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suphisaatci@gmail.com

Suphi SAATÇİ

Editör’den

Bir Nefes Sıhhat Uğruna…

B

ir yılı aşkın süreden beri dünyayı esir
alan ve herkesin hayatını yeniden düzenleyen covid-19, kısa süre içinde sadece ülkemizi ve hatta sadece kıtamızı değil
bütün bir yerküreyi tehdit eder bir salgına dönüştü. Böyle bir pandemi dünya tarihinde çok
görülmemiş bir olay sayılır. Önceleri herkes
tehlikenin büyüklüğünü anlayamadı ve tehlikenin boyutunu ciddiye almadı. Salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayıları giderek
artınca, işin ciddiyeti anlaşılmaya başlandı.
Ülkeler salgının önüne geçmek için önlemler alma yarışına girdi. Önlemler alındıkça
ve hatta önlemlerin çapı giderek büyüyünce,
insanları bekleyen yeni krizler ortaya çıkmaya
başladı. İnsanların sağlığını tehdit eden salgın yüzünden dünya ticareti, turizmi, kültür
ve sanat etkinlikleri, eğitimi ve spor aktiviteleri geniş çapta felce uğradı. Üniversiteler,
AVM’ler, stadyum ve spor sahaları, fabrikalar,
iş yerleri, devlet daireleri boşaldı. Metrolar,
otobüsler, tramvay ve trenler, vapurlar, uçaklar boş bekleyen birer araç haline geldi. Ve nihayet hayatî tehlike yüzünden insanlar evde
yaşamaya mahkûm oldu.
Öncelikle risk altında görünen üst yaştakiler
ve kronik hastalığı olan gruplar evlere hapsedildi. Ancak salgını önlemek için herkesin sıkı biçimde korunması gerektiği hususu
üzerinde fazla durulmadı. Herkes kurallara
uyduğu takdirde olumlu sonuç alınabileceği
noktasında fikir birliği sağlanmadığı için, salgının önü alınamadı.
Salgın yüzünden her ülkenin birçok kurumunda eksikler ve yanlışlıklar da ortaya çıktı.
Özellikle sağlık sektöründe büyük sıkıntılar
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yaşandı. Hastaneler ve buralardaki yoğun bakım ünitelerinin yetersizlikleri ve eksiklikleri
fark edildi. Eğitim hizmetlerinin, ekonomik
ve ticarî faaliyetlerin sürdürülmesi için, yeni
çıkış yolları arandı. Bunun da sanal biçimde
online ortamında yapılması yoluna gidildi.
Yüksek öğrenim gören 8 milyonun üstünde,
ilk ve orta öğrenim gören 18 milyon öğrencinin öğrenim hayatı aksamasın diye uzaktan
eğitim başlatıldı. Birtakım zorluklar yaşanmış
olmasına rağmen, öğrencilerin gelecekleri ve
kurdukları hayaller kararmasın diye mücadele
edildi.
Her yerde olduğu gibi ülkemizde en çok gıda
sektörünün hizmet vermesine izin verilirken,
küçük esnaf ve işletmeler maddî kayba uğradı. Özellikle berber ve kuaförler, lokantalar,
kahvehaneler, büfeler, kafeteryalar, düğün ve
eğlence salonları gibi yerler geniş çapta zararlara uğradı. Bunların içinde küçük esnaf ve
işçi ile geçimlerini günlük kazanç üzerinden
sağlayan kesim gerçekten büyük mağduriyet
yaşadı. Bu kesime sanırım devlet nisbî de olsa
destek verdiği için bir nebze nefes alındı.
Hayatı eve sığdırma yüzünden herkes dost
ve ahbabını göremez oldu. Sevdiği insanlara
sarılmaktan mahrum kaldı. Bu yeni hayat
uğruna birçok şeyden feragat edildi. Camiler
cemaatsiz kaldı, cenazeler namazsız kaldırıldı.
Açıkça itiraf etmek gerekir ki pandemi, birçok konuda bazı gerçekleri görmemize vesile
oldu. Eğitim amacıyla yapılmış olan okullar,
kolejler, üniversite yerleşkeleri, bankacılık ve
ticaret işleri için dikilmiş gökdelenler ve plazalar sadece birer gösteriş mekânı oldu. Eğitim
ve kocaman şirket işleri bir dizüstü bilgisayara
sığabiliyorsa, bunca yatırıma ne hacet vardı?
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Sosyal medyada dikkat çekilen noktalar arasında şu görüşler ne kadar da doğru:
“Hayat bir eşofman, bir terlikle de geçebiliyorken, gardıroplara, giyinme odalarına ne
gerek varmış? İş toplantıları video konferansla, alışverişler sanal marketlerle, eğitim uzaktan yapılabiliyormuş da neden işe, alışverişe
yetişmek için onca trafik çilesini çekmişiz,
niye tonla egzoz dumanını yutmuşuz? Otomobilsiz de yaşanabilirken, o kadar parayı
neden garajlara, kaldırımlara yığmış, yakıta,
vergiye, bakıma onca masraf etmiş, trafik kazalarına savaşlardan daha çok kurban vermişiz? Madem hayat bir göz odaya sığıyormuş
da neden dünyayı talan etmişiz? Neden hırslarımızın emrinde birbirimizin boğazına çökmüşüz? İçinden araba geçecek kadar büyük
petrol borularına değil, bir makinenin hava
pompaladığı küçücük plastik boruya muhtaçmışız oysa... Meğer nefsimizin uğruna, nefesimizden vazgeçermişiz...”
Bizi en çok düşündüren şey de içine düştüğümüz yalnızlık ve her şeyden koparak,
kendimizi bir cam kavanoz içine hapsetmiş
olmamızdır. Hani buna mahkûm olmuşuz
demek daha doğru… Kardeş kardeşe sarılamıyor, evlat babasına gidemiyor. Şimdi havalar da güzelleşti, bahar bütün cömertliğiyle
kendini göstermeye başladı. Araba kapının
önünde duruyor. Fakat ne çare ailece gidip
piknik yapamıyoruz. Kırlarda el ele dolaşamıyoruz.
Mübarek Ramazan’ı sevinçle karşıladık.
Ramazan’ın bereketiyle iftar sofralarımızı
donattık. Oruçlarımızı açtık ve ibadetlerimizi -Allah kabul ederse- yaptık ve mübarek
Ramazan Bayramı’na girdik. Dinî bayramlar
bizim toplumumuzun hayatında en coşkulu
günler sayılır. İslam dininde bayramlar sarılma ve kucaklaşma günleridir. Bu yüzden
ilk defa hayatımızda böyle mahzun 3 bayram yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bizler
duygusal bir millet olduğumuz için, herkesin
bayram sevincini nasıl geçirdiğini biliriz. Bayramda büyükler ziyaret edilir ve elleri öpülür.
Herkes çocuklarını ve torunlarını dizlerinde

oynatarak öpüp koklar. Onları sevgiyle bağrına basar.
Bayramda evden çıkmamak ve gerektiğinde
memlekete gitmemek üzüntüsünü de yaşamış olduk. Dinî bayramlarda mezarlık, akraba, dost ve komşu ziyaretleri yapılır. Fakat
bu bayramda bunların hiçbirini yapamadık.
Benim de şartlar uygun olsaydı, doğduğum
topraklara görmeye koşar, Kerkük’ün kokusu
ile bayram yapardım. Anne ve babamın, aile
fertlerinin kabirlerini ziyaret eder, Fatihalarını okurdum. Türkmen şehitlerinin mezarlarını dolaşır, dualarını yapardım.
Çocukluğumun cenneti olan Kerkük’te ayakta
kalan dost ve yakınlarımızla kucaklaşır hasret
giderirdik. Evet pandemi yüzünden bunların
hiçbirini yapamadık. Bütün bunlara milletimizin bu salgını atlatmak için katlanmış
olduk. Elbette ki sağlık her şeyin başıdır ve
elbette bir nefes sıhhat her şeyden önemlidir.
Cihan Padişahı Kanunî Sultan Süleyman ne
güzel söylemiş:
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Dünyaya hükmeden Kanunî, sahip olduğu
siyasi, mali, askeri ve devlet gücünün bile “bir
nefes sıhhat” kadar değerli olmadığını ifade
etmiştir.
Salgın hastalığının baş kahramanı covid-19
virüsünün önüne bir gün mutlaka geçilecektir. İnsanlığın bu virüsün de ilacını mutlaka
bulacağına inanıyorum. İnsanlık gelecekte
bunun sıradan bir hastalık olduğunu ortaya
koyacak ve basit bir ilaçla önüne geçecek,
diye düşünüyorum. O günün geleceği ümidiyle yüce Allah’ın bu kâbusu ülkemizden ve
bütün dünyadan bir an önce kaldırmasını diliyorum.
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Kendinle Barışık mısın?

H

ep söyleriz, insanlarla barışık olalım.
Etrafımızla barışık olalım, çevreyle
barışık olalım. Evet olalım da fakat
en önemli konu kendimizle barışık mıyız?
Anakronik diye bir kavram duydunuz mu?
Bu terim çağdışı şartlarda yaşama anlamına
gelmektedir. Kendi kendiyle barışık olmayan
insan da çağdışı kapsamında bir dereye yuvarlanmış olarak yaşamaktadır herhalde.
Görüyoruz bazen, bazı insanlar da doğruluk,
dürüstlük ve amme çıkarını şahsi çıkara tercih
etme zaruretinden bahsederken, bunun aslında kendi hisleri olduğunu ima edebiliyor. Ancak gidişat hiç de onu göstermiyor.

lirsek, kibir âfeti ve kendimizi üstün bulma nakisesinden de arınmış oluruz.
-

Hem mevkilere, hem de övülmeye biz,
sadece bizim layık olduğumuz hırsından
vazgeçer, bizden iyi olanı keşfetmeye inanarak başlayabilirsek olur bu iş.

-

Fikir ayrılıklarının, dünya var oldukça
mevcut olduğunu, bunun bize karşı bir
komplo, bir ihanet ve bir dayatma olmadığına inandığımız zaman rahat nefes de
alırız.

-

Tartışma ortamında, karşımızdakinin
belki de çok doğru olabilecek argumanlarını dinlemeyip, kafamızda onun söylediklerini çürütmek üzere cevaplar hazırlamaktan vazgeçtiğimizi anlamış olunca
faydalanırız.

-

Elde ettiğimiz kitabın ilk ve son sayfasına
bakıp, çok ciddî bir okuyucu ve analist
olduğumuzu iddia etmekten vazgeçtiğimiz takdirde içindekilerden feyz alırız.

-

Hepimizin, çatı değil, birer tuğla olduğumuzun farkına varıp bundan hicap
duymak yerine gurur duyduğumuz takdirde, gerçekten BİZ oluruz.

Halbuki bir nefis mücadelesine girme zaruretini hisseder, önce kendi nefsinde saklanan
şeytanla mücadele edebilir ve yenmeye muktedir olursa o zaman nefis barışını da sağlar.
Bir büyüğümüz günlerin birinde, Türk milliyetçilerinin en büyük problemi, Türk milliyetçileridir, demişti ya. Türkmenlerin de en
büyük probleminin Türkmenler olduğunu görürsek günlerin birinde çok üzülmüş olacağız.
Peki kendimizle barışık olmanın yolları nedir:
-

-
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Nefis mücadelesini doğru dürüst yapmaktır. Arkaya bakıp çok hata yaptığımızı, mesela dilimizde olanla kalbimizde
olanın aynı olmadığına karar verme cesaretini bulursak kendimizde, günahtan
arınır, tekrar temizliğe döneriz.
“Ötekini” kötü, kendimizi doğru kabul
etmekten vazgeçer ve herkesi hem hatası,
hem sevabı olabilecek kul olarak görebi-

İnsanın kendisiyle barışık olabilmesi bir erdemi de ön plana çıkarır. O da kendi değerini
çok iyi anlayıp daha ilerilere gitmesini sağlama
yolunu açabilir.
Her halde duymuşsunuzdur. Şehirde bir din
âlimi varmış. Ancak o kadar kibirli ve o kadar
kendi kendisiyle barışık olmayan birisi imiş
ki, herkesi küçük, kendisini ise büyük, çok bü-
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yük görme huyundan hiç vazgeçmezmiş.
Günlerin birinde, öğrencileriyle oturup ders
halkasında iken genç bir öğrencisi bir soru sorar:
-

Hocam, İnsan ilmiyle Allah ilmi arasında nasıl bir kıyaslama yapmak mümkün
olabilir.

Hoca yüzünü buruşturmuş ve başlamış tane
tane konuşmaya:
-

Evladım, mukayese kabul etmez. Ancak
sizin gibi hayatın künhüne varmayan ne-

Parçabağ’da toplanmış Telafer yiğitleri
Top tüfek sesin duyar bütün Irak kentleri
Oğlum diyor gezemez yurt toprağında ağyar
Yurt için savaşmasak tarih boyu bize ar
Telafer karşılamaz düşmanı gülü ile
Cenk türküleri söyler Türkmence dili ile
İngiliz postalları basamaz bu toprağa
Irak’ta ilk Telafer halkı kalkar ayağa
Biz topuznan1 sapanlan2 yazdık büyük bir destan
Bizden emanet size bu yüce şanlı vatan
Oğlum bu ulu Kale ecdattan kaldı bize
Siz sahip çıkın ona bizden emanet size
1 Topuz ile, yumruk ile
2 Sapan ile

Derler ki, o günden sonra o din âlimi dünyanın en mütevazı, en alçak gönüllü ve nefsiyle
en barışık olan bir insana dönüşür.
Bilmem analtabildim mi?

Oğlum bil ki vatansız olamaz hiçbir millet
Tarih boyu biz verdik Irak yurduna heybet
Seçtik Irak’ı yurt biz her yerde bıraktık iz
Her karış toprağına verdik gençler şehit biz

1920 DESTANI

Dedemi görüyorum elinde tüfeği var
Ve Terse Ark boyunca akıyor dut incir nar

Öğrenci hemen atılır: Peki hocam, o noktada
sizin ilminizin payı ne kadardır?

Ali ÇOLAKOĞLU

Bağlarda yürüyorum yüz yıl önce tam bugün
Savaş marşı çalıyor sanki kurulmuş düğün

siller için şöyle söyleyeyim. Mesela dünya sathı kadar beyaz bir kağıt düşünün ve
onun üzerine kurşun kalemle bir nokta
koyun. İşte sanki Allah’ın ilmi o beyaz
kâğıt, bütün insanlığın ilmi ise o nokta
kadar olabilir.

