle uğraşan kişi demektir.
Ata Terzibaşı Irak Türklerinin bilgesi ve bilginiydi. Bu iki meziyeti
aynı anda tek adamda bulmak
hem zor hem nâdirdir. Onu
ukbaya uğurlamak sadece Irak
Türkleri için değil, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere,
Türk dünyası için önemli bir kayıptır; hem de yeri doldurulamayacak kadar büyük bir kayıp.
Kaleme aldığı ilmî makale ve kitaplar her devirde ve mekânda
geçerli ve kıymetlidir. 92 yıl hayat sürüp, dosdoğru yaşamak,
herkesin gönlünü kazanabilmek ve kimsenin eleştirisine
maruz kalmamak her babayiğidin, hele hele her Iraklı Türk’ün
(asla) kârı değildir. Burada üstadın önce bilgeliği sonra da bilginliği üzerinde duracağız.
6

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Irak’ta Saddam istibdadının zirveye çıktığı 1980-2003 yılları arasında yazarlığına ara vermeyen Terzibaşı, bilge kişiliği ile
şer odaklardan kendini koruyabilmiştir. Bir grup Türkmen
yazar (kerhen de olsa) Saddam
yönetiminin yanında yer alarak yazarlıklarına devam ederken, üstad bundan şiddetle
imtina etmiştir. Başta yönetim
yanlısı Abdullatif Benderoğlu
olmak üzere çok sayıda yazar
üstattan güdümlü dergilerinde
yazmak için taleplerde bulunduklarında hepsini münasip
bir lisanla reddetmiş ve bağımsız çalışmayı yeğlemiştir.
Azerbaycanlı kıymetli yazar
Gazanfer Paşayev bu konuda
şu önemli tespitte bulunur:
¨Azerbaycan İlimler Akademisinin Başkan Yardımcısı Akademik Memmed Arif beni çağırıp
dedi ki, Terzibaşı hakkında kitaplar yayımladın. Kendisine
haber verin ki onu akademimize fahri üye seçmek niyetindeyiz... Lakin Ata Terzibaşı
Irak’ta vaziyetin gayri sabitliğini, büyük tehlike ile yüzleşeceğini nazara alarak tekliften
imtina etti. Belki de ihtiyatlı
terpenmese (davranmasa) idi,
Saddam Hüseyin onu da bir
bahane ile mahvederdi.¨1 O
yıllarda Baas Partisi yanlısı dalkavuklar sırayla Azerbaycan ve
1

Qezenfer Paşayev, Eta Terzibaşının
Folklorşünaslıq Fealiyyeti, Tehsil,
Baku, 2016, s. 40
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Türkmenistan’a gitme imkânı
bulmuşlardır. Üstad, bunların
hiç birisine tevessül etmemiş
ve omurgalı durmayı tercih
etmiştir. Zaten bir bilgeden de
ancak bu beklenirdi.
2003 yılından sonra siyaset sahnesine çıkan hemen hemen
bütün Türkmenler, onu ziyaret
ederek icazet ve nasihat almak
istemiştir. Büyük bir vakar ve
edep içerisinde gereken nasihati onlara vermiştir. Birkaç
kişiye randevu vermediğini de
duymuştum. Onun da elbet
hikmetamiz bir sebebi vardır.
İsmi lazım olmayan başka bir
siyasetçimiz de bir görevi kabul ettikten sonra icazet almak
için üstadın ziyaretine gitmiş
ve ¨millet için kabul edilen bir
görevin izni milletten alınmalıydı, kendin için kabul ettiğin
bir görevin iznini zaten sen
vermişsin¨ demekten kaçınmamıştır.
Bu yönleriyle Üstad tam anlamıyla Irak Türklerinin aksakalı ve
göçbaşı idi.
Bilginliği
Ata Terzibaşı’nın araştırmacılığı,
yazarlığı ve eserleri hakkında
(kitap dahil) çok şey yazıldı.
Tam tamına 75 yıl bıkmadan
usanmadan, yılmadan (en
önemlisi) eğilip bükülmeden
araştırmış ve yazmıştır. Yani,
üç çeyrek asır kalemi elden
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bırakmamıştır. En önemlisi,
yazdığından beş kuruş para
kazanmamıştır... Bu ne yücelik,
bu ne idealizm ve bu ne mükemmellik? Yazarlığının iki üstün meziyetine burada temas
etmek yeterlidir.
İlki üstadın, Türk aydınını Arap
alemine tanıtma misyonunu
kendisinde bulmasıdır. İlginçtir; Terzibaşı’nın bir yazısı 1950
yılında Kahire’nin tanınmış ElRisale dergisinde çıkmış olup,
konusu Ziya Gökalp’tir. Bu yazı
Ziya Gökalp hakkında Arapça
yazılmış ilk yazı olmakla beraber, belki de tektir. Makale,
bir tanıtım makalesi olmaktan
öteye gitmektedir. Derin bir
tahlil, tutarlı yorumlar ve cesur
tespitlerle dolu bir yazı. Bu fasılda üstat toplam on bir Türk
büyüğünü çalışmalarına konu
seçmiştir. Ahmet Ağaoğlu
hakkında 1952 yılında kaleme
aldığı makaleyi yine El-Risale
dergisinde yayımlamıştır. Ahmet Hamdi Akseki hakkındaki makalesi ise 1951 yılında
Bağdat’ın El-Sicil Gazetesinde
yine Arapça neşrolmuştur.
Yine 1951 yılında El-Sicil Gazetesinde Halide Edip ve 1965
yılında da Halide Nusret hakkında birer makale yazmıştır.
Ayrıca, farklı târihlerde Nâmık
Kemâl hakkında bir ve Yahyâ
Kemâl hakkında da iki makale
kaleme almıştır. Bunların bir
kısmı Arapça, bir kısmı Türkçedir. Bu konuda en ayrıntılı çalışması Abdulhak Hâmid hakkındaki çalışmasıdır. Kerkük’te,
Arapça ve Türkçe yayımlanan
Beşir Gazetesinde 1958 yılında
altı makale yayımlamış, şairin
bütün hususiyetlerini ve şiirinin özelliklerini ayrıntılı bir
şekilde anlatmıştır. Bu yönü
ile Terzibaşı’nın, Türkiye’de
yetişmiş, özellikle meşrutiyet
sonrası, fikir adamı ve şairlerimizi Arap dünyasına tanıtma misyonunu üstlendiğini
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

söyleyebiliriz. Düşünün, bir
Kerküklü, Türkiye’de yetişmiş
fikir adamlarını Arap dünyasına tanıtıyor. Türkiyeli aydın bu
misyonun önünde hürmetle
eğilmelidir. Düşünün 1950’li
yıllarda Türkiye’de kaç kişi Türk
büyüklerini Arap alemine tanıtmak istemiştir veya kaç kişi
Arapça yazı yazabilirdi? Ona
boşuna ¨Tek Kişilik Bir Enstitü¨
demedik.
İkincisi ise, üstadın yer yer takma
isimlerle de makaleler yazmasıdır. Bunu da ancak kendisinden öğrenebiliyoruz. Toplam
on sekiz takma isimli makale
kaleme alan yazarımız, beş
ayrı takma isim tercih etmiştir.
Sekiz makalesinde “Mecid Türkekul”, altısında “Ömerzade
Allahverdi”, ikisinde “Muakkip” (takipçi anlamında), birinde “İbrahim Alaeddin”, birinde
de “Adsız” müstear ismini tercih etmiştir. Yanlış anlaşılmasın, üstad (bugün bazılarının
sosyal medyada yaptığı gibi)
takma isimle birilerine küfretmek ya da iftira atmak için
müstear isim kullanmamıştır.
Hepsi seviyeli ve ilmî olmakla
birlikte, ya birisinin yanlışını
düzeltmek ya da birisine reddiye diye kaleme alınmıştır. Belli
ki o kişinin gönlü kırılmasın
ya da incinmesin diye bu yolu
tercih etmiştir. Yoksa Üstattan
kimsenin kırıldığı ya da incindiği görülmemiştir.
1940 yılından 2015 yılına kadar fasılasız belli bir amaç için dolu,
ilmî ve yeni şeyler yazmak dile
kolaydır. Vefatından bir sene
önce ¨Kerkük Ağzı Türkmence Sözlük¨ isimli dizi kitabının
üçüncü cildini yayımlamıştır.
Ama ne var ki kitabın sonunda
beklenmedik bir karar aldığı
anlaşılıyor ve kitabın sonunda
şunları yazıyor: ¨Bu kitabı ve
bilhassa şu üçüncü cildi, sağlık durumumun kötüleşmesi
Yıl/Year 18 السنة
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sebebiyle ikmal edemediğim
için üzgünüm. İlmin ne kadar
geniş ve engin, ömrün de kısa
ve insan gücünün yetersiz olduğunu bilmekle birlikte, aziz
milletime küçük bir hizmette
bulunmak amacıyla bu işe atılmıştım. Ama başaramadım.
Dolayısıyla sayın okuyucularımdan özür diler, kusurumun
affını isterim. Ne yapalım kader böyleymiş! Acı bir çaresizlik içerisinde şu eski ve asil
hoyratı tekrarlayarak okurlarıma “Elveda” diyorum:¨
Dert aldı meni neynim (neyleyim)
Yatağa saldı neynim
Çok niyetler tutmuştum
Gevlimd (Gönlümde) kaldı neynim
Ve bu yazdığından bir sene sonra
Hak’ka yürüyor. Bu denli erdemliliği hangi yazar gösterebilmiş; hangi araştırmacı ¨bu
benim son yazabildiğimdir¨
diyebilmiş, kaç kalem erbabı
artık yazamayacağı için okuyucusundan özür dileyebilmiştir?
Bence başkası için bu zor iken
üstad için normaldir. Çünkü
sırf ilmî çalışmalarına engel
olabilir düşüncesiyle evlenmeyen bir bilgin, bilgeliği sayesinde ölümün yaklaştığını da
hissedebilir. Üstad gerçekten
nefsini ilimle terbiye edebilmiş, aklını da bilgi ile donatabilmiş bir ermiştir. Tam manasıyla Üstad, Irak Türklerinin bir
Dede Korkut’u idi: sözü hikmet
hayatı ibret...
Sona gelirken...
Irak gibi adaletin mumla arandığı,
kültürün beş para etmediği,
âlimlerinin öldürüldüğü ya da
sürekli dış memleketlere göç
ettiği bir ülkede Türkmenler
gibi mazlum bir halkın kültürünü; hele hele petrol ile sadece
yerli halkların değil, uluslararası güçlerin bile iştahını kabartan Kerkük gibi bir şehrin
kültürünü tedvin etmek, hem
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kolay değil hem de tehlikelidir.
Yani, Irak’ta Kürtlerin, kendini (meselâ) Süleymaniye Kürt
kültürüne adamış bir ya da birden fazla aydını, ya da Arapların Basra Arap kültürüne kendini vakfetmiş yazarları olabilir.
Ama, Kerkük üzerine hak iddia
edenlere sormak gerekir: Acaba kendini Kerkük kültürüne
hasretmiş Atâ Terzibaşı gibi bir
şahsiyetleri var mı? Ya da başka milletlerin Kerkük’te onlarca kitaba ve yüzlerce makaleye

sığacak kadar birikmiş yerel bir
kültürleri var mı?
Ata Terzibaşı’nın ölümü dolayısıyla Irak Cumhurbaşkanı Fuad
Masum ve Meclis Başkanı Selim El-Cuburi birer taziye mesajı yayımlamışlardır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Yalçın Akdoğan sosyal
medya üzerinden üzüntülerini
bildirmişlerdir. Irak’ta ve özel-

likle de Kerkük’te Kürt Valinin,
Kürt Meclis Başkanının ya da
Kürt Belediye Başkanının Ata
Terzibaşı için bir heykel yaptırmasını ya da en azından bir
caddeye adını vermesini beklemek saflık olur. Hiç olmazsa
Türkiye’de bir yere büstü dikilmeli ve bir caddeye de adı
verilmelidir.
Mekanın
cennet
olsun
Türkmeneli’nin Korkut Atası…

Ata Terzibaşı
Türkmeneli’nin hası
Ata Terzibaşı’dır
Edeb ilim yuvası
Ata Terzibaşı’dır

Sözleri deniz olan
Sohbeti leziz olan
Her yerde aziz olan
Ata Terzibaşı’dır

Bilgece eder kelam
Daim görür ihtiram
Türkmencede elifbam
Ata Terzibaşı’dır

Çalışır gece gündüz
Bilgi hikmet doğru söz
Türkmeneli’nde yıldız
Ata Terzibaşı’dır

Türkmeneli bilgini
Dolaşır hep engini
İlim irfan zengini
Ata Terzibaşı’dır

Yalan olmaz sözünde
Dünya yoktur gözünde
Öz ararsan özünde
Ata Terzibaşı’dır

Kimseye etmez nefes
Allah’tır baki heves
Baş eğen Tanrı’ya bes
Ata Terzibaşı’dır

Edebiyat musiki
Her şeyin odur ilki
Yurdumuzun has mülkü
Ata Terzibaşı’dır

Dolaşmaz diyar diyar
Ülkesinde bahtiyar
Hâlâ bir genç ihtiyar
Ata Terzibaşı’dır

Hiç gelmesin acığı
Sözümün en açığı
Söz hikmet dağarcığı
Ata Terzibaşı’dır

Toplar Türkmen dilini
Hakka bağlar belini
En çok seven ilini
Ata Terzibaşı’dır

El açıp yalvar Hakka
Yar yok Mevla’dan başka
Yetişen cümle halka
Ata Terzibaşı’dır

Alnı açık başı dik
Kanaatkâr bir melik
İradesi som çelik
Ata Terzibaşı’dır

Her zaman ayık olan
Çevreye fayık olan
Her şeye layık olan
Ata Terzibaşı’dır

Hak yolunu fikreden
Her nimete şükreden
Daim Rabbi zikreden
Ata Terzibaşı’dır

Çalışır gece gündüz
Durmaz kış bahar yaz güz
Söz söyleyen düpedüz
Ata Terzibaşı’dır

Gözdesi yurdu ili
Çevresi sevgi seli
Türkmenlerin öz dili
Ata Terzibaşı’dır

Oğuz der olsun selam
Koy bilsin cümle âlem
Susmayan altın kalem
Ata Terzibaşı’dır

Osman OĞUZ
8
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Karşılayın Melekler
Acı kaybımız Ata Terzibaşı’nın Ardından
Karşılayın melekler kalkın kıyama kalkın
Bu gelen üstadımız Ata TERZİBAŞI´dır
Bu gelen hazinesi definesi bir halkın
Bir çağın son bilgini bir asrın sırdaşıdır
Gazel gibi güzeldir kaside gibi şirin
Serbest gibi tatlıdır hoyrat gibi muntazam
Rastlantıya bırakmaz düşünür derin derin
Atamaz atamazsa adımını tastamam
Karşılayın melekler nebiler görkemiyle
Cennetin ortasında döşeyin otağını
Bir ömür savaş verdi tek kişi kalemiyle
Bir dilin gönderlere çıkardı bayrağını
Ne lambasında bir is ne dosyasında leke
Geliyor dünyaya ilk geldiği gibi temiz
Takılmadı dallara hep önem verdi köke
Biliyordu köktedir insanı yaşatan giz
Deniz altında deniz dağlar üstünde dağdı
Kitaplar arasında eskimeyen bir kitap
Ne kadar yaşlı olsa yine de erken ağdı
A... Kutup yıldızları yaşlanırlar mı Ya Rap
Karşılayın melekler kalkın kolundan tutun
Yorgundur besmeleyle silin alın terini
Uzatın yaseminler arasında uyutun
Avutun hep yazmaktan sızlayan ellerini
Karşılayın melekler şehit er niyetine
O milletimin size en aziz armağanı
Kucaklayın koklayın sarılın kametine
Öpün o öpülesi bir insandır her yanı

Mehmet Ömer KAZANCI
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Ata Terzibaşı İstanbul ve
Ankara’da Anıldı
Şemsettin KÜZECİ
Türkmeneli Coğrafyasının en büyük kültür elçisi olan ve 31
Mart 2016 tarihinde Kerkük’te
vefat eden Ata Terzibaşı,
İstanbul’da anıldı. Vefatının
40. gününe tesadüf eden 10
Mayıs 2016 tarihinde Terzibaşı
için İstanbul’da bir tören düzenlendi.
Kerkük Vakfı tarafından düzenlenen tören, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait Fatih Ali
Emiri Efendi Kültür Merkezinin
seminer salonunda gerçekleştirildi. Seçkin bir dinleyici
kitlesinin izlediği anma toplantısında Ahmet Yüter hoca tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti
ve yapılan dua ile başladı.
Daha sonra Kerkük Vakfı Başkanı
Erşat Hürmüzlü Terzibaşı’nın
şahsiyetini ve Türkmen davasını tanıtan bir konuşma yaptı.

Ardından Terzibaşı’nın hayatını
ve kültür çalışmalarını tanıtan
bir sunum yapıldı. Toplantıda
sırasıyla Necat Kevseroğlu,
Suphi Saatçi, Yüksel Terzibaşı,
Turhan Terzibaşı, Feyha Beyatlı, Dr. Suphi Nazım Tevfik ve
Mehmet Tütüncü konuşarak,
Terzibaşı’nın ile ilgili görüş ve
anılarını dile getirdiler.
Ankara’da Terzibaşı Paneli
Ömrünü Irak Türkmen ve Kerkük
Kültürüne, edebiyatına, sanatına ve folkloruna adayan
Terzibaşı için Ankara’da Türk
Dil Kurumunun konferans salonunda 10 Haziran 2016 tarihinde bir panel düzenlendi.
Türkmeneli Vakfı’nın katkılarıyla Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından düzenlenen
toplantıda önce Ata Terzibaşı
hakkında hazırlanan bir belgesel sunuldu. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.
İlk konuşmayı Türk Dil Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin yaptı. Kaçalin
“Vefa göstermek için bir vefat
vesilesini aramayıp beklememek gerekir. Bir ay önce Ata
abimizi ebediyete uğradık.
Kendisi dil kurumuzun Şeref
üyemiz idi. Bu bakımıyla bizim için bir değer. Şahsen ben
lise öğrencisiyken kendisinin
Kerkük Hoyratları ve Manileri
kitabını okumuş bir kişi olarak
ben de ayrı bir yeri vardır. Ker-
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kük Türkçesi denince aklımıza
ilk gelen veya benim aklıma
ilk gelen kendisidir”, diyerek
konuşmasını çok kısa tuttu.
İkinci konuşmacı olan Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı
Dr. Mustafa Ziya: Terzibaşı
Irak Türkmen Kültürünün
metinlerinin dakik bir derleyicisi, edebiyat tarihinin iyi
bir tezkerecisi, ilmi disiplin
içerisinde özgün araştırmalar
yapan bir kültür tarihçisi olarak tanınmıştır. Yüzlerce yazı
makale onlarca kitap yazarak
Türkmen kültürünü Türk dünyasına ve Arap halkına tanıtmıştır. Terzibaşı Türk Dil Kurumunun Şeref üyesi olduğu
için bu anma toplantının bu
kurumun çatısı altında yapılmasını arzu ettik. Bu vesileyle
Atatürk, Dili ve Tarih Yüksek
Kurumuna, Türk Dil Kurumuna ve her zaman bize destek
veren Türkmeneli İşbirliği ve
Kültür Vakfına teşekkürlerimizi sunarım”, diyerek sözlerini noktaladı.
Daha sonra Başbakanlık Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya
ÖRS konuştu. ÖRD konuşmasında: “Kurumumuzun önemli
bir şeref üyesini 31 Mart 2016
tarihinde ebediyete uğurladık. Ancak yine böyle yakın
bir tarihte kendisini Dil Kurumu salonunda hizmet ettiği
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kurumda anmaktan büyük
şeref duyuyoruz. Bir kez daha
kendisine Cenab-ı haktan rahmet diliyoruz. Ata Terzibaşı
pek çok yönüyle anılmayı hak
eden bir insan. Ancak Irak
Türkmenleri/ Türkleri arasında kendi kültürünü dilini gelenek ve göreneklerini ihya
eden, bu uğurda bir ömür
harcayan bir insan olmak sıfatıyla her türlü övgünün üstünden anılmayı, hatırlamayı ve
vefa gösterilmeyi hak ediyor.
Bu vesileyle bu toplantıyı Ramazan ayının ilk haftalarında
gerçekleştirmiş olmakla kendi adımıza bir bereket, kabul
ediyoruz. Biraz sonra değerli
bilim adamlarımızdan bizlere
bilgi verecekler onlardan öğreneceğimiz yeni bilgiler ve
hatıralarla bir kez daha kendisini rahmetle, minnetle ve
şükranla vefa borcumuzu yerine getirmiş olacağız”, dedi.
Protokolün son konuşmacısı
Irak’ın yeni Ankara Büyükelçisi
Dr. Hişam El-Alevi idi. Arapça
konuşan El-Alevi: “Her şeyden önce bu toplantıya bizleri
davet ettiğiniz için organizasyonu yapan tüm kurum ve
kuruluşlara
teşekkürlerimi
sunarım. Türkiye’de bu benim ilk faaliyetimdir. Böyle
bir Gayri resmi kurumun toplantısına katılmak, Elçiliğimizin sadece resmi kurumlarla
değil. Gayrı resmi kurumlarla
da diyalog ve işbirliği yapmamızın göstergesidir. Bugün bu
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salonda bir Iraklı Türkmen aydını, hayatını kültüre, sanata
ve edebiyata adayan tarihçi,
folklorcu Ata Terzibaşı’yı anmak için burada bulunmaktan
gayet memnun kaldım. Ata
Terzibaşı’nın çalışmalarını örnek olarak toplumlar arasında dostluk, birlik beraberlik
olgusunu oluşturabiliriz”, diyerek sözlerini tamamladı.
Ata Terzibaşı Paneli
Ata Terzibaşı için yapılan paneli Dr.
Mustafa Ziya yönetti. Panelist
konuşmacılar ve konuları aşağıda verilmiştir:
* Necat KEVSER/Türkmeneli Gazetesi-Kerkük “Ata Terzibaşı Ve
Kerkük’ün Türklüğü Hakkında
Belgeler”
* Prof. Dr. Suphi SAATÇİ/Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
“Ata Terzibaşı’nın Kültür Çalışmaları”
* Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK/Trakya
Üniversitesi “Modern Bir Tezkireci Olarak Ata Terzibaşı”
* Prof. Dr. Gazanfer PAŞAYEV/
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi-“ Ata Terzibaşı’nın Folk-

Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 70 العدد

lor Çalışmaları”
* Önder SAATÇİ/Süleyman Demirel
Üniversitesi
“Ata
Terzibaşı’nın Dil Çalışmaları”
Ata Terzibaşı hakkında önemli bilgiler verildi. Bazı konuşmalar
sunumlar fotoğraflar ve görsel
belgeler eşliğinde verilerek panel zenginleştirildi. Rahatsızlığı
sebebiyle panele katılamayan
Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in hazırlamış olduğu sunumunu Dr. Mustafa Ziya
takdim etti.
Terzibaşı’nın Halk Müziği Derlemeleri
Ata Terzibaşı’nın önemli eserlerinden olan Kerkük Havaları kitabından bazı horyat usullerini
Toplantının sonunda TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu’nun yalın
sesiyle okuduğu hoyrat örnekleri salondakileri heyecanlandırdı. Ata Terzibaşı’nın dostları
ve sevenlerinin katıldığı toplantıda, Kerkük Vakfı tarafından basılan Ata Terzibaşı’nın
“Fuzûlî Hakkında Yazılar” kitabı dağıtıldı.
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‘Bir Asırlık’ Ebediyet:
Atâ Terzibaşı
Yüksel TOPALOĞLU*
Dünyada olduğu gibi bizde de
devlet, siyaset, kültür, sanat
ve edebiyat tarihinde mensup oldukları milletin varoluşu
ve gelişmesinde üstlendikleri
rolleri ve işlevleri dolayısıyla
isimleri her daim yâd edilecek ve ölmeyecek bazı abidevi
şahsiyetler vardır. Öncelikle bir
devlet adamı ve ‘budununun’
hamisi ve yaşatıcısı olan ancak
asıl ehemmiyeti, Türk’ün ilk büyük ölümsüz yazıtlarını dikerek
onu askerî, ekonomik, kültürel,
sanatsal, sosyolojik vb. başkaca yönleriyle bugüne “taşıyan”
ve “aktaran” Bilge Kağan; aynı
şekilde mensup olduğu milletinin neredeyse bütün boylarının yaşadığı yerleşim yerlerini
adım adım dolaşarak kültürel
manada “köken”ine ilişkin ne
kadar değerli şey varsa hepsini toplayarak Türk’ün cidden
en büyük hazinesini, Divanü
Lugati’t-Türk’ü bugünkü ve
yarınki hemcinslerine miras
bırakan Kaşgarlı Mahmut ve
nihayet Türkçenin ilk şuurlu
ve en büyük müdafilerinden
Muhakemetü’l-Lugateyn yazarı
Ali Şir Nevai böylesi şahsiyetlerdir. İfade etmeye gerek yok
ki bunlar şuurları, öngörüleri
ya da başka saiklerle tarihî süreç içindeki “bizi”, “bize özgü”
olanları kısaca millî kimliğimizin bileşenlerini bengütaşa
*

12

Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Edirne.
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veya kâğıda kaydederek, nakşederek onların meçhule karışmalarını önlemiş ve “bizi”
bugüne aktarmışlardır. Bu
yüzden onlara birer kültür ve
kimlik kaydedicileri, aktarıcıları/taşıyıcıları nazarıyla bakılsa
hiç de yanlış olmaz. Bir asra
yakın ömrü ve bu ömre sığdırdığı büyük Türkmen külliyatı
ile ‘bir asırlık ebediyet’ nitelemesini hak eden Atâ Terzibaşı
da hiç kuşkusuz bu kaydedici
ve aktarıcı kategorisine dâhil
edilebilecek kıymetli bir kültür
ve edebiyat araştırmacısı ve tarihçisidir. Belki onun öncekilere
nazaran tek farkı, bu işi yerel
boyutta gerçekleştirmesidir. O
da diğerleri gibi mensubu olduğu Türkmenlerin sözlü ve yazılı
kültürel, sanatsal, edebî değer
ve varlıklarını kayıt altına almış
ve aktarmıştır. İlerleyen satırlarda çalışmalarına odaklandığımızda daha yakından görüleceği ve anlaşılacağı gibi o, gerçekten de hayatını Irak coğrafyasındaki Türk varlığına, onun
yaratmış olduğu tüm sözlü ve
yazılı değerlerine vakfetmiş bir
şahsiyettir. Atâ Terzibaşı, işgal
sürecini ganimet bilerek yurtları, mahalleleri, evleri, mezarlıkları, nüfus ve tapu dairelerine
girilip yok edilmeye, silinmeye
çalışılan bir varlığın, Türkmenlerin, yaşadıkları süre zarfında
yarattıkları sözlü ve yazılı değerlerinin, kimliklerinin arşivini, kaydını tutan ve bu sebeple
Yıl/Year 18 السنة
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adı öncelikle Türkmenlerle birlikte ilanihaye unutulmayacak
ve yaşayacak olan değerli bir
Türkmen bilgesidir. Irak coğrafyası Türkmen kültürü, sanatı
ve edebiyatına ilişkin ardında
bıraktığı devasa külliyat bunun
en büyük tanığıdır.
Terzibaşı ve Sözel Kültür
1924 yılında Kerkük’te bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak
dünyaya gelen Atâ Terzibaşı,
her şeyden önce bir kültür ve
edebiyat tarihçisi, araştırıcısı ve derleyicisidir. Bu açıdan
bakınca onda esas olarak iki
temel inceleme veya yönelme
alanı dikkati çeker. Bunlardan
ilki, sözel kültür alanıdır.
O, öncelikle mensup olduğu topluluğun sözel kültür ürünlerinin
derleyicisidir. Başka bir ifadeyle Atâ Terzibaşı öncelikli olarak
Türkmenlerin halk edebiyatı
ve folklor ürünlerinin derleyicisi, belki de daha doğru bir
tabirle söz konusu coğrafyanın
sahipleri olan Türklerin sözel
kültür tapularının kayıt altına
alıcısı, zapt edicisi, inceleyicisi
ve yayımlayıcısıdır. Bu yönüyle
o, aslında bir edebiyat tarihçisi
veya derleyicisinden ziyade bir
milletin veya kimliğin bekasının sağlayıcısı ve koruyucusudur. Bundan dolayı başta Türkmenler olmak üzere bütün
Türkler, bu tek kişilik enstitüye
çok şey borçludurlar.
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Onun Kerkük Hoyratları ve Manileri, bu çerçevede hazırlanmış
dikkate değer bir çalışmadır.
Atâ Terzibaşı, sözel kültür değerlerini zapt ederek üç cilt
olarak yayımladığı bu çalışmasını1 sadece malzemeyi
derleyerek sunmakla yetinmez. Türkmen halk edebiyatı
ve folklor malzemesini, aynı
zamanda mütecessis zihni ve
dikkatinden geçirir. Başka bir
ifadeyle malzemeyi bütün dikkati ve titizliğiyle süzgeçten geçirerek onları didik didik eder.
Bu çerçevede hoyrat lafzının
aslı, hoyratla mani arasındaki fark, hoyrat ve manilerin
doğuşu, hoyratın musiki bakımından menşe ve tekâmülü,
hoyrat ve manilerin söyleniş
tarzı, tanınmış hoyrat çağırıcılar, Kerkük hoyrat ve manilerinin özel vasfı ve benzeri
yönleri üzerinde durur. Bunları söz konusu bakımlardan
ele alarak inceler. Bu üç ciltlik
kayda değer çalışmasında Terzibaşı, incelemesinin yanında
850 kadar cinaslı, 1200 kadar
da cinassız hoyrat ve maniye
yer verir. Açıkça ifade etmek
gerekir ki bu, Kerkük halk edebiyatı ve kültürü için büyük bir
gayrettir.

yazılı kültür alanıdır. Aslında bu alanı,
daha kolay anlaşılmayı sağlamak için
üçe taksim etmek
mümkündür. Buna
göre ilki, yazılı edebiyat alanıdır ki, Atâ
Terzibaşı’na edebiyat tarihçisi unvanını veren ve onu
gelecekte de unutulmaz kılacak olan en
önemli çalışmaları
bu alanda yoğunlaşır. Onun on üç ciltlik
Kerkük Şairleri2ve üç
ciltlik Erbil Şairleri3
bunun somut örnekleridir. Edebiyat tarihçisi Atâ Terzibaşı,
söz konusu çalışmalarının ilkinde anlaşılacağı gibi Kerkük’te
yetişmiş olan şairleri
edebiyatseverlerin
ve araştırmacıların dikkatine
sunar. Burada yaklaşık dört
yüzyıllık süreçte Kerkük’te yetişen yüz elli iki şaire yer verir.
İkinci çalışmasında ise yine
yaklaşık üç yüzyıllık süreçte
Erbil’de yetişen kırk yedi şairi
incelemecilerin ve okurların
dikkatine sunar. Ana hatlarıyla göstermeye çalıştığımız bu
iki çalışma ile Atâ Terzibaşı,
öncekinde olduğu gibi Kerkük
ve Erbil şairlerini öncelikle kayıt altına alarak unutulmaktan
ve kaybolmaktan kurtarmıştır.
Aynı şekilde bunlarla ilgili kıt
ve dar muhitlere sıkışmış olan
bilgileri de olabildiğince genişletmiş ve geniş okuyucu kitlesine taşımıştır.