Ey oğlum yüz yıl oldu şimdi nasıldır Kale
Ve gözlerim yaşardı önüme düştü kelle
El ayağım titredi benzim attı o gördü
Oğlum söyle ne oldu diye hemencik sordu
Dede dedim Ah Dede yad bizi içten böldü
O şanlı Kalemizi patlatıp adın sildi
Ve dedem sinirlenip tokat attı yüzüme
Gözleri alev topu oldu baktı gözüme
Oğlum bir Kızılelma vermez iki türlü tad
Herkes görsün ve bilsin Afer’i3 bölemez yad

3 Telafer’i. Bölgedeki Araplar Telafer’e Afer derler.
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Siyasette Ahlakî Değerler
Siyaset Olmak
Çocuktuk, yaramazlık yaptığımızda veya
evde bir zarara sebep olduğumuzda annelerimiz bize beddua niteliğinde ¨Hey sıyasat
olasan¨ derlerdi. Yani, rezil ve rüsva olasın
demek isterlerdi. Demek ki en iyi zamanlarda bile siyaset varmış ve bir yergi kaynağı
imiş. Devletler oluşmadan siyaset var mıydı
bilmem ama siyaset kalubeladan beri sevimsizdir ve çirkeftir. Ama ne var ki siyaset olmadan da ne devletler olur ne de toplumsal hayata düzen verilebilir. Siyaset demek hizmet
demektir, siyaset demek asayiş ve güvenlik
demektir, siyaset demek ilerlemek ve kalkınmak demektir. Kısacası siyaset olmazsa nüfusu 7,5 milyara yaklaşan dünyayı idare etmek
imkânsızdır. O zaman olmazsa olmaz olan bu
siyaset nasıl olmalı ki annelerimizin dilinde
bir beddua değil, bir dua olabilsin? Önce literatürde nazarî boyutuna göz atalım.
Siyasetle ahlak arasındaki ilişkiyi inceleyen
üç yaklaşım vardır. Eflatuncu, Machiavellici
ve demokratik yaklaşım. Eflatuncu yaklaşım,
ahlaka mutlak bir üstünlük payesi verir yani,
siyaseti ahlaka feda eder; hatta köle eder ve
erdemi (fazileti) temel alır. Bunu, realist bulamayan Machiavellist yaklaşımda, ahlakî değerler bir kenara bırakılır ve belirli ilkeler dahilinde hedefe varmak için her vesile mubah
görülür. Bu yaklaşımda siyasetçiler, verdikleri
sözleri tutmayan güvenilmez kişilerdir. Binaenaleyh siyasetçinin davranışı ahlakî, hukukî ve
dinî değerlere değil, menfaat esasına dayandığı
varsayılır. Bu iki uç yaklaşımın ortasında olan
demokratik yaklaşımda ise bir devletin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ahlakî
değerlerin kendi şartları içinde gelişebileceğini kabul eder. Burada siyasetçi, halkın onayından geçmiş bir anayasaya ve bu anayasaya
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göre yürürlüğe girmiş kanunlar çerçevesinde
hareket eder. Bu anlayış günümüzde cârî olmakla beraber, batı ülkelerine yaklaştıkça uygulanabildiği fakat doğuya uzandıkça kötüye
kullanıldığı veya istismar edildiği görülmektedir. Genel olarak ferdî bazda siyasetçi, bilgi
ile donandıkça erdemi artar; erdemi geliştikçe hata yapması azalır ve aldığı kararlar daha
isabetli olur. Batının ve doğunun filozofları
bu konuda müttefik. Sokrat, Eflatun, Aristo
batıda, Farabi, Yusuf Has Hacib, Kınalızade
Ali Çelebi de doğuda aynı kanaati taşıyorlar.
Günümüzde bilgiye ulaşmak çok daha kolay
olduğundan, nazarî olarak siyasetçinin eskilere nazaran daha erdemli ve doğru kararlar
vermesi beklenir. Yusuf Has Hacib, 11. Yüzyılda kaleme aldığı Kutadgu Bilig (Kutlu Bilgi)
isimli eserinde bilginin yanında adaleti de eklemektedir. Günümüzde adalet kavramı hâlâ
tartışılırken ama bilgi artık tartışma alanından
çekilmiştir. Çünkü bilgiye erişim ziyadesiyle
kolaylaşmıştır. Öyleyse günümüz siyasetçisini
erdeme yaklaşmasına engel olan farklı faktörler var. Pekiyi biz Türkmenler bu durum karşısında işin neresindeyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bizden Bize Çözüm
Öncelikle kendi çapımızı bilmeliyiz. Şu anda
Irak’ta kurulan çarpık düzende (Anayasa ve
kanunlar çerçevesinde) hacmimiz veya büyüklüğümüz bellidir. Bu düzen ne bizi temsil
ediyor ne de tatmin. Bu düzeni değiştiremeyeceğimize göre, irademiz dışında kurulan
düzenle beklentilerimiz ve imkânlarımız
arasında bir irtibat ve denge kurmaya çalışacağız. Irak Parlamentosu içerisinde en fazla
yerleştirebileceğimiz vekil iki elin parmak
sayısını geçemeyecektir. Kaldı ki Fuzuli’nin
dediği gibi ¨düşman kavi, talih zebun¨ o za-
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man kendimize göre bir model geliştirmemiz
gerekmektedir.
Aslında model veya örnek alabileceğimiz
çok önemli bir topluluk ve lideri var: Müslüman Boşnakların lideri Alia İzzetbegoviç.
Bütün siyasetçilerimizin ve özellikle gençlerimizin okuması ve izlemesi gereken bir
şahsiyettir İzzetbegoviç. Şartları bizimkine
çok benziyor belki daha da ağır. Sovyetlerin
dağılmasıyla Yugoslavya da dağılmış ve Bosna-Hersek 1992 yılında bir referandumla
bağımsızlığını ilan etmişti; İzzetbegoveç de
Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak ta Osmanlılar zamanında Müslümanlara karşı kin
güden Şövenist Sırplar, Batıyı da arkalarına
alarak, kendi soydaşları olan ancak Osmanlılar zamanında Müslümanlığı seçen Boşnakları 1994’te emsali görünmeyen bir katliama
tâbi tuttular. Müslüman Boşnaklar bu katliamda 250 bin şehit verdi ve bir milyonu ise
göçe zorlandı. Ama İzzetbegoviç’in hikmet
dolu liderlik vasıflarıyla Sırplarla anlaşma
sağladılar ve bugün iyi-kötü bir devletleri
var. İzzetbegoviç’in okunması gereken yedi
kitabı bulunmaktadır. İzzetbegoviç’in devlet ve siyaset felsefesinde idealizmle realizmi
barıştırıyor. Siyasetçiye kendi menfaatini gözetme hakkını vermekle beraber ona vazife
yüklüyor; bu vazifenin özü aslında misyondur. Şöyle diyor:
“Vazife ile menfaat her insanî hareket tarzının
iki değişik muharrikini teşkil etmektedir. Aralarında, kaide olarak, karşılaştırma yapılamaz.
Vazife hiçbir zaman menfaatçi değildir, menfaatin ise ahlâkla alakası yoktur” ve ilave ediyor ¨menfaat bekleme veya gütme siyasetin bir
gereği ise, vazife de siyaset ahlakının gereğini
oluşturur¨. Çok yerinde bir yaklaşım. Buradan
siyasete soyunmak isteyen gençlerimize çok
nasihatler çıkar.
Siyasetçimize Atalar Öğüdü
Bugün bir Türkmen’in siyaset meydanına inmesi sadece milletvekili adaylığı ile olması
gerekmiyor. Mevcut bir partide görev almak,
gençlik teşkilatlarında çalışmak veya fikir ve

araştırma kurumlarında faaliyet göstermekle de
siyaset yapılabilir. Bundan da meşru bir menfaat elde etmek ahlakîdir. Siyasete katılmanın
her türlüsünü tebrik etmek ve takdir etmek elzemdir. Çünkü siyasete girmek cesaret ve irade
meselesidir. Siyasete soyunan kişi öncelikle bilgi düzeyinden emin olması lazım. ¨Cahil cesur
olur¨ derler, bize bu alanda aydın-cesur kişiler
lazım. Aydın kişinin sadece bilgiyle donanması
elbette yeterli değildir. Çünkü siyaset ahlakının
en değişken olanı bilgidir; ona da geçmişe nazaran, daha kolay ulaşıla bilindiğini söyledik.
Geriye en önemli kısımlar kaldı: Ahlakî değerler; yani erdemli siyaset…
Siyasetçimizde adalet duygusunun yüksek düzeyde olması gerekir. Adalet sadece mahkemede aranmaz, siyasetçinin içinde bulunduğu en
küçük birimin içinde bile daim adaletin olması gerekiyor. İş birliği yapabilme kabiliyeti, günümüzde giderek önem kazanıyor. Ferdî başarı sadece sporda söz konusudur. Ekip çalışması
çağdaş yönetimin olmazsa olmazıdır. O da
kolektif çalışmayı gerektiriyor. Bir siyasetçinin
nefsini yenmiş, sinirlerine hâkim, rakiplerine kin gütmeyen, intikam ruhundan arınmış
olması gerekir. Yeri geldiğinde müsamahakâr
yeri geldiğinde ilkeleri doğrultusunda ceza
verebilen siyasetçi, liderlik mertebesine ulaşabilir. ¨Her şeyi sadece ben bilirim, herkes sadece beni dinlemeli ve her şey bana sorulmalı¨
diyen bir siyasetçi bir gün başarısızlığa mahkumdur. Birleştirici, hoş görülü, sabırlı, sâkin
ve sevecen olmak kolay olmamakla beraber bir
siyasetçide elzem olan vasıflardır.
1564 yılında Ahlâk-ı Alâi isimli kitabında
Kınalızade Ali Çelebi devleti idare edenlerin ahlakî değerlerine ayrı bir yer verir. Bu
değerlere itaat etmeyenleri ve uymayanları
günahkârlığa kadar götürür ve yukarıda değindiğimiz ahlakî değerlere sahip olmayı dinin
bir vecibesi olduğunu söyler.
Ez cümle bize elbette çağdaş bilgilerle mücehhez bir siyasetçi lazım. Ama önemli olan asırlar öncesinden hiç değişmeyerek gelen yüksek
ahlak, yani faziletli siyasetçi lazım…
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Ziyat KÖPRÜLÜ

Papa’nın Irak Ziyareti ve
Düşündürdükleri

I

rak Cumhuriyeti, geçtiğimiz günlerde
Irak tarihinde bir ilki yaşadı. Katolik
Kilisenin ruhani lideri Papa Franciscus,
05 Mart 2021 tarihinde Irak’a 4 günlük bir
ziyaret gerçekleştirdi. Bu da Irak tarihi boyunca gerçekleşen önemli ve dikkat çeken
ziyaretlerden biri idi. Ziyaret, zamanı ve gidilen mekanlar açısından ister istemez dünyanın ilgi ve dikkatini üzerine çekmiştir.
Bilindiği gibi Katolik mezhebinin merkezi
olan Vatikan’da bulunan Papalık makamı
her ne kadar ruhani bir liderlik makamı
olarak bilinse de aynı zamanda politik etkisi olan bir makamdır. Çoğu zaman ülkeler
tarafından dini etkisi nedeniyle bazı siyasi
sorunların çözümünde kullanılmaktadır.
Peki Papa Franciscus’un Irak’a ziyareti görüleniyle ve görülmeyeniyle ne taşımaktadır?
Aslında bu ziyaretin derin bir dini boyutu
ve yine derin bir siyasi boyutu vardır.
Ziyaretin dini boyutunda çok eskilerden
arzulanan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Hz. İbrahim (A.s.)’ın doğum yeri olduğuna inanılan Irak’ın güneyindeki Nasiriye
ilinin Ur antik kentini ziyaret etme amacı
yatmaktaydı. Dolayısıyla Papa, Yahudilerin
arzusunu yerine getirmiş ve Ur’da bir haç
merasimi gerçekleştirerek bundan böyle bu
antik kentin İbranilerin ziyaretine açılması
için zemin hazırlamıştır. Bilindiği gibi Papa
II. Jean Paul’un da bir ziyaret talebi 1999 yılında Irak’ın devrik Devlet Başkanı Saddam
döneminde olmuş ve talebinde milenyuma
girişte Irak’ta olma arzusunu beyan etmiş
idi. Ancak bu ziyaret gerçekleşmemiştir.
Peki, bugün ne oldu da Irak’ın güvenlik açı-
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sından en kötü günlerini ve Covid-19’un en
yaygın durumunu yaşarken bu ziyaret şimdi gerçekleştirildi? Daha birkaç gün önce
15 Şubat 2021 tarihinde Erbil roketler altında kalmamış mıydı? Kuzey Irak Bölgesel
Hükümet Başkanı gerek Birleşmiş Milletler
gerekse ABD ve dünyaya güvenliğimizi sağlayın diye bağırmıyor muydu? Atılan roketlerin DEAŞ tarafından atıldığı söylenmedi
mi? Daha önce ‘’Allahu Ekber’’ diyerek kelle kesip masum insanları asıp yakan sözde
Müslüman DEAŞ terör örgütü nereye kayboldu? Bu ziyaret sırasında olay çıkartmama
ve terör estirmeme talimatını kimden aldı
acaba? Yoksa Rothschild Ailesi mi devreye
girdi ?! Ne hikmetse Papa gittikten bir gün
sonra Bağdat’ta 1 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlama
meydana geldi.!!
Ayrıca, bu ziyaret için seçilen dini yerlere
dikkat edersek coğrafik yönden çok manidar
olduklarını görürüz. Yerler bilinçli ve belli
tarafların planlarına göre tespit edilmiş ve
ziyaretin hem dini hem de siyasi hedeflerini,
anlayanlara aşikar etmiştir. Şimdi sormazlar
mı insana Irak’ın başka illerinde Kiliseler
yok muydu? Misal olarak Kerkük’te de hem
Kiliseler hem de Danyal ve Üzeyir Peygamberlerin makamları vardır. Neden oralar
seçilmedi? Çünkü bu ziyareti dünya basını ve televizyon kanalları takip etmekteydi
ve Kerkük’te bir Türk varlığından söz edilmesi istenmemekteydi. Gaye, bu ziyarette
verilmesi planlanan mesajın kamuoyuna
net bir şekilde ulaşmasını sağlamak, halkın
kafasını başka şeylerle bulandırmamak ve
dünya kamuoyunun Irak’ta bir Türk varlı-
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ğından haberdar olmasına vesile olmamaktır. Şimdi tekrar sormak gerek bu mudur
ruhanilik? Bir kimliği öne çıkarıp diğerinin
üstünü örtmek midir?
Siyasi boyutunun ise biri yakın diğeri uzak
vadeli olmak üzere bir takım amaçları vardır. Papa’nın Irak’ın Necef ilinde bulunan
Şiilerin en önemli dini lideri olan Ali AlSistani ile gerçekleştirdiği görüşmede İran
ile ilgili ilettiği mesajın ve İsrail ile ilişkileri
normalleştirme sürecinin bir an önce başlatılması konularının sonuçlarını yakın vadede göreceğiz. Ancak bu ziyaretle uzak vadede gerçekleştirilmeye çalışılan siyasi amaç
Irak’ın toprak birliği açısından en tehlikelisidir. Daha öncede belirttiğimiz gibi gidilen
yerler çok bilinçli seçilmiş ve kamuoyuna
verilen mesajlar çok dikkatli bir şekilde belirlenmiştir. Her şeyden önce Irak’ın sadece
Sünni, Şii ve Kürtlerden ibaret üç coğrafik
bölgeden oluştuğu çok net bir şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu bölgelerde gerek
Ur antik kentinde gerekse Sünni yerlerden
olan Bağdat ve Musul’da Kiliselere karşı işlenen yıkım ve ihmal yansıtılırken Erbil’de
bir güven ve dinlere karşı hoşgörü ortamının
hakim olduğu aksettirilmiştir. Papa, yaklaşık olarak on bin kişinin katılımıyla belki de
Ortadoğu’nun en büyük ayinini gerçekleştirmiştir. Peki bunu mekan olarak nerde gerçekleştirmiştir? Farnso Hariri Stadında. Bu
stadyum, Irak Asurilerinden olan, KDP’nin
kurucusu Mustafa Barzani ve daha sonra
Mesut Barzani ile çalışan ve Erbil valisi iken
2001‘de bir suikast sonucu hayatını kaybeden Franso Toma Hariri adına yaptırılmıştır.
Bu da tesadüf müdür?
Tarafsız olarak davranması gereken bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak Özel
Temsilcisi Jeanine Plasschaert’ın, statta yapılan büyük ayine Kürt Bölgesel Yönetimi
yetkilileriyle yan yana ve Kürt milli kıyafetiyle hazır bulunması, ayrıca Papa’nın ‘’Kutsal Üçleme’’ yapması sırasında Müslüman

olarak bildiğimiz Kürt Bölgesel Yönetimi
ve parti yetkililerinin ayakta durmaları sizce
de manidar değil midir? Bunun yanı sıra,
Irak’ın Maliye eski Bakanı Hoşyar Zeybari, twitter hesabında statta yapılan ayinde
Plasschaert ile birlikte çektikleri fotoğrafı
yayınlayıp ‘’En Büyük Gün’’ diye nitelemiştir. Diyeceksiniz ki, İslam dini insanların
inançlarına saygılı olmayı, kimsenin inancına hakaret etmemeyi emreder. Evet, Müslümanlık bunu emreder. Lakin saygılı olmak
sizin dininize temelden aykırı olan ve Allah’a
şirk koşan bir eylemin yapıldığı yerde de bulunmamayı, oradan uzaklaşmayı ve söylenenleri duymamayı da emreder. Dolayısıyla
bu ayinin bir Kilisede yaptırtılıp ve Bölgesel
Hükümette bulunan Hristiyan Bakan ve
milletvekillerini gönderselerdi olmaz mıydı?
Avrupa’da cami ve mescitlerimizin sayısını kısıtlayan ezan sesinin dışarı verilmesine
müsaade etmeyen bir zihniyetin içinden
gelip bizlere ders vermesi ve bir Kilisede
değil kocaman bir statta alenen ayin yapıp
İncil’den ayetler okuması bir çifte standartlık değil de nedir? Ayrıca Musul’da DEAŞ terör örgütünün yıktığı kiliseleri ziyaret edip,
aynı örgütün patlatıp yıktığı Yunus Peygamber türbe ve camisine gitmemekle sizce ne
amaçlanmıştır? Çok basit, İslam’ı kötüleme
amaçlanmıştır. Çünkü DEAŞ’ın İslam’a da
zarar verdiğini yansıtırlarsa, o zaman bu terör örgütünün gerçeği ortaya çıkar. Irak’ın
yöneticileri de çoğu hainliğinden, çok azı da
cahilliğinden bu işe çanak tutmuşlardır. Irak
halkına gelince, vatandaşların çoğu cereyan
edenlerden bihaber sadece sosyal iletişim kanalları üzerinden ziyaretle ilgili komik mesajlar paylaşmakla meşgul olmuşlardır!
Netice itibariyle Ulu Hakan II. Abdülhamid’i
saltanattan indiren güçler, yeniden bölgemizi karıştırmak için ellerinden geleni arkalarına koymamaktadırlar. Peki biz ne zaman
uyanacağız..???

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 90  • العددNisan-Haziran/April-June 2021  حزيران- نيسان

9

suphisaatci@gmail.com

Suphi SAATÇİ

Türkmen Dağarcığı

İki Şehir ve Nesrin Erbil
Bağdat’ta 1960 yılının ortalarında kurulan
Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmenlerin tarihinde çok önemli bir aşamayı oluşturan yeni
bir dönemin müjdecisi olmuştur. Ocağın yayın hayatına geçirdiği Kardeşlik dergisi ise Irak
Türkmen edebiyatı ve kültürünün gelişimine
büyük bir zemin hazırlamış, kelimenin tam anlamıyla adeta bir okul rolü oynamıştır. İlk sayısı
Mayıs 1961 tarihinde yayınlanan bu dergi, birçok yazar ve şairin yetişmesine fırsat yaratmıştır.

Nesrin Erbil,
“İki Şehir”,
Kardeşlik/
el-İhâ, yıl: 1,
sayı: 6, Eylül
1961, s. 39.

Kardeşlik dergisinin Irak Türkmen edebiyatına kazandırdığı iki değerli isim vardır: Nesrin
Erbil ve Salah Nevres. Burada üstünde durmak
istediğimiz şair Nesrin Erbil ve Kardeşlik dergisinde yayımlanmış İki Şehir başlıklı şiiridir.
İki Şehir1 şiiri kısa ve toplam 38
sözcükten oluşan bir yapıya sahiptir. Şair sade ve yalın bir anlatımla şiirini okuyucuya sunmaktadır:
İki şehir bilirim
Candan bağlı
Yürekten dağlı
Bir Altınköprü ile
Kalpleri bağlı
Biri mavilikler içinde
Öbürünün yanar ufukları
Geceler onları boğmazsa
Güneşli günlere varacaklar
Görecekler ümitli ışıkların
Doğuşunu
Şafakla beraber
1 Nesrin Erbil, “İki Şehir”, Kardeşlik/
el-İha, yıl: 1, sayı: 6, Ekim 1961,
s. 39.
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Silinecek acılar
Kurtulacak iki şehir
Serap ümitlere koşmaktan
Usta eleştirmen ve edebiyat tarihçisi Mehmet
Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da
Zaman” şiirinin tahliline başlarken şöyle diyor:
“Güzel bir şiir, bize bir musiki parçası gibi
daha ilk okuyuşta sesiyle ahengiyle tesir eder.
Bizde bu tesiri uyandıran, onun vezni, kafiyesi, cümle yapısı, kelimelerin bir uyum içinde
olmasıdır. Aynı şiiri nesre çevirirsek, düzen
bozulduğu için, aynı zevki vermez. Fakat güzel
bir şiirde, musikide olmayan mühim bir şey
vardır: Düşünce! Şiir, sadece musiki gibi ses
ve ahenkten ibaret değildir. Onun içinde, aynı
zamanda bir düşünce vardır.”2
O tarihlerde genç bir şair olarak Nesrin Erbil,
serbest anlayışta yazdığı bu şiirde sade ve akıcı bir dil kullanmakla kalmamış, yazdığı şiirin
sözcüklerini de titizlikle seçmeye özen göstermiştir. Serbest şiir olmasına rağmen sözcüklerin arasında ahenkli bir musiki akıcılığı vardır.
Erbil, şiirin içinde sözcük sıralamasında da
ritmik bir uyak düzeni sağlamıştır: bağlı, dağlı
ve tekrar bağlı… Şiiri çekici kılan da kulağa
hoş gelen bu ses armonisidir. Şiirin insana tesir
eden yanı, bu musiki atmosferinde gizlidir.
Bazı edebiyatçılar musiki ahengi olup olmadığını ölçmek için yazdıkları metinleri yüksek sesle
okuyarak kendi kulakları ile de kontrol ederler.
Bu yöntemi en çok sunucular, tiyatrocular ve
kimi gösteri sanatçıları da kullanır. İki Şehir şiirini içlerinden değil, seslendirerek okuyanlar,
bu hususta bize hak verirler sanırım.
2 Mehmet Kaplan, s. 200.
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Nesrin Erbil bu şiirde iki şehirden söz ediyor.
Adlarını anmadığı bu iki şehri, okuyucuya kapalı bir kutu içinde sunuyor. Tıpkı kıymetli
birer mücevher taş parçasını bir sandıkta saklar gibi, iki şehrin adlarını gizli tutarak, şiirine
biraz da gizemli bir çekicilik kazandırıyor. Bu
özellik okuyucunun zihnini karıştırıyor ve ilgisini arttırıyor. Daha da önemlisi insanı ayrı
bir düşünce dünyasına yönlendiriyor. İşte az
yukarıda Mehmet Kaplan’ın sözünü ettiği, ses
musikisinin yanında şiirde bir düşüncenin işlenmiş olması şiire daha büyük bir değer kattığını gösteriyor.
Şairin kendine yakın gördüğü iki şehirden
söz etmesi, okuyucuda merak uyandırıyor.
Kalpleri birbirine bir altın köprü ile sıkı sıkıya bağlı bu iki şehir, neresidir acaba? Burada
şair okuyucuya bir ipucu veriyor. O da Altunköprü adlı bir üçüncü beldenin varlığı… Bu
iki kardeş şehrin her zaman el ele tutuşarak
Zap Suyu üzerinde kucaklaşmalarını sağlayan
Türkmen Altunköprü kasabası…
Birbirine yakınlık duyduğu, birbirine candan
dost olan bu iki şehirden birisi mavilikler içindeyken, diğerinin ufukları yangın yeri gibidir.
Bu ifadelerle şair doğduğu toprakları ve ona
kardeş olan, ancak sahip olduğu petrol yüzünden, sinesinde yanan alevleri şehrin inleyen
feryatları gibi göğe doğru yükselmektedir.
Şair bizlere başkaca ip uçları da veriyor: isimlerini kalbinde tuttuğu bu iki şehrin güneşli
günlere varacaklarından ve ümitli ışıkların
doğuşunu göreceklerinden söz ediyor. Hatta
şafakla beraber acıların silineceği müjdesini de
veriyor. Böylece iki şehrin serap ümitlere koşmaktan kurtulacaklarını söylüyor.
İşte şairin ustalığı bu noktada ortaya çıkıyor.
Mensup olduğu toplumun yaşadığı iki şehrin
neler çektiğini çok iyi bilen şair, çok ince ve
zarif ifadelerle okuyucuyu bilgilendiriyor. Kaderleri birbirine benzeyen bu iki kardeş şehrin insanlarına Nesrin Erbil aşina olduğu için,
aynı sıcak duygularla on binlerce insanın çektiği acıları paylaşıyor.

Nesrin gerçi Erbilli’dir ama aynı zamanda Kerküklüdür de… Yani baba tarafından Erbilli, ana
tarafından da Kerküklü olduğu için iki şehre bağlılığını sürdürüyor. Hem de o denli sıcak ve yakın
bir bağlılık. Yüz yıldan beri büyük acılar yaşayan
iki şehrin insanları da bizzat hissettikleri bu acılardan dolayı şairin ne kadar isabetli bir noktaya işaret ettiğini anlıyor. Bu açıdan şiir büyük bir ideal
ve düşüncenin simgesi haline geliyor.
Bu büyük ve millî sorunu, bu kadar küçük bir
şiirde dile getirmesi ve bu şiiri iki Türkmen
şehrinin bayrağı gibi dalgalandırması Nesrin
Erbil’e Türkmen edebiyatı içinde büyük bir
statü kazandırmıştır. Şiirin musikisi içinde
büyük bir düşüncenin ürünü olan iki kadim
şehri, büyük bir toplumun kalbinde saltanat
tahtına oturtmuştur.
Edebiyat tarihinde şehir üzerine yazılmış bu
kadar çarpıcı bir şiir bulmak zor görünüyor.
Şehre aidiyet ve şehirli olma bilincini bu kadar
güzel yansıtan bu şiir, büyük dramlar yaşayan
bu iki kardeş şehrin çektiği çilelere de vurgu
yapmış ve bu şehirlerde barınan on binlerce insanın duygularına da tercüman olmuştur. Nesrin Erbil böylece Kerküklü ve Erbilli
binlerce insanın duygularına nüfuz etmiş ve
hemşerilerinin mesajlarını büyük bir kütleye iletebilmiştir. Şairin “Yaralı Kuş” şiiri gibi
“İki Şehir” şiiri de musiki ahengi yanında bir
toplumun yaşadığı büyük dramı başarıyla dile
getiren sihirli ve unutulmaz bir parça sayılır.
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Ata TERZİBAŞI