Atâ Terzibaşı, işaret ettiğimiz bu
ilk inceleme alanında sadece
Kerkük Hoyratları ve Manileri
ile yetinmez. Onun çalışmaları
arasında bu gruba giren başkaca eserleri de vardır. Kerkük
Eskiler Sözü ve yine önceki ile
benzer minvalde olan Kerkük
Havaları anılmaya değer çalışmalardandır.
Terzibaşı, Yazılı Kültür ve Basın
Tarihi
Bunlarla birlikte Atâ Terzibaşı’nda
dikkati çeken ikinci inceleme
veya yönelme alanı ise en az
önceki kadar önem arz eden
1

Eser, Ötüken Yayınevi tarafından 1975
yılında tek cilt hâlinde (599 s.) basılmıştır.
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Atâ Terzibaşı’nın yukarıdaki ayrıma göre değinilmesi gereken
2

3

Kerkük Şairleri adlı bu önemli külliyat
2013 yılında yeni yazıya aktarılarak
Ötüken Yayınları tarafından özel baskı
olarak dört cilt halinde yayımlanmıştır.
Atâ Terzibaşı, Erbil Şairleri, (hzl., Ali
İhsan Öbek-Duygu Dalbudak), Kerkük
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.
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ikinci yönelme veya çalışma
alanı ise filolojidir. Onun bu
alanda da öncekilerle ilişkili
önemli çalışmalara imza attığı
dikkati çeker. Kerkük Ağzı ve
Türkmen Sözlüğü adlı eserleri,
söz konusu çalışma alanının
önemli örnekleridir. Ömrünü
kendi topraklarına adamış idealist ve milliyetçi bir araştırmacının göz ardı edemeyeceği
bir alandır bu. Görüldüğü gibi
Atâ Terzibaşı, dil bilgisi ve sözlükçülüğü de çalışma alanına
katmıştır.
Atâ Terzibaşı’nın yönelme veya
çalışma alanlarından sonuncusu ise basın tarihidir. Onun
Kerkük Matbuat Tarihi bunun
somut bir örneğidir. Söz konusu eserinde 1880’li yıllardan
1980’li yıllara kadar yaklaşık
yüz yıllık Kerkük matbuat tarihini ele alarak incelemiştir.
Ana çizgileriyle çalışma alanlarını
göstermeye dönük bu anlatımlardan da anlaşılacağı gibi
Atâ Terzibaşı, doğduğu ve onu
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yetiştiren topraklara ilişkin çok
yönlü çalışan bir edebiyat ve
dil bilim araştırmacısıdır. Aslında ona, sadece bir dil bilimci
ve edebiyat araştırmacısı demek haksızlık olur. Elbette öncelikli olarak Terzibaşı, bir dil
bilimci ve edebiyat tarihçisidir.
Ancak çalışma alanları ve gayretine bakıldığında onun bunlarla birlikte özellikle yabancı
bir millet ve kültür tarafından
kuşatılan ve her an yok edilme
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir milletin veya kimliğin
şuurlu bir kültür, folklor, dil,
sözlük ve edebiyat hamisi olduğu anlaşılmaktadır.
Nasıl Bir Araştırmacıydı?
Bu yerel kültür, edebiyat ve sanat
hamisi, kuşkusuz üstünkörü
ve tesadüfi çalışan bir edebiyat tarihçisi ve araştırmacısı
değildir. Başta Kerkük Şairleri
ve Erbil Şairleri olmak üzere
onun diğer eserlerini dikkatle
inceleyenler göreceklerdir ki,
Atâ Terzibaşı, bilimsel araştırma ve inceleme yöntemlerine
vakıf, son derece dikkatli ve
sabırlı, kaynak kullanımında
en küçük ayrıntıyı gözden kaçırmayan ve kendine özgü uygulamaları, tahlilî yaklaşımları ve özellikle Türkçe hassasiyeti olan bir araştırmacıdır.
Kuşkusuz burada sözünü ettiğimiz bu hususların tamamını
ele almak, göstermek ve örneklemek imkânı yoktur. Bu
yüzden bunlar üzerinde ayrıntılı şekilde durmayacağız.
Ancak bir fikir vermesi için
bunlardan sadece bir tanesine, özellikle Türkçe karşısındaki tavrına kısaca değinmek
istiyoruz.
Bugün için ana vatan toprakları dışında kalan bir yörenin
edebiyat tarihçisi ve araştırmacısı olması dolayısıyla Atâ
Terzibaşı’nın tabii olarak öncelikle doğduğu toprakların ağzını/şivesini esas alması, onunla
14
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yazması beklenir. Ancak o, bu
beklentinin aksine standart
olanı, Türkiye Türkçesini esas
alır; tüm bilimsel çalışmalarını
ve edebiyat tarihlerini Türkiye
Türkçesine bağlı kalarak yapar. Bu gerçekten de dikkate
değerdir. Öyle olduğu kadar
üzerinde ayrıca düşünülmesi
gerekli bir tavırdır. Kuşkusuz
bu bir rastlantı değildir. Aksine
o bunu, bir duruşun, anlayışın,
zihniyetin ürünü olarak sergiliyor. Başka bir ifadeyle bu tavrıyla siyasal ve coğrafi bakımdan Türkiye’den uzakta olsa da
ideal ve düşünce olarak gönlü
ve beyniyle Türkiye’de yaşayan
milliyetçi bir aydın ve edebiyat
tarihçisi olduğunu açıkça gösteriyor.
Türkiye Türkçesi merkezli bu dil
kullanımının kendine özgü birtakım özelliklerinin olduğu hemen belirtilmelidir. Bunlardan
ilki, öz Türkçeye kaçmayan safi
Türkçe anlayışı veya tercihidir.
Terzibaşı’nın edebiyat tarihlerine bakılacak olursa bu husus, hemen kendini belli eder.
O, Arapça ve Farsça gibi köken
olarak ‘ecnebi’ olan kelimeleri sırf ‘ecnebi’ oldukları için
metinlerinde kullanmamazlık
etmez; onları metinlerinden
ihraç etmek gibi bir saplantı
içine girmez. Ancak bunlardan
özellikle köken olarak Türkçeleri var ve bunlar da kabul gören kelimelerse kesinlikle bize
ait olan Türkçelerini tercih
eder. Dolayısıyla onda belirgin
bir Türkçe hassasiyeti olduğu
söylenebilir. Onun edebiyat
tarihçiliğinde dili kullanma bakımından beliren ikinci özellik ise Türkçenin de yapısına
uygun olan genelde anlaşılır
ve kısa cümleleri tercih etmesidir. Onun cümleleri, mana
çıkarmak için okuru yormaz.
Anlaşılmak ön planda olduğu
ve öncelendiği için son derece yalın ve net cümleler tercih
edilir.
Yıl/Year 18 السنة
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Atâ Terzibaşı’nın doksan iki yıllık
ömrüne sığdırdığı bu büyük
Türkmen külliyatının kuşkusuz izah edilebilir bir misyonu ve dayanağı olmalı. Eğer
hayatı motive ve mobilize
eden kişisel tatmini bir tarafa
koyarak söylersek bu meşakkatli ve yorucu gayretin esas
izahı kuşkusuz millî toprağın
üzerinde yetişen tüm ürünleri
hasat etme çabası ve uğraşısıdır. Atâ Terzibaşı’nın başta
edebiyat tarihi olmak üzere
diğer tüm çalışmalarının temel
çıkış noktalarından ve belki
de en önemlilerinden birinin
bu olduğunu düşünüyoruz. O,
ömrünü hasrettiği bu alanda
adeta millî toprağın yetiştirdiği değerli-değersiz tüm ürünleri hasat etmek amacıyla yola
çıkmış gibidir. Onun edebiyat
tarihi ve diğer çalışmalarında
edebî açıdan çok değerli şahsiyetlerin yanı sıra çok sıradan,
hatta alelade kişilere de yer
vermesi, bunun somut birer
delili olarak da görülebilir. Başka bir ifadeyle Terzibaşı, objektif, soğukkanlı, son derece titiz
ve dikkatli bir edebiyat araştırmacısı ve incelemecisi olmakla
sadece mümbit Kerkük topraklarında yetişen kalburüstü
düşünce, şair ve yazarları tespit etmekle kalmaz. O, söz konusu hasletlerinden hiçbir zaman ödün vermeden, ama öte
tarafta Kerkük Türkleri içinden
çıkan Türk şair ve yazarları, değerli ve değersiz diye ayırt etmeden hepsini zapt eder. Bu,
kuşkusuz kendisini var eden,
besleyen, büyüten topraklara
karşı olan sorumluluğun, millî
bir hassasiyet ve görevin sonucudur.
31 Mart 2016 tarihinde Hakk’a
yürüyen bu büyük bilgeyi başta Türkmenler olmak üzere
bütün Türkler her zaman minnet, şükran ve rahmet duygularıyla anacaklardır. Ruhu şad,
mekânı cennet olsun…
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Ata Terzibaşı İnsanlığa
Manevi Servet Bırakıp Gitti
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU*
Nisan ayının 1. günü dünyanın çeşitli ülkelerinde şaka
günü olarak kabul edilir. Ata
Terzibaşı’nın ölüm haberini de
ben 1 Nisan’da okudum. Bunun
1 Nisan şakası olmasını çok istedim. Ne yazık ki, böyle değildi.
İnternet sitelerinde 91 yaşını geçmiş, şair, folklorcu, bilim adamı, avukat Ata Terzibaşı’nın 31
Mart 2016 tarihinde saat 21:
00’da Kerkük’te hakkın rahmetine kavuştuğu yazıyordu.
Irak’ta her gün bomba patlayışı
ve savaş sonucu yüzlerce günahsız çocuk, kadın ve gencin
ölüm haberi verilir. Sanki insanlar artık bu haberleri duymaya alıştıklarından bir nevi
lakayıtlaşmışlardır. Avrupa’da,
Amerika’da bir terör saldırısı olsa, dünya ayağa kalkar.
Dünyanın en meşhur haber
ajansları, radyo, televizyonlar,
gazeteler durmadan bu konuyu işler. Suçluları İnterpol arar.
Irak’ta onlarca insanın ölümüne yol açan bomba patlamalarından ise küçücük bir haber
vermekle yetinirler. Saddam
Hüseyin’i diktatör ilan edip
de onu öldürenler Irak’ta demokrasiyi kuracaklarını vaat
ettiler. ABD ve Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri Irak’a öyle bir
“demokrasi” getirmişler ki, bir
*

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Folklor Enstitüsü Başkanının Uluslararası İlişkiler Danışmanı
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ayda ölenlerin sayısı “diktatörlük” döneminde ölenlerin
sayısından katbekat fazladır.
Savaştan kaçıp Avrupa’ya,
Amerika’ya gidenlerin ne kadarının yollarda öldüğünü de
kimse bilmez.
Bir

zamanlar Amerika ve
Avrupa’nın gelişmiş devletleri
silahlı askeri birlikler göndererek az gelişmiş ülkelerin servetini ellerinden alıp, insanlarını
köle pazarlarında satarlardı.
Silah zoru ile getirilen köleler
ilk fırsatta kaçarlardı. Şimdi
öylesine bir durum oluşmuş
ki, savaşlardan kaçan insanlar
Amerika’ya ve Avrupa’ya göç
ediyorlar. Bu da kölelik yapısının günümüze uygulanışından
başka bir şey değildir.

kusunu yenmişti.
Azerbaycan’da da her zaman saygı ile anılan Ata Terzibaşı’nın
ölümü 1 Nisan’da Karabağ’da
alevlenen savaş ile aynı güne
denk geldi. Karabağ savaşları
bizler için her ne kadar önemli olsa da, Ata Terzibaşı’yı da
unutmadık.
Ata Terzibaşı’nın adını ilk defa
1968 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi birinci sınıfta
okuduğum zaman duydum.
Bize “Azerbaycan şifahi halk edebiyatı” (Halkbilim) dersi veren
Vagif Veliyev, Ata Terzibaşı’nın

Dünya kültürünün özü olarak kabul edilen Irak’ı savaşlar harabeye çevirmiştir. Bugün burada insanlar yaşamak, günlük ihtiyaçlarını temin etmek
uğruna savaşıyorlar. Ülkede
gergin günlerin yaşanmasına, bazen insanların vefat etmiş yakınlarını defnetmeye
imkân bulamamasına rağmen
Ata Terzibaşı büyük bir saygı
ile uğurlandı. Onun cenaze
törenine gidenleri ne tören
sırasındaki patlamalar ne gökten indirilebilecek bombalar
korkutmadı. Çünkü insanların
içindeki Ata Terzibaşı’na duydukları vefa borcu ölüm korYıl/Year 18 السنة
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tu. Geçen zaman içinde onun
yazdıklarını okudum, makalelerimde kaynak gösterdim,
hakkında makale yazdım, maalesef ki, kendisi ile görüşemedim. Sovyetler döneminde
Irak’a gitmek, Ata Terzibaşı’nı
görmek benim gibiler için
imkânsızdı. 1990 yılından itibaren Irak’a gidiş geliş kolaylaştı. Her sene yüzlerce Azerbaycanlı Kerbela ziyaretine,
onlarca soydaşımız ise ticaret
ve başka amaçlar için Irak’a giderler. Aslında ben de onlar ile
birlikte gidebilirdim. Ata Terzibaşı ile görüşebilirdim. Ne yazık ki bunu yapmadım.
Milleti ve vatanı için verdiği hizmetlere saygı duyduğum Türkolog Ata Terzibaşı Kerkük’ün
soylu bir ailesinin ferdi olarak
dünyaya gözlerini açmıştır.
Babası Hacı Ömer 14 Kasım
1924’te doğan oğluna, Ataulla
(Azerbaycan’da onun adı Eta
gibi de yazılır) adını verse de
o, Ata Terzibaşı olarak bilinir.

kitap ve makalelerinden bazılarının adını yazdırdı, okumayı
tavsiye etti. Arkadaşlarımızın
bazıları buna itiraz etti. Ata
Terzibaşı’nın kitaplarını bulmanın zor olduğunu, eski alfabe ile yazılanları okuyamayacaklarını söylediler. Vagif Hoca
da sabırla Ata Terzibaşı’nın
eserlerinin mecburi olmadığını, arzu edenlerin okumasını
söyledi. Vagif Hocanın bize
serbest seçim hakkı vermesi
ve o yıllarda Irak Türkmenleri konusunun Azerbaycan’da
gündemde olması bizlerin
bu konuya merakımızı uyandırdı. Resul Rıza’nın, Rüstem
Aliyev’in, Gazenfer Paşayev’in,
Gasım Gasımzade’nin vb.
yazarların Irak Türkmenleri
ile ilgili yazılarını okuduğum
zaman Kerkük’te, Musul’da,
Tuzhurmatı’da, Erbil’de ve
başka bölgelerde yaşayan soydaşlarımız hakkında daha geniş bilgi elde etmek istiyorduk.

İlk eğitimini Kerkük’teki Piryadı
mahalle okulunda almış Ataulla orada Kuran-ı Kerim’i,
Sadi Şirazi’nin “Gülistan” ve
“Bostan”ını, Muhammed Fuzuli Bağdadi’nin eserlerini
okumayı ve hesap yapmayı
öğrenir. Ortaokulu ve liseyi
de doğduğu şehirde bitirir.
Öğrencilik yıllarında baskılara
maruz kalır. Yaşadığı ülkede
ana dilinde eğitim veren okulların olmadığını görür. Oysaki
onun doğumundan 4 sene öncesine kadar bu topraklarda
Osmanlı hâkim idi ve Osmanlı burada Arapça okul, gazete
ve dergilerin yayınlanmasını
yasaklamamıştı. Aksine Arapçanın ve Arap kültürünün gelişmesine yardım etmişti.

Ata Terzibaşı’nın adını ilk kez duyduğum zamandan 47 yıl sonra
o, Allah’ın rahmetine kavuş-

Osmanlı Devleti’nin 400 senelik
hükümranlığından sonra bölünmüş, imparatorluktan geri-
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ye kalan Irak Krallığında Türkler baskılara maruz kalmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra emperyalist güçler petrol ile zengin Musul vilayetinin Türkiye Cumhuriyeti’ne
dâhil olmasına da imkân vermemişlerdir. Vilayetin, Büyük
Britanya’nın kurduğu oyuncak
Irak Krallığına tabii edilmesi
yetmemiş, burada yaşayan
Türklerin Türkiye Cumhuriyeti
ile ilişkileri de engellenmiştir.
Baskılardan bıkan bazı Türkler
yüzyıllar boyunca yaşadıkları
toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Hacı Ömer ise
vatanına bağlı insanlardan idi.
Baskılara rağmen kendi topraklarında yaşadı ve çocuklarını da millî ruh ile büyüttü.
Uluslararası anlaşmalar esasında
Türklerin hukuku tanınsa da,
buna pek uyulmaz. Ata Terzibaşı da milletinin hakkını hukuk çerçevesinde savunmak
için 1946 yılında liseyi bitirince Bağdat Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde okur. Ara sıra şiir
yazmakla da uğraşan Terzibaşı
1950 yılında ünversiteyi bitirir
ve Kerkük’te avukatlık yapmaya başlar.
Avukatlık yaparken tek tek kişilerin hakkını savunmayla bir
yere varamayacağını ve halkının aydınlanması gerektiğini
anlar. Bunun için de basının
gücünden faydalanır. İlk makaleleri Mısır’daki “El-Risale”
isimli Arapça yayımlanan yüksek tirajlı dergide çıkar. Sonralar Ata Terzibaşı’nın imzası
Beyrut, Halep, Bağdat, Kerkük, İstanbul gibi şehirlerde
yayımlanan gazete ve dergilerde de görülür.
Ata Terzibaşı bir ara Kerkük’te
neşredilen “Afak” gazetesinde editörlük yapar. “Kerkük”,
“Afak”, “Beşir” gazetelerindeki
Türklerin kültürü, edebiyatı,
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dili hakkında yazdığı makaleleri ile halkın sevgilisi olur. Onun
halk tarafından sevilmesi,
milletinin hakkını savunması
hükümet yetkilileri tarafından
iyi karşılanmaz. Onu üç aylık
sürgüne gönderirler. Sürgün
hayatı biter bitmez yeniden
Kerkük’e dönerek avukatlık faaliyetlerini devam ettirir.
Ata Terzibaşı avukatlık yaptığı
zaman soydaşlarının Arapça bilmemeleri ve cahillikleri
yüzünden mahkemeleri kaybettiklerini görür. Arapların
çoğu da Türklerin tarihinden,
kültüründen habersiz oldukları için onları vahşi, acımasız
olarak bilirler. Bunun için de
halkının tarihini, kültürünü,
edebiyatını, halk bilimini anlatacak makaleler yazar. Makalelerin altına da “A.T”, “Ataulla Terzibaşı”, “Mecid Türkekul”, “Ömerzade Allahverdi”
vb. imzalar koyar. Onun hem
“El-Turasüş-Şabi” dergisinde
Türkmen kültürü ve folkloru
hakkında Arapça yazdığı makaleler hem de Ziya Gökalp,
Ahmet Ağaoğlu ve Fuat Köprülü gibi sosyologlar hakkında yazdığı eserler bugün hâlâ
okunmaktadır.
Irak Türklerinin medeniyet tarihinde özel yeri olan “Gardaşlıg” dergisinde Türkçe ve
Arapça edebiyat, folklor, dil
hakkında değerli makaleleri
yayımlanan Ata Terzibaşı sıkca bilimsel sempozyumlara
da katılır, dünyanın ünlü Türkologları ile fikir alışverişinde
bulunurdu. Ansiklopedilere
genellikle Türkmenlerin kültürü, edebiyatı, tarihi ile ilgili
makaleleri, maddeleri ona
yazdırmışlardır.
Onun “Yazı dili, konuşma dili” makalesi dilcilik hakkında teorik
bakışları ihtiva eden en değerli
kaynaktır. Bu yazıda Ata TerziKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

başı Türkçenin konuşma diliyle
yazı dili arasındaki farkın diğer
dillerdeki gibi derin olmadığını
ispatlamak için Arap dilleri ile
kıyaslamalar yapmıştır.
Ata Terzibaşı makale ve sunumlarında dilin gelişmesine, orta
yüzyıllarda Türkçeye yüklenmiş Arapça, Farsça ifadelerden temizlenmesine özellikle
dikkat etmiştir. “Irak Türkleri
ve dil özleştirmesi” eserinde
meseleyi geniş bir şekilde analiz etmiş ve dilin temizlenmesi,
geliştirilmesinin sert ve devrim
ile değil yavaş yavaş yapılması
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca
bu temizleme ve yenileşmenin
Türk halkları arasındaki bağlılığa zarar vermemesi gerektiğini
aksine bu bağı daha da yakınlaştırması fikrini ileri sürmüştür.
Bölgenin halk edebiyatının derlenmesinde ve yayımlanmasında büyük hizmetleri olan
Ata Terzibaşı dilin temizlenmesinde ve yenileştirilmesinde halk konuşmasına önem
verilmesini defalarca vurgular.
Sebebini de bugün bir Türk
halkının edebi dilinde kullanmayan eskimiş veya şiveye
dönüşmüş sözlerin başka Türk
halklarının edebi dilinde işlevselliğini koruması olarak açıklamıştır. Ve eğer ki, politikacılar, memurlar, yazarlar, şairler,
gazeteciler bu sözleri sıkça
kullanırlarsa bu sözler de halkın diline kazandırılmış olur.
Ata Terzibaşı, kitapları tekrar tekrar yayınlanan nadir yazarlardandır. Onun “Kerkük Şairleri”
kitabı 1963-2012 yıllarında
on üç kez, “Arzu-Kamber masalı” orijinalinde olduğu gibi
Kerkük, Bağdat, İstanbul ve
Bakü’de beş kez (Hatta Fransızcaya çevrilerek 2000 yılında
Cenevre’de de yayınlanmıştır.), “Kerkük hoyratları ve maYıl/Year 18 السنة
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nileri” üç kez yayımlanmıştır.
Onun kitaplarının yayımlanma coğrafyası da geniştir. Bu
coğrafyaya Kerkük’ün yanı
sıra Bağdat, İstanbul, Ankara,
Bakü, Cenevre vb. şehirler de
dâhildir.
Ömrünü Türkmen edebiyatının,
dilinin, folklorunun ve basın
yayın tarihinin öğrenilmesine
adamış Ata Terzibaşı bir ara
Bağdat’ta günlük “El-Cihad”
gazetesini de yayınlatır.
1964 yılı Mayıs ayında Türk Dil Kurumuna “yardımcı üye”, 1996
yılı Haziran ayında ise “şeref
üyesi” seçilen Ata Terzibaşı’nın
300 kadar makalesi, 30’a yakın
kitabı yayımlanmıştır.
Ata Terzibaşı Azerbaycan’ın milletsever aydınları içinde her
zaman saygı ile anılan bilim
adamıdır. Aydınlarımızın Ata
Terzibaşı’na büyük sevgisinin
sonucudur ki, Azerbaycan
Yazıcılar Birliği Irak-Türkmen
edebiyatının aksakalı Ata
Terzibaşı’nı Birliğin fahri üyesi
seçmiştir.
2001 yılında geçirdiği kaza sonucu
yürüyemeyen bilim adamının
art arda üç ciltlik “Türkmen
Sözlüğü”, üç ciltlik “Türkmen
Keşkülü” eserleri yayımlanır.
Onun son yayımlanan eseri
2015 yılında “Fuzuli Hakkında
Yazılar” kitabıdır.
Ata Terzibaşı’nın ilmi eserleri
Türk halklarının değil, Orta
Doğu’nun en zengin kütüphanelerinin kıymetli servetine eklenmiştir. Türkiye’deki
gerginlik, Karabağ’da başlayan savaşlar Ata Terzibaşı’nın
ölümüne dikkati azaltmıştır.
Zaman geçtikçe Ata Terzibaşı
hakkında daha değerli eserler
yazılacaktır.
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Ata Terzibaşı’nın Türk Diline
Son Armağanı: Kerkük Ağzı
Türkmanca Sözlük
Önder SAATÇİ
Irak Türklerinin yetiştirmiş olduğu
nice müstesna şahsiyetler arasında Ata Terzibaşı’nın apayrı
bir yeri vardır. Terzibaşı, 50’li
yıllardan itibaren hep Irak
Türklerinin (bilhassa Kerkük)
diliyle, edebiyatıyla, folkloruyla meşgul olmuş, basın tarihini
araştırmış ve bu konularda onlarca kitap, yüzlerce makaleye
imza atmıştır. Onun, eşine az
rastlanır ve insanüstü gayretleri Irak Türklüğünün dil, folklor
ve edebiyat verimlerinin birçoğunun gün yüzüne çıkmasını
ve belgelenmesini sağlamıştır.
Irak topraklarında Türk varlığına tahammül edilemeyen bir
çağda, tek başına Irak Türklüğünü araştırmacılığıyla kucak-

layabilmiş olması onun, milletine olan sevgisi ve bağlılığının
bir delilidir. Mahir Nakip’in
onu Tek Kişilik Kerkük Araştırma Enstitüsü1 şeklinde bizlere
tanıtması pek yerindedir.
Ata Terzibaşı’nın eserleri kaynak
niteliğindedir. Kerkük Hoyratları ve Manileri, Kerkük
Şairleri, Erbil Şairleri, Kerkük
Havaları, Kerkük Eskiler Sözü,
Kerkük Matbuat Tarihi, gibi
yayınları Irak Türklerinin dil,
kültür ve folkloruyla ilgilenenler için birer başucu kitabıdır.2
Bütün bunlar Irak Türklerinin
kültür varlıklarının el emeği
göz nuruyla toplandığı ve titiz
incelemelerle kayda geçirildiği
eserlerdir. Bu kaynaklar bugün
Irak Türklerinin millî kütüphanesini teşkil etmektedir. Terzibaşı bu kaynaklara ömrünün
son yıllarında bir yenisini daha
ekledi: Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük.3 Bu yazımızda onun
bize armağan ettiği son eserini
tanıtmaya ve değerlendirmeye çalışacağız.4 Ancak eserin
1
2

3
4
18
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Mahir Nakip, Kerkük’ün Kimliği, Bilgi
Yayınevi, Ankara 2007, s. 346-353.
Ata Terzibaşı’nın dil ve edebiyat çalışmalarıyla ilgili geniş bibliyografya
için bkz. Önder Saatçi, Irak Türkleri Dil
Çalışmaları Bibliyografyası, Diyalektolog, Yaz 2014, S: 8, s. 41-42; İzzettin
Kerkük, Terzibaşı Bibliyografyası, Kardaşlık, S: 23 (Temmuz-Eylül 2004), s.
24-28.
Ata Terzibaşı, Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük (3 cilt), Endülüs Matbaası, Kerkük 2011-2013-2015.
Ata Terzibaşı’nın Kerkük Ağzı Türkman-
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tanıtımına geçmeden önce
Irak Türklerinin söz varlığını
belirlemeye yönelik başlıca
çalışmalara ve bu arada, Ata
Terzibaşı’nın bu çalışmalara
katkılarına dair bazı kısa bilgiler sunmayı uygun görüyoruz.
Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük,
Habib Hürmüzlü’nün Irak
Türkmen Türkçesi Sözlüğü5 ile
birlikte Irak Türkmen ağızlarının ve bilhassa Kerkük ağzının
söz varlığını bir araya getiren
iki önemli sözlükten biridir.
Kerkük ağzının söz varlığını
barından diğer bir sözlük de
Türk Dil Kurumunun, 1952’de
başlattığı söz derleme çalışmalarının sonucunda 1979’da
yayınlamış olduğu Türkiye’de
Halk
Ağzından
Derleme
Sözlüğü’dür. Bu sözlükte, Ata
Terzibaşı’nın Kuruma göndermiş olduğu 1375 fişten 1230’u
madde başı yapılmıştır.6 Bunların dışında Kerkük ağzıyla ilgili
bugüne kadar Türkiye ve Irak
üniversitelerinde yapılmış bazı
yüksek lisans ve doktora tezleca Sözlük’ünün 1. cildinin tanıtımı hakkında bkz. Suphi Saatçi, Terzibaşı’nın
Yeni Hazinesi Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük, Kardaşlık, S: 54 (Nisan-Haziran 2012), s. 34-36.
5 Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü (2. baskı), Fuzuli Matbaası, Kerkük 2013. (Eserin birinci baskısı
2003 yılında Kerkük Vakfı yayınlarından “Kerkük Türkçesi Sözlüğü” başlığıyla yayınlanmıştır. ).
6 Habib Hürmüzlü, Derleme Sözlüğü ve
Kerkük Türkçesi, Kardaşlık, S:2 (Nisan
–Haziran 1999), s. 35.
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ri bulunmaktadır ki bunların da
sözlük veya dizin bölümlerinde
pek çok kelime yer almaktadır.
Bu tezlerden bazıları şunlardır:
Çoban H. Haydar (Uluhan):
Irak Türkmen Ağızları (Yayınlanmamıştır.) Hüseyin Şahbaz
Hassan: Kerkük Ağzı (Yayınlanmamıştır). Demirel Adnan
Rauf: Altunköprü Ağzı ve Özellikleri (Yayınlanmamıştır.), Luqman Nader Ismael: Irak Türkmen Türkçesinin Bayat Ağzı
(Yayınlanmamıştır.) ve Zana
Bilal: Erbil Türkmen Ağzı (Yayınlanmamıştır). Ayrıca, H. Kemal Bayatlı’nın Irak Türkmen
Türkçesi eserinin dizin bölümünde de kayda değer sayıda
bir söz varlığı tespit edilmiştir.7
Bu cümleden olmak üzere, Çoban H. Haydar’ın Irak Türkmen
Ağızlarında Birleşik Kelimeler
makalesi de anılması gereken
bir çalışmadır.8
Yazımıza konu ettiğimiz Kerkük
Ağzı Türkmanca Sözlük üç ciltten oluşmaktadır. Arap harfleriyle basılan sözlüğün üç
cildi de Kerkük’teki Endülüs
Matbaasında basılmıştır. “Elif”
harfiyle başlayan kelimeleri
içeren ilk cilt 2011, “b” ve “p”
harfleriyle başlayan kelimeleri içine alan ikinci cilt 2013; t,
peltek s ()ث, c ve ç harfleriyle
başlayan kelimelerin yer aldığı
üçüncü cilt ise 2015 tarihlidir.
Ciltlerin her birindeki madde
başı sayıları ise şöyledir: 1. cilt:
2238, ikinci cilt: 1639, üçüncü cilt: 1285. Toplam: 5162.
Bu sözlükte yer alan kelimeler
Terzibaşı’nın, yukarıda sözünü
ettiğimiz Derleme Sözlüğü’nün
oluşturulması safhasında Türk
Dil Kurumuna 1952 yılından
itibaren göndermiş olduğu
7
8

H. Kemal Bayatlı, Irak Türkmen Türkçesi, TDK Yayınları, Ankara 1996, s. 113326.
Çoban H. Haydar, “Irak-Türkmen
Ağızlarında Birleşik Kelimeler”, Türk
Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar
1996, S: 1, s. 219-224.
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1375 adet fiş ve daha sonra
kendisinin halk ağzından derlediği söz varlığına dayanmaktadır.9
Terzibaşı birinci cildin başına eklediği “Çevirme Yazı Alfabesi”,
“Bazı Mülahazalar” ve “Kitapta Kullanılan İşaretler” bölümleriyle sözlüğün kullanımını
kolaylaştırmaya
çalışmıştır.
Eserde Arap harfleriyle ve klasik Osmanlı imlasıyla (kısmen
de yerli telaffuzu yansıtacak
biçimde) yazılmış madde başlarının karşısındaki Latin harfli
karşılıklar kitabın başındaki
bu kılavuza göre telaffuz edilecektir. Listede medli elif ()آ
uzun a’ya karşılık gelmektedir,
hırıltılı h (“)خx” harfiyle, kaf
(“)قq” ile, gayın ( )غise yumuşak g karakteriyle gösterilmiştir. Bu işaretlemeler günümüz
Türkiye türkolojisinde kullanılmamakla beraber yazarın,
kelimelerin Kerkük ağzındaki
telaffuzlarını göstermede ne
ölçüde titiz davrandığının bir
göstergesidir. Zaten, titizlik
Ata Terzibaşı’nın hem hayatında hem de çalışmalarında en
önemli meziyetidir. Terzibaşı,
telaffuzda gösterdiği hassasiyeti “Bazı Mülahazalar” bölümündeki izahlarla da pekiştirmiş; Kerkük ağzındaki bir
başka telaffuz inceliğini de bu
bölümde anlatmıştır. Terzibaşı
Kerkük ağzında “v” sesini içeren kelimelerin “İngilizcedeki
w gibi” söylendiğini belirtmiştir10 ki biz bu sesi dil çalışmalarında çift dudak v’si terimiyle
karşılamaktayız. Terzibaşı’nın
“Bazı Mülahazalar” bölümünde üzerinde durduğu bir başka husus da Kerkük ağzında
sonu ḫ ( )خile biten kelimelerin telaffuzu meselesidir. O,
bu gibi kelimelerin sonundaki
ḫ ( )خsesinin bazen gayın ()غ
şeklinde de telaffuz edildiği9 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 3.
10 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 7.
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ni (aġartmaḫ /ġ, altmışlıḫ/ġ,
çabalamaḫ/ġ, …) Bu yüzden
sözlükte böylesi kelimelerin
her iki şekilde de gösterildiğini
bildirir.
Yazar sözlüğünü hazırlama amacını da şu sözlerle anlatıyor:
Millî varlığımızın ana unsurunu oluşturan dilimizin kelime
kümesini saptayarak belirgin
kılmayı ve korumayı amaç
edinerek Türkçenin çeşitli şive
ve lehçeleri üzerinde çalışan
araştırmacıların
hizmetine
sunmayı düşünerek bu sözlüğü hazırladım.11 Bu satırlardan
anlaşıldığı üzere, Terzibaşı kelime derlemeciliğini her şeyden
önce millî kaygılarla gerçekleştirmiştir. O, bu gibi çalışmalarla
Türkoloji alanında çalışanların
dikkatini Kerkük ağzına yöneltmeyi de amaçlamıştır.
Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük,
yazarının belirttiğine göre diğer sözlüklerden farklı olup ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. Mesela, Ahmet Ağa’ya
11 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 5.
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anlat deyimi açıklanırken yalnızca anlamı verilmemiş, deyimin oluşum hikâyesinden de
söz edilmiştir.12 Yahut, Ermeni
de’vesi maddesi açıklanırken,
yazar özetle de olsa, 1924 yılında, Kerkük’te Irak Türklerine
karşı gerçekleştirilen bir katliamdan söz ederek söz konusu
adlandırmanın nereden geldiğini anlatmıştır.13
Sözlükte yazarın ifadesine göre
pek çok eski ve yeni yaygın
kelimeler, bazı terimler, mecazlar, ses taklidi ve çocuk
dilindeki kelimeler, özel adların değişik söylenişleri ve
bazı tarihî, coğrafi adlar madde başı hâlinde yer almıştır.14
Ata Terzibaşı, sözlüğüne aldığı
maddelerin tanıklandırılmasında da Kerkük ağzından seçtiği pek çok hoyrat, mani, türkü, deyim, vecize, tekerleme,
tapmaca (bilmece), atasözleri,
dua, beddua vb.nden faydalanmıştır. Terzibaşı’nın kullan12 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 122-123.
13 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 129.
14 Ata Terzibaşı, a.g.e., (1. cilt), s. 3-4.
20
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dığı tanıklar Irak Türklerinin
ve bilhassa Kerkük yöresinin
halk edebiyatı verimlerinin
çeşitliliğini ve zenginliğini de
belgelendirir. Yazarın bütün bu
kaynaklara ulaşmış ve içlerinden en ilgi çekicilerini seçmiş
olması da onun Kerkük ağzına
ve yöredeki anonim halk edebiyatına hâkimiyetini gösterir.
Sözlüğün madde başlarının
Latin harfleriyle düzenlenmemiş olması ve genel sözlüklerde alt madde olacak sözlerin
burada madde başı yapılması
sözlüğün teknik aksaklıklarıdır. Ancak, bunlar sözlüğün
kullanışlılığını sınırlasa da
sözlükçülük çalışmalarındaki
önemini azaltmaz. Çünkü bu
sözlükte geçen birçok tanığın
başka kaynaklarda bulunamayışı ve aynı anda hem dil hem
de halk edebiyatı sahasında
çalışanlara bolca malzeme
vermesi eserin birçok ihtiyaca
cevap verdiğinin göstergesidir.
Hele hele eserde, bazı kelimelerin cümlede kazanmış olduğu pek çok yan anlamının da
sunulmuş olması ve tanıklarla
belgelendirilmesi anlam bilimi
çalışmalarında çok değerli verilerdir. Bu bağlamda; almak
22, açmak 20, ağır 14, ayak
10, üz (yüz) ve açılmak 9 anlamla sözlükte kaydedilmiştir.
Bütün bu veriler ele aldığımız
sözlüğün zenginliğine işarettir.
Ata Tezribaşı’nın sözlüğünü değerli kılan bir başka özellik
de Kerkük ağzına mahsus
birçok mahallî kelimeye yer
vermesidir. Bunlardan birkaçı şunlardır: anaşta (kahvaltı
etmemiş olan), ataşa (uçuk),
adaḫlamaḫ
(nişanlamak),
adaḫlı (nişanlı), aġarı (yukarı), edebḫana (tuvalet), bala
(yavru), buçı (kesilmiş saç),
börk (bir tür başlık), boza (bir
tür eşek), tepedür (şişe ağzına
geçirilen mantar), tetti (çocuk
adımı), tiliş (bir parça kumaş)
vb. Bu tür kelimelerin bilhassa
Yıl/Year 18 السنة
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etimoloji (köken bilimi) bakımından incelenmesi Kerkük
ağzının dilcilik açısından daha
iyi aydınlatılmasını sağlayacaktır.
Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük üç
cilt hâlinde hazırlanmış olmasına rağmen tamamlanmamış
bir eserdir. Hatta, eserin 3.
cildi dahi yarım kalmıştır. Terzibaşı üçüncü cildin sonunda
sağlık durumunun elverişsizliğini beyan ederek sözlük kullanıcılarından özür dilemiş ve
şu Kerkük mânisiyle eser üzerindeki çalışmalarını, 18 Haziran 2015 (1 Ramazan 1336 H.)
tarihinde ister istemez sonlandırmıştır. Sözlüğün sonundaki
mâni şöyledir:
Dert meni aldı nėynim
Yataġa saldı nėynim
Çoḫ niyetler tutmıştım
Gėvlimde ḳaldı nėynim
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi,
bugüne kadar bu uğurda
epeyce çalışma yapılmasına
rağmen henüz bu yörenin kelime hazinesi layıkıyla, tek ve
büyük bir sözlükte toplanabilmiş değildir. Ata Terzibaşı’nın
bu eseri önemli bir kilometre
taşıdır. Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük vasıtasıyla onun bize
bırakmış olduğu söz varlığı diğer eserlerdeki söz varlığıyla
birleştirilip daha başka tarama
ve derlemelerle de zenginleştirilerek Kerkük ağzının büyük
bir sözlüğünün yapılması bundan sonraki araştırmacılar için
başlıca hedef olmalıdır.
İşaretler:
غ: ġ (art damak g sesi)
ث: peltek s
ق: ḳ (art damak k sesi)
خ: ḫ (hırıltılı h)
آ: medli elif (uzun a sesi)
ė: kapalı e (e-i arası ses)
w: çift dudak v’si
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Çok Büyük Kaybımız
Ata Terzibaşı
Necat KEVSEROĞLU
Irak Türkmenleri her yüz yılda bir ulu
çınar yetiştirir, büyüyen dal budakları çevrede yayılır ve geniş bir
alanı kaplar. Yetişen ulu çınar altında, uzun yıllar boyu gölgesinde
çok kişiler kültürel, siyasal, sosyal
konularda olan fikirlerini konuşup
onun gölgesi altında yetişirler.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda
Kerkük’te bir ulu çınar sayılan
Ata Terzibaşı kültür kaynağı
şahsiyet yetişmiştir. O Türkmen
toplumuna Tanrı vergisi şans
ve cömert bir Atâ idi, hiç bir şekilde tesadüfi yani rastlantısal
değildir ki babası Terzibaşı Hacı
Ömer Efendi, Kerkük’ün en eski
mahallelerinden biri olan Piryadi Mahallesinin Terzibaşı sokağında dünyaya gelen 14 Kasım
1924 tarihinde doğduğu oğluna
Ata adını vermesi, o Allah tarafından Türkmenlere verilen bir
ihsandır ve bağışlamadır.
Çok yönlü kültür, edebiyat, tarih,
sanat, dil ve folklor alanlarında
bir kültür kaynağı Ata için yazılan bu başsağlığı mesajında Hocamın yalnız Avukatlık yönünü
okuyuculara açıklamak istedim.
İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Kerkük’te
tamamladı. 1945-1946 ders yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk
Fakültesine girdi, 1950 yılında
mezun oldu, 29.10.1950 tarihli
2063 numaralı Bağdat Avukatlar Sendikasından çıkan, kimliği
ve itimatnamesini aldıktan sonra Kerkük’te serbest olarak Avukatlık yapmaya başladı.
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Uzun yıllar Kerkük’te Avukatlık
mesleğini icra etti ve bu görevinde, üstün başarılar sağladı.
Titiz bir mizaca sahip olan Terzibaşı, bu karakterini mesleğinde,
eserlerinde, tüm çalışmalarında, hayat boyu yansıtarak hiçbir
maddi menfaat gözetmemiş,
para kazanmamıştı. Hukuk alanında bilge uzman sayılan Terzibaşı, ekmeğini bu meslekten
kazanmıştır.
Kan davalarına karışmaktan kaçınmış, bu meslekte kandırmacılığa gidecek yollarda bir adım
bile atmamıştır. Doğruları ve
gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan ve benimseyen
Terzibaşı’nın realist yaklaşımını
avukatlık mesleğinde ve eserlerinde göstermiştir.
Aldığı davaları da kanuna bağlı ve
kanunların izinde yürüttüğü
için, diğerlerine yol gösterici,
danışman, Kerkük’te Avukatlar
arasında sembol ve bilgi kaynağı
bir avukat, kanun adamı olarak
hakimlerin, savcıların, avukatların ve Kerkük Adliye Dairesinin
tüm mensup olanlarının saygısını kazanmıştır. 1955’lerden son
yıllara kadar, Kerkük Avukatlar
Sendikasının Başkanlığını yapmıştır.
Günümüzde de, Kerkük’te Türkmen
Avukatlar örgütünün onur başkanlığı, avukatların ortak görüşü ile Ata Terzibaşı’ya layık görülmüş, onurluk plaketi evinde
kendisine sunulmuştur.
Yıl/Year 18 السنة
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Ata Terzibaşı’nın avukatlık yazıhanesi, Kerkük’ün Millet Bahçesinden alınmış bir büro idi.
Bu yazıhane Cuma günleri bir kültür merkezi halini alırdı. Hoca,
o gün avukatlıkla ilgili hiç bir
kimseyi kabul etmez ve avukatlıkla ilgilenmezdi. Cuma günleri
sabah saatlerinden itibaren,
Kerkük’ün önde gelen şair, yazar ve edebiyat sever birçok
kültür adamı o yazıhanede toplanır, çeşitli edebiyat konularında sohbet edilirdi. 1975’lerden
sonra yazıhane belediye tarafından yıktırılınca, o tarihten ölümüne kadar Terzibaşı, ziyaretçi
dostlarını kendi evinde kabul
etmeye başladı. Böylece ilmi ve
edebi sohbetleri, kapısı herkese
açık olan kendi evinde ölüm gününe değin devam etti.
Türkmen toplumu, içinde olduğumuz 100 yılda yetiştirdiği ulu çınar Ata Terzibaşı 31 Mart 2016
tarihinde hakka kavuştu.
Bugün Türkmen toplumu bu acı
kayıpla zengin bir Türkmen
milli kültür kaynağını kaybetti.
Acımız çok büyüktür, Türkmen
toplumuna ve Terzibaşı ailesine
sabır ve başsağlığı dilerim. Türkmen aydınlarının üzerine büyük
bir milli görev düşmektedir.
Terzibaşı’nın yerini boş bırakmamak, çalışmalarını devam ettirmek üzerinize düşen bir milli
ödevdir. Büyük bilgemize Allahtan mağfiret dilerim, mekânı
cennet olsun.
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Cesur ve Yürekli Bir İnsan
Ata Terzibaşı
Kemal BEYATLI
Cesaret, zalimin önünde beden titremeden dil sürçmeden idealin doğruluğuna inanarak sözü
söylemektir. Cesaret adına Ata
Terzibaşı’nın pek çok zamanlarda sergilemiş olduğu cesur
duruşları yakın arkadaşları ve
dava dostları hep dile getirmişlerdir. Ancak bendeniz Ata
Terzibaşı’da gördüğüm ve birebir yaşadığım bir olayı gençlik
dönemimde bir Türkmen’in
“yerine göre” değil “her yerde”
nasıl dik durmayı ve erkekçesine davranmayı göstermiştir.
Yıl 1976 Kerkük Türk Kültür Merkezi 2. mezuniyetini veriyordu.
Bendeniz de bu 2. mezunlar
arasındaydım. Kerkük Türk Kültür Merkezinin müdürü değerli
hocamız Hadi Güzel, Türkçe
öğretmeni hocam Gülçin Atamer ve Hilmi Akgöl. 2. grubun
mezuniyetini bir tören şeklinde yapılmasını merkez yönetimi olarak karar vermişlerdi.
Sıradan bir tören değil; hem
mezun olan öğrencilere bir
güzel anı bırakmak, hem ünlü
Türkmen şairi Fuzuli’yi de yâd
etmek söz konusu olmuştu.
Mezuniyet töreni programını hazırlayan Gülçin Atamer hanımefendi. Bizler de 20 mezun
olan öğrenciler (mezunlar arasında 17 yaşında en küçükleri
bendim) her birimiz Fuzuli’nin
bir gazelini ezberleyerek sahneye çıkacaktık.
22
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Program Gülçin Atamer’in açılış
konuşması ile başladı. Hadi
Güzel de merkez müdürü olarak bir konuşma yaptı.
Protokolde1 Kerkük vali yardımcısı,
Kerkük il milli eğitim müdürü,
belediye başkanı ve pek çok
müdür vardı. Ayrıca Kerkük’ün
ünlü Türkmen şahsiyetleri de
davetliler arasındaydı: Ata Terzibaşı, Mehmet İzzet Hattat,
Ahmet Fikri, Hasan Görem,
Nasih Bezirgân ve daha niceleri davetliler arasındaydı. Bu
arada Kerkük Türk Kültür Merkezinin bahçesinde emniyet
görevlileri cirit atıyordu. Merkez adeta abluka altına alınmıştı. Malum dönem Sosyalist
Arap Baas Partisinin cav çavlı
günleriydi. 1975 te Kerkük’ün
Araplaştırma dönemine giren
süreç devam ediyordu. Baas
yönetimi var gücüyle Türkmen
kimliğini yok etmeye çalıştığı
bir dönem yani.
Gülçin Atamer iki yıllık Türkçe kursunu kısaca anlatacaktı. Arkasından Fuzuli’nin hayatından
kesitler verdiği ve okuduğu her
paragrafın sonunda mezunlardan biri Irak Türkmenlerinin
1