Fuat Hamdi

K

aynaklar:
Fuat Hamdi’nin, edebî hayatı, nesir ve
şiirine dair kaynakları iki kategoride almışızdır. Bunlardan biri şairin bizimle yaptığı
devamlı görüşmeler, ötekisi yerli dergi ve gazetelerde yayımlanan şiir ve yazıları ki bütün bunlar
birinci el orijinal kaynaklardır.
Hayatı:
1923 yılında dünyaya göz açan Fuat, şehrin büyük
çarşısında bakkallık yapan Hamdi bin Rıza adında bir şahsın oğludur. Bu zat bir ara umulmadık
bir zarara uğrayarak dükkânını kapamak zorunda
kalmıştır. Bu sebeple oğlu Fuat Kerkük’te ilk, orta
ve lise tahsilini tamamladıkdan sonra yüksek tahsil için Bağdat’ta bulunan fakültelere girememiş,
kendi şehrinde özel ticarethanelerde hesabat ve
kitabat işlerinde çalışmak zorunda kalmıştır. Bir
ara Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul’daki Konsolosluk dairesinde mütercimlik yapmıştır. Bu dairenin 1960 yılında kapatılması üzerine Kerkük’e
dönerek burada hayrî ve insanî bir müessese olan
Darülaceze’nin müdürlüğüne tayin olunmuştur.
Vazifesini on üç yıl gibi uzun süre ciddiyet ve sadakatle sürdürmüştür. Bu işte çalışan kişiye devlet
tarafından az bir para karşılığında kiralık konak
tahsis edildiğinden buna göz diken bazı açıkgözler Fuat’ı Kerkük’ten uzaklaştırmak ve yerine
geçmek için kurnazca davranarak 1973 yılında
Kerbela’ya naklini gerçekleştirmişlerdir. Buradan da Necef şehrine atanan şair nihayet 1981
tarihinde Tekaud ve Damân dairesinde mülahız
iken emekliye ayrılarak memleketi olan Kerkük
şehrine döner.
Hayatının son yıllarını bu şehirde geçirmeye
başlayan Fuat Hamdi, geçimini emekli aylığı ve
sürekli olarak yerli matbuatta yayımladığı yazılarının karşılığında aldığı ücret ve aynı zamanda
Osmanlılar devrine ait eski ve muğlak yazma
kitap ve belgeleri Arapçaya çevirdiği tercümelerden1 elde ettiği kazançla sağlamaktadır.
1
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Bu arada Bağdat Valisi Davut Paşa’nın emriyle Şeh-

Evli ve altı çocuk babası olan Fuat Hamdi günlük yaşayışında mütevazı ve kimseyi rahatsız
etmeyen, kendi hâlinde sakin bir görünüştedir.
Basın yoluyla yaptığı edebî tartışmalarında bazen yumuşak davranır, bazen de sinirine hâkim
bir keyfiyetle kızgınlık gösterir.
Edebî Kişiliği:
Fuat Hamdi’nin edebiyatımızdaki mevkii yüksektir. Ama ne var ki nesri şiirinden daha üstündür. Onun en güçlü yanı yazı yazarlığıdır.
Henüz pek genç bir yaşta iken kendinde mevcut
okuma ve yazma hırsı gittikçe artarak bir zaruret hâline gelmiştir. Eline geçirdiği yerli ve dış
yayınları dikkatle izleyerek, boş zamanlarını iyice değerlendirmeyi bilerek kendisini tamamiyle
edebiyata vermiştir. Ana dilinden başka Arapçayı da bilmekte olan Fuat bu dille birçok yazılar
yazmış ve bu dile Türkçeden tercümeler yapmıştır. Bu hususta kendisine Arapça müderrisi olan
kızının nahv ve sarf yardımında bulunduğunu
seziyoruz. Öte yandan Farsça ve İngilizceye de az
çok aşina olduğundan genel kültürünü geliştirerek edebiyatımızda değerli yerini almıştır. Türk
şair ve yazarı Ümit Yaşar’ın füsünkâr üslubuna
hayranlık duyarak bir bakıma onunla etkilenmiştir. Yazılarında cümle terkibi kuvvetli olup
birbirine bağladığı ibareleri güzel biçimde ifade
etmektedir. Bazı tamlamalarda Osmanlıca’ya
kaymakla birlikte üslup ve anlatım itibariyle, öz
dille yazan Türk ediplerinden hiçte geri kalmayan Fuat, edebiyatın çeşitli dallarında kalemini
düzgün şekilde oynatmasını bilmiştir. Bu arada
şiir tahlili, araştırma, fıkra, edebî tartışma ve
tenkit, değerlendirme, dil düzeltmeleri, ansiklopedik aktualite ve sosyal konulardaki yazılarıyla
tanılmıştır.
ribanlı yazar ve şair Abdülkadir Hatibi’nin telif ettiği
Tezkiret-üş-şuara kitabının yazma nüshasını bulan
Dr. İmad Abdüsselam için Arapçaya çevirmiştir. Tetkik etmek fırsatını bulduğumuz bu eser pek muğlak
edebî bir Türkçe ile yazılmıştır.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 90  • العددNisan-Haziran/April-June 2021  حزيران- نيسان

KERKÜK VAKFI

Onun bu alanlardaki yazıları kavram bakımından ister tamamıyla isabetli ister de kusurlu olsun, üslup ve ifade itibariyle pürüssüz ve parlak
eserlerdir.
Edebî tartışmalarında doruğa tırmanan yaşlı usta
yazar Fuat Hamdi bir ara Yurt gazetesi sayfalarında genç ve güçlü yazar ve çağdaş serbestçi şair
İsmet Özcan’la edep ve terbiye dairesinde yaptığı
tartışmalarında hem konu ve hem de güzel anlatımıyla okuyuculara tatlı anlar yaşatmıştır.
Fuat Hamdi’nin manzum eserlerine gelince,
bunlar çoğunlukla hece vezniyle yazılmış müzikal parçalardan oluşmaktadır. Bazılarını mesnevi tarzında hikâye kılıklı, bazılarını da yeni
şiir şeklinde aralıklı kafiyelerle yazmıştır. Aruz
vezinlerini bir türlü kavramayan bu büyük edip,
serbest şiiri sevmemekle birlikte bir defaya mahsus olmak üzere bir deneme mahiyetinde yazdığı bir satır şiirine yerli şiveyle İşallah başlığını
takmıştır. Bunu ilk kez Kardeşlik/El-ihâ dergisinde yayımlayan şair yukarıda sözünü ettiğimiz
tartışmalar için sanki önceden düşünülmüş bir
hazırlık mahiyetinde ya da bir tevarüd-ı hâtır
neticesinde yazmıştır. Netekim bu şiiri iki yıl
sonra Yurt gazetesinde ve son tartışmasının nihayetinde bazı önemsiz değişikliklerle yeniden
yayımlamayı o tartışmaların konusuna bağlı ve
uygun görmüştür.
Manzumeleri güzel olmakla birlikte son yıllarda
şiir yazmaya veda eder gibi edebî faaliyetini hep
düz yazı yazmakla sürdürmüştür. Herhalde buna
sebep olarak toplumun şiire karşı duyduğu rağbetinin azalması ve müteşairlerin gittikçe çoğalması gösterilebilir. Bu konuda, kaili meçhul bir
şairin söylediği şu latif beyiti hatırlayarak Fuat
Hamdi’nin diliyle tekrarlamayı münasip gördüm:
Her derede şair oldu bir koduk
Biz dahi şairliği elden koduk
Bu hususu kendisinden sorduğumda “şiirde istediğim seviyeye ulaşamadığını görerek nesre
yöneldim” diye yanıt verdi.
Nesrinden Bir Örnek:
Şiir Parçasının Planı2
“Yazı nasıl yazılır diye iki makale yayımlamıştım
2

Bu yazı ilk kez Kardeşlik dergisinin Haziran-Temmuz 1988 tarihli 193. sayısında yayımlanmıştır.

Kardeşlik’te geçenlerde. Bu sefer, şiir nasıl yazılır
diye pek iddialı değil de sadece dizi parçasının
yapısı, daha keskin bir deyimle, parçanın heykeli hakkında bir şeyler sunayım dedim aziz şair
adaylarına. Doğrusu söylemek lazım gelirse yerli
gazete ve dergilerimizde şiir adına çıkan söz dizileri ile gâh horyat gâh hoyrat dediğin -hangisi
doğru kestiremiyorum- manilerin büyük bir kısmı böyle bir girişime gerek göstermektedir. Bu
münasebetle Sayın Salah Nevres Yurt gazetesinde Şiir Dosyası başlığı altında yayımladığı değerli
seri yazılarına bıraktığı yerden dönerse çok faydalı olur kanısındayım. Ben kendi hesabıma karınca kaderince burada bir şeyler sunmaya çalışacağım, genç kalemler sahipleri okuyucularıma.
Şiir Türk edebiyatı alanında fenni (sanatlı) nesirden daha eskidir. Bu ulusa mensup ilkel cemaatler tarafından taşkın duyuş, düşünce ve gönül
ürperişleri ister oyun, ister müzik eşliğinde olsun
veya olmasın hep şiirle yani dizi şeklinde ifade
edilmiştir. Fenni nesir diline geçmiş çok sonralara ait büyük bir gelişmedir bu toplumlarda.
Evet, tasavvuf fikirleri dinî duygu ve heyecanlara cinsel aşk ilanı, macera hikâyeleri hep şiirle
veyahut nesirle az çok karışık olarak tespit edilmiştir. Din edebiyatının şah eserlerinden olan
Muhammediye, çoğu Kur’an ve Hadis tefsirleri olduğu halde yine dizi halinde kaleme alınmıştır. Daha saymakla bitmeyecek örnekler var
elde. Hele birçok tarih eserleri bazen tüm şiir,
bazen de yarı şiir ve yarı nesir olarak yazılmıştır.
Sultan Fatih ile oğlu Bayezid’in ilk saltanat yıllarına dâhil olan Fetihname-yi Sultan Mehmet
adlı tarih kitabı bu türdendir. Aslında devlet
tarihi o zamanlar şehnameci denilen şair-yazarlar tarafından manzum olarak yazılırdı. Bu hal
1663’te Abdurrahman Paşa’nın resmi vakanüvis
olarak tayinine kadar devam etmiş, ondan sonradır ki nesir dili ile devlet tarihi kayd edilmeye
başlanılmıştır.
Öte yandan yukarıda da değindiğim gibi sevda
tezahürleri, platonik (eflatuni), özrî, ister gerçek olsun hep şiirle ortaya atılmış; bu hâl bizim
Türkman topluluğunda hâlâ öyle sürüp gitmektedir ve ne zamana kadar süreceği de belli değildir. Zira şairlerimiz kendi gönül dertlerinden
başka dert görmüyormuşlar gibi şu dertli dünyada. Hele kendilerinden gayrisinin olanını…
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Şiir konu, şekil ve söylenişlerine göre epik
(fennî), lirik (duyurucu) didaktik (talimî), pastoral (tabiata dair) ve dramatik (mesrahi) olmak
üzere beş çeşittir. Burada önemle belirtmek yerinde olur ki her ölçülü ve kafiyeli söz şiir değildir. Bir manzumenin şiir sayılabilmesi için duygu ve düşüncelerin ahenkli ve ustaca yazılması
ve okuyucuda bir güzellik heyecanı uyandırır
nitelikte olması gereklidir. Bu yüzdendir ki yukarıda zikredilen türlerden talimî olanı heyecan
verici olmadığından tam şiir vasfına layık görülemez, Arap edebiyatçılarına göre… Şu var ki
onlar şiirin gönül ve ruh üzerindeki yankısına
heyecan değil de (atıfe) demektedirler.
Şiir dahi makale gibi üç unsurdan oluşan plan
ister: Giriş (mukaddime), inceleme (mualece)
ve sonuç (hatime).
İşbu unsurlardan birinin yokluğu, şiir parçasını
yavan, sahibini –bizim şive ile yavan yani yaya
durumuna düşürür. Kimseler alınmasın! Ama
lamı cimi yok. Hakikat bu merkezdedir. Yoksa
yeter ki düzgün laf olsun da ne olursa olsun…
Kaleme kuvvet… Sütunlar, sayfalar dolusu nefes
harcamalar zayıf düşmektedir.
Plan, Divan edebiyatında kaçınılmaz bir kaide
olduğu gibi, gerek halk, gerekse Avrupaî nazım
şekillerinde de aynıdır. Kaside ile gazelin ilk beytine (matla), son beytine (makta) denilmesi bunun açık delilidir. İyice dikkat edilecek olursa rubailer, maniler bile aynı vasıfları taşımaktadırlar.”
Şiirinden Örnekler:
İşallah3
-İlk serbest şiirimİyi dostlar kazandım hayat yolunda
Kimini candan sevdim bile
Ya ben kendim sevildim mi hiç?
Bilmem… Ama yeterince saygı gördüm
Kuşkusuz
Pekâlâ bildiğim; ben de Volter-i sefih gibi:
“Kimselerle cenkleşmedim. Çünkü
Yoktu kavgama layık birisi”
Oysa benden daha başarılı
Kişilerden
Hiç bilmediğim sebeplerden
Bal gibi kin ve adavet gördüm
Bilmem imrendikleri bir yağı
3
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Bu şiir ilk kez Kardeşlik dergisinin Ekim-Kasım
1986 tarihli 182. sayısında yayımlanmıştır.

Görmüşlerdi bende adamlar?
Öyledir gibime geliyor nedense
Sanımızda kanımızda
Aldanmış, yanılmış değiliz işallah.
O Beyazlıya4
Hangi aydın ülkedir acep senin toprağın?
Marmara’dan mı çekti yoksa balıkçı seni?
Darülbeyza malı mı o çifte şeb çırağın?
Kanaryadan taşıdı ya da kayıkçı seni?
Ak bulut mu getirdi bilmem seni Norveç’ten…
İskandinav dağından aşırdı bir ilkbahar
Bakış çelik adım çevik olmalısın İsveç’ten
Evet bunu destekliyor o ihtişam, o vekar
Olmaya gözü bağlı kuş misali bir gece
Endülüsün incisi Elhamra’nın bağından
Düşüyordun yurdumun ovasına gizlice
Bir gül alınmış gibi bir zambak bucağından
Gelmemişsen sen Çin’den, rûyun gelmiştir ancak
Sen beyaz, rûyun beyaz pek yaraşmış anına
Sanki bir nurdan hale kılıp kalbim salıncak
Şimal rüzgârı gibi estin kimler yanına?
Kurt ile Kaz Masalı5
Bir atlı gidiyorken arkasında silahı
Uzaklardan işitti Hayyalel-felah’ı
Dinin çağrısı bu, ya… İndi attan aşağı
Niyet etti namaza atı çekti uşağı
İlk perdeler inerken yavaş yavaş çöllere
Bir iki kaz süzüldü gölgelenen göllere
Biri daldı sulara biri kenara kondu
Bizim yolcu kamette olduğu yerde dondu
Sinsi bir kurt sürünmüş çalılardan apansız
Kavradı da birini ensesinden amansız
Pek davrandı çifteye yarıda kaldı namaz
Çiftini basıverip havalandı öbür kaz
4
5

Bu manzume Kardeşlik dergisinin Şubat-Mart
1973 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.
Kardeşlik dergisinin Mayıs-Haziran 1973 tarihli
nüshasında yayımlanan bu manzum hikâye yanlışlıkla şair Ömer Ağa’ya nisbet edilmiştir. Aslında
manzumenin mensur hikâyesi Kerkük Hoyratları
ve Manileri kitabımızın 1955’te basılan birinci cildinin 70. sayfasında yazılıdır. Görüldüğü gibi Fuat
Hamdi bunu sade bir dille nazma çevirmiştir.
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Bir tetikte yerlere serildi kurdun leşi
Ne fayda ki yalnız kalmıştı kazın eşi

Zirveleri dolaşmadan
Aştı altmış yaşını

Canavarın dişleri işlemişti canına
Boyanmıştı yavrucak ılık ala kanına

Kafı buldu sır bölgesi
Dallar bütün barın dökmüş7
Zümrüd-i ankanın gölgesi8
Her tarafa inip çökmüş!

Namaz geçti bir ara adam geri dönmeden
Ödenmesi lazımdı son şafaklar sönmeden
İbret dolu gözlerle baktı bu manzaraya
Şu meseli getirdi esefle bir araya:
“Namazın kaza kaldı
Kılmadım yaza kaldı
Ne kurt nasibin yedi
Ne dünya kaza kaldı”
Hıyar Çenber Kızı6
Susturdu bir gece Kanber
Elindeki kavalını
Dinlemekçün Hıyar Çenber
Güzelinin masalını

Attı elden asasını,
Düştü serildi yerlere
Çaldı taşlara tasını
Battı vücudu terlere.
Yediden yetmişe anar
Kanber’i hicranla bugün
Ol ozanın yâdı kanar
Köyde yapılsa bir düğün.9
Çocuk Şiiri:
Tıpış Tıpış10
-Nejatciğime-

Bu muhayyel aşk perisi
Takıp zülfünün ağına
Kanber gibi bir harisi
Çekiverdi Kaf Dağı’na

Bisikletin baş ucumda
İtiyorsun tıpış tıpış
Mini elin avucumda
Gidiyorsun tıpış tıpış

Kamber oğlan şeker oğlan
Düğünlerin baş sağdıcı
Aşk çilesin çeker oğlan
Yıllar boyu ne de acı

Bu sarp yolda koşacaksın
Dere tepe ova bayır
Ne denizler aşacaksın
Gezmek için çimen çayır

En nihayet Âşık Kanber
İki gözü dola dola
Belde kemer elde teber
Düştü gider gelmez yola

Sakın deme fırtına var
Kurt uluyor dağ yolunda
İmanına sarıl yapış

Uzadıkça uzadı bu
Uzak emel yolculuğu
Az kaldıydı kaç kere şu
Yolda kesilsin soluğu
Son menzile ulaşmadan
Kar kapladı başını
6

Kardeşlik dergisinin Ocak 1974 tarihli nüshasında
ilk kez ve daha sonra birkaç kez yayımlanan ve bazı
kelimeleri değiştirilen bu şiiri Fuat Hamdi “Mehlika
Sultan şairi Yahya Kemal’in aziz ruhuna armağan”
diye yazmıştır. Şiirin başlığında geçen hıyar çember
sözü Türkçe sözlüklerde “hıyar şenber, hıyar şember
ve hıyar şenbe” olarak geçiyor.

Çıksa bile dev canavar
Kopsa volkan sağ solunda
Sen git yine tıpış tıpış
7

Efsaneye göre Kaf Dağın’da turunçgillerden, meyveleri yarıldığı zaman içinden bir kız çıkan bir ağaç
varmış! İşte Âşık Kanber bu uğurda Kaf Dağı’nın
yolunu tutmuş.
8 Bu mısraın manası Halit Fahri’nin şu beyitinden tazmin edilmiştir:
Eski şehir âzâde zülmet-i şehriyar
Zümrüd-i anka açtıktan beri
9 “Toy Kanber’siz olmaz” meseline telmihtir.
10 Bu manzume Kardeşlik dergisinin TeşrinisaniKânunıevvel tarihli nüshasında yayımlanmıştır.
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Necat KEVSEROĞLU

Fuat Hamdi Aramızdan Ayrıldı
(1923 - 10 Şubat 2021)
Kerkük’ün yetiştirdiği ulu çınarlardan biri olan
Fuat Hamdi 10 Şubat 2021 tarihinde aramızdan ayrılıp, Allah’ın rahmetine kavuştu.
Türkmen kültür tarihinde, çok yönlü Fuat
Hamdi Efendi altın yapraklarında yer almaktadır. Türkmen Edebiyatçıları arasında tanınan bir ulu çınardır, hem yazar, hem de şair
ve mütercimdi. Türkmen yazarları arasında
Osmanlı dönemi’ne ait eski yazıları ve okunması kolay olmayan yazma kitap ve belgeleri
kolaylıkla başarılı bir şekilde güzelce okur ve
Arapça’ya çevirisini yapmada kabiliyetli bir
mütercimdir.
Edebi kişiliği hakkında, Türkmen bilgesi Ata
Terzibaşı, şöyle anlatıyor: “Fuat Hamdi’nin
edebiyatımızdaki mevkii yüksektir. Ama ne
var ki nesri şiirinden daha üstündür. Onun
en güçlü yanı yazı yazmaktır. Ana dilinden
başka Arapça’yı da bilmekte olan Fuat bu dille birçok yazılar yazmış ve bu dile Türkçe’den

tercümeler yapmıştır. Öte yandan Farsça ve
İngilizce’ye de az çok aşina olduğundan genel kültürünü geliştirerek edebiyatımızda değerli yerini almıştır. Türk şair ve yazarı Ümit
Yaşar’ın füsünkar üslubuna hayranlık duyarak
bir bakıma onunla etkilenmiştir. Yazılarında
cümle terkibi kuvvetli olup birbirine bağladığı ibareleri güzel biçimde ifade etmektedir…
kalemini düzgün şekilde oynatmasını bilmiştir. Bu arada şiir tahlili, araştırma, fıkra, edebi
tartışma ve tenkit, değerlendirme, dil düzeltmeleri, ansiklopedik aktualite ve sosyal konulardaki yazılarıyla tanılmıştır.
Onun bu alanlardaki yazıları kavram bakımından ister tamamıyla isabetli ister de kusurlu olsun, üslup ve ifade itibariyla pürüzsüz ve
parlak eserlerdir.
Fuat Hamdi’nin manzum eserlerine gelince, bunlar çoğunlukla hece vezniyle yazılmış
müzikal parçalardan oluşmaktadır. Bazılarını mesnevi tarzında hikaye kılıklı, bazılarını
da yeni şiir şeklinde aralıklı edip, serbest şiiri
sevmemekle birlikte bir defaya mahsus olmak
üzere bir deneme mahiyetinde yazdığı bir satır
şiirine yerli şiveyle İnşallah başlığını takmıştır.
Manzumeleri güzel olmakla birlikte son yıllarda şiir yazmaya veda edere gibi edebi faaliyetini hep düzyazı yazmakla sürdürmüştür!. [Bak:
Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 2. Baskı, Cilt 3.
İstanbul, 2013. S.190-191].
Ulu çınarımız Fuat Hamdi, M. 1923 tarihinde Kerkük’ün Çay Mahallesinin büyük
mahallede dünyaya göz açan edebiyatçımız,
şehrin büyük çarşısında bakalık yapan Hamdi bin Rıza bin Molla İsa adında bir Kerküklü şahsın oğludur. Bir sohbet sırasında, bana
anlattığına gore, Fuat Hamdi öğrenimini çay
Çay Mahallesinde olan eskiden Molla Salih
Camii adıyla bilinen, günümüzde Molla İl-
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yas adıyla anılan. Hurma Hanı yanında olan
camide muezzin olan Molla Salih’ten okuma
yazmayı öğrenmiştir, Kur’anı Kerim okumasını, Türkçe, Arapça ve Fars dillerini ve edebiyatını o medresede öğrendikten sonar, aile
dostu olan Kerküklü öğretmen Nüreddin Cemil Efendi’nin önerisine gore, 1930’ların sonlarına doğru rahmetli Korya semtinde Gazi
İlkokulu’na akçamçı olarak kaydını Nüreddin
Efendi yapmıştır. Okuma yazma bildiğinden
dolayı, hemen üçüncü sınıfa alınmıştır.
Sonradan orta ve lise tahsilini tamamladıktan
sonar yüksek tahsil için Bağdat’ta bulunan
fakültelere girmemiş, çünkü babasının bir zarara uğrayarak dükkanını kapamak zorunda
kalmıştır.
Bu sebeple kendisi Kerkük’te özel ticarethanelerde hesabet ve kitabet işlerinde çalışmak
zorunda kalmıştır.
1956 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Musul’daki Konsolosluk Dairesin’de mütercimlik yapmıştır. Bu dairenin 1958 yılında
kapatılması üzerine Kerkük’e dönerek burada
hayri ve insani bir müessese olan “Darülaceze
Müdürlüğüne 1959’de tayin olmuştur. Vezifesini on üç yıl gibi uzun süure ciddiyet ve sadakatla sürdürmüştür.
1970 yıllarında Kerkük’te yoğun bir şekilde
Araplaştırmak ve şehrin demografi yapısını
değiştirme politikası uygulanma nedeniyle
Kerkük’ten Türkmen memurlarını, öğretmenlerini, genellikle tüm devlet işlerinde çalışanları Irak’ın güneyine nakil ederek yerlerine
güneyden Arap getirip Kerkük’te yerleştirildi,
bu nedenle Fuat Hamdi Efendi’de tanınan
bir Türkmen Edebiyatçısı, Şairi yazarı olduğundan, 1973 yılında kerbela’ya naklini gerçekleştirmişlerdir. Buradan da Necef Şehrine
atanan şair nihayet 1981 tarihinde Tekaud ve
Daman Dairesi’nde mülahız iken emekliye ayrılarak, memleketi olan Kerkük şehrine döner.
Kerkük’e döndükten sonar, ölüm güne değin
bu şehirde geçirmeye başlayan Fuat Hamdi,
Kerkük’te ve Bağdat’ta çıkan Türkmen yayın
organlarında yazılarını şiirlerini yayımlamaya
başladı bunun yanında da yukarıda sözünü
ettiğimiz eski Osmanlı belgelerini okuyan iyi

bir usta olduğundan dolayı, Türkçe bilmeyenler ve eski Osmanlı belgelerini Arapça’ya
günümüzdeki yeni Türkçe harflere çevirdiği
tercümelerini, yaparak, çok başarılı oldu bu
tercüme işlerinde, hemde Kerkük’te yeminli
mütercim idi.
1990 yıllarında, her gün sabahleyin, değerli
hürmetli Hocam Fuat Hamdi beni ziyaret ederek öğle vaktine kadar, güzel Kerkük’ün eski
geçmişinden, edebiyatımızdan güzel sohbetler
ederek, özel kütüphanemde olan eski Osmanlıca tarihi kitapları tümünü diyebilirim sırasıyla her beş altı günde bir kitabı okurdu, gönderdiği zaman o kitabı güzelce deriye kablıyarak
iyi bir kitap teclit ustası idi. O kitap hakkında
kendisiyle güzel sohbetler açıklamar aramızda
geçerdi, sohbetleri sakin, hoşgörü, bir görüşte
idi, ama basın yoluyla yaptığı edebi tartışmalarında bazen yumuşak davranır, bazen de sinirine hakim, düşüncesine bağlı bir keyfiyetle
kızgınlık gösterirdi. Fuat Hamdi, ömür boyu,
Türkmen Edebiyatı’na, kültürüne hizmet sundu Bağdat Valisi Davut Paşa emriyle Şehribanlı yazar ve şair Abdülkadir Hatibi’nin yazdığı
Tezkiret-üş-şuara kitabının yazma nüshasını
bulan Dr. İmad Abdüsselam için Arapça’ya çivirisini yaptı. Irak Bilimsel kurumu tarafında
yayımlandı. Kitap hakkında büyük Hocamız
Ata Terzibaşı diyor ki “Bu eser pek muğlak
edebi bir Türkçe ile yazılmıştır”.
Yeri dolmayan ve unutulmayan kaybımız,
Fuat Hamdi Hoca’mıza Allah’tan mağfiret dilerim, Türkmen toplumuna, kederli ailesine
başsağlığı ve sabırlar dilerim, nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun, milletine hizmetleri
büyüktür, unutulmaz.
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Erbilli Reşâd Müftî ve
Yayınlanmamış İki Manzumesi
Halkça, ailesinden miras kaldığı dinî kimliğiyle mesleği gereği kadı olarak daha çok tanınan
Reşâd Müftî, şairlik yeteneği olup şiir yazmakla da uğraştığı birkaç hemşerimden duyum
aldığım gibi kültür tarihçimiz rahmetli Ata
Terzibaşı da Erbil Şairleri eserindeki Hamdî
mebhasında bu bilgiyi tasvip etmiştir.1 Fakat
ne yazık ki bugün bu konuda şaire ait elle tutulur bir eser bulunmamaktadır. Anlaşılan bu
zatın yazdığı şiirler de tıpkı bazı şair hemşerilerin eserlerinin akıbetine uğrayarak kadri bilinmezlerin eline düşüp kayıplara karışmıştır.
Veyahut -benim düşünceme göre- Erbil’in gerçek tarihi ve demografik yapısı için son derece
kıymetli sayılan bu gibi eserler bazı art niyetli
kişilerin pençesine düşüp bilerek sürekli saklamaya çalışılmaktadırlar. Her neyse biz burada belki bir gün diğer şiirleri de gün yüzüne
çıkacak umuduyla şimdilik Reşâd Müftî’nin
kısa biyografisi ardından elimize geçen Hz.
Hüseyin şehadeti (Kerbela Vakıası) hakkında
kaleme aldığı yayınlanmamış bir mersiyesi ile
1

Atâ Terzibaşı, “Hamdî (Muhammed)”, Erbil Şâirleri,
Kerkük Vakfı Yay., İstanbul 2007, s. 143.