40 yıl sonra böyle bir yazı yazacağımı
bilseydim, detaylı not tutardım. Katılımcıların isimlerini tek tek kayıt altına
alırdım. Fotoğraf alıp saklardım. Şimdi
bu yazı sadece belleğimde yer eden
konuyu aktardığım için katılımcılardan
hatırladıklarımın isimlerini verebiliyorum. Bu arada benim diplomamı rahmetli Ahmet Fikri vermişti.
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yerel milli kıyafetlerini giymiş
sahneye çıkarak Fuzuli’den ezbere bir gazel okuyacaktık.
Hazırlıklar tamamlandı. Tören saati geldi. Misafirler yerlerini
aldı. Program başladı.
Gülçin Atamer açılış konuşmasını
yaptı, Hadi Güzel de konuşmasını tamamladı ve Gülçin
Atamer Fuzuli’den bahsetmeye başladı. Fuzuli’nin her kasidesinden sonra mezun olan
bir genç Türkmen kıyafetiyle
sahneye çıkıp bir gazeli okudu.
Okuduktan sonra sahnenin
bir köşesinde yerde bağdaş
kurarak oturdu. En son kişi
de Orhan Biravcı Fuzuli’nin Su
Kasidesini ezbere okudu. Çok
da beğeni topladı. Bana da
Fuzuli’nin yedi kıtadan oluşan
ilk beyti:
Penbe-yi dağ-ı cünun içre nihandır
bedenim
Diri oldukça libasım budur ölsem
kefenim
Ve son parçası ise:
Edemem terk Fuzûlî seri-i kûyın
yarin
Vetenimdir vetenimdir vetenimdir
vetenim
Biten şiiri düşmüştü.
Yaklaşık bir saat tiyatrolu bir gösteri sonunda sıra diplomaların
dağıtımına geldi. Gülçin Atamer hanımefendi ani olarak
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her öğrenciye mezuniyet belgesini bir Türkmen şahsiyeti
tarafından verilmesini önerdi
ve hüsnü kabul gördü. İki yıllık
kursta birinciliği kazanan Orhan Biravcı olmuştu. Belgesini
de Hasan Görem’in vermesi istendi. Hasan Görem, Türkmen
şairleri arasında tanınan ve
usta bir şair ve görme engelli
olmasına rağmen ayağa kalktı
ve o güzelim İstanbul Türkçesiyle önce Fuzuli’den bahsetti
ve sonra “böyle değerli gençlere mezuniyet belgesini vermek
benim ne haddime” diyerek
bizleri yani mezun olan Türkmen gençlerini överek yüceltti.
Sırasıyla mezun olan her öğrenci-

ye bir Türkmen şahsiyeti diplomasını takdim etti. Türkmen
şahsiyetleri mezun diplomasını takdim ederken öğrenciye
başarı ve övgü cümleleri söylemeyi de ihmal etmiyordu.
Diploma takdimi Ata Terzibaşı’ya
geldiğinde, o vakur yürüyüşüyle sahneye kadar geldi ve
parşömen şeklinde hazırlanan
diplomayı eline alıp mezun
olan öğrenciye uzatırken yüzünü salonda oturanlara çevirerek, daha doğrusu Baas
temsilcilerinin yüzüne haykırırcasına “Ne Mutlu Türküm
Diyene” vecizesini söyledi ve
yerine geçti.

Baas Partisinin Türkmenlere karşı
baskısı zirvedeyken, salonda Baas Partisinin yetkilileri
ve temsilcileri varken hiç tereddüt etmeden cesurca “Ne
Mutlu Türküm Diyene” yi söylemek her baba yiğidin harcı
değildi.
Bugünlerde Türkiye’de bile cesaret edip söylemekten kaçınanları ve korkanları görürken,
Türkmenler zulmün ve baskıların en ağır dönemlerinde bile
Türk milletine bağlılığını hiç tereddüt etmeden haykırdığını
en güzel şeklide Ata Terzibaşı
vermişti. Ruhun şad olsun Ata
ağabey.

ATA TERZİBAŞI’NI ANMA DUASI
Allah’ım
Bindokuzyüz Yirmidört senesinin can vaktinde
Türkmeneli vatanı Kerkük’te dünyaya gelen
Mahalle Mektebi’nin has rahle-i tedrisinde
Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyanı okuyup hatmeden
Bindokuzyüz Elli’de “Bağdat Hukuk”u bitiren
“Türkmenlerin Ulu Çınarı” olarak sevilen
Ömrünü edebiyata ve kültüre vakfeden
Türkmenlerin yetişmesine gönlünü hasreden
Alim ve Türkolog Ata Terzibaşı kulunun
Kabrini nur makamını cennet eyle Ya Rabbi
Allah’ım
“Arapçası” tam, Farsça, İngilizce’ye aşina
Allah’ım
Sevdalı memleketinin toprağına,taşına
Beyrut’ta, “El Edip” Kahire’de “El Risale”de
İlimle, irfanla geldi doksaniki yaşına
“İstanbul’da “Türk Yurdu”nda, Halep’de “El Hadis”de “İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn”a
Kerkük”ün “Afak”ında, Ankara’nın “Türk Dili”nde
“Amin” deyin, ruhuna okunan “Fatiha”sına
Yazılarını neşretmek var oldu kaderinde
Talip olun, Yüce yaradanın Hak Rızasına
Türkmen halkının yanında oldu her seferinde
Alim ve Türkolog Ata Terzibaşı kulunun
Alim ve Türkolog Ata Terzibaşı kulunun
Kabrini nur makamını cennet eyle Ya Rabbi!
Hoca Ahmet YÜTER / 10.05.2016
Kabrini nur makamını cennet eyle Ya Rabbi!
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Türkmen Dağarcığı

Türkmeneli’nde Batan Güneş
Ata Terzibaşı
(14 Kasım 1924-31 Mart 2016)
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Takvimler 2016 yılının 31 Mart tarihini gösterirken, Türkmenlerin
ulu çınarı Ata Terzibaşı, 92 yıllık
hayatını geride bırakarak hakkın rahmetine kavuşmuş oldu.
Perşembe günü akşam saat
21.00 sularında ruhunu teslim
eden Terzibaşı, 1 Nisan Cuma
sabahı saat 9.00’da Kerkük’ün
Musalla Türbeliği’ndeki aile
mezarlığında toprağa verildi.
Hayatı
Kerkük’ün Piryadı mahallesinde
14 Kasım 1924 tarihinde doğan Ata Terzibaşı, önceleri
mahalle mektebine verildi,
burada Kur’an-ı Kerimi hatmetti. İlköğrenimini 6 sınıflı Türk
mektebinde tamamladı. Arapça eğitim yapan liseyi bitirdi.

Bağdat Hukuk Fakültesi’nden
1950 senesinde mezun oldu.
Kerkük’e dönüp avukatlığa
başladı. Bir kültür adamı olan
Ata Terzibaşı’nın yazıları, 1945
yılından itibaren Beyrut’ta
çıkan “El Edip”, Kahire’de “ElRisale”, Halep’te El Hadis,
İstanbul’da neşredilen “Türk
Yurdu” ve Ankara’da çıkan Türk
Dili’nde yayınlandı. Kerkük’te
neşredilen “Kerkük” ve “Afak”
gazetelerinde yazıları çıktı.
Arapça yayınlanan haftalık
“Elsakafa el hadise” ve Türkçe
yayınlanan “Beşir” adlı gazeteleri neşretti. 22 Mart 1959
tarihinde tevkif edilince Hille
şehrine sürgün edildi, serbest
bırakıldıktan sonra kültür faaliyetlerine devam etti. Irak Türkmenleri arasında dil, edebiyat
ve folklor araştırmaları yaptı.
Ömrünün sonuna kadar Kerkük’te
yaşayan Terzibaşı, son nefesine kadar kalemi elinden
bırakmadı. Kendisi aynı zamanda hukukçu olduğu için,
yazılarını her zaman hukuki
sınırlar içinde kalarak kaleme
alırdı. Irak’ta Türkmenlere ve
Türkçeye her zaman baskı yapılmasına karşı Terzibaşı Türkçe yazılarını sürdürdü. Hukuki
açıdan açık vermeden Türkçe
yazılarına devam etti. Susmayan, sürekli yazan cesur bir
kalem sahibi idi. Bu yönüyle
Terzibaşı Türkmenlerin tarihinde gerçek bir münevver
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olarak görevini yaptı. Böylece Türkmeneli coğrafyasının
en büyük kültür elçisi ve saygın bir şahsiyeti kabul edildi.
Kültür Çalışmaları
Terzibaşı, bir asra yakın ömrünün
tamamını Türkmenlerin edebiyat, halkiyat, dil, basın gibi kültür tarihini araştırmaya hasretti. Türkmen toplumunun
dilini, kültürünü, edebiyatını,
basın tarihini ve folklorunu bütün yönüyle ele aldı. O henüz
Bağdat’ta Hukuk Fakültesi’nde
öğrenci iken Kerkük üzerine
makaleler yazmaya başlamıştı.
Arap dünyasında çıkan dergi
ve gazetelerde Türk dünyası
ve Kerkük’ün sorunları üzerine yazılar kaleme aldı. Genç
bir avukat olarak Kerkük’te
işe başlarken, bir yandan da
Kerkük gazetesinde edebiyat
ve folklor konularındaki yazılarıyla dikkat çekti. Henüz 29
yaşında iken ilk Türkçe eseri
olan Şarkı ve Türküler (Bağdat,
1953) kitabı yayımlandı.
İlk önemli eseri olan Kerkük Hoyratları ve Manileri adlı 3 ciltlik
kitabı 1955-1957 arasında yayımlanınca, Terzibaşı bir kültür
araştırmacısı olarak büyük takdir topladı. Bu eserin üç cildinin
bir arada yeni harflerle basımı
(İstanbul, 1975) da gerçekleşti. Ayrıca bu eserin Bakü’de
Kiril alfabesiyle “Kerkük Bayatıları” adı altında basımı da

Nisan-Haziran/April-June 2016  حزيران- نيسان

KERKÜK VAKFI

yapıldı. Irak Türkmenlerinin en
çok ilgi çeken folklor ürünlerini kapsayan bu eser kendisine
Irak’tan başka Türkiye’de, İran
ve Azerbaycan’da da büyük
şöhret kazandırdı.
Daha sonra Kerkük Havaları (Kerkük, 1961) ve Kerkük Eskiler Sözü (Bağdat, 1962) adlı
eserlerini bastırdı. Kerkük
Havaları’nın ikinci baskısı (İstanbul, 1980) yeni harflerle
yapıldı. Bu kitabın üçüncü baskısı 2 cilt halinde eski harflerle
tekrar basıldı (Kerkük, 1991).
Bu baskı sırasında eski devrik
dikta rejimi döneminde sansürden geçmeyen bölümler
ek bir cilt olarak tekrar basıldı
(Kerkük, 2007) ve böylece eser
3 cilt olarak tamamlandı.
Terzibaşı, başyapıtı olan ve Irak
Türkmenlerinin kültür tarihine
ışık tutan Kerkük Şairleri adlı
eserinin ilk cildi (Bağdat, 1963)
ile büyük bir çalışmaya başladı. Uzun yıllarını verdiği bu külliyatın son 13. cildi ise 2002’de
tamamlandı. Bu dev eserin 2.
baskısı 2012 yılında Türkiye’de
yeni harflerle yayımlandı.
Bu arada ilk uzun halk hikâyesi olan
Arzu-Kamber Matalı (Masalı)
başlıklı derlemesini önce eski
harflerle (Bağdat, 1964), daha
sonra Tahran’da (1967) ve yeni
harflerle İstanbul’da (1971)
yayımladı. Bu çalışmanın değişik baskıları Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de Arzı-Qamber
Kerkük Xalq Destanı” başlığı
altında neşredildi. Bu derleme çalışması “Türkmen Milli
Destanlarımızdan Arzı-Kamber
Matalı” başlığı ile hem eski,
hem de yeni harflerle Erbil’de
(1999) yayımlandı.
Arzı-Kamber Matalı ayrıca Sümer
Merdan tarafından Fransızca’ya
çevrildi. Halk şairi Şemsettin Türkmenoğlu ise bu halk hikâyesini
nazma çekerek yayımladı.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Prof. Dr. Sadettin Buluç Bağdat’ta
görevli olduğu sırada (19751977) bu hikâyenin Mendeli
varyantını bularak yayımlamıştır. Yine Buluç tarafından
Terzibaşı’nın metni esas alınarak “Kerkük Ağzına Göre Arzu
ile Kanber Masalı” transkripsiyonlu olarak yayımlandı.
Ata Terzibaşı 2000 yılından sonra ara vermeden kitaplarını
yayımlamağa devam etti. Bu
verimli dönemde aşağıda sıraladığımız birbirinden değerli
eserleri neşretti:
2 ciltlik Kerkük Matbuat Tarihi
(Kerkük, 2001/2. baskı İstanbul,
3 ciltten oluşan Erbil Şairleri (Kerkük, 2004-2006/2. baskı İstanbul, 2007)
Kerkük’te İmaret ve Tesislerin
Manzum Tarihleri (Kerkük,
2005)
Fuzûlî’nin İcmali Aşk Kitabının Tercümesi (Kerkük, 2006)
3 ciltten oluşan Sergüzeşt-i Saadet
(Kerkük, 2007)
2 cilt olan Türkman Keşkülü (Kerkük, 2007-2010)
Kerküklü Şeyh Rıza ve Türkçe Şiirleri (3 cilt, Kerkük, 2006)
Kerküklü Kabil (Kerkük, 2007)
Kerküklü Faiz (4 cilt, Kerkük, 2008)
Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük (3
cilt, Kerkük, 2011-2015)
Ata Terzibaşı’nın dedesi Abdüllatif
Efendi’nin ise Sergüzeşt-i Saadet (Bir Hac Seyahatnamesi)
ve Tuhfe-i Askeriye gibi kitapları yayınlanmıştır. Dedesinin
Hac Seyahati Hatıralarını da,
yukarıda zikrettiğimiz gibi 3 cilt
olarak kendisi neşretti (Kerkük, 2007).
Terzibaşı Türkmenlerin musiki
alanındaki zenginliğin tanınması için de büyük çabalar
harcamıştır. 1961 yılında açılan Bağdat Radyosunun Türkmence Bölümü için Türkmen
sanatçılarının ses kayıtlarının
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Durup dinlenmeden çalışan ve hayatının tamamını mensup olduğu toplumun kültür tarihini
araştırmaya adayan Terzibaşı,
nadir yetişen bir şahsiyet idi.
Türkoloji alanında değerli çalışmalara imza atmış ve birçok
bildirisi ve makalesi ile Türk
kültür dünyasına önemli hizmetlerde bulunmuştur.

yaptırılması ve radyoda yayımlanması yolunda büyük
hizmetler yapmıştır. Özellikle
klasik ağızla okuyan büyük ses
sanatkârlarını seslerini radyoya
taşıtan Terzibaşı, Türkmen musikisinin dev isimlerinin unutulmasını engellemiştir. Bu sanatçılar arasında Osman Teplebaş,
Mustafa Kalayı, Reşit Küle Rıza
ve İzzettin Nimet başta gelir.
Türkmen musikisinin yurt dışında
ve özellikle Türkiye’de tanınması için Terzibaşı, olağan üstü
gayret ve çaba harcamıştır.
1950’lı yıllarda Kerkük’ün usta
ses sanatçısı Abdülvahit Küzecioğlu ile birlikte Türkiye’ye
yaptığı seyahatlerde, Ankara
ve İstanbul radyoevlerini ziyaret etmiş ve Küzecioğlu’nun
sesini TRT arşivlerine kazandırmıştır. Türkiye radyolarında
Kerkük hoyrat ve türkülerinden oluşan otuza yakın parçanın repertuara kaydedilmesinde Terzibaşının rolü büyüktür.

Değerli bir bilgin olan Terzibaşı, klasik edebiyat alanında
ender rastlanan bir çalışma
performansını
göstermiştir.
Türkçe’nin yanında Arapçaya
da mükemmel biçimde vakıftı. Ayrıca Farsça, Kürtçe ve
İngilizceye de aşina olduğu
biliniyor. Bu bakımdan divan
şiiri konusunda engin ve zengin bir dağarcığa sahipti. Bu
sayede ortaya koyduğu Kerkük
Şairleri külliyatı, Irak Türklüğünün kimliği mahiyetindedir. Bu
önemli külliyatın yanı sıra Şeyh
Rıza, Kerküklü Faiz ve Kerküklü
Kabil adlı biyografik eserleri,
şairlerinin hayatı ve şiirlerinin
tahlilleri bakımından türünün
en başarılı örnekleri kabul edilmektedir. Bu çalışmalarda gösterdiği titizlik ve bu konularda
vardığı derinlik, Terzibaşı’nın
olağanüstü başarısını belgeleyen hususlardır.
Türk folklor araştırmalarına yaptığı katkı ise, her türlü takdirin
üstündedir. Özellikle Irak Türkmenlerinin halkiyatı konusundaki çalışmaları, bu sahada
ortaya konulan ilk örneklerdir.
Kerkük hoyrat ve manileri,