iki manzum takrizini okuyucularımızla paylaşacağız.2
Küçük Molla Efendi sülalesinden gelen şairin
asıl adı Mehmed Reşâd’dır. Müftî Muhammed
Efendi Molla Osman’ın oğludur. Müftülük
vazifesinde bulunmasından dolayı babası Muhammed Müftî olarak tanınmış, oğlu Reşâd
da aynı lakapla şöhret bulmuştur. Muhammed
Efendi, Hamdî ve Müftî mahlaslarıyla şiirler
yazan Erbil şairlerindendir.
Erbil Kalesi’nin Tekke Mahallesinde Hicri
1334 (M. 1915) yılında dünyaya gelmiştir.
Başta mahalle mektebinde tahsile başlayan
Mehmed Reşâd İslamî ilimleri ve Arapça dersleri babasından almıştır. Tahsilini tamamlamak üzere Mısır’a giderek meşhur El-Ezher
Üniversitesi (Câmi‘atü’l-Ezhar)’ne girip üç yıl
süren eğitimi ardından 1936 yılında buradan
mezun olur ve memleketine geri döner. Müftî,
bu defa babasının amcazadesi olan alim Molla
Efendi’nin rahle-i tedrisinden geçerek ondan
da hocalık icazeti almıştır. Bir ara babasının
vefatı üzere Kale’deki Ulu Camiinin imam
hatiplik vazifesini üstlenmiştir. Önceden Kerkük ve Süleymaniye şer‘iyye mahkemelerinde
kadılık yapan Müftî, daha sonra memleketi
Erbil’e atanarak 1978 yılında emekliye ayrılana dek bu vazifede kalmıştır.
Saygın bir kişiliğe sahip Reşâd Müftî, Erbil
2

18

Bu manzumelerin ilki, Kerküklü Molla Sâbir’in
henüz yazma olarak duran Lâlezâr-ı Kerbelâ eserinde, şairin kısa biyografisiyle yer almaktadır. İkincisi
ise, Molla’nin adı geçen esere yazılmış bir takrizdir.
Arapçaya çevrilen biyografisiyle bir word dosyasında
eski harflerle dikte edilmiş şiirler e-posta ile soydaşım Dr. Sabah Kerküklü lütfedip bana göndermiş,
bundan dolayı kendisine müteşekkirim. Metinlerin
orijinal hâlini maalesef görme fırsatımız olmadı.
Son verilen manzume de takriz olup aynı müellifin
1951’de basılan Dervîşlik adlı kitabına yazılmıştır.
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kalesinin Ulu Camiindeki medresesinde yüzyıllar boyu bir yandan binlerce talebe yetiştiren bir yandan da halkın sorunları ile hemhâl
olan Küçük Molla Efendi ailesinin son temsilcisi sayılırdı. Halkça çok sevilen ve sayılan
Müftî’nin her zaman meclisleri muhipleriyle
dolup taşardı. Memleketin her tarafından yanına gelen insanları din, dil, ırk olarak ayırmadan dertleri ve istekleri dinleyip onlara çare
arar bir şahsiyetti. Müftî, doğup büyüdüğü
Erbil’de 12 Eylül 1992 tarihinde dünyaya gözlerini yummuştur. Bâdâbât (Badava)’taki aile
mezarlığında defnedilmiştir.
Hayatının büyük bir kısmını mütalaa ve yazmakla geçiren Reşâd Müftî, birçok eser telif etmiştir. Bunlardan dinî konuları içeren
Tuhfetü’l-Asfiyâ’ fî’t-Tevessül bi’l-Enbiyâ’ ve
İ‘âdetü Zuhur Ba‘de’l-Cum‘a, Râhatü’l-Ebdân
fî Savmi Ramazan, Li’zulmetü’’l-Kabr Şem‘a
adlı Arapça eserleri basılmıştır. Bir şairin edebi
kişiliği ortaya koymak için elbette iki üç şiirini baz alıp incelemek de yeterli olmayacak.
Fakat eski şiir geleneğine bağlı aruzla yazılmış
şu şiirlere baktığımızda şairin sade, külfetsiz
ve anlaşılır bir dile sahip, manzumelerinin vezin bakımından pürüzsüz olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Manzumelerini sunmadan önce şairle kendisinin arasında geçen pederimin bana anlattığı,
Müftî’nin de zekâsı ve hazır cevaplılığını ispatlayan bir anekdotu paylaşmak istiyorum:
Kadirî tarikatının mürşitlerinden biri, 30 yıl
boyunca hizmetinde olan babama ismi Tal‘at
olduğuna rağmen hep ona Rif‘at olarak seslenirdi. Günlerin birinde Reşâd Müftî’nin de
bulunduğu şeyhin meclisinde Molla Ebubekir
adında bir hemşerileri latife yoluyla meclistekilere “şu şeyh ile dervişine bakın, müridinin
ismi Tal‘at fakat şeyhi hep Rif‘at diye onu çağırır. Bu hâlde mahşer gününde birbirlerini nasıl
bulacaklar bunlar acaba!” der. Reşâd Müftî ise
“Rif‘at yükseklik demektir. Bu müridin, şeyhinin hizmetinde olduğu sürece Allah ve halk
nezdinde rif‘atlığı (yüksekliği) devam edecek
ve adeta bu ismiyle müsemmadır. Dervişine
Tal‘at yerine Rif‘at denmesinin hikmeti bundandır.” diyerek bu duruma karşı ne söyleyeceğini bulamayan şeyhi öylece kurtarır.

1.
Mâh-ı mâtemdir Muharrem geldi ağlar bahr [ü] ber
Bak Fırât’ın sâhilinden gör ne kanlardır akar
Şîven olsun Kerbelâ’da ağlasın cinn ü beşer
Gün tutulsun yıldız aksın münhasif olsun kamer
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Başını kesmek Hüseyn’in ehl-i dîne darbedir
Kerbelâ’dır yeryüzü her lahzası bin kerbedir
Kâtil-i asıl Yezîd’dir nisbet ammâ Şemr’edir
Ya‘ni ol şîr-i Hudâyı yıldıran bir rûbedir
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Aktıran bilsin bu kanı Ehl-i Beyt’in kanıdır
Müstahak-ı la‘net ü hem sâhibi şeytânıdır
Enbiyâ’ u evliyânın hepsinin düşmânıdır
Hasmı Peygamber olanın selb olan îmânıdır
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
La‘net-i Rabbânî olsun Şemr’e hem üstâdına
Mâsivâ her lahzada bin la‘net etsin adına
Haşrda yoldaş ola Fir‘avn ile Şeddâd’ına
Böyle yansın gelmesin bir kimse aslâ dâdına
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Nâmeyi yazdı Yezîd ammâ deme serhoş idi
Rûz u şeb lehv ü lu‘ubla dâ‘imâ meynûş idi
Vak‘a-i Bedr ile kalbi ol habisin cûş idi
Dîn nedir mahşer nedir bilmezdi çok bîhûş idi
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Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder

Âferîn sad âferîn dünyâda Sâbir çok yaşa
Dîne hizmettir murâdın lâyık-ı takdîrdir

Kimse etmez ettiğin kâri Yezîd-i nâhalef
Enbiyâlar serverinin oğlunu ettin telef
Nâmeniz mevcûddur hıfz eylemiş kavm-ı selef
La‘net-i İslâm’a olmuş cism-i nâpâkin hedef

Hayrlıdır tevfîk-i Hak’la yazdığın ‘âlîeser
Her hur[û]fu münkire karşı birer şemşîrdir

Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Nâmesin aldı Yezîd’in ‘âmili İbni Ziyâd
Meskeni nâr-ı cehennem doğrusu bi’se’l-mihâd
Hâşimîler seyyidinin başını etmiş murâd
Emr edip ser‘askere harb-ı Hüseyn oldu cihâd
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Hâs la‘nettir Yezîd ü İbni Mülcem hem Şemr
Anlara la‘net hediye naksa olmuş bir cebr
Ettiği İbni Ziyâd’ın gadrine yoktur sabr
Rûhuna la‘net eden dünyâda görmez hiç fakr
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Ger Resûl ü Ehl-i Beyt’e şî‘alıksa hubbumuz
Farz-ı ‘ayndır bu muhabbet böyle dolmuş kalbimiz
Hâk [ü] na‘l-i Âl-i Beyt’e olsa kurbân heppimiz
Çok büyüktür bu ticâret kısmet etsin Rabb’ımız
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Sünniyim Âl-i ‘Abâ’nın hepsinin kurbânıyım
Çâryâr-ı Mustafâ a‘dâsının düşmânıyım
Kerbelâ meydânının mazlûmunun giryânıyım
Her şehîd ü serverin mühtâc bir ihsânıyım
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
Gözleri tutmuş Reşâd’ın eyliyor âh [u] figân
Su değil kan ağlıyor seyrine gelmiş hep cihân
Zulm [u] cevri fikre salmış kalmamış cisminde cân
Ağlayana şüphesiz Firdevs-i a‘lâdır mekân
Ağla hiçbir lahza durma tâ ki kan olsun ciğer
Aç gözün bir bak Hüseyn’e kalbin olsun bir keder
2.
Lâlezâr-ı Kerbelâ tevhîde bir takrîrdir
Bîtaraf izhâr eder hakkı güzel tahrîrdir
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Şâheserdir yazdığın Âl-i ‘Abâ’ya bu kitâb
Cümlesi dürrdür hakîkatte güzel tasvîrdir
İstemez takrîz ammâ yazdı bu şi‘ri Reşâd
Bu kitâbın lafzı bir takrîz bir te’sîrdir
3.
Re’îs-i dîn ü dünyâ şüphe yok dervîştir Sâbir
İşitmez bu kelâmı anlamaz mahrûm olan sağır
Küdurât-ı cihândan râhat olmak isteyen kimse
Tarîkat dâmenin tutsun olur maksûduna zâfır
Bu ‘ilm-i bînazîri eylese tahsîl bir kimse
Olur arz [u] semâ sırrı ana ‘aynü’l-yakîn zâhir
Bu Dervîşlik kitâbın ismi kâfî istemez takrîz
Anın vasfında ‘âcizdir muharrer hem kalem kâsır
Kitâbın evveli dîn âhiri tevhîd kardeşlik
Güzel te’lîftir ammâ olan inşâsıdır sâhir
Terakkî hüsn-i ahlâk u ‘ibâdât u tasavvuftan
Konuşmuş kâtibi azdır muhitte böyle bir mâhir
Bu kaç ebyâtı takrîzen yazıp gönderdi Kerkûk’e
Du‘âgû Ezherî gerçi değilse nâzım u şâ‘ir3
Yararlanılan Kaynaklar:

Atâ Terzibaşı, “Hamdî (Muhammed)”, Erbil Şâirleri,
Kerkük Vakfı Yay., İstanbul 2007, s. 142-143.
Burhan Yaralı, Hattâ Lâ-Nensâ Erbîl, el-Tefsir lil-Neşir
ve’l-İ‘lâm, Erbil 2011, s. 180-181. (Arapça)
Kerküklü Büyük Hâfız Molla Muhammed Oğlu
Sâbir, Dervîşlik ve Gülşen-i ‘Ulemâ, Süleymân
Nu‘mân el-A‘zamî’nin Yeni ‘Arabiyye Matbaası,
Bağdat H 1370/M 1951, s. 15-16.
3

Molla Sâbir’in Dervîşlik ve Gülşen-i ‘Ulemâ kitabında bulunan bu manzumenin başında: “Erbil ‘ulemâ-yı kirâm u
fuzalâ-yı benâmdan Kal’ada Büyük Câmi‘i-i şerîf hatib ü
müderrisi bulunan merhûm Müftî Mehmed Efendi-zâde
şâ‘ir ü fâzıl muhterem Mehmed Reşâd Ezherî Efendinin lütfen ihdâ etdiği takrîz ü mektûb-ı fâzılâneleridir:” sonunda ise “Muhterem efendim / Te’lif buyurduğunuz kitâbın
kıymeti erbâb-ı ‘ilm ü hüner nezdinde bilinir. Yalnız bu kadar diyebilirim hakîkat umura vukûf için uykuda olanları
ikâz eden bir kitâbdır. / 24.11.1950 / Erbil / Müftî-zâde /
Mehmed Reşâd Ezherî” ifadeler yer almaktadır.
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Ülkücü camianın yakından tanıdığı, ünlü edebiyatçı Emine Işınsu 5 Nisan 2021 Çarşamba
günü Ankara’daki evinde hayatını kaybetti.

yaptı. Yazar İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk
annesiydi. 2008’den beri bazı sağlık sorunları
aşamaktaydı.

“Kadın yazarların annesi” olarak anılan Türk şair,
yazar, öğretmen Halide Nusret Zorlutuna’nın
kızı Emine Işınsu bir dönem gençlik üzerinde büyük etkisi olan “Töre” dergisini çıkarmış
ve yönetmişti. Emine Işınsu’nun edebî kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmıştı. Işınsu’nun, “Bir Yürek Satıldı” oyunu,
“Küçük Dünya” romanı dizi olarak çekilmiş ve
TRT’de yayınlanmıştı. Işınsu’nun cenazesi 6 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara’da Hacıbayram
Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EDEBİ KİMLİĞİ
Işınsu’nun romanlarında mekân tasvirlerinden
çok insan psikolojisi öne çıkar. Birinci tekil şahıs
anlatımıyla yazılan ilk romanı Küçük Dünya’da
her şey roman kahramanının ruh halinden süzülerek aktarılır. Diğer romanlarında birinci tekil
şahıs terk edilse de yine olayları ve mekânları
kahramanların duygu süzgecinden geçtikten
sonra ve onların algılamalarıyla görürüz. Bu psikolojik ağırlık zaman zaman şuur akımını andırır. Roman konuları arasında kadının tutsaklığı,
Türklerin tutsaklığı (Bulgaristan, Kerkük, Batı
Trakya), Türkiye’nin sancıları öne çıkar. Son
dönem eserlerinde Türk tasavvufunun zirveleri
Yunus Emre, Niyazi Mısri, Hacı Bayram Veli ve
Hacı Bektaş Veli’nin hayatları ele alınmıştır.

HAYATI
Işınsu, 17 Mayıs 1938’de babasının Tümen
Komutanı olarak görev yaptığı Kars’ta doğdu.
Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı
Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz
Vecihi Zorlutuna’nın kızıdır. Annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen, şiir okunan bir
çevrede, babasının görevlerinden ötürü de Sarıkamış, Urfa, Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde ve her birinde birkaç yıl yaşayarak büyüdü.