atasözleri, türküler ve son yıllarda 3 cildini yayımlayabildiği
ve maalesef tamamlayamadığı Kerkük ağzının sözlüğü, en
büyük hizmetlerinden sayılır.
Son çalışması olan Kerkük ağzı
sözlüğünde ele aldığı metot,
her madde için verdiği deyimler, dörtlüler ve benzer örnekler eserine büyük bir zenginlik
katmıştır. Yıllarca Türk Dil Kurumunca hazırlanan Derleme
Sözlüğüne yüzlerce mahalli
sözcük kazandıran Terzibaşı,
bu çalışmanın zenginleşmesine Irak Türkmenleri adına katkı sağlamıştır.
Keskin bir zekâya sahip olan Terzibaşı, seziş gücü ve engin kültürü ile ele aldığı konuları büyük
bir ciddiyet içinde yorumlardı.
Ciddiyet ve vakar sahibi olan
Ata Terzibaşı, fikir ve inançlarında da her zaman sebat
eden idealist bir şahsiyetti.
Ömrünü Türkmen halkının kültürel dünyasına adamış olan Terzibaşı, Türkmeneli’nin ve Irak
Türklüğünün belleği idi. O coğrafyada varlığını ve ideallerini
yıpratmadan mücadele eden
ve her zaman saygın bir duruş
sergileyen Terzibaşı, Irak’taki
dikta rejiminin bütün katılığına
rağmen kalemini elinden bırakmadı ve ülkede Türkçenin en
cesur ve en yürekli sesi oldu.
O Türkmen toplumunu ve geleceğini gerçekten aydınlatan
parlak bir güneş ve aydınlık
bir ufuktu… Onun fani dünyadan ebediyete intikal edişi,
Türkmeneli’nde batan bir güneş gibi dünyamızı karartmışsa
da, onun yaktığı çırağ, daha
uzun yıllar dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir. Hiç
şüphesiz onun feyizli çalışmaları ve kültürünün bereketi
Türkmen aydınlarını ve yazarlarını gelecekte de besleyecektir.
Mekânı cennet ve ruhu şad olsun…
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Terzibaşı Yaşamını Yitirdi
Güngör YAVUZASLAN
Irak Türkmen edebiyatının önde
gelen ismi Ata Terzibaşı
Kerkük’te 92 yaşında hayatını kaybetti. Terzibaşı 1 Nisan
2016 Cuma günü Kerkük’te
toprağa verildi.
Ata Terzibaşı Kimdir?
1924 senesinde Kerkük’te doğdu. Mahalle mektebine verildi, burada Kur’an-ı Kerimi hatmetti. İlköğrenimini
6 sınıflı Türk mektebinde
tamamladı. Arapça eğitim
yapan liseyi bitirdi. Bağdat
Hukuk Fakültesi’nden 1950
senesinde mezun oldu.
Kerkük’e dönüp avukatlığa başladı. Bir kültür adamı olan Ata Terzibaşı’nın
yazıları,
1945
yılından
itibaren Beyrut’ta çıkan
“El Edip”, Kahire’de “ElRisale”, Halep’te El Hadis,
İstanbul’da neşredilen “Türk
Yurdu” ve Ankara’da çıkan
Türk Dili’nde yayınlandı.
Kerkük’te neşredilen Kerkük
ve “Afak” gazetelerinde yazıları çıktı. Arapça yayınlanan
haftalık “Elsakaf el-Hadise”
ve Türkçe yayınlanan “Beşir”
adlı gazetelerin sahibi idi. 22
Mart 1959 tarihinde tevkif
edilince Hille şehrine sürgün
edildi, serbest bırakıldıktan
sonra kültür faaliyetlerine
devam etti.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Irak Türkmenleri arasında dil, edebiyat
ve folklor araştırmaları yaptı.
Ata Terzibaşı’nın kaleme aldığı Kerkük Hoyratları ve
Manileri (3 cilt)
adlı eseri sahasında önemli eserler
arasında yer almaktadır. Birinci
cildinde, “Hoyrat
lafzının aslı, hoyrat ve manilerin
edebi mefhumu,
hoyrat ve manilerin mevzuu, Hoyrat ve manilerin
edebi mefhumu,
Hoyratın musiki
bakımından menşe ve tekâmülü,
Tanınmış hoyrat
çağıranlar”
gibi
bölümler bulunmaktadır. İkinci ciltte ise
850 civarında cinaslı hoyrat
bulunmaktadır. Üçüncü ciltte ise 1200 kadar cinassız
hoyrat ve mani vardır. 1956
yılında yayımlanan “Kerkük
Hoyratları ve Manileri” adlı
kitabın 1970 yılında genişletilmiş ikinci baskısı yapılmıştır. Ata Terzibaşı’nın ayrıca
“Kerkük Havaları”, “Kerkük
Eskiler Sözü”, “Kerkük Ağzı”,
Yıl/Year 18 السنة
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“Türkmen Sözlüğü”, “Kerkük
Şairleri”, “Nazrat-ün camia
fi tarih el edeb el türki (Türk
Edebiyatına Toplu Bir Bakış)
adlı eserleri bulunmaktadır.
Ata Terzibaşı’nın dedesi Abdüllatif
Efendi’nin
ise
Sergüzeşt-i Saadet (Bir Hac
Seyahatnamesi) ve Tuhfe-i
Askeriye gibi kitapları yayımlanmıştır.
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Türkmen Şehri Erbil’in
Atabekler Dönemindeki
Fiziki Özellikleri Üzerine
Bir Değerlendirme-3
Abdulhalik BAKIR*
Değerlendirme ve Sonuç
Ana kaynakların Atabekler dönemi Erbil’ine dair sunmuş
oldukları genel bilgileri incelediğimizde, şehrimizde yaşayan insanların içme suyu bakımından problemlerle karşılaştıklarını tespit edebiliyoruz.
İnsanların sağlıklı bir biçimde
yaşayabilmesi ve her türlü ihtiyacını karşılaması için sudan
daha önemli bir madde olmasa gerektir. Oysa Erbil halkı bu
ihtiyacını su kuyularından temin etmekteydi. Buranın tatlı
kuyu suları Yakut tarafından
övülse de, o dönemde şehrimizde hem hijyen hem de su
temini bakımından bazı sıkıntılar yaşandığını tahmin edebiliriz. Ayrıca aynı coğrafyacı
tarafından buranın tatlı kuyu
sularının, hafiflik ve tatlılık
yönünden Dicle’nin sularını
aratmadığının ifade edilmesini de ilginç bulmaktayız. Zira
Fırat nehri suyu ile Dicle nehri
suyunun bir karşılaştırmasını
yapan Abbasî dönemi aydınlarından Ebu Osman Amr b.
Bahr el-Câhız1, Dicle suyunun
1 el-Câhız, 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da doğdu. Patlak gözlü
olmasından dolayı ona “Câhız” lakabı
verildi. Basra’da Halil b. Ahmed elFerâhidî, Sibeveyh, Ahfeş, Ebu Ubeyde, Ma’mer b. Müsennâ, Ebu Zeyd
el-Ensârî ve Asma’î gibi alimlerden
*
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kişnemelerini olumsuz yönde
etkilediğinden olayı atlara bile
içirilmediğini, bu nedenle de
bu atların su ihtiyacının Fırat
suyundan karşılandığını ifade
etmektedir2. el-Câhız konuyla
ilgili görüşünü şöyle ifade etmektedir:
“Fırat suyu, Nil suyundan daha
iyidir. Dicle’ye gelince, onun
suyu, erkeklerin şehvetini keser, atların kişnemesini götürür, onun kişnemesi ise,
ancak canlılığının zayıflaması
ve gücünün azalmasıyla zayıflar; burada ikamet edenler
gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğrendi.
Bir taraftan ticaretle uğraşırken, diğer
taraftan Basra’da ilim, şiir ve edebiyat
meclislerinin kurulduğu el-Mirbed’e
devam etti ve fasih Arapçayı buradaki
şair ve hatiplerden öğrendi. Kufe, Bağdat ve Samarra gibi şehirleri ziyaret
etti, bu şehirlerin ikincisinde uzun süre
kaldı ve burada “Kitâbu’l-Hayevân”,
“Kitâbu’l-Beyân
ve’t-Tebyîn”
ve
“Kitâbu’z-Zar’ ve’n-Nahl” adlı eserlerini yazdı. 220-233(835-847) yılları
arasında yazmış olduğu birçok risalesini dönemin veziri İbnu’z-Zeyyât Muhammed b. Abdulmelik’e ithaf etti. Bu
sıralarda Şam, Humus ve Antakya’yı
ziyaret etti. Ömrünün son günlerini
felçli olarak geçiren el-Câhız, Muharrem 255 (Ocak 869) yılında doksan beş
yaşındayken Basra’da vefat etti. Bkz.
el-Câhız, “Tâcirleri Övmek ve Devlet
Memurluğunu Yermekle İlgili Risale”,
(Çev. Abdulhalik Bakır), Ortaçağ Tarih
ve Medeniyetine Dair Çeviriler I, Ankara, 2008, Dipnot kısmı, s. 705.
2 Bkz. Ebu Osman Amr b. Bahr el-Câhız,
“Yurtlar ve Ülkeler”, (Çev. Abdulhalik
Bakır), Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine
Dair Çeviriler II, Ankara, 2008, s. 224.
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açık havayı teneffüs etmezlerse, kemiklerinde sertlik ve
derilerinde kuruluk meydana
gelir. Bağdat’tan Beled3’e kadar Dicle kıyılarında ikamet
eden Araplar, “suddam” (hayvanların başına isabet eden
bir çeşit hastalık) hastalığı
ve diğer afetlerden korktuklarından, yaz mevsiminde
atları Dicle kıyısı üzerindeki
ahırlarında otlatmazlar, onları bu nehrin suyundan da
içirmezler. Safkan atların ve
aygırların sahipleri ise, onları Sürre men re’â (Samarra)4
3 Musul’un yukarısında Dicle nehri üzerinde eski bir şehirdir. Burası, Musul’dan
yedi Nusaybin’den ise yirmi üç fersah uzaklıkta yer alır. Bkz. Yakut elHamevî, c. I, s. 481.
4 Bağdat’ın yukarısında ve Dicle’nin üzerinde yer alan bir şehir olup Abbasî
halifesi el-Mu’tasım tarafından H. 221
yılında inşa edilmiştir. Daha önceleri Abbasî halifesi Hârûn er-Reşîd, bu
şehrin yakınında el-Kâtûl olarak adlandırılan bir nehir kazdırmıştı. Bu halife ayrıca burada bir köşk yaptırmıştı.
Sonra el-Mu’tasım, kendi döneminde
buraya bir köşk yaptırarak azatlı kölesi
Eşnas’a hediye etti. Bağdat Türk asıllı
askerlerine dar gelmeye başlayınca da
anılan mekana bir şehir inşa ettirdi.
Burada Abbasî halifesi el-Mütevekkil
tarafından yaptırılan el-Arûs (gelin)
sarayına 30 milyon dirhem, el-Muhtâr
sarayına 5 milyon dirhem, el-Vahîd
sarayına 2 milyon dirhem, el-Ca’ferî
sarayına 10 milyon dirhem, el-Ğarîb
sarayına 10 milyon dirhem, eş-Şeydân
sarayına 10 milyon dirhem, el-Burc
sarayına 10 milyon dirhem es-Subh
sarayına 5 milyon dirhem el-Melîh
sarayına 5 milyon dirhem, Büstânu’lİtâhiyye sarayına 10 milyon dirhem,
et-Tell sarayına 5 milyon dirhem, el-
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şehrindeki bir vadide kazdıkları arklardan su içirirler ve
asla Dicle sunundan içirmezler, zira Dicle suyu karışık bir
sudur ve tek sudan ibaret değildir. İki Zap, Nehirevânât5,
Fırat suyu ve diğer sular ona
dökülmektedir.”6.
Cevsak sarayına 5 milyon dirhem,
buradaki Cami mescidine 15 milyon
dirhem, el-Berkuvan (oğlu el-Mu’tez
için ) sarayına 20 milyon dirhem, elKlâid sarayına 50 bin dinar harcandığı
rivayet edilmektedir. Bu halife ayrıca
Dicle üzerindeki el-Ğard sarayına bir
milyon dirhem, el-Mâhuze olarak adlandırılan el-Mütevekkiliyye sarayına
50 milyon dirhem, el-Behu sarayına
25 milyon dirhem, el-Lü’lü’e sarayına
5 milyon dirhem harcamıştır. Böylece, anılan saray ve binalara harcanan
miktarın 294 milyon dirhem olduğu
anlaşılmaktadır. el-Mu’tasım, el-Vâsık
ve el-Mütevekkil bir saray yaptırdıklarında şairlere yapılan saray için şiirler
yazmalarını emir verirlerdi. Bkz. Yakut
el-Hamevî, c. III, s. 173-175. Abbasîler
döneminde Samarra şehrinde inşa
edilen saraylar hakkında geniş bilgi için bkz. Abdulhalik Bakır-Seyhun
Şahin, “Türk ve Arap Kültürü Işığında
Bağdat ve Samarra Şehirlerinin Abbasî
Dönemi Mimari Özellikleri”, Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü
Sempozyumu, Bilecik 18-19 Nayıs
2012, 1-30.
5 Burası Nehirevânü’l-A’lâ, Nehirevânü’lEvsat ve Nehirevânü’l-Esfel olarak adlandırılan ve Bağdat ve Vâsıt şehirleri
arasında yer alan üç bölgeden müteşekkil geniş bir vilayettir. Burada İskâf,
Cercerâyâ, es-Sâfiye ve Deyrü Kunnâ
adındaki yerleşim merkezleri bulunur.
Hz. Ali ile Haricîler arasında meydana
gelen Nehrevân şavaşı burada vuku
bulmuştur. Yakut, kendi döneminde
buradaki şehir ve köylerin harabe halinde olduğunu, ancak bazı duvarların
hâlâ ayakta kaldığını söylemektedir.
Harabe olmasının sebebi olarak da
Selçuklular zamanında buraları idare
eden yöneticilerin birbirlerine karşı
savaşmalarını ve orduların geçiş güzergahında yer almasını göstermektedir.
Yakut, hükümdarların buradaki nehrin yeniden işlek hale getirilmesinden
korktuklarını, zira bu işle uğraşanların
bu işi bitirmeden öldüklerini ifade etmektedir. Aslında eski zamanlarda burası görünüm bakımından Bağdat’ın
en güzel, en çok gelir getiren yörelerinden biri olarak tanıtılmaktadır. Bkz.
Yakut el-Hamevî, c. V, s. 324-325.
6 Ebu Osman Amr b. Bahr el-Câhız, “Yurtlar ve Ülkeler”, s. 224.
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Su sıkıntısı elbette ki beraberinde
bostansız, ağaçsız ve yeşili fazla olmayan bir şehir tablosunu
ortaya çıkarır. Erbil’in küçük
ve Büyük Zap nehirleri arasında olmasına rağmen böyle
bir sıkıntıyla karşılaşmasına
şaşmamak gerekir. Muhtemelen bu nehirlerden şehre su
getirtmek hem masraflı bir işti
hem de anılan şehrin coğrafî
yapısı buna elverişli değildi.
Yakut, Atabekler Erbil’inin
yapılarını, şehir yapılarından
ziyade köy yapılarına benzeterek pek beğenmemişe benziyor. Onun bu sözlerinden,
buradaki konutların tek katlı
olarak düzensiz bir şekilde
sıralandığını, ayrıca yapı malzemesi bakımından da basit
konutlar olduklarını tahmin
etmek mümkündür. Böyle bir
tablo ise şehir halkının büyük
bir kısmının yoksul insanlardan meydana geldiğini veya
burada köy kültürünün hakim
olması sebebiyle yaşayan insanların kültürel özelliklerinden dolayı çok katlı görkemli
binaları fazlaca tercih etmediklerini gösterir. Ancak elde
edilen gelir miktarı belirtilmemişse de, burayla ilgili “kaliteli
pamuk yetiştirme” vurgusundan, yoksulluğun, tüm şehir
halkını kapsamadığını ve bu
üründen dolayı bolca para
kazanan varlıklı insanların
bulunduğunu da ifade etmek
gerekir.
Kaynaklarımız Atabekler dönemindeki Erbil’in korunaklı bir
kaleye, şehir surlarına, kale
etrafında bulunan bir hendeğe ve yedi adet kapıya sahip
olduğunu bildirmektedirler.
Bu bilgilerden, Erbil kalesinin,
Halep kalesinden daha büyük
ve geniş olduğunu, kale içinde
birden fazla çarşının, bir camiinin ve halka ait evlerin bulunduğunu öğrenebiliyoruz.
Ancak burada yer alan şehir
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camisinin, konut ve çarşıların
mimari özelliklerinin neler olduğunu ve hangi mahalle ve
sokaklarda yer aldığını tespit
etmemiz mümkün değildir.
Coğrafyacılarımız, Kalenin korunaklı, etrafındaki hendeğin
ise derin ve geçilmez olduğunu, Moğolların ilk geldiklerinde burayı zapt edememeleri ile sebeplendirseler de,
bilindiği gibi ne şehir surları,
ne hendeğin derinliği ne de
kalenin korunaklı olması daha
sonraki bir tarihte Moğollar
tarafından ele geçirilmesini
ve korkunç bir şekilde yağmalanmasını engelleyememiştir7. Coğrafyacılarımız yedi
7 Aslında Moğollar H. 617/M. 1220, H.
632/M. 1230, H. 634/M. 1234 ve H.
635/M. 1237 yıllarında da Erbil’e sadırılar düzenlemişlerdir. Ancak her
defasında bu saldırılar Müslümanlar
tarafından sonuçsuz bırakılmıştır. elMeliku’l-Mu’azzam
Muzafferüddin
Gökbörü dönemi sonrasında Abbasî
halifesi
el-Müstansır
tarafından
Basra’da çok başarılı icraatlarda bulunan Bâtekin Erbil’e naip olarak tayin
edilmişti. Bu hükümdar, H. 634/M.
1236-1237 yılında Erbil’den Ayrılarak
Bağdat’a dönmüş ve burada görevinden azledilmiş vaziyette H. 640/M.
1242 yılında vefat etmiştir. Ancak
Moğolların ardı arkası kesilmeyen
saldırıları sonucunda ve özellikle de
H. 628 ve 634 yıllarında yapılan saldırılarda Erbil’in rabaz kısmı ele geçirilmiş ve halkından birçok insan öldürülerek malları talan edilmişti. Bu
olaylar sonucunda halkın diğer kesimi
de şehri terk ederek başka bölgelere
göç etmişlerdir. Bu olaylara rağmen
Abbasî halifeliğinin şehir üzerindeki
egemenliği devam etmiş ve bu esnada burayı eş-Şerif Muhammed b. Nasr
el-Hâşimî idare etmeye çalışmıştır.
Ancak H. 656/1258 yılında Moğollar
yeniden Erbil’i kuşatmışlar ve Musul
hakimi Bedreddin Lü’lü’ün de desteği sonucunda burayı ele geçirerek
Kürt kökenli Mübarizuddin ve Habtûn
adındaki emirleri şehir yöneticisi tayin
etmişlerdir. Bu olaydan sonra meydana gelen gelişmeler de ilginçtir. Bu
gelişmelerden biri M. 1268 yılında
Nesturî patrikliğinin Bağdat’tan Erbil’e
taşınmasıdır. Diğeri ise M. 1264 yılında Mes’ud el-Berkukî adındaki Hıristiyan bir yöneticinin Musul’a vali tayin
edilmesidir. Böylece H. 676/M. 1277
yılında Erbil, Mes’ud el-Berkukî’nin
idaresinde olan Musul’a bağlanmıştır.
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tane olan şehir kapılarının
isimlerini zikretmekten başka
herhangi bir Bilgi sunmamışlardır. Ancak buradaki Amukâ
ve el-Lûne adındaki kapıların
diğer kapılardan daha büyük
olduğunu
öğrenmekteyiz.
Şehir kapılarının sayısına bakarak Atabekler döneminde
Erbil’in tahminlerin ötesinde
küçük bir şehir olmadığını tespit etmek mümkündür. Aksine bu dönemde özellikle Erbil
atabeği el-Meliku’l-Mu’azzam
Muzafferüddin Gökbörü’nün
kırk yıllık imar faaliyetleri ve
sosyal ekonomik politikaları
sonucunda bu şehir, Irak’ın
Bağdat ve Musul şehirleri ile
rekabet edecek boyuta gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda da burası sadece bir kültür
ve ticaret merkezi haline gelmemiş, ekonomik yünden de
İslam dünyasının her yerinden
gelen âlimlerin, şairlerin ve
tüccarların uğrayacağı, ikamet
edeceği ve burada geçimini
sağlayacağı müreffeh bir şehir
konumuna yükselmiştir8.
Türk-İslam şehirlerinde insanların
ihtiyaç duyulsun duyulmasın sıklıkla uğrayıp gezindiği
çarşılar, sosyal ve ekonomik
hayatın en işlek ve hareketli mekânları durumundaydı.
Atabekler döneminde iç ticaretin atar damarları olan çarşıların yapımına ve düzenlemesine büyük önem verildiği
anlaşılmaktadır. Begteginli hükümdarı Gökbörü’nün Erbil’de
birçok çarşı yaptırdığına dair
bilgiler verilmişse de bu ticaret merkezlerinin devletin
ekonomik hayatında nasıl bir
rol oynadıkları ve buralardaki
ticaret hacminin ne miktarda
olduğu hakkında bilgi verilmeBkz. Sami es-Sakkâr, s. 37-38. Begteginliler-Moğol ilişkileri için bkz. Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklu Devletinin
Dağılışı, Ankara, 2010, s. 35.
8 Aynı eser, 69-71.
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mektedir. Ancak daha önce de
belirtildiği gibi, veterinerlere,
bakırcılara, tornacılara ve diğer meslek gruplarına çarşılar
tahsis edilmesinden, şehrimizde iç ticaretin çok canlı olduğunu söyleyebiliriz.
Atabekler döneminde Erbil’in hemen her yerine yayılmış olan
mezarlıkların adlarına bakarak şehirde sosyal zümreleri
tespit etmek mümkün olmaktadır. Örneğin sufîlere tahsis
edilmiş bir mezarlığın bulunmasından, burada tasavvuf
hayatının yaygınlığına hükmetmek mümkündür. Nitekim
kaynaklarımızın da bildirdiğine göre, Atabek hükümdarı
Muzafferüddin Gökbörü’nün
tasavvufa ve bu alanın mensuplarına büyük ilgi duyduğunu, onun döneminde Erbil’in,
adeta İslam dünyasından gelen sufîlerin akınına uğradığını
öğrenmekteyiz9. Anlatılanlara
Gökbörü, Hz. Peygamber’in
doğum gününü büyük törenler düzenleyerek kutluyordu.
Erbil’de bu önemli münasebet için Muharrem ayından
itibaren hazırlıklara başlanır
ve çeşitli memleketlerden onlarca fakîh, âlim, edîp, şair ve
sufî buraya gelerek kutlamaya katılırdı. Şehir meydanında kurulan yüzlerce çadırda
okuyucular ve ilahi söyleyen
sanatkârlar mesleklerini icra
ederlerdi. Mevlit gününden
iki gün önce onlarca deve,
inek ve koyun davul zurnalar
eşliğinde meydana getirilir
ve burada kesilerek yemekler
pişirilirdi10. Bu esnada hüküm9 el-Kazvinî, s. 290.
10 Bkz. İbnu’l-‘İmâd, c. VII, s. 244; Ali
Mazaherî, Ortaçağda Müslümanların
Yaşayışları, (Çev. Bahriye Üçok), İstanbul, 1972, s. 230-231; Osman Turan,
Doğu Anadolu Türk Devletleri Târihi,
İstanbul, 1993, s. 178. Eliyahu Ashtor, aşağıdaki çalışmasında şunu ifade
eder: “Bize, Erbil prensi el-Meliku’lMuzaffer Gökböri (1190-1232)’nin her
Yıl/Year 18 السنة
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dar, okuyucuların ve şairlerin
şiirleri eşliğinde özellikle yoksul ve kimsesizler için kurulan sofraları ziyaret ederek
ziyafetlere katılırdı. Mevlidin
okunduğu gün ordu mensupları da çeşitli gösteriler düzenler, âlim, okuyucu, sufî ve şairlere hediyeler verilirdi. Anlatılanlara göre bu hükümdar,
anılan törenlere 300.000 dinar
harcamaktaydı. Kutlamalara
katılanların sayısı ise 800.000
olarak gösterilmektedir. Hatta
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin Gökbörü dönemindeki Hz. Peygamberin doğum
gününü kutlama törenlerine
katılan Ebu’l-Hattâb b. Dıhye11
yıl Muhammed’in doğum gününde,
30.000 tabak pasta, 100.000 tabak
yemek, 5000 kızarmış koyun eti ve
10.000 tavuğun dağıtıldığı bir şölen
verdiği anlatılmaktadır.”. Bkz. Eliyahu
Ashtor, Geç Ortaçağlarda Yakındoğu
Şeker Endüstrisi Teknolojisinin Gerileyişine Bir Örnek, (Çev. Abdulhalik
Bakır-Pınar Koçoğlu (Ülgen), Ortaçağ
Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I,
Ankara, 2008, s. 773.
11 Tam adı, Ebu’l-Hattâb Ömer b. el-Hasan
b. Ali b. Muhammed b. Ferh b. halef
b. Kumis b. Mezlâl b. Melâl b. Bedir
b. Ahmed b. Dihye b. Halife b. Fürve el-Kelbî el-Endelüsî el-Belensî elHâfız’dır. Bu âlim, Zi’n-Nesebeyn (İki
nesep sahibi) ve Sibtu Ebî’l-Bessâm
(Musâ b. Abdullah b. el-Hüseyn b.
Ca’fer b. Ali b. Muhammed b. Ali b.
Musâ b. Ca’fer b. Muhammed b. Ali
b. el-Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib) olarak
tanınmaktadır. Soyu, baba tarafından
Hz. Peygamber’in arkadaşı Dihyetü’lKelbî’ye, anne tarafından ise Hz. Ali’ye
kadar uzanır. Âlimlerin ileri gelenlerinden ve seçkinlerin meşhurlarından
biri olup hadis ilminde derinleşmiş,
nahiv, dil ve Arapların meşhur günleri
ve şiirleri alanlarında bilgili bir insandı.
Endülüs’ün her yerinde hadisle iştigal
etmiş ve burada bu ilmin âlimleri ve
hocaları ile fikir alış verişinde bulunmuştur. Endülüs’ten çıkarak sırasıyla Berrü’l-Udve, Merrâkiş, İfrikiyye,
Mısır, Bilâdü’ş-Şâm ve Irak gitmiş ve
Bağdat’ta İbnu’l-Husayn’ın arkadaşlarından, Vâsıt’ta ise Ebu’l-Feth Muhammed Ahmed b. el-Meydânî’den
hadis dinlemiştir. Sonra hadis toplamak maksadıyla Irak’i Acem, Horasan
ve Mâzenderân’a sefer etmiştir. Son
olarak da İsfahan’da Ebu Ca’fer esSaydelânî’den, Nişapur’da ise Mansûr
b. Abdulmun’im el-Ferâvî’den hadis

Nisan-Haziran/April-June 2016  حزيران- نيسان

KERKÜK VAKFI

adında bir yazarın, “et-Tenvîr
fi
Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr”
adında bir eser yazdığını ve
bunun karşılığında mükafat
olarak anılan hükümdardan
1000 dinar elde ettiğini öğreniyoruz12.
Bu dönemde özürlülere ve körlere ayrı bir mezarlık tahsis
edilmesini ilginç bulmaktayız.
Aslında Gökbörü döneminde
özürlülere önemli hizmetler
sunulmaktaydı. Muhtemelen
bu kesimin mezarlığı, onlara
tahsis edilen evin yakınında
bulunuyordu; bu nedenle de
zamanla burası anılan adla
anılmaya başlanmıştır. Ancak kaynaklarımızda sûfîlere
ait mezarlık da dâhil, mezarlıkların fizikî yapılarına dair
herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Burada Atabekler dönemi Erbil’inde devlet
adamları ve toplum nazarında
birçok nam salmış âlim ve seçkine ait mezarların günümüzde olduğu gibi özellikle millî
dinlemiştir. Horasan’a gitmek için
yola çıkan Ebu’l-Hattâb, H. 604 yılında
Erbil’i ziyaret etmiş ve buranın sahibi
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin
Gökbörü’nün Hz. Peygamber’in doğum gününü kutlama olayına aşırı ilgi
gösterdiğini görerek “Kitabu’t-Tenvîr fi
Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr” adlı eserini
yazmıştır. H. 625 yılında altı oturum
halinde anılan hükümdara bizzat bizzat müellif okunan bu eserin mükafatı
da 1000 dinar olmuştur. Başka eserleri
de bulunan Ebu’l-Hattab, H. 544 yılının Zilka’de ayının başlarında doğmuş,
H. 633 yılının Rebi’ulevvel ayının on
dürdü olan Salı günü Kahire’de vefat
etmiş ve el-Mukattam dağının tepesinde defnedilmiştir. Bkz. İbn Hallikân,
c. III, s. 448-450.
12 Bkz. İbn Hallikân, c. II, s. 117-119;
el-Kazvinî, s. 290; Sa’id ed-Devecî,
Tarihu’l-Mevsıl, Bağdat, 1982, c. I, s.
449. Ayrıca bkz. Nazım Reşîd, s. 5. Sami
es-Sakkâr, Gökbörü döneminde Erbil’i
ziyaret eden Bağdat âlimlerinden Abdurrahman b. Ali b. el-Tânrayâ’nın, bu
hükümdarın hayatı hakkında “Siretü’lAbdi’l-Mukbil ve’l-Meliku’l-Ğâzi Sultan İrbil” adında bir eser yazdığını,
ancak bu eserin hâlâ kaybolan eserler
arasında yer aldığını bildirmektedir.
Bkz. Sami es-Sakkâr, s. 65.
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ve dinî münasebetlerde halk
tarafından ziyaret edildiğini
vurgulamak gerekir.
Erbil’deki mescit cami, hânkâh,
ribat ve zâviye türünden sosyal ve dinî yapıların sayısına
bakarak Atabekler döneminde
dinsel hayata ve mimariye büyük bir önem verildiğini tespit
etmek mümkündür. Tespitimize göre bu dönemde, 4 mescit cami, 5 hânkâh, 7 ribat ve
zâviye inşa edilmiştir. Özellikle burada sayıları 12’yi bulan
Hânkâh, ribat ve zâviyelere
bakarak el-Meliku’l-Mu’azzam
Muzafferüddin Gökbörü döneminde Erbil’de tasavvuf
hayatının yoğun bir şekilde
yaşandığını ve mutasavvıfların
toplumun en muteber kesimini oluşturduklarını söylemek
mümkündür. Bu noktadan
hareketle de Bekteginliler hanedanına mensup hükümdarların, tasavvuf hayatına ve mutasavvıflara büyük değer veren
Büyük Selçuklu hükümdarlarının dinî geleneklerine harfiyen
uyduklarını söyleyebiliriz.
Atabeklerin Geç ortaçağ Erbil’ine
kazandırdıkları önemli yapılardan bazıları da yoksullara,
yaşlılara, özürlülere, dul kadınlara, yetim ve kimsesiz çocuklara ve şehri ziyaret ederek
burada geçici olarak ikamet
eden misafirlere yaptırmış
oldukları sosyal konutlardı.
Erbil’de sayıları dördü bulan
bu konutların bütün masrafları devlet tarafından karşılanıyordu; dolayısıyla da bu
müesseselerde kalan insanlardan hiçbir ücret alınmıyordu.
Ayrıca bu konutlarda kalan
insanların bizzat Erbil atabeği
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin Gökbörü tarafından
sık sık ziyaret edilerek bütün
ihtiyaçlarının karşılandığı da
ifade edilmektedir. Türklerin tarihleri boyunca bütün
Yıl/Year 18 السنة
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coğrafyalarda kurdukları devletlerde sosyal ve ekonomik
dengeye büyük önem verdikleri görülür. Türk ahlak ve
seciyesinin bir tezahürü olan
bu millî gelenek, Atabekler
döneminde, İslam’ın getirmiş
olduğu sosyal adalet prensibiyle birleşince bu mükemmel
tabloyu ortaya çıkarmışa benziyor. Bu göz yaşartıcı tablo,
asla Tuleymât adında bir çağdaş sosyalist Arap yazarının
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin Gökbörü’yü kastederek ifade ettiği gibi, sosyalist bir hükümdarın sosyal ve
ekonomik uygulamaları olarak
Zira
yorumlanmamalıdır13.
anılan hayratın veya hayır işlerinin temelinin, her şeyden evvel bütün varlıkların yaratıcısı
olan Allahu Te’âlâ’nın rızasını
kazanmakla birlikte, Yüce yaratanın yarattığı en aziz varlık
olan insana karşı duyulan sevgi, saygı, merhamet ve şefkat
duygularına dayandığını unutmamak gerekir. Aslında bu hayır sever hükümdarın olumlu
davranış ve uygulamalarının
çok güzel tecessüm ettiği bir
alan da sağlık alanıydı. Kaynaklarımız tarafından sunulan
bilgilerden, anılan hükümdarın, Erbil’de hastaların ücretsiz tedavi edildiği bir hastane
kurduğunu ve her gün bu hastanede şifa bekleyen hastaları teker teker ziyaret ettiğini,
ihtiyaçlarının nelerden ibaret
olduğunu tespit ederek gidermeye çalıştığını, ayrıca bu şehre gelen hasta yabancılara da
şehir halkına gösterilen muamelenin aynısının gösterildiğini öğreniyoruz.
Başta el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin Gökbörü olmak
üzere Atabekler dönemi idarecilerinin eğitim ve öğretime ve bu alanın görevlilerine
13 Bkz. Aynı eser, s. 65-66.
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göstermiş oldukları aşırı ilgiye
şaşmamak gerekir. Zira Türklerin, Abbasîler döneminin
başlarından itibaren ilim ve
irfanla haşir neşir oldukları ve
bu amaçla medreseler kurdukları malumumuzdur. Daha
sonra Abbasî halifeliğine bağlı
kalarak kurmuş oldukları devletler (Tolunoğulları-İhşîdîler,
Sâmânîler, Karahanlılar, Gazneliler ve diğerleri) bünyesinde onlarca medrese, külliye
ve kütüphane inşa ettiler. Bu
ilmî ve kültürel hizmet Selçuklular zamanında da başta
Bağdat ve Samarra şehirleri
olmak üzere bütün Türk-İslam
şehirlerinde olanca hızıyla hiç
ara vermeden devam etti. Bu
ilmî gelenek ve hareketliliğin,
Selçukluların bir devamı olan
Musul ve Erbil Atabeyliklerinde daha da mükemmelleşerek
kökleştiğini görüyoruz. Konumuzu teşkil eden Bekteginliler
döneminde Erbil’de medrese
kurmanın, cami ve mescit kurma kadar kutsal bir görev ve
sorumluluk addedildiğini burada inşa edilen medreselerin
adlarından ve bu medreselerde hocalık yapan âlimlerin hayat hikayesinden anlaya biliyoruz. İşin en ilginç ve şaşırtıcı
yanı ise o dönemde eğitim ve
öğretim faaliyetlerini üstlenen
bazı medreselerin (1941 yılına
kadar ayakta kalan Kale Medresesi gibi) yirminci yüzyılın
ikinci yarısına kadar bu kutsal
görevlerini sürdürmüş olmalarıdır. Aynı tarihlerde ve hatta
günümüzde bile İslam dünyasının birçok şehir ve kasabasında hâlâ eğitim ve öğretim
(özellikle de dinî eğitim ve Öğretim) faaliyetlerinin cami ve
mescitlerde sürdürüldüğü göz
önüne alınırsa, Atabekler döneminde nüfus potansiyeli ve
fizikî yapı yönünden İstanbul,
Konya, Bağdat, Musul, Basra,
Dımaşk, Kahire ve Kurtuba kadar büyük olmayan Erbil şeh32
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rinde beşten fazla medresenin
bulunması ve bu kurumların
uzun zaman eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam etmesi,
Türkmenlerin hâkim olduğu
anılan dönemde ilim, irfan
ve kültür düzeyinin ne kadar
yüksek olduğunu gösterse gerektir. O dönemde her şeyden
evvel Allah rızasını kazanmak
ve insana, Yüce Yaratan’ın şerefli bir varlığı olarak insanca
yaklaşmak uğruna Türkmenler
tarafından yapılan bu amel-i
sâlih ve hayır işlerinin, günümüz Müslümanları tarafından
da asla unutulmaması, inkar
edilmemesi ve aynı güzel ve
anlamlı geleneğin yeni nesillerce de örnek alınarak uygulanması kutsal bir görevdir.
Sonuç olarak Atabekler dönemi
Erbil’inin fizikî özellikleri konusunda ana kaynaklarımızın
cimrice davranmasına ve bu
nedenle de bu şehrimizi bilgi
birikimi yönünden şansız şehirler kafilesi içinde değerlendirmemize rağmen, eksik ve
dağınık olsa da bazı bilgilerden
yola çıkarak bir tarihçi gözüyle bir bildiri bazında bir tablo
çizmeye çalıştık. Mükemmellik
ve kusursuzluk Allahu Te’âlâ’ya
mahsus bir sıfattır. Ancak
atalarının insanlar ve halklar
arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin yapmış oldukları hizmetleri bilime dayalı bir ruh ve
zihniyetle idrak eden bir Irak
Türkmen’i olarak Atabekler
dönemi Erbil’i hakkında daha
çok şeylerin araştırılarak yazılıp söylenebileceğini ifade eder
Büyük Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bu mübarek mekânda
(Söğüt’ümüzde) yapılmış olan
Merv’den Söğüt’e Türk Tarihi,
Kültürü ve Medeniyeti Uluslar
arası Sempozyumumuza başarılar diler, etkinliğe katılan ve
katkıda bulunan bütün bilim
adamlarımızı saygı ve sevgiyle
selamlarım.
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“Kardeşlik”te Edebi Yazılar: 1
ŞİİRLER
Veysel ERGİN*
7 Mayıs 1960 tarihinde Bağdat’ta kurulan Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nın, “Kardeşlik” (ilk sayısı Mayıs
1961’de yayımlanmıştır) dergisini yayın hayatına
geçirmesi, Irak Türklerinin kültür tarihi açısından
önemli bir dönüm noktası sayılır. Özellikle yeni
edebiyat anlayışlarının ele alınarak tartışma konusu yapılması hatta yeni şiir anlayışının yaygınlaşması, bu dergi sayesinde etkili olmuştur.
Üç bölüm halinde ele alınacak “Kardeşlik’te Edebi
Yazılar” üst başlıklı değerlendirmelerde; sırasıyla,
1961-1976 yılları arasında Bağdat’ta 16 cilt olarak
yayımlanan dergide yer alan “şiirler, hikâyeler ve
diğer edebi türler”e dair “biçim” ve “muhteva”ya
dönük tespitlere -dergi sütunlarına yansıyan çalışmalardan örnekler eşliğinde- yer verilecektir.
Böylece, 16 ciltte yayımlanan 126 sayılık derginin
40 ila 64 sayfadan oluşan her nüshasındaki muhteva zenginliği, devrin bütün sosyal ve siyasi yönlü
olumsuz şartlarına rağmen, Irak Türkmen kültür
ve edebiyatının canlı bir aynası şeklinde ortaya
çıkarılacaktır.
“Kardeşlik”te Yer Alan “Şiir”lerin Biçimsel İncelemesi
1961-1976 yılları arasında Bağdat’ta Arapça ve
Osmanlıca olarak yayımlanan hatta Temmuz
1964-Temmuz 1971 arası sayılarında belli sayfaları Türkiye Türkçesi ile basılan dergide; gerek eser
ve sayfa sayısı gerek imza çeşitliliği gerekse içerik
zenginliği bakımından öne çıkan, daima “şiir” olmuştur. Bu durum; matbuatın İngiliz kontrolünde
olması yüzünden sözlü kültürün daima ön planda
tutulması yanında, halk muhayyilesindeki estetik
duyuşun da en etkili şekilde şiir formunda ifade
edilebileceği hakikatinden kaynaklanmaktadır.
İki ana kaynaktan (yöre ağızlarına dayalı konuşma
dili ile Türkiye Türkçesi’nin benimsendiği yazı dili)
beslenen Irak
* Yrd. Doç. Dr. Sinop Üniversitesi Türkçe
Türkmen TürkEğitimi Anabilim Dalı
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çesi; hem sözlü hem yazılı kültürde, en verimli ve
başarılı örneklerini hep “şiir”le ortaya koymuştur.
Bu şiirlerde dikkatimizi çeken en önemli biçimsel
hususiyet ise, bu iki ana kaynağın yansımasından
ibaret biçim zenginliğidir.
Evvela bu zenginliğin dergi sayfalarındaki en yoğun
yansıması olarak, Türkmen halk edebiyatının
altyapısını oluşturan yaygın nazım türü “horyat/
hoyrat”lardan bahsetmek gerekir. Derginin hemen her sayısında yer alan bu türe ait bestelenmiş şiirlerde, Türk Edebiyatındaki “kesik/cinaslı”
mani türüne benzer söyleyişlerin olduğu görülür:
Ay desin,
Güneş desin, ay desin,
Ay yüzünü görenler,
Bu ne güzel ay desin.
Bensiz gören olursa
Yazık olmuş ay! desin.
Böyle yaz,
Böyle bahar, böyle yaz
Öyle horyat yazılmaz
Yazacaksan böyle yaz
Oyanmasın
İsterim o yanmasın
Göklere çıkar ahım
Mümkün mü oyanmasın?1
Irak Türkmenlerinin bir simgesi haline gelen “horyat/ horyat”lara; dergi sayfalarında, bazen anonim (İmzasız-Seçme Horyatlar, Kardeşlik, Y.1
S.1/2/3/4/5… Mayıs/Haziran/Temmuz/Ağustos/
Eylül… 1961) derlemeler şeklinde rastlanacağı
gibi, bizzat “horyat/ horyat” düzen şairlerin sayısı
da (İzzettin Abdi Bayatlı, Horyat, Kardeşlik, Y.1 S.1
s.38-39, Mayıs 1961; Ali Marufoğlu-Seçme Hor1 Aydil Erol, Türkiye Hoyratları Derlemesi, Kardeşlik, Y.9, S.10, s.
52, Şubat 1970.
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yatlar, Kardeşlik, Y.1 S.11 s. 37, Mart 1962; Cevdet
Mehmet Ali –Horyat, Kardeşlik, Y.6, S.10/11, s.40,
Şubat/Mart 1967; Mehmet İzzet Hattat– Horyat,
Kardeşlik, Y.6, S.12, s.32-33, Nisan 1967…) küçümsenmeyecek bir orandadır:
Gül dedi
Dertliyim hep gül dedi
Sordum garip bülbüle
Derdin nedir? gül dedi

Yollar kıir (zift, asfalt)
Asman bulut
Sağ sol söğüt ağacı
Suları akan ark boyunda
Eglen sevgilim eglen
Biçiminde şiir düzen bu şahıs, Kerkük’te serbest şiirin
ilk mübeşşiri sayılır”4

Gülden güle
Yakışıp gülden güle
Seversen vefakâr ol
Koşma sen gülden güle
Gülden az
Gülüm çoktur gülden az
Hep böyledir ezelden
Bülbülde aşk gülde naz2
Derginin sayfalarında Divan şiiri geleneğine bağlı
ürünlere de sıkça rastlanmaktadır. Başta Fuzuli
(1483-1556) ve Hicri Dede (1880-1952) olmak
üzere; bu alanda nam salmış hemşerilerinin
eserlerine nazireler sayılabilecek şiirler (Osman
Mazlum-Gazel, Kardeşlik, Y,2 S.10 s.39, Şubat
1963; Ali Marufoğlu-Gazel, Kardeşlik, Y.5, S.9,
s.35, Ocak 1966; İzzettin Abdi-Şarkı, Kardeşlik,
Y.7, S.1/2, s.38, Mayıs/Haziran 1967…) kaleme
alınmıştır:
Sevdiğim bir yâre gitmiş gelmiş olsam da ne olur
Ateş-i ışkıyla yansam yakılsam da ne olur
Tac ü tahtın terk eden evladına Edhem gibi
Terk-i dünya eylesem bir hırka girsem de ne olur
Ey felek yıkdın beni saldın ayaklar altına
Ah ile yıksam seni ben pâyimâl etsem ne olur
Işkda meşhur olan Ferhad Mecnunlar gibi
Canımı canana versem ışke girsem de ne olur
“Servet” i aşkın sefası hep melâmettir bu gün
Ben melâmet kisvesin giysem de gezsem de ne olur3
Irak Türkmen edebiyatında, yeni şiir anlayışı olan
serbest şiir ise, çok sert tepkilerle karşı karşıya
kalmış ve uzun yıllar süren münakaşalara sebep
olmuştur. Ata Terzibaşı, “Saçma Şiir” başlığı ile
kaleme aldığı yazısında, Irak Türkmenleri arasında
bu şiirin ilk örneğinin 1940’lı yıllarda görüldüğünü iddia eder. Alıntıladığı bir şiiri de serbest Şiirin
başlangıç tarihine delil olarak gösterir:
2 Bahtiyar Ertürk, Hoyratlar, Kardeşlik, Y.10, S.l-2, s.45, MayısHaziran 1970
3 “Kevser Zeynelabidin-Gazel, Kardeşlik, Y.5, S.10, s.54, Şubat
1966
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Yazının devamında “serbest şiirin, yeniyi değil şiirin
en iptidai şeklini temsil ettiğini, gerçek şiirin aksine önemsiz bir iş olduğunu, fıtri istidada malik olmayan aydınlar tarafından kolaylıkla başarıldığını, onda hiçbir yeniliğin görülmediğini, ona harcanan emeğe yazık olduğunu” ileri süren Terzibaşı;
bu tarz şiirin savunucularının eski şiiri anlamayan
kimseler olduklarını söyler ve Arap edebiyatındaki “mensur şiir”e benzediğinden dolayı da “saçma
şiir” eleştirisini getirir:
“…Hocanın leyleği gibi gagasını, ayağını uzundur diye
keserek nasıl bir kuşa çevirdiğini biliyor isek, yeni
şiir için de öyle, vezin ve kafiyeye lüzum yok diye
onları atarak şimdi şiire döndü demeli imişiz!.. Eğer
yenilik bu ise, ben şiirde gericiliği savunacağım…
Bu bakımdan serbest şiir için önceden kullandığımız ‘Özbaşına Şiir’ ıstılahından vazgeçerek bu defa
daha yahşi bulduğumuz Türkçe bir terimi kullanmayı uygun ve yerinde buluyorum: Saçma Şiir!”5
Terzibaşı, bu tutumunda yalnız kalmamış; Ali Marufoğlu da dergi sütunlarında yer alan bir yazısıyla,
“serbest şiirin, şiir sanatına ait tüm özelliklerden
yoksun olduğunu” belirterek ona destek vermiştir:
“Hâlâ edebiyatçıların düz doğru bir ad takamadıkları
kiminin serbest şiir, kiminin bir şeyler dediği Batı
modası, şiir sanatının bütün özelliklerinden yoksun birkaç sözcüğe şiir demek bence günahtır”6
Salah Nevres ise zaman geçtikçe her şeyin ilerleyeceğini, aksi hâlde bu asırda yaşamanın manasız
olacağını ve millet mirası olan şiirin milletin sade
dili ile yazılması gerektiğini belirtir:
“Zaman ilerledikçe her şey ilerliyor ve her şeyin ilerlemesi lazım. Biz de diğer milletler gibi bu ilerlemenin doğru ve yapıcı taraflarını hissedip peşi sıra
4 Ata Terzibaşı, Saçma Şiir, Kardeşlik, Y.5, S.3, s.29, Temmuz-1965
5 Ata Terzibaşı, Kardeşlik, a.g.y, s.29
6 Ali Marufoğlu, Şiir Sanatı, Kardeşlik, Y.5, S.5, s.25, Eylül-1965
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koşmalıyız, yoksa bu asırda yaşamamızın manası
olmayacak. Şiir milletin mirasıdır, her milletin mirası kendi dili ile olmalıdır. Bizler koskoca bir milletiz, hem de çok zengin ve temiz bir dilimiz vardır.
Kendi dilimiz dururken yabancı dillerin dilencisi
olmak, ünümüze yakışır mı acaba?”7
Serbest şiir lehine çalışmaların artması karşısında
ister istemez yumuşayan Ata Terzibaşı, derginin
düzenlediği yarışmada beğeni kazanan bu tarz bir
şiir için şu yorumu yapar:
“…bu yıl içerisinde yayımlanan en güzel şiir, bence
pek de sevmediğim serbest stilde yazılmış bir şiirdir. ‘Bir Yaprak Düşecek Dalından’ başlıklı bu şiiri,
bilmem benim hoşuma gittiğinden mi, yoksa da
gerçekten bir şah eser olduğundan ötürü mü yılın
en ilginç şiiri telakki etmişimdir! Herhalde bunun
yazarı Sayın Nesrin Erbil, Irak Türkleri arasında
yeni şiirin önderliğini yapmaya çalışan asil bir şair
olup, kendi sahasında muayyen bir cereyanı temsil eden edebî bir mektebin kurucusu sayılır.”8
“Bir Yaprak Düşecek Dalından
Bir yaprak düşecek dalından
Birden büyüdüğünü göreceksin
Alev alev büyüyecek yıllar ardında
Dilinde eski şekerlemenin tadı
Gönlünde oynanmamış oyunların yâdı
Kalacak
Duyulmamış sevgiler düşüneceksin
Alnında babanın busesi
Avucunda annenin ılık nefesi
Ninenin dizinde
Tükenmemiş masallar kalacak
Bahçelerin renkleri silinecek
Ağlayacak gözler yağmurlu camlar gerisinde
Dumansız ocaklarda kalacak gözlerin
Kapanacak bu faslı ömrün
Adın silinecek kumsallardan
Yazılmamış mektupların kalacak
Ayrılacak bir vapur iskeleden
Gözlerini gecelere kapayacaksın
Yaşlanacaksın
Zaman büyüyecek seninle
Soracaksın saçının akını aynalara
Aynalar geri alacak güzelliğini
Yıllar kazınacak alnına çizgi çizgi
Gözlerin denizin loşluğunu getirecek
Dudağında gülümsemeler yarım kalacak
Bükülecek belin
Zamanın ağırlığı altında
7 Salah Nevres, Eski ve Yeni Şiir, Kardeşlik, Y.6, S.12, s.6, Nisan-1965
8 Ata Terzibaşı, Kardeşlik’in Altıncı Yılı Yazı ve Şiirleri, Kardeşlik, Y.7,
S.1-2, s.29, Temmuz-1967
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Bütün gözlerde zehir
Yalnız kalacaksın
Bir yaprak daha düşecek dalından
Yaratıldığına
Pişman olacaksın”9
“Kardeşlik”te Yer Alan “Şiir”lerin Muhteva İncelemesi
Dergide yayımlanan şiirlerde karşılaşılan bu biçimsel
arayışlar, metinlerdeki üslup zenginliğinin de habercisidir. Öyle ki bu farklı form ve üslup denemeleri, muhteva bakımından da çeşitliliğin artmasını
sağlamıştır.
Gerek bireysel yazılan şiirlerde gerekse “Folklor Araştırmaları, Genç Kalemler, Buket, Öğrenci Köşesi,
Dereden Tepeden, Size Bir Mektup Var” gibi dergide hazırlanan köşelere gönderilen amatör kalem tecrübelerinde; ilk göze çarpan “toplumsal”
içerikli şiirlerdir. Zira Irak Türkmenleri, “Krallık
Rejimi (1921-1958), Abdülkerim Kasım Yönetimi
(1958-1963), Adüsselam Arif ve Abdurrahman
Arif Kardeşler Yönetimi (1963-1968), Baas Partisi Mensubu Ahmet Hasan el-Bekir’in Yönetimi
(1968-1979)” gibi siyasal dönemlerde çeşitli baskılara hatta katliamlara maruz kalmıştır.
Yazılan şiirlerde, başta 14 Temmuz 1959 katliamı olmak üzere değişik baskılar ve tecavüzler sonucu
şehit düşenler hiç unutulmamış ve yıldönümlerinde onlar için birçok dize (Ali Marufoğlu-Ey Şehit, Kardeşlik, Y.3, S.4, s.43, Ağustos 1963; İzzettin
Abdi-Bayram Akşamında Şehitlere Sesleniş, Kardeşlik, Y,2 S.11-12 s.38, Mart Nisan 1963; Mehmet Hurşit Tuzlu-Kerkük Şehitlerine, Kardeşlik,
Y.6, S.3, s.20, Temmuz 1966; Necmeddin Esin-Şehitler, Kardeşlik, Y.3, S.3, s.27, Temmuz 1963…)
kaleme alınmıştır:
“Çok zamanlar durmadan, gece gündüz ağladık
Yaramızı kendimiz kendimizçin bağladık
Koç yiğitler vermişiz şen yürekler dağladık
Sorunuz tarihlere bizler nasıl bir millet
Bu gün ağlayan kişiler yarın sonda gülecek
Gün gelir gözyaşını elbette dindirecek
Gözler yolda bekliyoruz bir elçimiz gelecek
Sorunuz tarihlere bizler nasıl bir millet
Göndersin kayğucile felek varsa dahası
Ülkü yolunda var mı? ucuz veya pahası
Binlerce kurban verriz yücelsin ülküm sesi
Sorunuz tarihlere bizler nasıl bir millet
9 Nesrin Erbil, Bir Yaprak Düşecek Dalından, Kardeşlik, Y.6, S.6-7,
s.56, Ekim-Kasım-1966
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Şüheda mevkibine katılmışız her zaman
Müslüman er oğluyuz bizler hep ehl-i iman
Kolumuzu bükemezdi oğraşdise de devran
Sorunuz tarihlere bizler nasıl bir millet”10

Ama bize onlardan bir iz kaldı
Bizim ülkü bu izi korumaktır”12

Şiirlerde yoğun şekilde işlenen diğer bir konu da, Irak
Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bölgeler ve
özellikle “Kerkük”tür. Değişik hususiyetleriyle bu beldeyi anlatan (Mustafa Gökkaya-Kerkük Şarkısı, Kardeşlik, Y.1 S.5 s.34, Eylül 1961; Halide Nusret-Kerkük
Gazeli, Kardeşlik, Y.2 S.9 s.29, Ocak 1963; Ali Marufoğlu-Kerkük Bülbülü, Kardeşlik, Y.7, S.5, s.29, Eylül 1967;
Mehmet Hurşit Tuzlu-Kerkük Şehitlerine, Kardeşlik,
Y.6, S.3, s.20, Temmuz 1966…) şiirlerde; Kerkük’e farklı gözlerle bakışın estetik söyleyişi hâkimdir:
“Sana döndüm ümitlerle
Beni reddetme Kerkük ne olur
Elbette bir gün bende ölürüm
Kemiklerim çürür unutulurum

Bunun yanında, toplumsal meselelerde Irak Türkmenlerinin uyanık olması gerektiği hatırlatılarak,
yapılması gerekenler (Mustafa Gökkaya-İmanlı
Millet, Kardeşlik, Y.1 S.3 s.47, Temmuz 1961; Nesrin Erbil-Sesleniş, Kardeşlik, Y.3, S.3, s. 39, Temmuz 1963; Sabir Merdan-Gözyaşları, Kardeşlik,
Y.4, S.6, s.35, Ekim 1964…) konusunda özellikle
gençlerin dikkati çekilmiştir:
“Kerküklüyüm benim de bir ülküm var
Yüksüz değil omuzlarda yüküm var
Yada karşı benim bir Kerküğüm var
Benim ülküm yükseklere çıkmaktır

Çabucak sönmesin, ateşin n’olur
Sönmesin gönlümü daha da yaksın
Bırak da yırtınsın boşanan yağmur
Faydası yok çünkü artık sen yoksun
İstemem yapmacık olan sözleri
Bana senden gerek özlü öğütler
Ararken bir gölge öğle üzeri
Gölgesin sakladı zalim söğütler

Şiirlerde, sevgiliye karşı hissedilen (İzzeddin AbdiSevgilime, Y.1 S.4 s.38-39, Kardeşlik, Ağustos
1961; Nesrin Erbil-Ardından, Kardeşlik, Y.3, S.10,
s.35, Şubat 1964; Ali Marufoğlu-Bir Güzelleme,
Kardeşlik, Y.8, S.6, s.23, Ekim 1968…) duygulanmalar, değişik yönleriyle dizelere yansıtılmıştır:

Yaban değil ben bir Kerkük oğluyum
Yurd uğruna her yerimden dağlıyım
Ben yurduma öz ülküme bağlıyım
Benim ülküm tarihleri yazmaktır

“Beni yaktı bu sendeki ince naz
Bu nazdan başınçin in biraz

Nice dostum yerde kefensiz kaldı
Uzaklarda eşsiz vatansız kaldı
Ahmet Oturakçıoğu-Yarınlar “Şehitlerin ruhuna ithaf ”,
Kardeşlik, Y.5, S.3, s.50, Temmuz 1965
11 Yaşar Kölemen-Sana Döndüm Kerkük, Kardeşlik, Y.6, S.1-2,
s.54, Mayıs-Haziran 1966
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Ansızın delirdi sebepsiz rüzgâr
Mevsimler sırasın yitirdi tek tek
Bulamaz bir daha nafile arar
Bahara ağlayan dertli kelebek...

Bilmen ki, neydi bu göçüş gizlice
Bunu nasıl çözüp anlayacağım?
Bakarak ardından sana sessizce
Böyle bir mendil mi sallayacağım?”13

Bu ülkenin dağlarında düzünde
Bizde gençlik her zamanki sözünde
Yürüyoruz dedelerin izinde
Bizde ülkü seller gibi akmaktır
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“Bilmem ki neydi bu göçüş gizlice
Bunu nasıl çözüp anlayacağım?
Bakarak ardından sana sadece
Böyle bir mendil mi sallayacağım?
Bağlandı gül yazık gitti deste de
Bilmem ki ne yapsam görmeğe yüzün
Ahenkte bozuldu bu son bestede
Yaşaran gözlerde kupkuru hüzün

Yine sen kalırsın kale gibi ayakta
Gençler’in şehitler yatağı toprağın kalır
Sana döndüm ümit arzu dolu
Beni reddetme Kerkük ne olur”11

10

Bireysel duygulanmalar adına yazılan şiirlerde de,
ölüm karşısındaki izlenimlere (İzzettin Abdi Bayatlı, Yahya Kemal Bayatlı’nın Ardından, Kardeşlik, Y.1
S.6 s.32, 1 Ekim 1961; Hacı Mehmed Sadık-Said
Besim Demirci’ye Ağıt, Kardeşlik, Y.5, S.5, s.21, Eylül 1965; Kemal Dakuklu- Dakuklu Molla Kerim’e
Ağıt, Kardeşlik, Y.3, S.10, s.46, Şubat 1964…)yer
verilmiştir:

12 Talât Sönmez-Benim Ülküm, Kardeşlik, Y.6, S.5, s.45, Eylül
1966
13 Suphi Saatçi-Babamın Ardından, Kardeşlik, Y.8, S.6, s.52,
Ekim 1968
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Geçen yaz seninle bulundum üç ay
Ki bilmem yerim nerde olur bu yaz

edebiyatında da Kardeşlik dergisinin bu bağlamda bir görevi yerine getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece şiir sahasında eser veren kadroya
(Nesrin Erbil, Osman Mazlum, Mehmet Sadık,
Mustafa Gökkaya, Ali Marufoğlu, Necmeddin
Esin, Reşid Ali Dakuklu, Mehmet İzzet Hattat, Nasih Bezirgân, Felekoğlu, Erşad Hürmüzlü, Salah
Nevres, İzzettin Abdi Bayatlı, Ata Bezirgân, Abdülhalik Bayatlı, Fahreddin Ergeç, Ahmet Oturakçıoğlu, Nazım Demirci, Nihad Akkoyunlu, Suphi
Saatçi…) bakıldığında bile, sayının hem çokluğu
hem de günümüzde eser vermeye devam etmesi
yönüyle, Irak Türkmen edebiyatında devamlılığın
sağlandığı görülebilir.

Eğer hasretinle ölürsem güzel
Benim kabrimi göğsün üstünde kaz
Eğer türbem üzre ayak bassa yâr
Eder toprağım aşk ile ihtizâz
Mezar taşım üzre ki ey sevgilim
O nazik elinle bu aş‘arı yaz
Bu âşık gamı aşk ile verdi can
Ki aşk ehline olsun bu râz
Güzel sev bugün Sadık isen eğer
Hakikat için köprü olmuştur mecaz”14
Sonuç
Nasıl ki Türk edebiyatında dönemlerin teşekkülünde
“Servet-i Fünun, Genç Kalemler…” gibi dergilerdeki edebi ortam etkili olmuşsa, Irak Türkmen
14 Mehmet Sadık-Gazel, Kardeşlik, Y.8, S.6, s.51, Ekim 1968

Bu listeye Türk edebiyatı (Namık Kemal, Halide Nusret Zorlutuna, Faruk Nafiz Çamlıbel, Şukufe Nihal,
Behçet Kemal Çağlar, Mehmet Akif Ersoy, Orhan
Veli Kanık, Ahmet Haşim…) ve Azeri edebiyatı
(Mirza Ali Ekber, Resul Rıza, Ali Tebrizi…) sanatçıları da eklenince; Kardeşlik dergisinin, Irak Türkmenlerinin bir nevi Cumhuriyet devri edebiyatını
teşekkül ettirdiği söylenebilir.

Ata Hocamız Gitti
Dilimiz yasa düştü horyatlar kan ağlıyor
Türkmencemize değer veren hecemiz gitti
Edebiyat dünyamız inledikçe çağlıyor
Kolay sanıp çözerken zor bilmecemiz gitti

Olgunluk özelliği her eserinde idi
Çok titiz davranırdı fikri derinde idi
Her sözü her deyişi yerli yerinde idi
Mükemmel yazımızdan sağlam tümcemiz gitti

Türkmence yıldızını Türk semasına astı
Varoluş damgasını derin tarihe bastı
Geleceği yansıtan geçmişimizi sarstı
Dede Korkut örneği olan yücemiz gitti

Kerkük şairleriyle uzun süre uğraştı
Bu ağır çalışmaya azim ile yanaştı
En son bu yolda olan bütün engeli aştı
Yorgunluğu yok bilen güçlü pençemiz gitti

Anlam dağarcığına her bir sözcüğü aldı
İnceleme peşinde kavram seline saldı
Doksan iki yıl onda dilimiz canlı kaldı
Hayret etmeyin desem ki Türkmencemiz gitti

Erbil şairlerini noksansız bir bir saydı
Yaşam öykülerini şiirleriyle yaydı
Çalışmak hevesine ne küstü ne de caydı
Baş düşünürümüzle baş düşüncemiz gitti

Her yönüyle horyatı Türkmenelinde çizdi
Ölümsüz kimliğini Türkmen ruhunda çözdü
Duyguları okşayan usullerini sezdi
Zevkimize zevk katan zevki incemiz gitti

Bir anda diller sustu hemen kaşlar çatıldı
Bengilik dünyasına düşünceler atıldı
Mercimiz son seferin kervanına katıldı
Daha yükümüz ağır sağ güncemiz gitti

Bilgisiyle cehalet saçlarını yolmuştuk
Estirdiği gelenek havasıyla dolmuştuk
Onunla her koşulda candan öte olmuştuk
Akrabalığı sayan dayı amcamız gitti

Ömür boyunca yaşar bıraktığı canlı iz
Ancak bilmem ki onsuz çözülecek bunca giz
Öğrenciliğe paydos demek zorundayız biz
Okulumuz devrildi Ata hocamız gitti

Hüsam HASRET
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Horasan Türklerinden Nadide Bir Eser:

Temsil ve Mesel
“Ata-Baba Sözleri, Horasan Türkçesinde”
Mehmet Ömer KAZANCI
İnternet üzerinden tanıştığım bir
dostum vardır, Riza Ovşar. Tebrizlidir. 2009’dan bu yana, aralıklı olsa da, yazışıyoruz. Ara sıra
Kardeşlik dergisi için gönderdiği
kimi yazı ve şiirlerini hep seve
seve yayımlıyoruz. Bana mesajlarını Osmanlı imlasıyla yazdığı
için, ben de aynısıyla yanıt veriyorum. Son yazışmasında bir kitap göndermek istediğini bildirerek, kargo adresimi rica etmişti.
Göndermiştim. Üç hafta sonra
Türkmen Kardeşlik Ocağında elime İran-Meşhet şehrinden gönderilen bir zarf verdiklerinde, üstünde “Tebriz’den Riza Ovşar’ın
isteğiyle” yazıldığını görünce
durmadan açmıştım. İçinde,
önceleri gözlerimi kamaştıran,
daha sonraları gönlümü okşayan
bir eser bulmuştum. “Temsil ve
Mesel: Ata-Baba Sözleri, Horasan Türkçesinde”, yazarının adı:
İsmail Salaryan.
Kitap Farsçadır, 432 sayfadan oluşmaktadır. Yedi bölüme ayrılmıştır. Bölümlerin başlıkları sırasıyla şöyledir:
1- Giriş: bu bölümü Behbod Muradi adında birisi yazmıştır.
2- Önsöz: iki sayfalı bu ve budan
sonraki bölümleri kitabın yazarı
İsmail Salaryan yazmıştır.
3- Horasan Türklerine toplu bir bakış: (3 sayfa)
4- Horasan Türklerinin lehçeleri (6 sayfa)
5- Horasan Türklerinin Edebiyatı (6 sayfa)
6- 6- Horasan Türkleri atasözlerinin özellikleri (7 sayfa)
7- Horasan Türklerinin atasözlerinden örnekler ve açıklamaları.
(400 sayfa)
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Bu son bölüm, İran’ın Horasan bölgesinde kullanılagelen atasözlerinden 1800 örnek içermektedir.
Bunlar, hem Osmanlı harfleriyle
hem de yeni harflerle verilmiştir.
Her birinin altında, yine Farsça
olarak ayrıntılı açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamaları okuma
imkânımız olmadığı için, yalnız
atasözlerine bakarak kitabı değerlendirmeye çalışacağız. Fakat
önceden, Horasan Türklerinin
kimlikleriyle ilişkin kısa bilgilere
değinmenin yararlı olabileceğini
düşünüyorum. Zira bizim yörelerde genellikle, azınlık oluşturan Türklerden değil, çoğunluk
oluşturan Türkler ve bölgelerinden söz edilerek bilgiler verilmektedir sürekli. Hele Horasan
Türkleri hakkında, sanırım ki,
birçoğumuz, doğru dürüst denecek bilgilere sahip değiliz.
Bu günkü Horasan, İran’ın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgeye verilen addır. Horasan Farsça
bir kelimedir. “Güneşin yükseldiği yer” anlamına gelir. İran Parlamentosu tarafından 2004 yılında
Kuzey Horasan, (merkezi: Bucnurd), Güney Horasan (merkezi: Bircand) ve Razavi Horasan,
(merkezi: Meşhed) olmak üzere
üç eyalete ayrılmıştır. Oysa eskiden Horasan bölgesi, bugünkü
İran, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın bazı
bölgelerini kapsayan bir coğrafya olarak bilinmekte idi.

milyon tahmin edilmektedir.
Bunlara kimi kaynaklarda Türkmenler denilmektedir. Ancak
Türkçeyi konuşanların sayısı son
zamanlarda bir milyonu geçmediği söylenmekte ve dolayısıyla
nüfusları da bir o kadar olarak
gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu
tutumun ardında siyasi nedenlerin yatmakta olduğu kuşku
götürmez bir gerçektir.
Horasan Türkleri çeşitli boylardan
oluşmaktadır. Bunlardan en
önemlisi, Bayat, Karacordu,
İmarli, Pehlivanli, Kılıcanlı, Timurtaş, Afşar, Karayı boylarıdır.
Bu boyların dışında Türkmenistan topraklarında da yaşayan
Horasan Türkleri bulunmaktadır. Bunlar tarafından konuşulan
dil Oğuz öbeğine ait, yazı dili olmayan bir Türk lehçesidir. Türkmenistan ile Azerbaycan Türkçeleri arasında ortak bir lehçe

Horasan’da yoğunlukla Türkler yaşamaktadır. Nüfusları 3 ile 4
Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 70 العدد

Nisan-Haziran/April-June 2016  حزيران- نيسان

39

KERKÜK VAKFI

gibi görünse de, Türkmenceye
daha çok yakınlık göstermektedir. Bu yazıda söz konusu ettiğimiz “Temsil ve Mesel” kitabında
verilen 1800 atasözü örneklerinde bu gerçek açıkça kendini
göstermektedir.
Yeri gelmişken Erzurum’a da bağlı
Horasan adında bir ilçenin bulunduğunu burada hatırlatalım.
Selçukların Malazgirt savaşıyla
Anadolu’yu zapt etmeleri sonucu, İran Horasan’ından kimi Türk
toplulukları Anadolu’ya göç etmişlerdir. Bir kısmı Erzurum’da,
Üskühat adında bir yöreye yerleşerek, ismini Horasan olarak
değiştirmişlerdir. Günümüzde
bu Horasan ilçesine bağlı 30 köy
bulunmaktadır. Orada yaşayanların birçoğu Iran Horasan’ından
geldiklerini, dedelerinden duyarak bildiklerini söylemektedirler.
Gelenek ve göreneklerini ne kadar korumuşlarsa, fakat birçoğu
Horasan Türkçesini tamamen
unutmuştur.
Oysa İran Horasan’ında yaşayan Türkler, milli kültürlerini korumak ve
varlıklarını tanıtmak için elden
geleni yapmaktan geri kalmamaya çalışıyorlar. Ana dil uğruna
verdikleri mücadele, Güney Azerbaycan Türklerinden az değildir.
Güney Azerbaycanlılar kadar milli
uyanıklığa sahip olmasalar da,
milli benlik arayışı peşindeler.
Horasan Türklerinin kültür ve dilleriyle ilişkin ilk çalışmalar altmışlı
yıllarda başlatılmıştır. Kimi doğubilimciler Horasan Türkçesinin
değişik ağızlarıyla karşılaştırmalı
araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca
Güney Azerbaycanlı yazar Cevdet
Heyet’inde konuyla ilgili kimi çalışmaları vardır. Bununla birlikte
Seksenli yıllarda Horasan’da Galam Ucu (Kalem Ucu) adında bir
dergi yayımlanmıştır. Muhammed Tevhidi tarafından yayımlanan bu dergiden yalnız iki sayı
çıkarılmıştır. Folkular ağırlıklı bu
derginin dışında diğer çalışmalara vakıf değiliz. Ancak bu yönde
harcanan çabaların devam et40
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mekte olduğunu elimiz altında
bulunan “Temsil ve Mesel” kitabından öğreniyoruz.
“Temsil ve Mesel” kitabında verilen
atasözleri, değil bizim bölgelerde, Türk dünyasının birçok yerinde kullanılan atasözleriyle yakın benzerlikler göstermektedir.
Yani onlardan çok farklı değildir.
Farklı değildir derken, fonetik
bakımından değil, genel anlam
ile anlatım tarzı bakımından kastediyorum. Bunlardan birkaçını,
bizlerdeki benzerleriyle karşılaştırarak aşağıya alıyorum:
· Ağac qapının demir qapıya işi düşer
(Ağaç kapının demir kapıya işi düşer)
· Ağacın öz içinden qurtu yeyer
(Ağacın kurtu özünnendi)
· Anasına bax kızını al, dezesine
bax bezini al
(anasına bax kızını al, dayazasına bax bezini al)
· Emdiğim süt burnumdan geldi
(emdiğim süt burnunman geldi)
· Üzü bezekli içi tezekli
(üzü bezekli içi tezekli)
· Ayağını yorganınca uzat
(ayağıvu yorğanıva göre uzat)
· İt hürer kervan keçer
(İt ürür kervan yürür)
· Eğiri oturaq düz danışaq
(eğri otu düz konuş)
· İsterdi kaş koysun, gözünü çıxardı
(kaş yaparkan göz çıxarttı)
· Fekiri deve üstünde bova çaxar
(Fekiri deve üstünde yılan çalar)
· Tanrı dağını görür qarını yağır
(Alla dağına göre kar yağdırır)
· Qazan gezer gezer qabağını tapar
(Kazan dingildeni kapağını tapar)
· Qurd dedim qulağlan tirixt oldu
(Kurt dedim kulağı çıxtı)
· Qurdan qoyun bir yerde yayularlan
(kurttan koyun bir yerde yayılı)
· Kefenin cebi yoxdı
(kefenin cebi yoxtı)
· Gözün çıxsın adıng çıxmasın
(göziv çıxsın adiv çıxmasın)
Örnekleri daha da çoğaltabiliriz,
ancak örnekleri ne kadar çoğaltırsak, baştan beri söylediğimiz
gibi, Horasan’da kullanılan atasözleri ile bizimkiler arasında
çok önemli farklar olmadığı gerYıl/Year 18 السنة
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çeğinden başka, her hangi bir
sonuca varamayız.
“Temsil ve Mesel” kitabının değeri,
yalnız Horasan Türklerine özgü
atasözlerini bize tanıtmakla
sınırlı kalmamakta, ayrıca o
Türklerin kullanmakta oldukları
lehçe hakkında geniş denecek
kadar bir fikir edinme fırsatını
sağlamaktadır. Dolayısıyla dilbilimcileri için paha biçilmez bir
kaynak niteliğindedir.
Bizim, kitapta verilen örnekleri inceleyerek çıkardığımız dil özelliklerinin en önemlisi, batı Türk
yazı dillerini, diğer Türk dili kollarından ayıran b>v değişiminin
Horasan Türkçesinde günümüze
kadar yan yana işlek olarak kalması ve kullanılmasıdır. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi,
kimi kez, kimi sözcüklerde “b”
harfi yerini korumakta, kimi kez,
ayni sözcükte “v” harfine değiştirilmiş olarak kullanılmaktadır.
· Abrısını alıp “verib” eline
· Ata oğluna bir üzüm bağı “berdri – verdi” oğul ataya bir salxım
da kıymadı.
· Ağ kızın ağ derdi “var”, qara kızın qara derdi
· Ağzında un “var”.
· El ele “bermaq - vermek”
· İmamzade pay “bereni – vereni” tanır
· Utanmasan oynamağa ne “bar
– var”
· Ürekten ürege yol “var”
· Ulduz görmeyence can “bermez
–vermez”.
· Olmayanın bir derdi “bar – var”
olanın ming derdi.
Kitabın içerdiği atasözleri, öte yandan, Horasan Türkçesinin sözcük ve söz varlığının zenginliğini
ortaya koyan ender bir kaynağıdır. Bu sözcüklere, ses özellikleri
dikkate alınarak bakıldığında,
bir yandan Türkmencemize, öte
yandan Azerbaycan Türkçesine
benzemekte olduğu anlaşılıyor.
Bunlara örnek olarak kitapta yer
alan atasözlerinden derlediğimiz
kimi sözcükleri aşağıdaki çizelgede hem bizim hem de yazı diliyle
karşılıklaştırarak gösteriyoruz.
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Horasan
Türkçesi
Abrı
Ağ
Alqış
Aparmaq
Asıman
Axsırmaq
Axtarmaq
Axur
Cuvalduz
Çibin
çörey
Çuğundar
Daş
Dırnaq
Dogmeq
Durru
Düyün
Emceq
Eşşek
İndi
İney
İsi
İti
İyne
Kaşmar
Kend
Kimin(di)
Körpü
Men
Min / ming
Minmeq
Ot
Ögey
Öng
Örgenmeq
Öz
Qapu
Qaşuq
Qılıc / qılınc
Qıraq
Qıç
Qoşni
Sarımsaq
Sümüq
Şor
Şorba
Tapmaq
Tekin
Tendür
Tepiş
Tobe
Tox
Toyuq
Tökülmeq
Turş
Tük
Ulduz
Ürey
Üz
Xuy
Yağış
Yaraq
Yeriş
Yığılmaq
Yığlamaq
Yuxu
Yüngül
Zereng

Irak
Türkçesi
Abır – hayâ
Ağ
Çapxın
Aparmağ
Asman
Axsırmağ
Axtarmaq
Axur
Çıvaldız
Çibin
Ekmek
Pencer / üçkündür
Daş
Dırnağ
Dögmeğ
durru
dügün
Emcek
Eşşek
İndi
İnek
Koxu
İti
İgne
Kaşmer
Şehir
Kimin(di)
Köprü
Men
Bin
Minmeğ
Ataş
Ögey
Ög
Ögrenmeğ
Öz
Kapi
Kaşuğ
Kılınc
Kırağ
Kıç
Konşi
Samırsağ
Sümük
Şor
Şorba
Tapmağ
Tekin
Tendür
Tekme
Toba
Tox
Tavuğ
tökülmeğ
Turş
Tük
Yulduz
ürek
Üz
Xuy
Yağış
Dellük
Yeriş
Yığılmağ
yığlamağ
yuxu
Yüngül
Zirek

Türkiye Türkçesi (Yazı
Dili)
Abıru – namus
Ak
Alkış
Götürmek
Asuman
Aksırmak
Aramak
Ahır / tavla
Çuvaldız
Sinek
Ekmek
Pancar / çükündür
Taş
Tırnak
Dövmek
Duru / hafif
Düğüm
Emcik / göğüs
Eşek
Şemdi
İnek
Koku
Keskin
İğne
Kaşmer
Kent
Gibi(dir)
Köprü
Ben
Bin
Binmek
Ateş
Üvey
Ön
Öğrenmek
Öz / kendi
Kapı
Kaşık
Kılıç
Kenar
Kalça / Ayak
Komşu
Sarımsak
Kemik
Tuzlu
Çorba
Bulmak
Gibi
Tandır
Tekme/ Tepiş
Tövbe
Doygun
Tavuk
Dökülmek
Ekşi
Tüy
Yıldız
Yürek
Yüz
Huy
Yağış / yağmur
Delik
Yürüyüş
Toplanmak
Ağlamak
Uyku
Hafif
Zeyrek / akıllı
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Horasan Türklerinin atasözlerinde tek kendilerine özgü
olan sözcükler de az değildir. Bu sözlüklerin kimileri
Farsçadan ya olduğu gibi, yâda değiştirilerek alınmış olabilir. Aşağıda gösterilen çizelge, bunlara bazı
örnekler içermektedir. Bunlardan “bıyık” anlamına
gelen “sibil” sözcüğünün Farsçadan alınmış olduğunu biliyoruz. Diğerleri ise proto-Türkçe olarak Horasan Türkleri yoluyla, en eski zamanlardan günümüze kadar özelliklerini koruyarak gelmiş olabilir.
Horasan
Türkçesi
Ağuşqa
Ast
Asta
Bova
Çıng
Çölqule
Derext
İsi
Kata
Sibil
Şelp
Tele
Ton

Irak
Türkçesi
Pincere
Alt
Yavaş
Akreb
Dimdik
Kul yabanı
Ağaç
koxu
Beyyük
biğ
Yarpağ
Tehlüke
Cerre

Türkiye Türkçesi
(yazı dili)
Pencere
Alt
Yavaş
Akrep
Gaga
Kul yabanı
Ağaç
Koku
Büyük
Bıyık
Yaprak
Tehlike/ tuzak
Testi