Kardaşlık

Emine Işınsu Hakka Yürüdü

Emine Işınsu
ve annesi
Halide Nusret
Zorlutuna

Yetiştiği okullar, bu sık yer değiştirmeleri yansıtır. İlk okulu Urfa, Sarıkamış ve Ankara’da
okudu. Liseden mezun olduğu okul TED Ankara Koleji’dir. Bir yarıyıl AFS bursiyeri olarak
ABD’de bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı,
aynı fakültenin Felsefe bölümlerinde ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
bir süre okudu. İlk eseri 17 yaşında iken basılan
şiir kitabı İki Nokta’dır. 1963’te ödül kazanan
Küçük Dünya’dan sonra yoğun şekilde romana yöneldi. Roman yazmanın dışında 1970’lerin
önemli fikir ve sanat süreli yayınlarından Töre
Dergisi’ni 1971- 1981 yılları arasında çıkardı.
Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlandı; Yeni
İstanbul ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı
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Samet ÇILDAN

Seyyar Lahmacun

U

yandı, bütün tuhaflıklara başkaldırırcasına. Öyle eski zaman usulü, öyle sade, öyle
içten ve bir o kadar aheste. Çalar saatsiz,
alarmsız, telaşsız. Darı ambarına düşmüş aç horoz
gibi yerlerden yer beğenemez hâllere düşen günümüz insanına bir yeniçeri tokadı aşk edercesine; ne
istediğini kati surette bilenlere has bir yeknesaklıkla, düşünmeden. Haklı kıyamların güzelliğini taşır
gibiydi uyanışı. Ne şarkvâri bir gamsızlık, ne Batılı
bir küstahlık. Allah’ım ne güzel bir uyanış…
İhtimâl ki bir güzel abdestini aldı, beyaz başörtüsünü bağladı, seccadesini ihtimamla kıbleye doğru
serdi. İlk tekbirde dünyayı, içindekileri ve dahi öte
dünyayı geriye attı. Yine kuvvetli bir ihtimal ki
yalnız ve yalnız Rıza-yı İlâhi’yi murat etti. Sonra
tespihler, dualar, dualar… Ne istediğini, niye istediğini, kimden istediğini bilen dualar. Belki de
sonra, bir çift kara lastik sahibi olmanın zenginlik
alameti sayıldığı vakitlerden kalma bir Kur’an-ı
Kerim’i, duvardaki dantel işlemeli heybenin içinden pürdikkat çıkardı. Ayetleri incitmekten korkar bir ses tonuyla okudu, okudu, okudu…
Belki de sonrasında bir oda ve bir salondan ibaret
olan şahsi dünyasına şöyle bir çekidüzen verdi.
Balkona kuşlar için bayat ekmek ve su koydu.
Aslanağzı, karanfil ve menekşe ile dertleşti. Evden çıkarken -her zaman yaptığı gibi- şöyle bir
gülümsedi. Sonra tezgâhının başına geçti. Sokaklara, pazar yerlerine, okul kapılarına uzanmak
için… Kim bilir, belki?
Şengül Teyze’yi evinde hep böyle hayal etmişimdir: Çok güzel uyanır ve hayatı bu minval üzere
akar gider. Nedense tahayyülümdeki gibi bir şahsi
hayatı olduğuna da kaniyim. Ondaki mütebessim
çehre, mütevekkil bakışlar; o dirayet, o azim ve
sebat beni başka türlü düşünmekten alıkoyuyor.
Tanıyan tanımayan hemen herkesin ona karşı son
derece saygılı tavırları, başka türlü bir hayat yaşama ihtimalini zihnimde imkânsız hâle getiriyor.
Şengül Teyze dediğin ne iş yapıyor derseniz, işinin
son derece yorucu olduğunu söylerim. Hayır, bir
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camekânlı el arabasında gün boyu domates, maydanoz, soğan, pul biber ve sabah fırından alınmış kıyma soslu sıcak lahmacunlarla uğraşmasını
kastetmiyorum. Şengül Teyze tüm insanlığı, tüm
coğrafyayı, tüm hayvanat ve nebatatı -hem de her
gün artan bir duyguyla- seviyor. Yahut bana öyle
geliyor. Gerçi onun hikâyesini hiç dinlemedim.
Hatta birkaç defa lahmacun alıp havadan sudan
konuşmak dışında onunla hiç muhatap olmadım.
Bizim buralarda -her yerde öyle midir bilemiyorum- adı üstünde “seyyar” bir lahmacun sektörü
vardır. Ekseriyetle dürüm şeklinde, içinde bir miktar domatesi, isteğe göre soğanı, maydanozu ve ille
de bolca pul biberiyle satılır. Yanında ayran içerseniz pek memnun kalır, hele bir de o “acılı”nın
üstüne bir bardak taze çay içerseniz midenize küçük çapta bir ziyafet çekmiş olursunuz. Enikonu
bir cila yapmak arzusu taşıyor iseniz, ille de bir dal
filtresiz cigara tellendirmeniz önemle tavsiye olunur. Üstelik tüm bunları üç-dört Türk lirası gibi
cüzi bir meblağa gerçekleştirebilme lüksüne de
sahipsinizdir.
Özellikle ilk gençlik çağlarını yaşayanlar için karşı koyulamaz bir damak zevkidir. Ne ki genelde
lise çağlarında tiryakisi olunan seyyar lahmacun,
lise biter bitmez bir cüzzamlı gibi görünüverir
gözlere. Herkes için öyle değildir tabii ama “istisnalar kaideyi bozmaz” fehvasınca ahval bu
vaziyettedir.
Seyyar lahmacunların daimi müşterisi yüzü yer
yer sivilceli, şaşkın ve saf yürekli liseliler, okulları bitince aniden büyür ve bu memleketin pek
çok okumuş-yazmış evladı gibi öz geçmişlerine
burun kıvırıverirler. Bu da yetmezmiş gibi artık
onlar için seyyar lahmacun, akıtma, bazlama,
gözleme vesair yiyecekler oryantalist bir Frenk’in
bir şark güzellemesi niyetine tadına baktığı atıştırmalıklara dönüvermiştir. Artık wafflelar, kumpirler, profiteroller, pizzalar, ton balıklı salatalar
vardır onların hayatlarında.
Fakat seyyar lahmacuncular onurlu direnişlerini
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pazar yerlerinde, lise kapılarında, otobüs duraklarında sürdürmeye devam ederler. Tam gün mesai yapan bir okul kapısında teneffüsler ve öğle
arası için çalan bilumum zil sesine alışık oldukları kadar, minibüs duraklarında muavinlerin müşteri çekmek derdindeki çığlıklarına da istemeden
kulak misafirliği ederler:
- Doğumevi, Çardaklı, Göğüs Hastanesi, Jandarma… Geeel!
Bir seyyar simitçi veya ekler pastacısından farkları şudur ki, kendi el emekleri de bizzat işin içindedir. Önce “Çift mi olsun, tek mi?” sorusuyla
işe başlanır. Cevap “çift” ise iki lahmacun üst
üste konulur. Sonrasında domatesler ince ince
kıyılır; varsa maydanoz ve soğan ve nihayetinde
pul biberle -her daim sıcak- lahmacunun içinde
harcedilip dürüm hâline getirilir. Sonrası malum;
damak zevkinize göre ayran, çay…
Belki sattıkları yiyeceğe duyduğum iştiyaktan ötürü seyyar lahmacuncular benim nazarımda her zaman güleç, sevimli ve sevgi dolu insanlardır.
Şengül Teyze de bunlardan birisidir. Altmışına
merdiven dayamış. Bundan yıllar önce Kerkük’ten
buralara, Kara İsa Beğ’in memleketine gelip yerleşmiş. İltica etmiş diyemiyorum af buyurun, yabancılar iltica eder, karındaşlar değil. Her ne ise,
hakkındaki malumatım yalnız bundan ibaret.
Öyle arada bir Şengül Teyze hakkında, daha doğrusu geçmişine dair kafamda bir şeyler kurmaya
çalışır dururum da bir türlü beceremem. O kadar
güzel güler ki hayatta bir parça olsun acı çekmemiş, tek bir hadiseye ağlamamış, hiç gurbetlik,
zorluk görmemiş gibidir. Eksik parayı aramaz,
fazla parayı kabul etmez. İnsanlara karşı son derece müstağniyse de halkın hemen her kesimiyle
alakadar olmayı da ihmal etmez. Özensiz denebilecek kıyafetinin aksine çehresinde, umur görmüş
hanım sultanların vakarı vardır.
Üzerinde yer yer domates lekesi görünen bir önlük, ellerinde şeffaf eldivenler; yazları başörtüsünün üzerine taktığı bir beyaz şapka ve kışları da
yine başörtüsünün üzerine acemice kondurduğu
siyah bir bere… Adı gibidir. Şendir ve güler. Güldüğü vakit tonton ve esmer yanaklarında şirin mi
şirin gamzeler peyda olur. Dişleri görünmez ama
hep güler. Anneannemi hatırlattığı için mi gülüşleri bu kadar rikkatime dokunur bilmem. Ama
Şengül Teyze’nin gülüşlerini görebilmek için onu
uzaktan seyre daldığım, pazar yerlerinde peşinden gezdiğim çok olmuştur. Onu yakından ta-

nımak, hakkında bilgi edinebilmek ise bana çok
sonraları kısmet oldu.
Günlerden bir gün, sabahlardan bir sabah ben de
Şengül Teyze gibi uyandım. Bir hikâye gibi. O güzel sabahın öğleden sonrasında hiç de karşılaşmayı
ümit etmediğim tenha bir sokakta Şengül Teyze’yi,
daha doğrusu önce onun lahmacun arabasını gördüm. Arabanın ön camındaki mavi ton üzerine üst
ve alt kısımlardan iki beyaz şerit çekilmiş ay-yıldızlı
Türkmen bayrağını görmesem, diğer seyyar arabalardan ayırt edemezdim doğrusu. Gözlerim gayriihtiyari onu aradı. Kendisini ağlarken buldum.
Ağlayan çok insan gördüm. Sızlanan, dert yanan, döven, söven… Falancanın soyuna sopuna, filancanın gelmişine, geçmişine, kapısının
önünden geçmişine, testisinden su içmişine…
Yahut da aralarına nice arabesk engellerin girdiği,
gözünü diktiği her insandan medet dileyen pek
çok âşıkla dertleştim. Her birine diyecek birkaç
sözüm olmuştur. Olur işte bilirsiniz. Başlarda
zorlanır insan, ne diyeceğini kestiremez. Sonra
sonra uzman psikologlara taş çıkartacak bir terapiste dönüverir de farkına bile varmaz. “Âlâmını
kalbinde tutup kimseye açma/Zira elemin zikri
de başka elemdir” atalar sözünün ihtiva ettiği hakikat, gayrı gönüllerde şöyle böyle yer etmiştir.
Ama Şengül Teyze’nin ağlaması böyle değildi.
İçine içine ağlıyor, oturduğu apartman kapısının
kuytusunda gözyaşlarını kimseye göstermemenin telaşını yaşıyordu. Ağlarken bile müstağniydi. Yanına vardım. Gizleyemediğim bir merakla
“Teyze,” dedim “ne oldu?” Aniden yüzünü bana
döndürdü. Ağlamaktan şişmiş kapkara gözlerini
gözlerime dikti. Düşünmeden cevapladı: “Ne olsun be çocuk! Daha ne olsun!”
Bunları derken elindeki gazeteyi bana doğru uzatıyordu. Almaya cesaret edemedim. Göz ucuyla
ancak bakabildim. Alışkın olduğumuz, daha
doğrusu alıştırıldığımız, hep alışkın olmamızın
istendiği haberler cinsindendi şehit haberleri.
Ne bir teselli verebildim ne de teselliye muhtaç
olduğunu düşündüm. Şehit haberiydi gelen.
Duyduğumuzda öfkelendiğimiz, bazen meydanlara çıkıp bağırdığımız, sonrasında ise mutlaka unuttuğumuz şehit haberleri. Onu o hâlde
görmeye dayanamayıp kaçtım sanırım. Öfkeyle
ve hızlı adımlarla yanından uzaklaştım. Şengül
Teyze’nin Kerkük’te, ilki evinin direği kocasına
ve diğerleri gözlerinin nuru oğullarına ait üç şehit
mezarı bıraktığını ise çok sonraları öğrendim.
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Necat KEVSEROĞLU

Ne Yazık ki Necdet
Demirci’yi de Kaybettik…

T

ürkmen kültür ve bilim insanı, Kerkük Üniversitesi’nin temel direklerinden biri, aramızdan ayrılıp Hakk’a
yürüdü. Kaybettiğimiz Prof. Dr. Necdet
Demirci’yle gençlik yıllarımızdan beri, ömrümüz onunla beraber geçti.
Ömür boyu, onun dostluğuna doyamadım,
kederi, güzelliği hep beraber paylaştık, fazileti,
tevazu, gösterişsizliği, nazik, diğerkâmlığı, tahammül ve müsamahayı şahsında toplayan ve
dostlarına karşı büyük sevgi ve saygı duyan bu
kültürlü bilim insanı Dr. Necdet Demirci, mütekamil bir insanın bütün meziyetlerine sahip
müstesna bir şahsiyetti; vefakâr bir insandı.
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İlmi alanda, mesleği ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar, yazdığı kitap ve araştırmalar, yaptığı
çeviriler, İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den
İngilizce’ye tercümeleri yanında kıymetli hem
ilmi, hem de Türkmen Edebiyatı ile ilgili yazıları, yetiştirdiği öğrenciler, öğretmenler, takdire şayandır.
Kaybettiğimiz Prof. Dr. Necdet Demirci, onu
sevenlerin, dostluğuna doyamayanların ümit
etmedikleri bir anda ve enerji, bilgi dolu bulunduğu bir çağda aramızdan ayrılıp gitti ve
geride kalan bizleri, kendisine sonsuz sevgi ve
saygı ile bağlı olanları, ailesini, kardeşlerini derin acılar içinde bıraktı.
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Ömür boyu kendini milli Türkmen davasına adayan Demirci Bağdat’ta öğrenciliği sırasında dört
yıl, Bağdat Radyosu’nda, Türkmence Bölümün’de
bıkmadan, usanmadan, gönüllü olarak Kültür ve
Edebiyat adlı programları, kulaklarımızda o güzel
sesi, bu kubbe altında kalan hoş bir sada idi.
Prof. Dr. Necdet Demirci, Kerkük’ün
Sarıkâhya Mahallesi’nin Beşiktaş Sokağında
tanınan Demircizade Kâzım Musa Efendi’nin
oğludur. 1955 yılında baba ocağında, aynı
mahallede gözlerini dünyaya açmıştır.
İlk orta ve lise öğrenimini Kerkük okullarında tamamladı, 1976 – 1977 ders yılında
Bağdat’ta Müstansıriyye Üniversitesi’nde,
Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Edebiyatı
Bölümü’nden mezun oldu.
Başarılı olduğundan, hemen aynı fakültede
yüksek lisans ve doktora tahsilini aldıktan sonra Kerkük Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, tayin edilmişti. 1987-1996 yılları arasında Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde öğretmenlik
yaptı, İngilizce dili ve edebiyatı derslerini verdi, pek çok sayıda öğretmenler yetiştirdi.
1992 yılında, Erbil’de Salahaddin Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde sahne maddesi
öğretim üyesi oldu. Sonradan 2003 tarihine kadar Tikrit’te Salahaddin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak ödev yaptı.
2003’ten sonra, rejim düştükten sonra, Kerkük Üniversitesi’ne transfer oldu. 2003-2012
yılları arasında Kerkük Üniversitesi’nde teknik
işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sıralarda üniversitenin kütüphanesini geliştirdi, çok sayıda Türk tarihi, edebiyatı, dili hakkında kitaplarla zenginleştirdi,
bunun yanında da, Türkmen öğretim üyelerinin idari, teknik işlemlerinde yaptığı yardımlar unutulmaz. Üstlendiği görevi kurtlar
arasında güzelce yerine getirdi, öğrencilerin,
hocaların sevgi ve saygılarını kazandı.
2010 tarihinde, branşı ile ilgili sunduğu araştırma
ve çalışmalar neticesinde Profersörlüğe yükseldi.