Son olarak Horasan Türklerinin atasözleri yoluyla, dilleri
ve düşünüş tarzlarını bize tanıtan “ Temsil ve Mesel “ eserinin yazarı İsmail Salaryan’ı selamlamadan
geçmeyeceğim. Zira üstüne imzasını en derin çizgileriyle atmış olduğu bu nadide eser, unutulmaya
yüz tutan bir Türk topluluğuna ve dolayısıyla Türk
dünyasına en büyük bir hizmet sayılır. Bildiğimiz
kadarıyla Horasan’da yaşayan Türklerin, bu güne
kadar, siyasi hakları şöyle yan dursun, kültürel haklarının en basit bir bölümü sayılan ana dillerinde öğrenim görecek bir okulları yoktur. Buna karşın hâlâ
varlıklarından, dillerinden fazla bir şeyler kayıp etmemeye direniyorlar. İsmail Salaryan’ın ortaya koyduğu bu eser, bu direnmenin bir örneğidir. Umarım
bu direnme sürer ve Horasan Türklerinin başları, özgürlük bulutuna değinceye kadar, her gün yeni bir
eser verirler. Her eser, yeni bir geleceği vaat eder,
güneş gibi. Unutmayalım ki, Horasan da “güneşin
yükseldiği yer” anlamına gelen bir ifadedir. Yani güneşe layık bir yerdir Horasan…
Kaynaklar:
Yazıyı hazırlarken ayrıca bu kaynaklardan da yararlanmıştır:
1- Zemine Ziyayeva (2006) Horasan Ağızları, Kafkas
Üniversitesi dergisi, Sayı 18, s. 91-96.
2- Sultan Tulu (1994) Horasan Türkçesi ile İlgili Folklor
Çalışmaları, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, s. 48-51.
3- Elnur Hasan Mikail (2013): Horasan Türkleri Hakkında Tanıtıcı Bilgi. Turan Strateji araştırma Merkezi
sitesi.
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Zorunlu Göçle Gelen
Vatan Hasreti
Ali TÜRKMENOĞLU
Haziran 1920 yılında “Kaçakaç
Devrimi” ile adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdıran
Telafer’in Türkmen yiğitlerinin, işgalci İngilizlere karşı başlattığı özgürlük mukavemeti,
Irak’ın tüm bölgelerine yansımıştır. 6 Haziran 1920 tarihinde Telaferliler, İngilizlerin
karargâh olarak kullandıkları
Telafer Kalesini basarak, ellerinde bulunan ufak tefek
silahlar ve tarımda kullanılan
aletler ile dünyada gücünden bahsettiren İngiliz ordusunu yenerek galip gelmiştir.
Telafer’in tarihi kalesi İngiliz
komutanı General Pas’ın sefilce ölümüne şahit olmuştu. Hatta o günden günümüze kadar
süregelen bir deyim de bunun
en büyük kanıtıdır. Telaferliler
birine kızdığı zaman şu cümleyi kullanırlar: “Kalkarsam
seni Pas gibi yere uzatırım”.
Bu sözle İngiliz komutanı General Pas’ın nasıl öldürüldüğü
tasvir edilir. Belki de Osmanlı
komutanı Halil Paşa’nın Irak’ın
Kut bölgesinde İngilizlere karşı
elde ettiği “Kutü’l-Amare Zaferi” Telaferliler için büyük moral
ve ilham kaynağı olmuştur.
Telafer, o günden günümüze kadar
Irak Hükümetlerinin gazabına
uğramıştır. Şehirde alt yapı ile
ilgili doğru düzgün hiçbir proje
gerçekleştirilmemiştir. Özellikle Baas partisi iktidardayken
şehir tamamen yatırımlardan
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yoksun bırakılmıştır. 2003 yılında ABD Irak’ı işgal ettikten
sonra Telafer’de de yerel hükümet kurulmuştur. 2004 yılında Elkaide terör örgütüne
mensup bazı kişilerin, şehirde
mezhep savaşı çığırtkanlığı
yaptığı herkes tarafından bilinmiştir. Telafer Halkı 2005 yılından 2014 yılına kadar Elkaide
terör örgütü militanlarına karşı
çeşitli mücadeleler vermiştir.
Ancak 10 Haziran 2014 tarihinde Musul’un IŞİD tarafından ele geçirilmesiyle birlikte
Telaferliler için tarihin en zor
ve belki de en karanlık günleri
başlamıştır.
IŞİD, Irak Şam İslam Devleti adıyla
bilinen ama İslam ile uzaktan
yakından hiçbir ilişkisi olmayan bir terör örgütüdür. Arap
Baharı denilen süreç ile birçok
ülkenin huzur ve istikrarını alt
üst eden vahşi kapitalizm, bu
sefer IŞİD terör örgütü ile yeni
bir maske takarak kanlı vahşetine devam etmektedir.
10 Haziran 2014 tarihinde Musul
şehri IŞİD terör örgütü tarafından işgal edildikten sonra,
Irak’ın 3. asıl unsuru olan Türkmenlerin de dramı başlamıştı.
12-13 Haziran 2014 tarihlerinde IŞİD militanları %100 Türkmenlerden oluşan Telafer şehrine yönelmişti. 2004 yılından
Musul’un düşüşüne kadar Elkaide terör örgütüne karşı yiğitçe
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mücadele veren ve her türlü
kirli ve çirkin oyunlarını bozguna uğratan Telaferliler, bu sefer
de IŞİD terörü ile karşı karşıya
kalmıştı. Ancak bu kez durum
daha öncekilerden çok farklıydı. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra
hükümetin kurulmasında mutabakat sağlanamıyordu. Bu
da IŞİD ve Baas Partisi için kaçınılmaz bir fırsattı, Musul’u ele
geçirerek diğer illeri de kontrolüne alacaktı. Görünürdeki
hedefleri, dönemin başbakanı
Maliki hükümetini devirmek
ve Irak’ı parçalamaktı; ama
asıl amaçları ise Türkmenleri
bölgeden tasfiye etmekti, bir
nevi etnik temizlik yapmaktı.
Telaferliler, IŞİD’e karşı on gün
savaşarak onları bölgeden püskürtmüş ve onlara ağır kayıplar
verdirmişti. Ancak Bağdat’taki
hükümet kurma süreci devam
ettiği için, Telaferlilere askeri ve insani destek gelmemiş
ve Türkmenler, IŞİD’in kanlı
rüzgârına karşı yalnız bırakılmıştı. Hâl böyle olunca Telaferlilerin büyük çoğunluğu evini
terk etmek zorunda kalmış ve
Sincar bölgesine yönelmişti.
Haziran ayının sonlarına doğru
IŞİD, Telafer’i tamamen işgal
etmiş ve ele geçirme sırasında
her türlü vahşet, cinayet, katliam ve kadınlara tecavüz gibi
insanlık dışı eylemleri gerçekleştirmişti. Bölge sakinlerinin
bazılarının IŞİD’e yardım ve
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yataklık etmesi, Telafer’in IŞİD
tarafından ele geçirilmesinde çok büyük katkı sağlamıştı. Telafer’de IŞİD’in zorbalığı
altından kalanların bir kısmı
perişan ve pişman olmuştu.
Kısaca Telafer’de kalanların da
ve çıkanların da durumları içleri acısı.
Sincar Bölgesine yerleşen Türkmenler, yaz ayının şiddetli sıcağında evsiz barksız çöllerde
susuz ve açlık yüzünden birçok
aile yaşlılarını ve çocuklarını
kaybetmişti. Sincar bölgesi
de tehlike altına girince Türkmenler bu kez güney illerine
gitmek zorunda bırakılmıştı.
Çünkü onlara sahip çıkacak ve
ev sahipliği yapacak hiç kimse
yoktu. Bu uzun ve çetin yolculukta her türlü dram ve eziyeti
yaşamışlardı. IŞİD terör örgütü
militanlarının yollarda kurduğu pusuların yanı sıra, açlık ve
susuzluk yüzünden hayatını
kaybedenleri
defnetmeden
yol kenarlarına bırakmak zorunda kalmışlardı. En acısı da
yolda çölün ortasında doğum
yapan bir kadının göbek bağının taş ile kesilmesi sonucu
kadın, bebeği ile birlikte hayatını kaybetmiş ve ailesi IŞİD
korkusundan dolayı cansız bedenleri defnetmeden bırakıp
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yollarına devam etmişlerdi.
Yollarda IŞİD’in pususuna düşen ailelerin erkekleri hemen
infaz edilip kadınlar her türlü
çirkin muameleye ve tecavüze
maruz kalmıştı.
Türkmenlerin güney illerine gidiş
güzergâhı; Telafer’den Sincar’a,
Feyşhabur’a, Kelek’e, Erbil’e,
Süleymaniye’ye,
Diyale’ye,
Bağdat’a ve Bağdat’tan güney
illerine Necef, Kerbela, Babil,
Kut, Nasıriya ve Basra’ya kadar
uzanan meşakkatli yolculuk
haritada da gösterilmektedir.
Bugün Irak’ın ve dünyanın
dört bir yanına çil yavrusu gibi
dağılan Türkmenler, ciddi sıkıntılar çekmektedir. IŞİD vahşetinden en çok zarar gören
kesim de yine Türkmenlerdir.
IŞİD bazı çevrelerce bir Sünni
uyanışı veya ayaklanması gibi
görüntülense de yaşanılan son
eylemlerde IŞİD’in ne İslam,
ne de mezhep ile bir alakası
vardır ve kendinden olmayan
herkesi kâfir görüp infaz etmesi de gerçekleri gözler önüne
sermişti. Ardında yüzlerce yetim çocuk ve dul kadın bırakmasının yanında birçok insanı
da katletmiştir.
Güney illerine giden Türkmenler,
şehirlerarası yollar üzerinde
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bulunan “Hüseyniye” denilen mescit tarzı mekânlara
yerleşmişlerdi. Bölge halkı, evlerinden tecrit edilen
Türkmenlere sahip çıkarak
her türlü ihtiyaç temininde
bulunmuşlardı. Kendi vatanlarında garip yaşayan Türkmenler için hayatın acımasız
günleri başlamıştı. Herkes
tarafından sahipsiz ve biçare
bırakılmalarıyla birlikte, gittikleri bölgelerde kültür, dil
ve yaşam tarzı farklılığı onları
bir hayli zorlamıştı. Hatta bazı
bölgelerde neredeyse ikinci
sınıf vatandaşlık muamelesi
görmüşlerdi. Havaların şiddetli sıcaklığı, özellikle yaşlı ve çocuklar için her türlü
hastalığa yol açmış ve ölüm
oranları giderek artmıştı. Bu
Haziran ayında o kara günlerin ikinci senesini yurtlarından uzaklarda garip diyarlarda geçirmektedirler. Bugün
o sıcak topraklarda yaşayan
Türkmenler, vatan hasretiyle
gönülleri yanmış tutuşmuş ve
her gün “Allah’tan ümit kesilmez” diyerek kendi bölgelerine dönmek ümidiyle yaşamlarını sürdürmektedirler. Ama
er veya geç birlik olursak zafer güneşinin doğuşu çok yakın olacaktır…
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Türkmen Albümünden

Ata Terzibaşı Kerkük’ü ziyaret eden Mesut Cemil Bey ile görüşürken (1956)

Ata Terzibaşı Kerkük’ü ziyaret eden Mesut Cemil Bey ile görüşürken (1956)
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Editörün Seçtikleri

Ata Terzibaşı Türkmen Kardeşlik Ocağında (Bağdat, 1968)

Ata Terzibaşı hukukçu meslektaşları ile piknikte (Kerkük, 1955)
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Sündüs Abbas presented the
problems surrounding Iraqi Turkmens at three different media
channels in United Kingdom
Yasin Cemal GALATA
Sündüs Saqi is a political advisor
and activist for the Turkmens
in Iraq and is also the representative for the Turkmen living in Europe.

were largely based around
multiculturalism, ISIS and Turkey’s role in supporting the
Turkmens. Sündüs assured
that Turkmens are with the
united sovereign Iraq. She
added that Kirkuk is a very
important city which is rich
in oil, and that a conflict exists between the Arabs and
the Kurds, who both want to
control the city. Also regarding
Turkey, she mentioned that
Turkey helps and supports the
Iraqi Turkmens all of the time.

The first event was held in London
on the 23rd of February 2016,
at a thinkers club. At the start
of the event, Mr David Perry,
head of the club, introduced
Ms Sündüs Saqi. Ms Saqi briefly explained the history of the
Iraqı Turkmens from the past
to present, pointing out that
the Iraqi Turkmen are a community of around 3 million
people, predominantly present in the Iraqi provinces of
Mosul, Erbil, Kerkuk, Salahaddin, Diyala, Baghdad and Wasit. They represent the third
largest ethnic group in Iraq.
The Turkmens are continuously denied political rights
and systematically exposed to
assimilation processes. Since
2003, the Turkmens have
been exposed to a series of
extensive attacks, including
bombings, assassinations and
kidnappings that have taken
place in regions mainly inhabited by the Turkmens. In 2014,
ISIS began their atrocities in
Iraq, starting by attacking the
most vulnerable groups in Iraq,
such as the Turkmens, as they
do not have their own security
forces to protect themselves.

The second event took place at
the Mayadeen channel on the
16th of March 2016. She spoke
about Taze, another Turkmen
town that has recently been
attacked by chemical weapons by ISIS. Since 2003, the
central government and Kurdish forces did not protect the
Turkmens, and Taze was very
vulnerable to attack by terrorist groups, Telafer and Bashir
are also under the control of
ISIS due to their vulnerability.
She also questioned the Iraqi
government for their roles in
the failure to provide security
for the Turkmen people in their
regions. She added Turkmens
are in contact with the EU and
British Government in order
to support Iraqi Turkmens, She
thinks in the time Turkmens has
to seek international support.

At the end of the presentation,
questions that were asked

The third event was a radio broadcast, where she spoke about
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the struggles of the Iraqi Turkmens that have been blocked
by the Western media. In
Saddam’s era, the Iraqi Turkmens were assimilated and
also forced to Arabization process. In 2003, the Turkmens
expected that things would
be changed for the better,
however the situation worsened and the assimilation
processes continued against
the Iraqi Turkmens. She described Iraq as being a beautiful mosaic, not only consisting of Shia and Sunni, Arabs
and Kurds; but also Turkmens,
Christians, Assyrians, Yazidis as well. Kirkuk belongs to
Turkmens, although it went
through two demographical
change process, Arabization(
where Turkmens are replaced
by Arabs) in Saddam era and
Kurdification process( where
more than 500000 Kurds
brought in Kirkuk as settler)
after 2003 until now. Also she
talked about the conflict in
middle east and the refugee
crises in Europe, highlighting
the point that no one will be
happy to leave their homeland, yet these people have no
other choice apart of leaving
their country and sake a safe
land. She added Iraqis expected USA will bring democracy
for Iraq, but it was clear that
the USA has no plan for after
invasion.
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*كان في األصل (المئة ألف)،
والتصويب من عندي.
46ــ كرد وترك وعرب 242 ،68
47ــ في التراث العربي 516 : 1
48ــ يُ ْن َظر  :الكامل ،375 ،268 : 12
385
49ــ ينظر  :الصراع العراقي الفارسي
199 ،194
50ــ كتاب الحوادث 389 ،383
51ــ نفسه 515 ،484
المصادر والمراجع
1ــ أربعة قرون من تاريخ العراق
الحديث ،ستيفن هيمسلي لونكريك،
ترجمة جعفر الخياط( ،ط،)6
مطبعة أركان ببغداد ـــ 1985
2ــ إرْ ِبل في شعر القرنين السادس
والسابع للهجرة ،الدكتور حسام
داود خضر اإلرْ ِبلِّي( ،ط ،)1دار
الفراهيدي ببغداد ـــ 2011
3ــ إيران ماضيها وحاضرها ،دونالد
ولبر ،ترجمة الدكتور عبد المنعم
محمد حسنين( ،ط ،)2مطبعة
نهضة مصر بالقاهرة ـــ 1985
4ــ تاريخ الترك في آسيا الوسطى،
بارتولد (ت 1930م) ،ترجمة
الدكتور أحمد السعيد سليمان،
الهيئة المصرية العامة للكتاب
بالقاهرة ـــ 1996
5ــ تاريخ العراق بين احتاللين ،عباس
العزاوي (ت1971م) ،مطبعة
بغداد ببغداد ــ 1935
6ــ تاريخ العراق السياسي الحديث،
عبد الرزاق الحسيني (ت 1997م)،
(ط ،)7دار الشؤون الثقافية العامة
ببغداد ـــ 1989
7ــ تاريخ مختصر الدول ،ابن العبري
(ت 685هـ) ،وضع حواشيه خليل
المنصور( ،ط ،)1دار الكتب
العلمية ببيروت ـــ 1997
8ــ جامع التواريخ ،رشيد الدين فضل
هللا الهمذاني (ت 718هـ) ،ترجمة
محمد صادق نشأت ،دار إحياء
الكتب العربية بالقاهرة ـــ 1960
9ــالدرر الكامنة في أعيان المئة
الثامنة ،ابن حجر العسقالني (ت
852هـ) ،صححه وقابله الدكتور
سالم الكرنكوي ،مطبعة دائرة

المعارف بحيدر آباد بالهند ـــ
1350هـ
10ــ ديوان لغات الترك ،محمود
الكاشغري (ت بعد 469هـ) ،طبعة
دار الخالفة العلية باستنبول ــ
1333هـ
11ــ رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار
في غرائب األمصار) ،محمد بن
عبد هللا بن محمد ،ابن بطوطة
(ت 779هـ)( ،ط ،)1المطبعة
األزهرية بمصر ــ 1928
12ــ السلوك لمعرفة دول الملوك،
أحمد بن علي المقريزي (ت
845هـ) ،تحقيق محمد عبد القادر
عطا( ،ط ،)1دار الكتب العلمية
ببيروت ـــ 1997
13ــ سيرة السلطان جالل الدين
منكبرتي ،محمد بن أحمد النسوي
(ت بعد 667هـ) ،نشر وتحقيق
حافظ أحمد حمدي ،دار الفكر
العربي بالقاهرة ـــ 1953
14ــ الصراع العراقي الفارسي،
مجموعة أساتذة ،دار الحرية
للطباعة ببغداد ــ 1983
15ــ العراق في التاريخ ،مجموعة
أساتذة ،دار الحرية للطباعة والنشر
ببغداد ــ 1983
16ــ العراق قديما وحديثا ،عبد الرزاق
الحسيني (ت 1997م) ،مطبعة
العرفان ببغداد ــ 1958
17ــ عشائر العراق ،عباس العزاوي
(نسخة الكترونية)
18ــ في التراث العربي ،الدكتور
مصطفى جواد (ت 1969م)،
أخرجه محمد جميل شلش وعبد
الحميد العلوجي ،دار الحرية
للطباعة ببغداد ـــ 1975
19ــ القبائل والعشائر التركمانية في
العراق ،الدكتور صبحي ساعتجي،
ترجمة أرشد الهرمزي ،مطبعة
فضولي بكركوك ــ 2010
20ــ قصة الحضارة ،ديورانت (ت
1981م) ،ترجمة الدكتور زكي
نجيب محمود ،دار الجيل ببيروت
ـــ 1988
21ــ قالئد الجمان في فرائد شعراء
هذا الزمان ،ابن الشعّار الموصلِّي
(ت 654هـ) ،تحقيق كامل سلمان
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الجبوري( ،ط ،)1دار الكتب
العلمية ببيروت ـــ 2005
22ــ الكامل في التاريخ ،ابن األثير
(ت 630هـ)( ،ط ،)7دار صادر
ببيروت ـــ 2005
23ــ كتاب الحوادث ،مؤلف من القرن
الثامن الهجري (وهو الكتاب
المسمَّى ْ
وهمًا بالحوادث الجامعة
والتجارب النافعة والمنسوب البن
الفوطي) ،تحقيق الدكتور بشار
عواد معروف والدكتور عماد عبد
السالم رؤوف( ،ط ،)1مطبعة
شريعت بقم ـــ 1324هـ
24ــ كرد وترك وعرب ،سي .جي.
أدموندز ،ترجمة جرجيس فتح هللا،
طبعة بغداد ــ1971
25ــ لسان العرب ،ابن منظور (ت
711هـ)( ،ط ،)1دار صادر
ببيروت ـــ 2000
26ــ مجلة الدليل العراقية (العدد / 5
السنة )1947
27ــ مختار الصحاح ،أبو بكر الرازي
(ت 666هـ)( ،ط ،)1دار الكتاب
العربي ببيروت ــ 1967
28ــ المدخل الى التاريخ التركي ،يلماز
أوز طونا (ت،)2012ترجمة أرشد
الهرمزي( ،ط ،)1الدار العربية
للموسوعات ببيروت ـــ 2005
29ــ َم ْن هم التتار ؟ ،الدكتور أبرار
كريم هللا ،ترجمة وتعليق الدكتورة
رشيدة رحيم الصبروتي ،مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب ـــ
1994
30ــ موجز تاريخ التركمان في العراق،
شاكر صابر الضابط،مطبعة
أوفسيت ببغداد ــ 2007
31ــ النجوم الزاهرة ،ابن تغري
بردي (ت 874هـ) ،مطابع
كوستا تسوماس بالقاهرة ــ 1963
(مصورة من طبعة دار الكتب
المصرية)
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

48

KERKÜK VAKFI

بالتركية ،وبرس  :فهد .أي (الستة
فهود).
14ــ ينظر  :كتاب الحوادث 358
و(في التراث العربي) ،445 :1
456 ،455 ،448
15ــ ينظر  :في التراث العربي : 1
456
*في تاريخ مختصر الدول البن العبري
ّ 236
أن الذي طلب الدخول الى
طاعة هوالكو ،أيبك الحلبي ،أحد
أمراء المستعصم ،قال (أي صاحب
المختصر) :فكتب كتابا الى بعض
أصحابه ،يقول لهم  :ارحموا
أرواحكم ،واطلبوا االمان ّ
ألن ال
طاقة لكم بهذه الجيوش الكثيفة،
فأجابوه بكتاب يقولون فيه َ :م ْن
يكون هوالكو ،وما قدرته ببيت
عباسَ ،م ِن هللاُ ملّكهم ،وال يفلح َمن
الصلح
يُعاندهم ،ولو أراد هوالكو
َ
لما داس أرض الخليفة ،ولما أفسد
ُ
أيبك الكتاب َ
فيها ...فلمّا عرض
على هوالكو ضحك ووجّ ه جيشه
نحو بغداد ،فدخلها في التاريخ
المذكور.
16ــ ينظر  :جامع التواريخ مج/ 2
قس / 1ص  283ــ 284
17ــ كتاب الحوادث 349
18ــ ينظر  :النجوم الزاهرة 115 : 7ــ
117
19ــ ينظر  :كتاب الحوادث 298 ،48
*ترجمته في  :إربل في شعر
القرنين السادس والسابع للهجرة
129ــ130
ّ
20ــ كتاب الحوادث  460وغز الشيء
ُ
والصوب  :نزول
 :عَ سُ َر َحمْلُه.
المطر .والنوء  :سقوط نجم من
المنازل في المغرب مع الفجر.
21ــ ينظر  :الكامل 498 : 12
*عند المؤرخ التركي أوزطونا ،اربع
وعشرون (المدخل الى التاريخ
التركي )252
22ــ ينظر  :ديوان لغات الترك : 1
 56ــ 58
23ــ سيرة السلطان جالل الدين
منكبرتي 71
24ــ عشائر العراق (نسخة الكترونية)،
وينظر  :موجز تاريخ التركمان
في العراق  ،50وللدكتور صبحي
49

ساعتجي كتاب مفيد في العشائر
التركمانية في العراق لمن يريد
التفصيل.
25ــ نفسه (الموجز) 50
26ــ مجلة الدليل (العدد / 5
السنة)1947
27ــ ينظر  :العراق قديما وحديثا 23
28ــ النجوم الزاهرة 363 : 7
29ــ نفسه  71 : 8وينظر  :العراق
قديما وحديثا 24
ُ
*وخدا َب ْندَا  :معناه عبد هللا بالفارسي،
ّ
ْ
َ
ّ
غير أن أباه لم ي َُسمِّه إال (خرْ َبندَا)،
وهو اسم مهمل معناه  :عبد الحمار.
وسبب تسميته بذلك ّ
أن أباه كان
مهما ُولِ َد له َولَ ٌد يموت صغيرا.
فقال له بعض األتراك  :إذا جاءك
ولد سمِّه قبيحا يعش ،فلمّا ُولِد له
هذا سمّاه َ
(خرْ بندا) في الظاهر،
واسمه األصلي أبجيتو [ الجاتيو
] ،فلمّا كبر َخرْ بندا ،وملك البالد
كره هذا االسم واستقبحه ،فجعله
ُ
(خدَا بندا) ،ومشى ذلك بمماليكه.
(النجوم الزاهرة )238 : 8
فيما ذكر ابن بطوطة (ت 779هـ)
سببا آخر في تسميته بالحمار،
قال بغير سند  « :وقيل ّ
إن سبب
تسميته بالحمار هو َّ
أن التتر يسمون
المولود باسم أول داخل على البيت
عند والدته ،فلمّا ولد هذا السلطان،
كان أول داخل الزمال (الحمار في
اللهجة العراقية) ،وهم يسمونه َخرْ
بندا ،فسمِّي به(« .الرحلة )143
**رآه سنة 727هـ في سفرته األولى.
***العارضان  :صفحتا الخ ّد.
(مختار الصحاح  :عرض)
30ــ الرحلة 143
*لبوس الحديد التقاء الطعن.
31ــ الرحلة 121ــ 122
32ــ المدخل الى التاريخ التركي 371
*كان الشيخ حسن الجالئري قبل
سلطنته واليًا على إقليم األناضول
من قبل أبي سعيد ،آخر ملوك الدولة
اإليلخانية(.ينظر  :تاريخ العراق
السياسي الحديث 33: 1ــ)34
33ــ العراق قديما وحديثا 24
*هم ساللة من المغول ،أو قبيلة
منهم ،دخلوا العراق ضمن القوات
المغولية سنة ست وخمسين
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وستمئة للهجرة( .ينظر  :موجز
تاريخ التركمان في العراق )54
34ــ الرحلة 145
35ــ نفسها 145ــ 146
36ــ أربعة قرون من تاريخ العراق
الحديث  ،28وغير جانف  :غير
مائل( .اللسان  :جنف)
37ــ الصراع العراقي الفارسي 198ــ
199
*يريد مواله السلطان أويس.
38ــ الدرر الكامنة في أعيان المئة
الثامنة  .345 : 4ومرجان هذا هو
الذي ابتنى المدرسة المرجانية،
وجامع مرجان القائمين حتى اليوم
في مدخل سوق العطارين ببغداد.
وهو رومي األصل ،وتوفي سنة
774هـ( .ينظر  :تاريخ العراق
السياسي الحديث )34 : 1
39ــ العراق في التاريخ 553
*تيمور أو َتمُر بمعنى واحد ،وهو
الحديد باللغة التركية .و(لنك)
باللغة نفسها ،األعرج .وهو
المغولي التركي من قبيلة جغتاي.
وكان مولده سنة 726هـ ،ووفاته
(ينظر  :النجوم
سنة 807هـ
الزاهرة  .)270 ،254 : 12وكان
يُعرف أيضا بـ (تيمور كركان)،
وكركان بالتركية  :العريس او
الصهر .وأيضا بـ (آق ساق تيمور)
وآق ساق بمعنى األعرج( .ينظر
 :تاريخ العراق بين احتاللين : 2
)263
40ــ السلوك لمعرفة دول الملوك : 5
 ،339وينظر  :قصة الحضارة 26
45 :
41ــ نفسه (قصة الحضارة )45 : 26
42ــ تاريخ الترك في آسيا الوسطى
246
43ــ النجوم الزاهرة 256 : 12
44ــ ينظر  :قصة الحضارة : 26
43ــ46
*يريد الشاعر الشيرازي حافظ،
المعروف بالحافظ الشيرازي (ت
1389م =791هـ)
45ــ قصة الحضارة .44 : 26والخبر
نفسه مع جواز انتحاله في  :ايران
ماضيها وحاضرها لدونالد ولبر
81
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خالل الحقب المختلفة.
ومهما يكن فالحضـور التـركي فـي
العـراق فـي هـذه الم ّدة شاخص
بشكل كبير ،تجلّى بعضه في
ذهـاب اللغة التـركيـة في النـاس
فـي العــراق ،ومحـاولة بعضهم
التحـ ّدث بالصيـغة أو النكهة
المغـوليّة التي تعتمد تفخيم األلـفاظ
التـركيّة .وفي هذا نقل الدكتور
مصطفى جـواد من معجم ابن
الفوطي (ت 639هـ) تـرجمة
تُغنـي ما أذهـب إليـه ،نصـها « :
كمـال الدين أبو المحاسـن منصـور
بـن أحمـد يُعـرف بابن الشديدي
الكوفي الضرير الشـاعـر ،كـان
من ظـرفاء العصر ،وكان يلبس
َ
والقباء ،ويحضر في
القميص
مجالس الصدور الكبار ،ويتكلمّ
المغـوليّة بتفخيم األلفاظ مـن
()47
ّ
غير معرفة بها”.
وكأن اللغة
المغولية تتحقق بتفخيم األلفاظ
التركية فحسب.
كذا تجلَّى هـذا الحضور في ميل
التركي إلى أخيه التركي بالجنسية،
أو انتظار التركي األمانَ من أخيه
التركي بمستوجبات الدم والجنس
في أقل تقدير ،تبيّن فيما ذكره ابن
األثير في بعض اخبـاره ورواياته
من مثـل  « :نحن من جنس
هؤالء وال يقتلوننا « .ومثـل « :
ومالوا إليـه للجنسية « .ومثل « :
فارسل التترُ الى قفجاق يقولون :
نحن وانتم جنس واحد ،وهؤالء
ّ
الالن ليسوا منكم حتى تنصروهم،
()48
وال دينكم مثـل دينهم« .
مع
التـذكير والعـود إلى ّ
أن المغـول
بشـقيـهم  :اإليلخاني والجالئري لم
يتوانوا مـن فعـل الغلط مـع ابنـاء
جلدتهم في أوليات أمرهم وبدايات
غـزوهم ،حتـى أصـاخوا الـى
نــداء الجنسيـة وروح اإلســالم،
بعـد أن اصـطدمت رؤوسهم
بأحجار اللحد ،كما يقـول المثـل
التـركماني في أربيل ،في إشارة
الم ّدنيّة
الى بدء مرحلة االستقرار و َ
لديهم.
ّ
كذلك توضح هذا الحضور في
الوظائف القيادية التي ُكلّفوا بها

في الم ّدة المغولية مع اإلقرار على
ّ
أن المغول قد اعتمدوا في أول
أمرهم في إدارة البالد العراقية
على العناصر الفارسية واليهودية،
ثم سـرعان ما تحـولوا عنهما الى
العناصـر التركية والعربية ،وال
()49
سيّما في تأسيس الجيش.
كذا حضروا في باقي مؤسسات الدولة،
فـ (قـرا بوغا) كان يشغـل شحنة
بغداد سنة اثنتين وستين وستمئة ،ثم
عُ ـزل عنها ورتّب(تـوكـال بخشي)
مكانه،وعُ زل توكال ورُ تِّب مكانه
()50
(تتار قيا) سنة خمس وستين.
وفي سنة خمس وثمانين رُ تِّب الملك
النـاصر ُق ْتلغ شـاه ،مملـوك
عـالء الديـــن صاحب الديـوان،
ً
مشـرفا بالعــراق .وفـي سنـة
ثـالث وتسعيـن « أمـر الســـلطان
[االيلخاني] كيخاتو شمس الدين
محمد التركستاني المعروف
بالسكورجي،بالمسير الى العراق
واليًا عليه ،مُزيال عن الرعية ما
()51
حُ ّدد عليهم من األثقال».
* أستاذ األدب العباسي في كلية التربية
للبنات سابقا
الهوامش
*يختلف المؤرخون والباحثون فيما
يطلقون عليهم من التسميات ،فمنهم
من يسمونهم (التتر أو التتار،
بزيادة ألف) ،مثل ابن األثير
(ت630هـ) ،وسبط ابن الجوزي
(ت654هـ) ،ومحمد بن احمد
النسوي ،صاحب سيرة السلطان
جالل الدين منكبرتي (ت بعد
667هـ) ،وابن بطوطة ،صاحب
الرحلة (ت 779هـ) ،والسيوطي،
صاحب تاريخ الخلفاء(ت911هـ)
ومنهم من يسمونهم (المغول أو المغل
بنقصان الواو) مثل رشيد الدين
الهمذاني ،صاحب جامع التواريخ
(ت 718هـ) ،ومؤرخ من القرن
الثامن الهجري ،صاحب كتاب
الحوادث ،والمؤرخ الروسي
بارتولد (ت 1930م) ،والمستشرق
بروكلمن
كارل
األلماني
(ت1956م) والمؤرخ التركي
يلماز أوزطونا (ت 2012م)،
ويُسمِّي دولتهم بالدولة االيلخانية.
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ومنهم من يطلق عليهم التسميتين معا
على أنهما شعب واحد ،مثل ابن
العبري ،صاحب تاريخ مختصر
الدول (ت 685هـ) ،وسليمان
صائغ ،صاحب تاريخ الموصل
(ت 1965م)
ومنهم َمن يجعلهم شعبين مختلفين
ولكن بلغة واحدة (تركية مغولية)،
مثل ابن خلدون (808هـ) ،تجلّى
في قوله  « :وسار اليه في جموع
المغل والتتار « .في تاريخه
 612: 5والمؤرخ األمريكي
ديورانت (ت 1981م) في قوله
 « :المغول والتتار « في قصة
الحضارة.
واجتهد المؤرخ التترستاني الدكتور
أبرار كريم هللا في الفصل بينهما،
ليجعل التتار بأصول بولجارية،
والمغول بأصول مغولية (ينظر
كتابه َ :من هم التتار ؟) .وأنا حتى
أحسم األمر على ما أذهب إليه،
ّ
أقول ّ
ألن
إن التسميتين واحدة
َ
استعملت
أصلهما واحد ،ومتى
(التتار) قص ْد َت بهم (المغول)
َ
استعملت (المغول)
أيضا ،ومتى
َ
قصدت بهم (التتار) أيضا ،فكلتا
ّ
تدالن على الشعب
الصيغتين
الواحد ،وهذا الواحد من االلتائية
التركية ،ولعل وضعهما بين
هاللين على صيغة (المغول أو
التتار) أكثر دقة أو أقرب الى ما
1ــ يُ ْن َظر
أنشده.
 :الكامل في التاريخ  361 : 12ــ
385
2ــ نفسه 377 : 12ــ378
3ــ نفسه 501 : 12
4ــ قالئد الجمان 338 : 2
5ــ نفسه 227 ،223 : 2
6ــ نفسه  37 : 5وينظر  :كتاب
الحوادث 128
7ــ القالئد 52 : 5
8ــ َمن هم التتار 19
9ــ قصة الحضارة 41 : 26
10ــ الكامل 385 : 12ــ 386
11ــ تاريخ مختصر الدول 205
12ــ الكامل 501 : 12
13ــ كتاب الحوادث 285
الطي ،بمعنى ستة
*من مقطعين ِ :
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وض ّم إليـه األحـواز وديـــار بكر،
وعـادت بغــــداد عاصمة للدولـة،
م ّ
ُعززا استقالله بالعـراق بسلسـلة
مـن الحروب خاضها ضد بقايا
األسـر اإليلخانية التـي ظلّت تحكم
ايـران واذربيجان .وقـد استمرت
هــذه الحـروب حتى تمكن الشيـخ
حسـن الجـالئـري مـن احـراز
نصــره النهائي على اإليلخانيين،
وجلوسه علـى عرش بغـداد،
واإلندماج بالمجتمع العـراقي
بصورة كليّة ،والتقليل من استخدام
الفرس باعتماد األتراك والعرب
()37
في تكوين جيشه.
واستمر حكمه حتى توفي سنة سبع
وخمسين ،فخلّفه ابنه السلطان معز
الدين أُويس (757ــ776هـ)،
فسار سيـرة أبيه .وكان طموحا
في توسيع ملكه ،فجرّ د حملة علـى
اذربيـجان ،وقـادها بنفسـه ،وعيّـن
والـي بغــــداد ،الخواجــة مرجان
الطواشي ،مـواله ،نائبًــا عنـه .قـال
ابن حجـر العســقالني (ت852هـ)
 « :ثم استوحش مرجان منه،
ّ
فاستقل بأمر بغـداد ،وكاتب
األشرف صاحب مصر ،يُخبره
بأنه خطب له ببغـداد ،والتمس
منه التقليد بالنيـابـة ،فارسـل إليــه
ذلك منـه ومـن الخليفة وارسل
إليه األعــالم والخلع وأذن لـه أن
يدخـل الديـار المصــريّة إن رابه
من أويس ريَب .ثم إن أستاذه*
تجهز إليه في عساكر كثيرة،
وحاصره الى أن غلب عليه في
()38
سنة 768هـ« .
ولمّا توفي السـلطان معـز الديـن أويس
سنة سـت وسبعين بُويع البنه
الحسين بالسـلطة ،فتـولّى حتـى
قتـله أخـوه أحمـد بن أويس سنـة
ّ
فاستقل بالملك بعده.
اربـع وثمانين،
ولم تكن أيام السلطان أحمد بن أويس
تخلو من المصاعب والنكبات،
فقد اشت ّد عليه أمر أخويه ،علي
الذي أعلن نفسـه سلط ًانا في
بغـــداد ،وبايزيد الذي انفصل في
مدينته السلطانية في اذربيجان،
فانقسم قادة الجيش بيـن األخـوة
()39
ّ
الثالثة.
فاستغـل تيمور لنـك *
51

صـراعات األخــوة الثـالثة تلك،
فاستـولى علـى بغــداد سنة خمس
وتسعين وسبعمئة ،ال سيّما انه
َّ
تلقى طلبا من سكانها بالمجيء الى
بغـداد ،ألنهم لم يعـودوا يحتملون
جـور سلطـانهم أحمـــد بـن أويس،
ألنه أسـرف في قتل أمراء دولته،
وبالغ في ظلم رعيته ،وانهمك في
()40
الفجور.
ولمّا ت ّم له ذلك أمر جنوده البالغ عـددهم
ألفا بأن يحضـر إليـه ٌّ
عشرين ً
كل
رأس واح ٍد من األهالي من
منهم
َ
دون النظر الى أعمارهم وطبقاتهم
االجتماعية ،فك ّدست
رؤوسهم علـى شكل أهـرام مـروّعـة
أمـام أبـواب بغداد ،وأبقى الغزاة
على مساجد المسلمين وعلى أديــار
الرهبـان والراهبـات ،وسـلبـوا
ودمّـروا ما عـداها تدميــرً ا تامّا.
()41

وفـي تصفيـاته الجســدية تلك ،التي
لـم ينظر الـى أيّ اعتبـــار للعمـر
ّ
تحقق عدم
والطبـقة االجتماعية،
نظره حتى الى اعتبار الجنس
والدم .قال المؤرخ الروسي
بارتولد(1930م)“ :لم يكن تيمور
أبان تأسيس امبراطوريته الى
تحقيق غايات الترك القومية ،وانما
كان يقصد الى االستيالء على أكبر
عدد من الممالك ،أو على العالم كلّه
اذا امكن ..وكان يقول  :ال يستحق
()42
العالم كلّه أن يملكه حاكمان“ .
وفي الصدد نفسه ذكر ابن تغري
بردي عن لسانه بغيـر سنـد :
« الب ّد ان املك االرض واقتل
ملوك الدنيا .)43(« .فملك سمرقند
وخراسان وسيستان وهراة وكابل
وجورجيــا وارمينـيا وبغــــــداد
ودلـهي واذربيـجان ولورستـان
()44
وتبـريز واصـفهان وشيراز.
وفي غزو شيراز ،ذكر المؤرخ
األمريكي ديورانت (ت 1981م)
اسطورة ،قال عنها أطرف من أن
تصدق ،مفـادها  :أنه فـي شيـراز
في 1387م [ 789هـ) دعا تيمور
أشهر مواطني المدينـة الـى المثـول
بيـن يديه ،وقـرأ عليه غاضبا
سطورً ا من الشعر ،كانت قد ُق ِّدمت
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فيها مدينتا بخارى وسمرقند ،مـن
أجل (خال في َخ ِّد سيدة) ،وقيـل ّ
إن
تيـمور شكا غاضـبًا ،وهـو يقـول :
إنّي بضربات سيفي الالمع الصقيل
ُ
أخضعت معظم االرض المعمـورة
ألزيِّن بخـارى وسمـرقنــد،
مقر حكومتي ،وأنت أيها التعس
الحقيـر* تريد أن تبيعهما من
أجـل شامة [ خال ] سوداء في
خـ ّد سـيّدة تركية فـي شيــراز !.
ّ
وتوكد الـرواية ّ
أن حــافظ انحنى
أمام األمير ،وقـال:وأسفاه أيها
ّ
األمير،إن هـذا التبذير هو سبب
البؤس الذي تراني فيه .واستساغ
تيمور هذا الجواب فأبقى على حياة
()45
الشاعر ،ومنحه هديّة َس ِنيَّة.
وعن الوجود التركي في العراق
في الم ّدة المغولية ،ذكر ادموندز
(المستشار اإلنجليـزي فـي
وزارة الداخلية في العـراق بين
سنتي 1935ــ  ،1945توفي سنة
ّ )1979
أن الوجـود التـركي فـي
العـراق ربما يعـود الى أسرى
الحرب الترك مئة األلف* الذين
وقعـوا فـي يـد تيمور لنـك،
ّ
بتدخل
فاعتـق رقابهم من السيف
خواجة علي ،شيخ أردبيل،
بوصفه المنشئ األول للطريقة
الصوفية ذات الميول الشيعية،
ولذلك يـكون تـاريـخ استقـرار
التـــرك فـي العـــراق بيـن سنـتي
1392ــ 1402م (794ــ 804هـ).
( )46وهذا الذي يذكره أدموندز
على أنه أحـد احتماالت الوجود
التـركي فـي العـراق ،وهم كبيـر،
تعم ًدا فيـه أو جاهال،
قـد يكون م ّ
وأنا إلى تعمُّده أميل ،بحكم انتمائه
االستعماري ،وانخراطه فـي
الموقف األوربي غيـر الو ّدي من
ّ
ألن
األتراك على العموم ،ذلك
الوجود التركي في العراق أو
حضورهم فيه ال يعود الى حقبة
تاريخية واحـدة ،بقـدر ما هـو نتـاج
حقـب مختـلفة ،شـرع األتـراك فيها
باالستيطان في العراق .وهذا الذي
يذكره ادموندز ال يعـدو عندي دفعة
تضاف الى الدفعات القويّة األخرى
التي دخل فيها األتراك الى العراق
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العدائية في أرض العـراق تمام
الـزوال ،إذ أسـلم السـلطان فتبعه
مئـة ألف من جنوده ،أو غالب جنده
وعساكره ،كما يقـول ابـن تغـري
بـردي )29( .فانتشـرت بذلك الديـانـة
اإلسالميّة في الجيش التتري .وفي
المحرم من سنة ست وتسعين جاء
إلى العراق ،فشمل النـاس بالعـدل
واإلحسـان.
واستمرّ هـذا العـدل واإلحسان في
عهد السلطان السابع الجاتيو ،إذ
أسلم هو اآلخر ،فتسمَّى بمحمد
ُخدا َب ْندا* ( 703ــ 716هـ) ،فلمّا
مات ُخدا بندا أو َخرْ بندا ،ولّى
الملك بعده ابنه أبو سعيد بهادر
خان (716ــ 737هـ) .وكان ملكا
فاضال كريما ،ملك وهو صغير
السن .رآه صــاحب الرحلة في
بغـداد ،قـال  « :ورأيته ببغداد*
* وهو شـاب أجمل خلق هللا
صـور ًة ،ال نبـات بعارضيه***
ووزيره إذ ذاك األمير غياث الدين
محمد بن خواجة رشيد ،وكان أبوه
من مهاجرة اليهود ،واستوزره
السلطان محمد خدا بندا والد أبي
()30
سعيد”.
وكان عاقال جليال مُهابًا كريمًا،
مشـكور السيـرة .ولمهابتـه وكـرمه
وسيـرته الحسنة زاره ملوك ُك ْثر،
منهم السلطان أتابك أحمد ملك
إيذج .قال صاحب الرحلة“ :وكان
هذا السلطان ً
ملكا صالحً ا ،عمّر
أربعمئة وستين زاوية ببالده ،وقسّ م
خراج بالده أثالثا فالثلث منـه لنفقة
الـزوايا والمـدارس ،والثلث لرتب
العسـاكر ،والثلث لنفقته ونفقة
عياله وعبيده وخ ّدامه ،ويبعث منه
هدية لملك العراق بهادر خان في
كل سنة ،وربما وفد عليه بنفسه.
وقدم عليه مرة ،وكان يلبس تحت
ثيابه مما يلي جسده ثوب َشعْر،
فقال له بعض خواصه ّ
إن أتا بك
أحمد يدخل عليك وعليه الدرع*
وظن ثـوب َ
ّ
الشعْـر الـذي تحت
ثيـابـه درعً ا ،فأمـرهم باختبـار ذلك
علـى جهـة مـن اإلنبساط ليعرف
حقيقته ،فدخل عليه يومًا فقام إليه

األمير الجوبان ،عظيم أمراء
العراق ،واألمير سويته ،أمير ديار
بكر ،والشيـخ حسن [يتولّى الحكم
ّ
مسـتـهل
بعـده فـي العـراق فـي
المـدة الجـالئـريـة] وقـد أمسـكوا
بثيـابـه كـأنـهـم يمـازحـونه
ويضاحكونه ،فوجدوا تحت ثيابه
ثوب الشعر ،ورآه السلطان أبو
سعيد ،وقام إليه وعانقه وأجلسه
الى جانبه ،وقال لهَ :س ْن آطا ومعناه
بالتركية(أنت أبي) وعوّضه عـن
هديته بأضعافها ،وكتـب لـه (اليـر
ليـغ) ،وهـو الظهيـر ْ
أن ال يطالبه
()31
بهدية بعدها ،هو وال أوالده”.
وذكر المؤرخ التركي يلماز أوز طونا
(ت 2012م) ّ « :
أن المغول كانوا
قد بدأوا مرحلة من السلم منذ أواخر
القرن السابع الهجري (الثالث
عشر الميالدي) أساسها خطواتهم
الثابتة الراسخة باتجاه تحقيق
السالم بين كافة الدول،ودعوا الى
تحريم الحروب ودعوة الدولة
التي تريد الحرب من قبل باقي
الدول ،الى السالم .وقد أرسلوا
ً
رسال الى البابا وفرنسا وانجلترا،
ّ
استتب
يُبيّنون لهم أن االسالم قد
في آسيا ،ويدعونهم الى اإلنخـراط
في هـذه المعاهـدة .وقد أجاب حكام
أوربا بالدعاء والتمنيـات الطيبـة.
وبـذلـك فقـــد أملى المغـول بعـد
الـرومـان سـالما جـديـ ًدا علـى
()32
دول العالم”.
وفي عود إلى أبي سعيد آخر سالطين
المؤرخ
ذكر
اإليلخانيين،
العراقي عبد الرزاق الحسيني
(ت 1997هـ) أنـه لمّا تـوفـي
أبـو سعيـد بهـادر خان سنة ست
وثالثين وسبعمئة بال عقب ،خلّفه
السلطان أربا خان ،لكن لم يستقم له
الملك غير ستـة أشـهر ،فقد قتـل في
غـرّ ة شـوال سنـة سبـع وثالثيـن،
وبقتـله ثـارت الفتـن وتـوالت علـى
ُ
اإلحـن ،وصـار األمـراء
المملكة
والـوزراء يتنـاوبـون الحكم حسـب
أهوائهم ،حتى انتصر الشيخ حسن
الجالئري* عليهم ،فانقرضت
الدولة اإليلخانية بعـد أن عمّـرت
ثمـانيـن عـاما ( ،)33لتقـوم محلها
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الجـالئـرية * بزعامته في بغـداد
( 738ــ 813هـ) ثم « استـقـل
بملك عــراق العــرب وتـزوج
(دلشـــاد) امرأة السلطان أبي سعيد
كمثل ما كان أبو سعيد َف َعلَه ِم ْن
()34
َت َزو ِِّج امراته« .
وذكـر ابن بطـوطة (ت 779هـ) فـي
شأن َمن تغلّب من الجالئريين بعد
اإليلخاني،
موت السلطان أبي سعيد ِ
قال ”:منهم الشيخ حسن ابن عمته
[عمّة أبي سعيد] تغلّب على عـراق
العـرب جميعًا ،ومنهم ابراهيم شاه
ابن األمير (سنيته) ،تغلّب على
الموصل وديار بكر ،ومنهم األمير
(أرتنا) تغلّب على بالد التركمان
المعروفة ايضا ببالد الـروم ،ومنهم
حسـن خـواجـة بن الد مر طاش
بن الجـوبان تغلّب على تبريز
والسلطانية وهمدان وقم والريّ
وراميـن وفـرغـان والكـرج،
ومنهم األميــر (طغتيمور) تغلّب
على بعض بالد خراسان ،ومنهم
األمير حسن بن األميـر غياث
الدين تغلّب على هـراة ومعظم
بـالد خـراسـان ،ومنهم ملك دينـار
تغلّب علـى بــالد مكران وبـالد
كبـج ،ومنهم محمد شـاه ابن مظفر
تغلّب علـى يزد وكرمان وورقو،
ومنهم الملك قطب الدين تغلّب
علـى هـرمز وكيـش والقطيـف
والبحــرين وقلهات ،ومنهم
الســلطان أبـو اسحـاق تغلّب على
شيـراز واصـفهان وملك فـارس،
ومنـهم السلطان افرا سياب أتابك
تغلّب على ايذج وغيرها من البالد.
()35

قال (لونكريك) المفتش اإلداري في
الحكومة العراقية في بداية تأسيسها
سنة إحدى وعشرين وتسعمئة وألف
للميالد”:كان ّ
حكام هذه الساللة
األولون عسكريين طمّاحين ،لكنهم
كانوا متديّنين وغير جانفين عن
اإلنسانية ،فاعادوا للعراق شيئا
من اإلحترام الذاتي ،إن لم يكونوا
()36
أعادوا قليال من الرخاء.
وقاد الحسن الجالئري حكم الجالئرية
في العراق سنة ثمان وثالثين ،كما
ّ
واستقل به سنة تسع وثالثين.
ذكرنا،
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استـمروا حكاما أكثـر مـن خمسمئة
سنـةّ ،
وكل مخلـوق قصـدهم بسـوء
قضى عليه الزمـان ،وإذن فليس
مـن العقل والكياسة أن تدعوني
ألنض ّم إلى جانب دولة هوالكو.
()16

كذلك تجلّى خالف أتراك العراق مع
هوالكو ،لمّا أشار وزير المستعصم
مؤيد الديـن ابـن العلقمي ببـذل
األمـوال وحملها إليـه ،مـع التحـف
الكثيــرة ،واألشيــاء الغريبة،
واألعالق النفيسة .فلمّا شرع فـي
ذلك ،ثناه الدويـدار الكبيـر فلك
الديـن الطبرس ،والدويدار الصغير
مجاهد الدين أيبك ،وسليمان شاه بن
برجم اإليواني ،وثالثتهم أتـراك،
وقالوا ّ :
إن غرض الوزيـر تدبيـر
حاله مـع السلطان ،فوافقهم ،فعلم
بهم السلطان ،ولمّا دخل إلى بغداد
()17
قتلهم مع َمن قتل من أتراكها.
وفي خالف آخر مع المغول أو التتار،
ذكر ابن تغري بردي (ت874هـ)
ّ
أن نحوًا مـن سبعمئة فارس من
تركمان حلب ،فضال عن أربعمئة
فارس من العرب ،انضمُّوا إلى
جيش الخليفة المستنصر العباسي
ابن الخليفة الظاهر ،الذي ّ
شكله
في مصـر بمؤازرة الملك الظاهر
بيبرس إلخـراج المغـول من
العـراق وإعادة العباسيّة إليه .فلمّا
سار إليهم كسرتهم المغول ،فتفرّ ق
عسكره من تركمان وعرب في
()18
بالد العراق.
ويمكنك أن تع ّد التـركمـان الحلبيين أو
بعضا منهم في أقل تقديـر ،الذين
تفرّ قوا في بالد العراق ،رقما
آخر مُضافا إلى أعداد األتراك
الهائلة الداخلة إلى العراق مع
الجيش المغولي ،جنـو ًدا فيه أو
وعشائر .ومـن
بيوتات
أفـرا ًدا فـي
ٍ
َ
هذه العشائر ،البيات  ,والبيات
قديم في العراق ،دخله بعضهم
مع السّ لجوقيّة أو عقبها  ,ذكـرهم
صاحب الحوادث ،لمّا َّ
شخص فلك
َ
الدين زعيما لهم في نواحي كرْ خيني
(كركوك) في حـوادث سنة تسـع
َّ
وشخص
وعشـرين وستمئـة،
فخـر الديـن عمـر بن اسحاق (ت
53

بعد 469هـ) متوليًّا ْ
أش َ
غال زعماء
البيات فـي نواحي واسط ،قبل
()19
وفاته سنة ثمان واربعين.
وفي جارية مغولية في نواحي
اإلرْ ِبلِّي (ت
واسط ،قال عز الدين ِ
679هـ)* :

من قبـائل التتـر ،استوطنت فـي
عهد المغـول فـي (كـوكه خـان)
فـي سياج جبـل حمـرين من جهة
(العُظيم) ،وقسـم منهم فـي انحـاء
(قـره تبه) .لغتهم تـركية وعربية،
()25
والغالب عليها اللسان التركي.

[ من المتقارب ]
ولمّا َن َ
البيـات
بـأرض
ـز ْلنـــا
ِ
ِ
ْ
ُنيـــــر بُ َنيَّا
م
ر
د
ــــ
كبـَ
ٍ
ٍ
هَ َم ْت سُ حُ ٌب كالجُ فُ
ون وال َغزْ
ِ
()20
حاب ب َنوْ ِء الثُ َريَّا
َ
وصوْ ُب السَّ ِ
وذكر لهم ابن األثير (ت630هـ)
موضعا في الجزيرة ومحيط ديار
بكر ،في قوله عن عزم السلطان
جالل الدين منكبرتي على ر ّد
التتر عن بالده ،قال “ :وكان
عازما على ان يقصد ديار بكر
والجزيـرة ،ويقصد باب الخليفة،
يستنجده وجميـع الملوك على
التتر ،ويطلب منهم المساعدة على
ّ
ويحذرهم عاقبة إهمالهم،
دفعهم،
فوصل إلى خالط ،فبلغه أن التتر
يطلبونه ،وهم مج ّدون فـي أثـره،
فسار إلى آمد وجعل له اليزك [
العين ]في ع ّدة مواضع ،خوفا من
()21
البيات« .
والبيات ،كما ذكر الكاشغري(ت
بعد 469هـ) ،بطن من بطون
أوغز األثنين والعشرين*.قال:
“وهم التركمانية” ووضعهم في
الترتيب التاسع من هذه البطون،
قال :وأسماء هذه القبـائل أسـماء
أجـدادهم الـذين ولّدوها في قـديم
الـدهر ،فنسب إليهم ،كما يقال في
()22
العرب بنو سليم وبنو خفاجة.
وهم نفسهم الــذين ذكرهم النسوي
(ت بعد 617هـ) ببياووت ،قال:
إنها عشيـرة تـركان خـاتون (أم
جالل الدين منكبرتي الخوارزمي)،
()23
وهي فرع من فروع ( َي َمك).
ومن العشائر التركية التي دخلت مع
المغول عشيرة(قره اولوس) .قال
عباس العزاوي :هذه القبيلة من
القبائل المغوليةّ ،
إال إنّها معدودة
االن من الكرد من طول مساكنتها
لالكراد في أنحاء مندلي )24(.ومن
قبائلها أيضا (طاطران) .وطاطران

ومن عشائر العـراق التـركية
عشيـرة الصـارلية ،قـال مـؤرخ
العـراق الدكتور مصطفى جواد :
« وقد لقي تيمور لنك فـي عبوره
من بالد ايران الى العراق كثيرا
من القبائل التركمانية،ومنهم
قبيلة الصارلية ،ولعلهم السرايلية
المعروفون حتى اليوم في نواحي
()26
قره تبّة« .
وفي عود الى ما ذكرناه عن الروح
العدائية المغولية ،وموقفهم غير
الو ّدي من أتراك العراق ،أقول ّ
إن
هذه العدائية قد ّ
خفت نوعا ما بعد
ان خضعت جميع األنحاء العـراقية
لهوالكو ( 656ــ 663هـ)ّ ،
فنظم
إدارة البـالد ،وأبقى لها قـوانينـها،
وألّف حكـومته مـن رجـاالت
ّ
وخفت أكثـر
الحكـومـة العبـاسيـة،
بعـد ان تولَّى ابنـه السلطان أبقـا
خـان (663ــ 680هـ) ،ثم زالت
أو كـادت أن تـزول بعـد أن أسلم
السلطان التتري الثالث توكدار بن
هوالكو ( 680ــ683هـ) ،وكان قد
كتب بذلك إلى العراق وغيره من
األقطار التابعة له ،فأقيمت األفـراح
والـوالئم ومعـالم الزينة في بغداد
تيمّنا بهذا الحـدث العظيـم )27( .قـال
فيـه ابن تغـري بـردي  « :كان
ملكا شهمًا ،خيرً ا بأمور الرعية،
ً
وحسُ ن
سالكا أحسن المسالك ،أسلم َ
إسالمه ،وبنـى بممالكه الجوامع
والمساجد ،وكان متبعا دين
اإلسالم ،ال يصدر عنه ّ
إال ما يوافق
()28
الشريعة« .
وسـار على نهجه السـلطان التتـري
الـرابع أراغـون بـن أبـاقا خان
بن هوالكو ( 683ــ 690هـ)،
والخـامــس كيخاتـو خـان (690
ــ 694هـ) .ولمّا تـولَّـى السلطان
السادس محمود غازان بن أرغون
( 694ــ 703هـ) زالت هذه
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و(التتار أو المغول) قوم من الترك،
ّ
تشكلت لغتهم الحديثة،
كما تق ّدم،
وتطورت من اللغة البولجارية
والقبجاقية ،واللغتان تعـودان الى
مجموعة لغوية واحـدة هي اللغة
التركيّة )8(.وبهذه اللغة دخلوا
المـدن والبلدات ،ومنها حاضرة
العباسيين  :بغـداد ،وبدخولهم إليها
وإلى غيـرها من مـدن العـراق،
أضافوا أعـدادا أخرى إلى تعـداد
األتــراك فيـها ،علـى أســاس ّ
أن
المغـول «كانـوا فـي هجـراتهم
وحمالتـهم وغزواتهم ينقلون
معهم َّ
كل متاعهم وأُ َس ِرهم :األوالد
والزوجات والجمال والخيول
واألغنام والكالب .)9(”.بمعنى
ّ
أن المغول ،اينما حلُّوا ،وكيف
ُّ
احتلوا ،عُ ُّدوا من عداد النواحي
المحتلّة ،واندمجوا في مجتمعاتها،
مُستوطنين غير مُبارحين .وإذا كان
رجـالهم يتنقلون مـن مـوضع الـى
آخـر بحكم الحاجـة والعسـكرية
ولبعض من السنين فقط،فزوجاتهم
وأوالدهم وشيوخهم وم ُْق َعدوهم
يقتعدون األرض ويقطنونها
مواطنين مستقرّ ين ثابتين.
وال ّ
شك ّ
إن تعداد األتراك في العراق
حتى نهاية العباسية كان كبيرا،وإن
هؤالء الداخلين الجـدد ،جنـودا
كانوا في الجيش المغيـر أو
مرافقيـن لهم ،أضافوا أرقاما جديدة
إلى أعداد األتراك السابقين إليها في
نـزوحات وغـزوات واستقدامات
سابقة فاقت كل تصوّر ،زيـادة
علـى أن الحركة اإلنتقالية من وإلى
العراق لم تتوقف ،بل زادت كمّا
ونـوعا ،بحكم الجنس والقـرابة
والعسـكرية والمصـلحة المشتـركة
بيـن العـراق ودول هـؤالء
الغـازين الجدد ،فانفتحت أبـواب
العـراق أمــامهم ،وانفتحت أبوابها
أمام تجـار العــراق ،فدخلت إلـى
العــراق بضـائع جـديــدة نوعا
ما كالبسط والحـريـر والمـواشي
واألحجـار الكريمة ،فنشطت
االسـواق بينهما علـى خالف ما
تصوّرته المظان العربية إلى اآلن.

ث ّم ال ب ّد إن األتراك العراقيين القاطنين
في العراق قبل المغولية ،وال سيما
في مناطقه الشمالية والشماليـة
الشـرقيـة ،قد استقبلوا هؤالء
الوافدين الجدد ،وعلى الخصوص
أسـرهم وعـوائلهم خيـر استقبـال،
بحكم رابطة الد ّم ووحدة اللغة.
وما س َ
معته إلى اآلن من فضـاضـة
المغـول ال تتعـ ّدى تصـرفـات
قـادتـه العسـكريين قبـل اسالمهم،
بحكم الكفـر الـذي كانـوا عليـه،
وروح العـداوة التـي تشبّعـوا بها
خالل حروب الكرّ والفرّ التي
قادوها منذ ابتداء أمرهم سنة سبع
عشرة وستمئة للهجرة ،فضـال عـن
روح البـــداوة والعسـكرية التـي
يتّصفون بها أسـاسا ،والتـي لم
تضـع لوشائج الجنس أيّ اعتبار.
فسبوا وقتلوا وشرّ دوا وخدعوا
طوائف من بني جلدتهم
إتّضح فيما فعلوه بإخوتهم القفجاق ،لمّا
وجدوهم يقاتلون إلى جانب اللكز
ّ
والالن ،سنة سبع عشرة وستمئة.
قالوا  « :نحن وانتم جنس واحد،
ّ
الالن ليسوا منكم حتى
وهؤالء
ّ
تنصروهم « .ولمّا أوقعوا بالالن،
سـاروا إلـى القفجــاق ،فأوقعوا بهم
()10
ّ
بالالن.
أضعاف ما أوقعوا
كذا تبيّن فيما فعلوه بسمرقند في
السنة ذاتها ،لمّا قتلوا منهم في ليلة
واحدة نحـو ثالثيـن ألـف تـركي.
( )11وما فعلوه بالتـركمان اإليوانيـة
الذين صادفوهم في طريقهم من
اذربيجان إلى إرْ ِبـل سنـة ثمان
وعشـرين ،من قتـل وتشريد فـي
أثناء عبورهم )12(.وما فعلوه بهم
أيضا(أي بالتركمان اإليوانية) في
خانقين سنة سبع واربعين،إذ قتلوا
منهم مقتلة عظيمة ،ونهبوا أغناما
()13
كثيرة ،وابقارا وغير ذلك.
ّ
وما فعـلوه ببغداد لمّا احتلوها
سنـة سـت وخمسين ،وما فعلوه
بأتراكها على وجـه الخصـوص ،إذ
لم تـردعهم رابطة الـدم التركيّـة،
فقتـلوا العـديد من أعيانها وأمرائها
وقادتها مـن أمثـال مجاهد الدين
أيبـك ،الدويـدار الصغيـر مق ّدم
الجيـوش العباسية ،وأمير الحج
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فلك الدين محمد بن عالء الدين
الكبير،
الطبرس*،الدويدار
ِ
وشهاب الدين سليمان شاه بن برجم
اإليواني ،ملك إمارة اإليوانيين
بجبـل حمرين ونواحيه ،وفلك
الدين محمد بن قيران الظاهري،
وقطب الدين سنجر الب َْكلي ،أمير
الحج وقائد الشـرطة ببغداد،
وعـزالدين ألـب أرسـالن ،قـائـد
شرطة أيضا ،واألمير بلبـان
المستنصـري ،صهـر قيـران
الظـاهري .وكـان شابا مـوصـوفا
بالفـروسيـة والشجاعةُ ،قتـل وله
نحـو مـن أربعين سنة ،ومظفر
الدين محمد بن األمير جمال الدين
قشتمر الناصريُ ،قتل وعمره
نيّف وعشرون سنة ،وفخر الدين
أبو منصور آلتون آبه بن عبد هللا
المستنصري ،األمير المعروف
بالكراز دار ،وفلك الدين أبو
الفضل منكبوبرس بن عبد هللا
()14
التركي المستنصري.
وذكر الدكتور مصطفى جواد عن
ابن الفوطي (ت639هـ) قولَه »:
كان أميرا كبيـرا ،ولّى رئاسة
األتـراك الزهاد بعـد الشيـخ نجم
الدين بك بـرس بن يلن قليج ،وكان
كريم النفس ،ورعا يصـوم االثنيـن
والخميس ،وله على األتــراك
()15
والجماعة األمرة المطاعة“ .
ّ
ّ
وألن قادة المغول
ولكل هذا،
العسكريين لم يتعاملوا مع األتراك
بمعطيات الدم واللغة والثقافة،
زيادة على تعمّدهم تخريب مدنهم
وبلداتهم ،فقد وقف منهم أتراك
بغداد وسائر بالد العـراق موقفا
مُخالفا ،تجلَّى في رفض قرا
سنقر القفجاقي ،قائد جيش الخليفة
المستعصم فـي بغــداد ،طلبا مـن
األميـر (جوق) من الخوارزميين
الذين في خدمة هوالكو ،يدعوه فيه
إلى تسليم بغداد والدخول إلى طاعة
هوالكـو.
قـال  « :إنني وانت مـن جنس واحد
ُ
دخلت.
« فادخل إلـى طاعتـه كما
فأجـاب قـرا سنقر التركماني َ »:من
يكون هؤالء المغول حتّى يقصدوا
اسرة العباسيين*ّ ...
وإن العباسيين
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التركمان في العراق
في الم ّدة المغولية  :اإليلخان ّية والجالئر ّية
(656ــ 814هـ)
اإل ْر ِبلِّي
أ  .د  .حسام داود خضر ِ
في اإليلخانية ،أوال (656ــ 738هـ)
بدأ خروج التتر* إلى بالد المسلمين سنة
سبع عشرة وستمئة للهجرة،وهم
نوع كثير من الترك ،ومساكنهم
جبال طمغاج من نحو الصين.قال
ابن األثير(630هـ):
وكان السبب في ظهورهم ّ
أن ملكهم،
ويسمّى جنكيز خان ،المعروف
بتموجين،كان قد سيّـر جماعة
من التجار األتراك إلى سمرقند
وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة،
فوصلوا إلى مدينة من بالد الترك
تسمَّى(أُوترار)،وهي آخر والية
خوارزم شاه ،فأمر بقتلهم ،وأخذ
ما معهم من األموال ،وانفاذه
إليه ،فقتلوهم وأخذوا ما معهم من
األموال ،فثار جنكيز خان لذلك،
وخرج إليهم في السنة المذكورة،
قاصدا بالد
تركسـتان :كاشغـر وبال ساغون
وغيـرهما ،ومنها إلى بـالد ما وراء
النهـر(بالد األتراك) :سمرقنـد
وبخـارى وغيرهما ،فملكها
جميعا .ثم عبـر طائفة منـهم إلى
خراسـان،ثم تجـاوزوها إلى الـريّ
وهمـذان وبـالد الجبـل (عراق
العجم) ،وبالد أذربيجان وأرانية،
ثم ساروا الى دربند ِشروان ،وبالد
ّ
الالن واللكز ،ومن في تلك
النواحي من األمم المختلفة ،فأوسعـوا
فيهم قتـال ونهبا وتخريبـا .ثم
قصـدوا بـالد قفجاق ،وهم من أكثر
الترك عددا .بينما مضى طائفة
أخـرى إلى غزنة وأعمالها ،وما
يجاورها من بالد الهند وسجستان
وكرمان ،ففعلوا فيها ما فعلوه في
55

النواحي األولى .قال ايضا (أي ابن
األثير)ّ :
وإن اسكندر الـذي اتفـق
ّ
المـؤرخون على أنه ملك الدنيـا،
لم يملكها في هذه السرعة ،وإنما
ملكها في نحو عشر سنين ،وهؤالء
قد ملكوا أكثر المعمور من األرض
()1
في نحو سنة.
وفي سنة ثماني عشرة ملكوا مدينة
مراغة من اذربيجان ،ثم رحلوا
عنها نحو مدينة إرْ ِبل ،ووصلت
كتب الخليفة الناصر(575ــ
622هـ) ورسله إلى الموصل
ّ
مظفـرالـدين كـوك
وإلى السـلطان
بـوري التـركماني ،صـاحب
إرْ ِبل ،يأمـر الجميع باإلجتماع
مع عساكره بمدينة دَقوقا (داقوق)
ليمنعوا التتر ،فإنهم ربما عدلوا
عن جبال إربل لصعوبتها ،إلى هذه
الناحية ،ويطرقون العراق .فسار
كوك بوري من إربل ،وسار إليهم
جمع من عسكر الموصل،وتبعهم
من المتطوعة كثير.فرجع التتر
()2
عن قصدهم في هذه البالد،
ليضعوا أقداما في نيسابور وهـراة
وخـوارزم وبالد الغور.
وفي سنة ثمان وعشرين وصل طائفة
منهم إلى بلد إربل قادمين من
اذربيجان ،فنهبوا القرى ،وقتــلوا
َمن ظفـروا به من أهـل تلك األعمال.
( )3قـال ابن الشـعّـار الموصلي
(ت654هـ)“ :وحين جاء التتر إلى
نواحي إربل ،قتلوا خلقا عظيما،
واستشهد فـي جملـة مـن كـان فــي
ذلك الـوقت ،الشـاعـر الكرخيني
[الكركوكي] عبد الرحمن بن أبي
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بكر بن يوسف ،الكرخيني مول ًدا
ومنشأ”(.)4
وذكر الشاعر أبو محمد اإلرْ ِبلِّي ،عبدهللا
بن عمر بن صامح (ت634هـ
بقلعة إربــل في معـرض هجائه
ألهـله في إربـلّ ،
أن هللا لم يرســل
ّ
التتـر إليهم ّ
إال ألنهم يستحقونه ،في
َ
قوله [:من البسيط]
الناس أجْ َم ِعها
نرى ببالد
قالوا َ :
ِ
َ
َ
الحذ َرا
أ ْم ًنا ،و ِمن دونها في إرْ ِبل َ
أجبْتُـهم لـو أرا َد األ ْمــنَ ي ُ
ما
َسكنها
َ
أرسل هللاُ فـي ْ
()5
َ
ـرافـها َ
ــرا
الت َت َ
اط َ
وفي سنة أربع وثالثيـن ،دخـل طائفة
أخـرى منهم قلعة إربـل ،بعـد
أن تغلَّبوا على َربْضها (أي ما
حولها) ،وقتـلوا َّ
كل َمن وجـدوه
بـه من المُقيمين ،وبعد أن أعـوز
أهلها المـا َء ،فتلف منهم ألـوف
كثيـرة بالعطش .ثم انسـحبوا منها
بوصول عساكر الخليفة المستنصر
(623ــ 640هـ) ،فقفلوا راجعين
()6
إلى بالدهم.
وفي هذا قال ابن المستوفي،
صاحب تاريخ إربل (ت
637هـ) يُرثيها ،ويرثي أهلها :
[ من الكامل ]
الحيَا َو َط ًنا بإرْ ِب َل دارسً ا
َحيَّا َ
ُ
ْ
أخ َن ْ
األيام
ـت عليـه حـوادث
ِ
ْأق َو ْت مرابعُه وأوْ َح َ
ش أُ ْنسُ ه
َ
اآلرام
ـرا ِتـعُـه ِمـن
وخلَ ْت َم َ
ِ
عُ ِن َي َ
الش َت ُ
ـات بأهلِه َف َت َفرَّ قوا
َ
ام
غير ِ
ايدي َسبَا في ِ
دار مُق ِ

()7
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ُ
شجعتك أكثر»..
كنت
أعل ُم ذلك
ِ
سر دفنته في
من
نفسي
فارتاحت
ٍ
قلبي كل هذه السنين الطوال.
كل يوم وتحديداً في الساعة الثانية
والنصف كان يُسمع صوت الباب
وهو يُف َتح ،فنعلم أن خالنا عطا أتى
الى المنزل ونحن كالعادة نترك
العابنا جانباً ونُ
ُ
صمت مناقشاتنا
ويهدئ بيت الجد احتراماً وتقديراً
لخالنا  الحنون المنهك من شقاء
العمل الطويل .لطالما بقي صوت
ذلك الباب في أذهاننا وكأن تلك
األيام مثل األمس تماماً ألننا كنا
نفرح دائماً بقدومه للمنزل ولحبنا
الشديد له كنا نحترمه وكأننا نخشاه.
فكان يقف في غرفة الصالون عشرة
دقائق وال يجلس ويسألنا واحداً تلو
اآلخر بـ «ماذا فعلتم خالل هذه
الفترة؟ هل استفدتم من وقتكم؟»
ثم يبدأ بنصائحه القيمة لنا والذي
تعلمنا من خاللها الكثير ووقفنا بها
أمام تحديات الحياة الثقيلة بعدما
كبرنا .ثم يشرع بالصعود لغرفته
لتبديل مالبسه وفي الساعة الثالثة
ينزل للغذاء ويجمعنا حوله على
مائدته األنيقة المتواضعة فكان ال
يأكل إال اذا أكلنا من طعامه .علّمنا
على االجتماع وليس على ُ
الفرقة
وانتظار بقية أفراد األسرة وحب
بعضنا البعض على الطعام.
ً
فمثال كان
كان له طعامه الخاص به
غذاؤه غنياً بالحساء والزيتون
والليمون واللبن (كان يحبه جداً)
والسالطة جنب الرز والمرق.
فمن الضروري أن ال تنقص هذه
الزوائد من مائدته وحتى المملحة
والفواكه كانت تزين طاولته .كان
يستمر ُقرابة اربعين دقيقة بتناول
بتأن وذوق كبيرين.
غذائه يأكل
ٍ
وأثناء ذلك كنا نتكلم معه جميع
ً
سؤاال لم يكن
االمور وحينما نسأله
يمنعنا بحجة الطعام بل كان يجيبنا
على قدر السؤال وأكثر .وبعد
الغذاء يصع ُد لغرفته ويبدأ بالكتابة
ً
منشغال بحياته الرئيسية
والقراءة

هناك .وفي الساعة السادسة ينزل
مرة اُخرى ليجلس معنا في غرفة
الصالون لشرب شاي العصر.
فبالرغم من كونه غير متزوج
لكن منزله كان يفور من األطفال
(أطفال أخواته وشقيقه) ولحبه
تناول لحم بعجين كان يدفع بعض
المال ألحدنا لشراء اللحم بعجين او
سندويج لنا جميعاً ،وبعد ذلك يذهب
لغرفته لتكملة قراءاته وأبحاثه
ولكن خالل فترة استراحته كانت
غرفة الخطار تمتلئ بالضيوف
ويستقبلهم برحابة الصدر حتى وإن
كان مريضاً أو تعباً ،وال يرد أحداً
يدق باب منزله وال يبخل عليهم
بمعلوماته وباألخص للباحثين
وطلبة الماجستير والدكتوراه.
وفي التاسعة مسا ًء كان عشاؤه
غنياً بالفيتامينات (الفواكه بأنواعه
أو اللبن أو الحليب أو الشاي مع
الجبن) ويجلس معنا ويتفرج على
التلفاز ويتناقش معنا وفي هذه
األثناء كان يقول لنا (أنا وشقيقتاي
الشهيدة المرحومة آيهان ،وأيمان)
أحضروا أوراقكم وأقالمكم كي
امتحنكم في االمالء واالنشاء
وأثناء هذا االمتحان التنافسي على
يد العالمة كان يشرح لنا أبيات
الشعر وأساسيات اللغة.
أما بالنسبة الستقباله لضيوفه فكان
يقابلهم بوجه بشوش فكل جلس ٍة
معه بمثابة سنة كاملة ولم يكن يقبل
الخطأ وال يتكلم في غياب أحد،
يقول الخطأ مباشرة بوجه الخاطئ
وال يستهزأ منه وزائريه كانوا دائماً
يأخذون النصائح والتوجيهات منه
الستخدامها في حياتهم العلمية
والعملية أيضا.
نر أنه مرض يوماً مرضاً سقيما
لم َ
سوى أنه تعرض سنة 2000
م عندما كان في طريقه راجعاً
إلى البيت لحادث دهسته دراجة
هوائية انكسرت رجله على
إثره ،لم يؤثر على صحته فقط
اصبح يستخدم العكازة حينما
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كان يمرض مرضاً خفيفأ لم يكن
يأخذ حبوباً أو اية ادوية اخرى.
هكذا كان المرحوم يقضي يومه
وحسب جدول منتظم ونحن كنا
ضمن تفاصيل حياته ،أما بالنسبة
أليام العيد فجميع أفراد العائلة
كانوا يجتمعون في منزله على
الغذاء وشرب شاي العصر
والعشاء ونتسامر ونفرح على
بحق نحس
طول أيام العيد .كنا
ٍ
بطعم وفرحة العيد وإن لم نتواجد
في هذا البيت المبارك ال نحس
بمجيء العيد .أما في يوم عرفة
من كل سنة أو عند ذبح األضاحي،
فكان يجمعنا في منزله فنطهو
الطعام في جدور كبيرة مصنوعة
من النحاس لنوزعه على الجيران
واألقرباء والجزء األعظم كان
يأمرنا بتوزيعه للفقراء والمحتاجين
وبقدر أكبر .كبرنا وتعلمنا منه
االحترام ،المحبة ،صلة الرحم،
احترام الكبير ،مساعدة الفقير
والمحتاجين ،الحالل والحرام،
اإلخالص في العمل واإلتقان .وكنا
جميعاً صغاراً وكباراً نستشيره
في جميع اُمورنا وعندما نجالسه
يسأل عنا وعن صحتنا ثم يسأل
عن أخبارنا الوظيفية ونتناقش معاً
وكان يوجهنا للطريق الصائب.
َّ
حددت يا خالي العزيز طريق كل واح ٍد
منا في حياتنا العملية .عاهدناك يا
أعز الناس على قلبي يا قرة عيني
بأن نبقى سائرين على ُخطاك
وعلى الطريق الذي رسمته لنا.
شجعتني على الكتابة والبحث
فلب ُ
ّيت تشجيعك يا خالي الغالي.
وكانت آخر وصاياك لي والبني
(ممد ترزى باشى) والبن اختي
الشهيدة (أرسان صالحى) على
المضي ُق ُدماً بالكتابة واالبحاث،
فنم قرير العين ما دامت الروح
في جسدنا هذا لن نخلف وصاياك.
وهنيئا لذلك التراب الذي احتضنك،
رحمك هللا رحمة واسعة وأسكنك
جناته العلى .لن ننساك.
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ذكرياتي مع خالي عطا ترزي باشي
يوكسل ترزي باشي
ً
ُ
جالسة في منزل المرحوم خالي
كنت
ُ
الغالي على قلبي ،تمعنت النظر
َ
للك َنبَة (األريكة) التي كان يجلس
عليها أثناء فترة استراحته وقت
ُ
فتذكرت أيام طفولتي
الظهيرة
ُ
ُ
ُ
وكبرت
وتربيت
ترعرعت
التي
في هذا المنزل الذي كان يتصف
باألصالة والتراث والمبني على
الطراز القديم ،فكنا صغاراً نجتمع
حوله لنصغي إلرشاداته ونصائحه
وح َك ِمه وحكاياته التي كانت دروساً
ِ
من الحياة ،ولم يكن يضجر منا أو
يبخل علينا باإلجابة على أسئلتنا
ً
ُ
باكية شارد ًة
انهمرت
الفضولية.
ذهني وأنا أسترجع ذكريات
ُ
فتذكرت حياتنا البسيطة
الماضي
وهنا نشأت عندي فكرة كتابة بعض
األسطر المتواضعة بحق هذا الرجل
العمالق والعبقري الذي لم نر ُه يوماً
ُدخ َل ال ِكبَر والغرور
من األيام أن ي ِ
َ
على قلبه الحنون .ما لفت انتباهي
هو أن جميع أحبائه وأصدقائه
كتبوا فقط في إسهاماته بمجال
اللغة واألدب والثقافة والتاريخ
والمحاماة والصحافة ،لكن الكالم
عن حياته الطويلة المتواضعة لم
يكن بذلك َ
القدَر الكافي .وكوني
ُ
فردا من العائلة شرعت في كتابة
هذه األسطر المتواضعة عن حياته
داخل بيته وبين عائلته.
تربيت في هذا المنزل الكبير فبعد وفاة
جدي (وال ُد اُمي) مال عمر عبد
اللطيف ترزى باشى (المتوفى
ُ
ُ
وتربيت
نشأت
سنة  1975م)
57
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على يديّ خالي عطا ترزى باشى
ُ
فاستسقيت من فكره وعطائاته
ومجالسه العلمية وإرشاداته القويمة
والنشغال والدي مع
أيّما استسقاء.
ِ
ّ
ُ
وظيفته الحكومية عشت جل حياتي
جنبه مع أخي المهندس محمد
هاشم وأخواتي آيهان (الشهيدة
المرحومة) ،وأيمان وشنكول
ً
فعال كان هذا
وصونكول وأيسان.
البيت «بيت الجد المُلم للعائلة» او
باألحرى بيتنا الرئيسي .فبتواضعه
كنا نرى خالي عطا كالشجرة
المخضرة المعمرة نحتمي وراءه
من متاعب الدنيا .كبرنا ولكن
ً
فعال
ما غادرنا هذا االعتقاد ألنه
ْ
شاركنا حياته اليومية
كان كذلك.
ً
بأدق تفاصيلها فقد كان نظاميا ال
ُ
يحب الفوضى ،دقيقاً لوقته يرتب
أعماله بالوقت الصائب وبالشكل
المنتظم .كنا نصبحُ كل يوم على
صوت األغاني التركية التي كانت
تُذاع من راديو  TRTالتركية أو
من جرامافو ُ
نه الخاص ،فقد كان
مُغرماً بسماع تلك األغاني .كان
الصوت يأتينا من الطابق الثاني
حيث غرفته (المرتبة والنظيفة التي
ُ
تنبعث منها رائحة الكتب) كانت
هناك .وهو يستمعُ لألغاني كانت
ادوات حالقته جاهزة أمامه يحلق
ذقنه وبعد كل حالقة كان يستخدم
الكولونيا الليمون (تلك الرائحة
المنعشة لم تغادر ذاكرتي بعد) .كان
ينزل بعدها لنتناول الفطور سوية
فنجتمع على مائدة متواضعة فيها
نكهة مائدة الملوك ثم يلبس مالبسه
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الرسمية (القاط والرباط) ويذهب
إلى محكمة كركوك وبيده حقيبته
في موعده اليومي في الساعة
العاشرة لمزاولة مهنة المحاماة.
وما أن يلبث خالي بالشروع
للخروج كنا نركض نحو كتبه
كي نطالعها ولكن خلسة وخوفاً
وظناً منا بأنه لن يعطينا هذه الكتب
لنطالعها إن اردنا منه ذلك ،ألننا كنا
على علم بأن الكتب عنده مقدسٌ ة ال
يعطيها إال ألهلها أو ألننا نظن أنه
لن يعطي تلك الكتب لصغار مثلنا.
وعند مجيئه للبيت كنا نخبئ الكتاب
تحت االريكة ثم بعد ساعات نضعه
في المكتبة باللحظة المناسبة .لم
يكن قاسياً معنا قط ولم يكن يغضب
لكن كان ذا هيبة ووقار والحترامنا
له كنا نخشاه ونحن على يقين أنه
ليس له مثيل في طيبته.
شهر من اآلن (أي قبل وفاته
قبل
ٍ
بشهر) والخوف قد احتل كياني
قلت لخالي «آبى ..سافشي لك سراً
ُ
حملته في قلبي منذ صغري ،عندما
ُ
ُ
كنت اُطالع كتُبك
كنت صغير ًة
ُ
اذن منك وكنت حينما ترجع
بدون ٍ
من العمل اُخبئ تلك الكتب تحت
ً
َ
خلسة
الك َنبَة ثم اُرجعها لمكانها
في الوقت المناسب» .حقيقة كنت
انتظر منه جواباً فيه بعض الشيء
ً
دراية مني منذ الصغر
من الضجر
ُ
تجاوزت على مقدسات
أنني قد
ً
«احسنت
علي قائال
ِ
خالي ،لكنه رد َّ
وبدأت
استفدت منها
بالقراءة فقد
ِ
ِ
ُ
كنت
بالكتابة والبحث ،لكن لو
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كان قد اعطاه عمرا اطول مما
عاشه  -حوالي خمسة عشر عاما
اضافيا ،وهذا هو سبب ما تمنيته
من كونه رحمه هللا قد بدأ بهذا
النتاج العلمي الرائع قبل عشرة
سنوات على األقل .على انني،
ووفق ما سمعته شخصيا من
االستاذ نجات كوثر اوغلو الذي
كان يزورالمرحوم ترزي باشي
في داره يوميا ،ان ترزي باشي
كان قد اوضح له قيامه بإعداد
مسودات األجزاء األخرى غير
الصادرة ضمن دفتر ضخم
محفوظ في مكتبته .ولعل
الظروف تساعد على ان يكمل
احد الباحثين او مجموعة منهم
ّ
العالمة الراحل قد
ما كان هذا
بدأ به باالستفادة من المسودات
التي تركها وراءه.

العباءة.6
ويضيف ترزي باشي في المقدمة
المشار اليها انه كان يتمنّى
ان يستطيع تجميع الكلمات
المستعملة في لهجات سائر
المناطق التركمانية في العراق،
وألنه عاجز عن تفعيل ذلك
فانه يترك هذا األمر للباحثين
القاطنين في تلك المناطق.
وكم نتمنى االن ان لو كان ترزي
باشي قد بدأ باصدار اجزاء هذا
القاموس قبل عشرة اعوام على
االقل من وفاته .اذ انه بنظرة
سريعة الى االجزاء الثالثة
الصادرة من هذا المؤلف ،نجد
ان الجزء اآلول من هذا المؤلّف
الذي يقع في  288صفحة
يحتوي على الكلمات التركمانية
التي تبدأ بحرف  Aفقط ،اما
الجزء الثاني الذي يقع في 211
صفحة ،فانه يضم الكلمات التي
تبدأ بالحرفين  Bو  ، Pفيما
يتناول الجزء الثالث الذي يقع
في  144صفحة الكلمات التي
تبدأ بأحرف  Tوحرف الثاء و
 Cو  .Çاي ان االجزاء الثالثة
من هذا المؤلف والتي ضمّت
في مجموعها ( )643صفحة،
تناولت ستة احرف فقط ،ومعنى
ذلك انه كان يقتضي صدور
ما ال يقل عن عشرة اجزاء
اخرى لتض ّم الكلمات التي تبدأ
باألحرف المتبقية ،فاذا ما اخذنا
بنظر االعتبار ان المرحوم
ترزي باشي قد اصدر االجزاء
الثالثة في الفترة من  2011والى
 2015اي خالل اربعة اعوام
على وجه التقريب ،فان اصداره
عشرة اجزاء اخرى كان يأخذ
منه – لو ان هللا سبحانه وتعالى
 - 6انظر مادة (جوت عبا)  ،الجزء الثالث
ص.609

عندما اكمل ترزي باشي الجزء
الثالث من هذا المؤلف الرائع
في عام  ،2015شعر بان
السنين قد اخذت منه ّ
جل طاقته،
اذ بدأت صحته تتدهور شيئا
فشيئا واضحى طريح الفراش،
بل واضحت اصابع يده ال تقوى
على الضغط على حروف
الحاسب األلي – الكومبيوتر -
 ،ويبدو انه أيقن بعدم استطاعته
المضي في اكمال هذا المؤلف
المهم ،فأوضح في الصفحة
األخيرة من الجزء الثالث من
الكتاب أسفه لعدم امكانه من
اكمال هذا الجزء بسبب تدهور
صحته .ويقول ترزي باشي في
تلك الصفحة األخيرة ما معناه
باللغة العربية( :انني مع معرفتي
التامة بأن ابواب العلم واسعة
ومديدة ،وان العمر قصير جدا،
وان طاقة ابن آدم عاجزة عن
انجاز كل شئ ،فانني قد شرعت
في انجاز هذا المؤلف بهدف
تقديم خدمة ولو بسيطة لشعبي
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العزيز ،غير انني لم استطع
ان اصل به الى النهاية ،ولذا
فاني اطلب الصفح والغفران
من قرائي األعزاء ...ما العمل،
فهذا هو حكم القدر ،وانني
اذ في غمرة آالمي وعجزي
اكرر على اسماع قرائي هذه
الرباعية «القوريات» واقول
لهم (الوداع):
درد منى آلدى نينم
ياتاغا صالدى نينم
جوخ نيتلر طوتمشدم
كيوليمده قالى نينم
وترجمتها الى العربية هي كاآلتي:
قد أخذني اله ّم فما العمل
أقعدني الفراش فما العمل
كنت امني نفسي بالكثير الكثير
بقيت حسرة في نفسي فما العمل
رحم هللا استاذنا الكبير العالمة
والمؤرخ واألديب الباحث عطا
ترزي باشي الدي وافته المنيّة
في مساء يوم الحادي والثالثين
من شهر مارس المنصرم في
مدينته كركوك التي وقف من
اجلها كل ايام شبابه وكهولته
وشيخوخته ،وعسى ان يكون
قد فارق هذه الحياة الفانية وهو
راض عما أ ّداه من خدمة جليلة
لتراث شعبه الذي سوف ال
ينسى ذكراه العبقة وان مرّ ت
عليها األجيال.
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األساسي لوجودنا القومي.
والواقع ان اهتمام ترزي باشي
بتجميع الكلمات التي تحتويها
اللهجة التركمانية الكركوكية
بدأ منذ ايام شبابه اآلولى ،ففي
عام  1955نشر مقاال عن هذا
الموضوع بعنوان «الكلمات
التركية غير المعروفة في
االغاني الكركوكية» في مجلة
(تورك ديلي) الصادرة في
العاصمة التركية انقرة .1ويفيد
ترزي باشي في مستهل تقديمه
للجزء االول من المؤلف
موضوع هذا البحث ان اهتمامه
بهذا الموضوع بدأ منذ نشره هذا
المقال .ويضيف في تلك المقدمة
معلومة اخرى تتعلق بقيامه عام
 1952بتجميع نحو من ()1375
كلمة مستعملة في اللهجة
التركمانية بكركوك بناء على
طلب «المجمع اللغوي التركي»
ضمن مشروع لتجميع الكلمات
المستعملة في اللهجات التركية
في مختلف بقاع االرض .2وقد
استفاد المجمع اللغوي التركي
من هذا الجهد وتم ادراج هذه
الكلمات في القاموس الذي
اصدره المجمع على شكل 13
مجلدا في السنوات من 1963
والى سنة  .19823وكان
 - 1انظر مجلة «تورك ديلي – اللغة التركية»
العدد  43الصادر بتاريخ نيسان . 1955
 - 2كان قد ورد الى المجمع اللغوي ما يربو
على ستمائة الف من البطاقات التي
تحتوي على تلك الكلمات .وكان المجمع
اللغوي قد طلب مساهمة العديد من
التركمان في هذا الجهد ومنهم باالضافة
الى ترزي باشي كل من  :عزالدين بياتلي
ونرمين نفطجي ومولود طه قاياجي
وجميل امين وغيرهم.
 - 3انظر تفاصيل ذلك في المقال الذي كنت
قد نشرته في مجلة قارداشلق الصادرة في
استانبول بعنوان (لهجة كركوك التركية
وقاموس المجمع اللغوي التركي) ،العدد
 2الصادر بتاريخ نيسان – حزيران
 1999ص .35
59

المجمع اللغوي التركي قد اشار
الى ذلك في مقدمة الجزء االول
من هذا القاموس.
ويصف ترزي باشي مؤلفه موضوع
هذا المقال بانه (قاموس مناطقي
– محلي) يضم الكلمات
المستعملة حاليا والتي كانت
تستعمل بكركوك قبل النصف
الثاني من القرن العشرين،
ويعتبره اصدارا يختلف عما
سبقه من اصدارات (قواميس)،
ويفيد بان هذا القاموس يحتوي
على الكلمات واالصطالحات
والمقاطع المستعملة في اللهجة
المحلية بكركوك ،اضافة الى
التعابير المجازية والتقليد
الصوتي والكلمات المستعملة في
لغة االطفال التركمان واسماء
الرجال والنساء وبعض اآلثار
التاريخية والجغرافية التي لها
دالالت تتعلق باللغة.
ويختلف هذا الكتاب الذي صدر تحت
اسم (كركوك آغزى توركمانجه
سوزلك) اي «قاموس تركماني
وفق لهجة كركوك» ،يختلف
في مضمونه وطريقة تناوله
وشرحه للكلمات عن القاموس
الذي كنت قد اصدرته شخصيا
والذي صدرت طبعته االولى
في عام  2003بعنوان (كركوك
سوزلغي)
سي
توركجه
اي «قاموس لهجة كركوك
التركمانية» وصدرت طبعته
الثانية في عام  2013بعنوان
(عراق توركمن توركجه سي
سوزلكي) اي «قاموس لهجة
تركمان العراق» .فالقاموس
الذي اصدرته بطبعتيه يضم
الكلمات التركمانية الدارجة
المستعملة في مدينة كركوك
وما يقابلها من كلمات في
اللغة التركية مع اضافة ما
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هو مستعمل في لهجات سائر
المناطق التركمانية مثل تلعفر
واربيل وطوزخورماتو والتون
كوبري وقرى البيات وخانقين
والعزيزية وغيرها بشكل يغاير
لهجة كركوك سواء في التلفظ
او كيفية النطق او اصل الكلمة.
اما موسوعة ترزي باشي،
فهي وان اقتصرت على تناول
الكلمات المستعملة في لهجة
كركوك التركمانية ،فانها جاءت
على شكل موسوعة تناولت
الكلمة واستعماالتها المتعددة مع
اضافات تناولت االمثال الشعبية
واألحاجي واألدعية واالغاني
والقوريات بهدف شرح مضمون
الكلمة وسبب استعمالها ،فاذا
كانت الكلمة تتعلق باحدى العاب
االطفال على سبيل المثال،
فانه يشرح هذه اللعبة وكيفية
ممارستها من قبل االطفال،
واذا كانت الكلمة تتعلق بحدث
تاريخي ،فانه يعطي معلومات
مختصرة عن هذا الحدث
وتاريخ وقوعه ،4وعند ايراد
كلمة تتعلق بجهاز كان يستعمل
سابقا كاحدى طرق التسلية،
فانه يعطي شرحا لتركيب هذا
الجهاز وكيفية استعماله وما كان
يقال من قبل مستعمله لتسلية
المشاهدين .5وعندما يورد كلمة
عن العباءة التي كانت النساء
تتغطين بها في سالف األزمان،
يورد شرحا مفصال حول ذلك
يستغرق حوالي نصف صفحة
وسبب ارتداء عباءتين الواحدة
فوق االخرى ،وال يهمل في هذا
المجال ايراد مقطع من كلمات
اغنية شعبية تتحدث عن هذه
 - 4انظر على سبيل المثال مادة (ارمني
دعوه سي)  ،الجزء االول ص .129
 - 5انظر مادة (استانبوله باخان) ،الجزء
االول ص .132
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نظرة الى مؤلفات ترزي باشي وآخر نتاجه
االدبي
“الموسوعة التركمانية”
حبيب الهرمزي
فجع تركمان العراق في الحادي
والثالثين من مارس الماضي
( )2016برحيل العالمة
واألديب واللغوي والباحث
الكبير االستاذ عطا ترزي باشي،
اذ فارق هذه الحياة الفانية بعد ان
ترك وراءه تراثا هائال من الكتب
والمؤلفات والبحوث والمقاالت
الهادفة في مجاالت انفرد بها
ولم يسبقه فيها اي باحث آخر.
تمحورت نتاجاته كلها حول
األدب والثقافة التركمانية بشتى
مجاالتها ،وتناولت دراساته
األمثال الشعبية التركمانية
والقوريات التركماني واألغاني
التركمانية ،كما اصدر عديدا
من المؤلفات حول الشعراء
التركمان قديمهم وحديثهم .وكان
آخرها في هذا المجال اصداره
مؤلفا من اربعة اجزاء ضخمة
بعنوان (كركوك شاعرلري) اي
«شعراء كركوك» ،الذي تولت
مؤسسة «اوتوكن» في استانبول
اصداره ،وتناولت االجزاء
االربعة ما كان قد نشر قبال
في اربعة عشر جزءا من هذا
الكتاب ،واحتوت هذه األجزاء
األربعة علي سيرة واشعار ما
مجموعه  177شاعرا تركمانيا.
ّ
العالمة ترزي باشي قد نال
وكان
جائزة ( خدمة العالم التركي
) المقدمة من مؤسسة كتاب

وفناني العالم التركي في
احتفالها التقليدي السنوي الثاني
عشر عام  2008حيث كان
ضمن اثنتا عشرة شخصية تم
اختيارهم من ست دول ،لدوره
الكبير في ا لتعريف بأالدب
والثقافة التركمانيين في وطنه
العراق وفي الدول الناطقة
بالتركية وفي العالم .كما ان هيئة
الصحافة واالعالم التركمانية
كانت قد قامت بالتنسيق مع
جامعة كركوك احتفالية تكريمية
منحته فيها درع هيئة الصحافة
التركمانية ودرع جامعة كركوك
باعتباره احد اهم رموز ورواد
اعالم مدينة كركوك .وتقديرا
البداعات العالمة ترزي باشي
منحت اللجنة المشرفة على
المهرجان السادس للمجالت
االدبية للعالم التركي الذي نظم
بتاريخ  16شباط  2014في
مدينة اسكي شهر بتركيا درع
المهرجان اليه.
كان العالمة عطا ترزي باشي
قد انتخب عضوا مؤازراً في
المجمع اللغوي التركي بانقره
سنة  1964م  ،وعضواً في
اتحاد ادباء وكتاب اذربيجان
سنة  ، 1994وعضو شرف
في المجمع اللغوي التركي
بانقرة سنة  ،1996وكان أحد
أعضاء الوفد العراقي في مؤتمر
الموسيقي العربي الذي أنعقد في
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بغداد عام  1964وقدم فيه بحثا
بعنوان ( :المقامات الشعبية في
كركوك) ،وشارك في المؤتمر
الدولي األول للفلكلور التركي
الذي أنعقد في انقرة ،جامعة
استانبول -كلية اآلداب  -معهد
التركيات في تشرين األول سنة
 1973وفي المؤتمر الدولي
الثاني لعلم التركيات الذي أنعقد
في جامعة استانبول سنة .1976
كما شارك في كتابة جملة
مواد نشرت في االنسيكلوبيديا
التركية ،وهي مواد  :القوريات
سنة  1971وأتراك العراق سنة
 1971وعبد الرزاق نورس
كركوكلي سنة  1977م
ونعود الى موضوع هذا المقال
المتواضع ،ونقول ان المرحوم
ترزي باشي كان قد بدأ في عام
 2011بمشروع رائد في مجال
توثيق اللهجة التركمانية التي هي
احدى لهجات اللغة التركية ،ففي
ذلك العام اصدر الجزء األول
من مؤلّفه الموسوم (كركوك
آغزى توركمانجه سوزلك)
أي « قاموس تركماني باللهجة
الكركوكية» ،الذي اوضح هدفه
من اصداره في مقدمة الجزء
األول منه بأنه «تحديد وتوثيق
الخزين الكبير من كلمات اللهجة
الكركوكية التي هي جزء
ّ
تشكل العنصر
من لغتنا التي
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االجيال المتعاقبة من تركمان
العراق بتاريخهم وادبهم وفنهم
وثقافتهم من خالل العشرات
من الكتب التي اصدرها
في شتى المجاالت .لقد كان
الراحل الكبير ظاهرة تركمانية
متميزة من الصعب ان تتكرر،
فهو رجل القانون والمؤرخ
والباحث الموسوعي واالديب
الالمع والصحافي الكبير
المتميز الذي ساهم في اغناء
وتطوير الصحافة التركمانية
في حقبة الخمسينيات من القرن
الماضي .نبتهل الى الباري
عز وجل ان يتغمد روح فقيدنا
الكبير برحمته الواسعة وان
يسكنه فسيح جناته.

من ثالثين كتابا وكان بحق
الممثل الكبير للثقافة التركمانية
وذاكرة هذه الثقافة بحق.
وإذ يتقدم وقف كركوك بخالص
التعازي لعائلة الفقيد الكبير
وقرائه ومحبيه فإنه يبتهل إلى
هللا عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته وفسيح جنانه.
رئيس حزب توركمن ايلي
رياض صاري كهيه
بقلوب ملؤها األسى واأللم تلقينا
نبا رحيل علم من اعالم االدب
والثقافة الصحافة التركمانية ،اال
وهو الفقيد الكبير االستاذ عطا
ترزي باشي الذي غادر دنيانا
الفانية ليلة الحادي والثالثين
من شهر اذار الجاري .وكان
االستاذ ترزي باشي يع ّد مرجعا
في تاريخ تركمان العراق في
شتى المجاالت باالضافة الى
كونه مؤرخا وباحثا كبيرافي
تاريخ االدب والفن والثقافة
التركمانية وساهم طوال اكثر
من نصف قرن في تعريف

61

رئيس قائمة تركمان اربيل
محمود الجلبي
تلقين نبأ وفاة الشخصية االدبية
المعروف االستاذ المحامي عطا
ترزي باشي بالحزن واالسى
الشديدين  ،فقد قفقدت االوساط
التركمانية علما من اعالمها
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وعميد كتابها وباحثيهاالذي
احدث فراغا كبيرا يصعب
اشغاله  .تغمده هللا بواسع رحمته
والهمنا الصبر والسلوان وانا هلل
وانا اليه راجعون.
جبهة تركمان العراق – فرع ديالى
تنعي الجبهة التركمانية العراقية
 /فرع ديالى االوساط الثقافية
واالدبية بوفاة العالمة االستاذ
عطا ترزي باشي رحمه هللا،
حيث كان المغفور له احد اعالم
االدب التركماني العراقي .
اهتم بالتاريخ االدبي واللغوي
والفولكلوري والتاريخي لمدينة
كركوك وتوثيق تراثها في
مراحل تاريخية شتى .ذاع اسمه
وانتشر بين االوساط االدبية
المتياز كتاباته بالدقة والرصانة
 .ولقد جمع بين القانون واالدب
واللغة والتاريخ والفولكلور
باللغتين العربية والتركية .نسأل
هللا ان يتغمده فسيح جناته ويلهم
ذزويه ومحبيه الصبر والسلوان
وانا هلل وانا اليه راجعون.
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والمفكر التركماني القدير
االستاذ عطا ترزي باشي الذي
وافته المنية بعد صراع مرير
وطويل مع المرض .وقد تلقيت
نبا وفاة المؤرخ وذاكرة الثقافة
التركمانية ببالغ االسى ،فان
رحيله خسارة عظيمة للتركمان
والعراق وهو العالم الجليل
والباحث القدير والموسوعي
الكبير  ،واننا نعزي انفسنا
ونعزي شعبنا التركماني بهذا
المصاب الجلل ،ونسال رب
العزة عز وجل ان يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ومغفرته وان
يسكنه فسيح جناته في الفردوس
االعلى.
رئيس ائتالف متحدون لإلصالح
اسامة النجيفي
بأسف بالغ وإحساس بالخسارة
عميق ينعى السيد اسامة عبد
العزيز النجيفي رئيس ائتالف
متحدون لإلصالح العالمة عطا
ترزي باشي وهو علم بارز في
الثقافة والتاريخ العراقي ويعد
ذاكرة لثقافة التركمانيين في
العراق .
ان المغفور له صاحب فضل كبير اذ
رفد المكتبة العراقية والتركمانية
على وجه الخصوص بعصارة
علمه وجهده البحثي الكبير .
وفي هذه المناسبة االليمة يتقدم السيد
النجيفي باحر العزاء ألسرة
الفقيد الكبير وللشعب العراقي
والمكون التركماني األصيل ،
ويدعو هللا جلت قدرته ان يسكنه
فسيح جناته  ،وانا هلل وانا اليه
راجعون .
جمعية المحاربين التركمان
انتقل الى رحمة هللا واحد من اعظم
عظماء التركمان المعاصرين

المرحوم المحامي عطا ترزي
باشي القانوني والمؤرخ
واالديب والكاتب والصحفي،
الشخصية الفذة التي جمعت
كل هذه االوصاف في شخصه
النزيه والعفيف والكريم .فلقد
ذاع صيته في جميع انحاء العالم
التركي المعاصر ،اذ كان بحق
دائرة معارف (انسكلوبيديا)
ومنحت له عدة شهادات دكتوراه
فخرية وجوائز من قبل عديد
من الجامعات في هذه البلدان.
ونحن كجمعية المحاربين
التركمان ندعو المخلصين من
ابناء قومنا الى تكريم ذكرى
الراحل باقامة نصب تذكاري
له مع انشاء مكتبة عامة باسمه
تجمع مؤلفاته وسنكون اول
المساهمين فيها .نبتهل الى هللا
ان يكون مرقده روضة من
رياض الجنة.
بيان ائتالف متحدون لإلصالح
بأسف بالغ وإحساس بالخسارة
عميق ينعى السيد اسامة عبد
العزيز النجيفي رئيس ائتالف
متحدون لإلصالح العالمة عطا
ترزي باشي وهو علم بارز في
الثقافة والتاريخ العراقي ويعد
ذاكرة لثقافة التركمانيين في
العراق .
ان المغفور له صاحب فضل كبير اذ
رفد المكتبة العراقية والتركمانية
على وجه الخصوص بعصارة
علمه وجهده البحثي الكبير .
وفي هذه المناسبة االليمة يتقدم السيد
النجيفي باحر العزاء ألسرة
الفقيد الكبير وللشعب العراقي
والمكون التركماني األصيل ،
ويدعو هللا جلت قدرته ان يسكنه
فسيح جناته  ،وانا هلل وانا اليه
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راجعون .
نادي االخاء التركماني – بغداد
بقلوب راضية بقضاء هللا تنعي
الهيئة االدارية لنادي االخاء
التركماني العالمة عطا
ترزي باشي الذي وافاه االجل
المحتوم مساء  31مارس من
عام  .2016فلقد كان المغفور
له علما من اعالم التركمان
ومؤرخا كبيرا افنى عمره في
كتابة تاريخ كركوك والتعريف
بشعرائها وادبائها ،وانا هلل وانا
اليه راجعون.
رئيس مؤسسة وقف كركوك
ارشد الهرمزي
ينعى وقف كركوك العالم والمؤرخ
وخبير علم التركيات الكبير
عطا ترزي باشي الذي انتقل
إلى رحمة هللا بتاريخ  31آذار
(مارس)  2016عن عمر
يناهز الثانية والتسعين وشيعت
جنازته في كركوك ،المدينة
التي أحبها.
كان ترزي باشي علما بارزا في
سوح الثقافة التركمانية وكرس
حياته لخدمة الثقافة وقدم
للمكتبة عشرات الكتب الزاخرة
بالعلم والمعرفة كما رفد الحياة
األدبية بالمئات من المقاالت
وقدم الكثير من البحوث في
المؤتمرات العالمية .والى
جانب مقاالته باللغة التركية
فقد كانت له مقاالت عدة
باللغة العربية أوضح فيها
القيم التراثية لتركمان العراق.
لقد كان الفقيد صحافيا بارعا
وباحثا متمرسا في األدب
التركماني ومعروفا ليس في
العراق وحسب ،بل في تركيا
وإيران وأذربيجان وخلف أكثر
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برقيات التعزية
بوفاة المؤرخ التركماني الكبير
االستاذ عطا ترزي باشي
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

على اثر وفاة العالمة
الكبير
التركماني
المحامي االستاذ عطا
ترزي باشي ليلة
الحادي والثالثين من
مارس لعام ،2016
انهالت برقيات التعازي
من مختلف الشخصيات
والمؤسسات في العراق
وخارجها .ونقدم في
ادناه بعض من نصوص
هذه البرقيات.
رئيس جمهورية العراق
الدكتور فؤاد معصوم
تلقينا بأسف عميق وأسى نبأ رحيل
المؤرخ والعالمة اللغوي عطا
ترزي باشي ،لقد عرفنا الفقيد
أديبا ومؤرخا مثابرا لعب
دورا مهما في توثيق االدب
والثقافة والفنون التركمانية في
العراق فضال عن اغناء المكتبة
العراقية والتركمانية بعدد كبير
من اإلصدارات المتخصصة.
رئيس مجلس النواب العراقي
الدكتور سليم الجبوري
اقدم التعازي الى الشعب العراقي
بوفاة المفكر والمؤرخ والباحث
التركماني المرحوم عطا ترزي
باشي الذي وافته المنية يوم
الخميس .ان المرحوم كانت
له اسهامات واسعة وكبيرة
63

في اثراء الثقافة العراقية
والتركمانية باصدارات كان لها
صدى في العراق والعالم .تغمد
هللا الفقيد بواسع رحمته والهم
اهله وذويه الصبر والسلوان.
رئيس جبهة تركمان العراق
ارشد الصالحي
ببالغ الحزن واألسى الشديدين
تلقينا نبا وفاة العالمة التركماني
الباحث المفكر ورائد الصحافة
التركمانية عطا ترزي باشى
الذي وافاه االجل هذا اليوم عن
عمر يناهز  ٩٢سنة ،حيث كان
المرحوم خزينة االرث األدبي
التركماني ونجم ساطع في سماء
توركمن ايلي والعالم التركي
واحد الشخصيات الكبيرة
الذي خدم الصحافة التركمانية
بقلمه النير وأضاء لها الطريق

نيسان  -حزيران Nisan-Haziran/April-June 2016

العدد Sayı/Issue 70

السنة Yıl/Year 18

بأفكاره القيمة وأنار
درب النضال التركماني
بمؤلفاته وكتبه التي اغنى
بها المكتبة التركمانية
وحطم من خاللها القيود
والسالسل واألغالل من
معصمي األدب التركماني
ليتمدد ويتواصل مع
األدب التركي في بقية
الدول الشقيقة الناطقة
باللغة التركية ،وانني
بهذه المناسبة الحزينة
اعزي نفسي اوال وشعبنا
التركماني واألسرة الصحفية
التركمانية بالتعازي الحارة
وكما اقدم اصدق التعازي
القلبية الى عائلة ترزي باشى
كاشفا األكف وداعياً من هللا
تعالى ان يسكن الفقيد في جنات
الفردوس األعلى وان يلهم اهله
ومحبيه الصبر والسلوان ،انا هلل
وإنا اليه راجعون.
نائب رئيس جبهة تركمان العراق
وعضو مجلس النواب
حسن توران
انعي الى شعوب جميع الدول
الناطقة باللغة التركية والى
الشعب العراقي عامة والشعب
التركماني في ربوع توركمن
ايلي خاصة رحيل مؤرخ
الثقافة التركمانية العالمة
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