Aynı yıl, Türkmen Bilim İnsanları ve Akademisyenler tarafından Kerkük’te kurulan “Türkmen
Akademisyenler Derneği” başkanı seçildi.
Gençliğinden ölümüne değin, inandığı milli
Türkmen davasına hizmet etti. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli derneklerde faal görevler almıştır. Türkmen Öğrenciler Birliği’nde
görevlerde bulunmuştur.
Necdet Demirci, lise dönemindeyken Türkmen
Kültür ve Edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır.
Fakültede aldığı branşı edebiyatla ilgili olduğundan, edebiyata olan ilişkisi daha da arttı,
o sıralarda çok sayıda Kardeşlik dergisinde ve
Yurt gazetesinde, özellikle Kerkük Hoyratları ve eleştiri konularına yer verdi. Bunun
yanında çeviri konularına da ilgi gösterdi.
İngilizce’den Türkçe’ye, Arapça edebi metinler, şiirler çevirisi dikkat çeker. O günlerde
yayın yapan Türkmen yayın organlarında pek
çok çeviri yazılarına rastlamaktayız. İlk kitabı
da “Metin eleştirisi ve edebi metin anlamına
gelen Arapça” ““ ”نقد النص ونص االدبيNekd’nNas ve Nassü’l-Edebi” adlı kitabı, İngilizce’den
Arapçaya çevirerek, yayımlamıştır. Çeşitli ilmi
hakemli dergilerde meslek yazıları yazmıştır.
Bilim İnsanı, araştırmacı yazar, çevirmen
akademisyen ve eleştirmen Prof. Dr. Necdet
Kâzım Musa Demirci, 07 Şubat 2021 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul’da vefat etti. 10
Şubat 2021 günü sevenleri, ailesi, akademisyenler, çok kalabalık bir topluluk tarafından
Kerkük’te Seyit Ali Paşa Mezarlığı’nın Ahmet
Ağa adıyla günümüzde anılan bölümünde
gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Muhterem ömür dostum, hatıran kalplerimizde ve aramızda yaşayacaktır. Ebedi
istirahatgâhında rahat uyu. Dr. Necdet’in vefatından dolayı Türkmen Kültür camiasının
duyduğu acı çok derin olmuştur. Allah’tan
mağfiret, rahmet dilerim. Türkmen aydınlarının, başta kederli Demirci ailesine başsağlığı
ve sabırlar dilerim.
Nur içinde yatsın.
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Önder SAATÇİ

Tuzhurmatı’nın Gür Sesi
Ahmet Tuzlu ile Görüşme
Irak Türkmenleri denince akla ilk gelen, yörenin halk müziği verimleridir. Denebilir ki
Türkmeneli yöresi bugüne kadar geçirmiş
olduğu bütün asimilasyon hareketlerine karşı
müziğiyle ve bilhassa hoyratlarıyla direnmiştir.
Türkmeneli’de müzik hiçbir zaman halkın
gündeminden düşmemiş, yörede yetişmiş
pek çok mahalli sanatçının sesi Türk halk
müziğimize Türkmeneli’de soluk vermiş ve
bugünlere sağ salim ulaşmasını sağlamıştır.
Günümüzde de öncekilerin teslim etmiş oldukları bayrağı taşıyan Türkmenelili sanatçılar, artık akademik eğitim de alarak yetişmekte, müziğimizi yarınlara taşımaktalar. Biz de
bu müzik erlerinden biri olan Ahmet Tuzlu ile
hem müziğimizi hem de kendisinin bu vadideki macerasını konuştuk. İşte, sizlere bu tatlı
sohbetten damlalar:
Müziğe olan ilginiz nasıl başladı?
Babam Tuzhurmatu ve Kerkük’ün bilinen ses
sanatçılarından Hamit Tuzlu ve yine bölgenin
ünlü edebiyatçılarından amcam Ali Marufoğlu başta olmak üzere müzik ve edebiyatla iç
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içe olan bir ailede dünyaya geldim. Aile büyüklerimin tuttuğu ses kayıtlarından henüz
cümle bile kuramadığım yaşlarda babamla
birlikte hoyrat söylermişim. Babamın bölgede
ve özellikle Bağdat’taki Kardaşlık Ocağında
katıldığı konserlerde her zaman bulunmuş,
Tuzhurmatu’da dost meclislerinin hoyrat akşamları yapmak üzere bir araya geldiği toplantılara küçük yaşlardan itibaren katılmaya
başlamıştım. O meclislerde hoyrat çeşitlerini
bizzat yerel kaynaklardan ve ustalardan dinleyip öğrendim. Ağabeylerimin hepsi ve hatta
ablalarımın bazıları bile enstrüman çalabiliyor,
türkülerimize eşlik ediyorlardı. Dolayısıyla 11
Kardeşin en küçüğü olarak ağabeylerim ve
ablalarımın özel ilgisiyle müzik eğitimini ilk
önce baba evinde aldım. Müzik konusunda
yeteneğim olduğunu düşünen ailem her fırsatta bana bu konuda şans tanıdı. Müzik yolculuğum da böylece başlamış oldu.
Müziğin hayatınızdaki yerini nasıl ifade
edersiniz
Müzik, çocukluk yıllarımda en büyük hobim
ve kendimi en iyi ifade edebildiğim araçtı.
Türkiye’ye müzik alanında eğitim almaya geldikten sonra müzik hayatımda hobi olmaktan
çıkmış, doya doya beslenmeye çalıştığım bir
okyanusa dönüşmüştü. Kendimi bu alanda
geliştirmeye çalışırken; sahneye çıktığımda
insanların da bu yolculuğuma eşlik etmesiyle
benim için artık aşka dönüşmüştü. Eğitimimi
tamamladıktan sonra profesyonel anlamda da
artık bu işi yapmaya başlamış ve hayatımın
merkezine müziği oturtmuştum. Zaman içerisinde müzik benim aşkım, aşım ve ekmeğim
olmuştu. Bu alanda kendimi geliştirmeye çalışmaktan hiç vazgeçmeyerek yüksek lisansımı da tamamladım. Bu alandaki akademik
eğitimimi bir taraftan devam ettirmeye çalı-
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şıyorum. Hâlen daha konserlerden, programlardan sonra evime geldiğimde müzikle ilgili
okuma-araştırma yapıyor ve insanlarla paylaşıyorum. Dolayısıyla benim için müzik sadece
sahneye çıkmak, şarkı söylemek değil; büyük
bir bilgi kaynağı. Ben bu kaynaktan beslenirken insanlara da aktarmaya ve özellikle de
kendi halkıma faydalı olmaya çalışıyorum.
Doğup yetiştiğiniz sosyal çevre ve Tuzhurmatı’daki müzik ortamları hakkında bilgi
verir misiniz?
İlk sorunuzda da söylediğim gibi, bölgedeki dost
meclislerinde yetiştim. Bu meclislerde dönemin
ünlü ve usta isimleri müzik icralarında bulunur,
hoyratların hemen hemen her çeşidini seslendirirlerdi. Her ne kadar o dönem Ba’as iktidarı
olsa da Türkmenler, bir araya gelir şenlikler, eğlenceler ve toylar düzenlerlerdi. Bu etkinliklerde Türkmen edebiyatının ve sanatının en güzel
örneklerini dinler, öğrenirdim. Günümüzde
artık hem bu ustaların büyük bir çoğunluğunun vefat etmesi hem de değişen sosyo-kültürel ortamdan dolayı bu etkinlikler yapılamıyor,
yapılsa dahi o günlerdeki gibi kadınlar başta
olmak üzere ailelere açık ortamlarda gerçekleşmiyor. O dönemlerde kadınlar da eğlencelerde
bulunur, son derece sıcak ve medeni bir ortamda gerçekleşirdi etkinlikler. Okul yıllarımda da
Türkmen öğretmenler, okulda yapılan çeşitli
münasebetlerde sazımla birlikte beni sahneye
çıkarır ve kendi dilimizde eser icra ettirirlerdi.
Tuzhurmatu’ya özgü hoyrat usulleri (makamları) var mıdır? Varsa hangileridir?
Tuzhurmatu’ya özgü hoyrat veya makam yoktur, Kerkük’le hemen hemen aynı hoyrat çeşitleri ve makamlar vardır. Fakat Tuzhurmatu’ya
özgü Tuzhurmatu ağzı hoyratlar vardır. Örneğin; Duz Dermangâhı, Duz Kızıl hoyratı ya da
Duz Deliheseni’si gibi.
Tuzhurmatılı veya Irak Türkmen ses sanatçılarının hangileri sizi daha çok etkilemiştir?
Benim en çok etkilendiğim Türkmen sanatçı babam ve ustam Hamit Tuzlu’dur.
Tuzhurmatu’dan etkilendiğim sanatçılar Ekrem Tuzlu ve Hüseyin Tuzlu, Kerkük’ten Ab-

AHMET TUZLU
30 Temmuz 1980 yılında Irak’ın
Kerkük ilinin güneyinde bulunan
Tuzhurmatı’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tuzhurmatı’da tamamladı. Müzisyen ve sanatla iç içe olan
bir ailede yetişti. Babası Kerkük’ün
tanınmış ses sanatçısı Hamit
Tuzlu’dur. Amcası ise Irak Türkmen
edebiyatının önemli isimlerinden
biri olan Ali Marufoğlu’dur. Babası
ve amcası sayesinde Türkmen sözlü
edebiyatına vâkıf oldu ve onu özümsedi. Aile ortamında başlayan müzik
yolculuğunu eğitimle beslemek isteyen sanatçı 2002 yılında anavatan
Türkiye’ye geldi. Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bölümünde (Opera) öğrenim
gördü ve 2011 yılında lisans diplomasını aldı.
Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra profesyonel müzik kariyerine başladı. 2015 yılında TRT
Ankara Radyosu Türk Halk Müziği
kadrosuna girmeye hak kazandı. Bu
görevini hâlen sürdürmektedir. Tuzlu,
2019 yılında, Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Opera (Şan)
Anasanat Dalında Giuseppe Verdi’nin
La Traviata operasının tamamını jüri
karşısında seslendirip ardından “Türk
Operasının Oluşum Süreci ve Ahmet
Adnan Saygun’un Özsoy Operasının
Analizi” başlıklı tezini başarıyla savunarak yüksek lisans derecesine de sahip olmuştur. Sanatçı evli ve bir kız
çocuğu babasıdır.
Tuzlu Türkiye’de ve Yurt dışında Irak
Türklerini temsil ederek birçok konser verdi, farklı TV programlarına
çıktı, ayrıca yerel ve ulusal festivallere
katıldı. Bu arada birçok radyo ve televizyon programı hazırladı.
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bölge Kerkük’tür. Hoyrat diğer yandan da bir
çeşit uzun hava türüdür. Türkmen dilinin ve
müziğinin yüzyıllardan bu yana varlığını sürdürmesine ve korumasına en çok katkı sağlayan unsur hoyrattır.

dulvahit Küzecioğlu, Abdurrahman Kızılay,
İzzettin Nimet, Ali Kaleli, Sıddık Bende Gaffur, Topal Mehmet (Topal Heme) ve Mustafa Kalayı gibi sanatçıların yanı sıra Erbil’den
Cemil Kapkapçı, Mehmet Ahmet Erbilli ve
Yunus Hattat, Telâfer’den ise Yasin Yahyaoğlu
gibi isimler de beni Türkmen müziği konusunda besleyen kaynaklar olmuştur.
Irak Türkmenleri denince akla “hoyrat” gelir. Sizce “hoyrat” nedir?
Hoyrat, Türk edebiyatı ve folklorunun yüzyıllardan bu yana süregelmiş en önemli millî geleneği ve nitelikli bir halk ürünüdür. Rahmetli
üstad Ata Terzibaşı’nın hep altını çizdiği gibi
hoyrat ağırlığı yadsınamayacak kadar büyük
bir sanattır. Türk dünyasında hoyrat türüne
Güneydoğu Anadolu’da da rastlamaktayız.
Bu bölgede hoyratın sadece birkaç türü bulunmaktadır. Azerbaycan’da da Bayatı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ama hoyrat denilince
Kerkük başta olmak üzere akla Türkmeneli gelir. Çünkü sadece Kerkük’te tespit edilmiş 2025 arası hoyrat türü vardır. Irak Türkmenleri
yaşadıkları acıları, sevinçleri, siyasi olayları,
toplumsal yara ve travmalarını âdeta bir çığlık gibi bu sanata yansıtmışlar, hatta bu sanatı
seslerini duyurmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Nitekim Türkmenlerin duygu ve
düşünceleri bu sanat aracılığıyla Türk dünyasında yankı bulmuştur. Söz sanatlarından olan
cinasın Türk edebiyatında en çok kullanıldığı
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Türkiye’ye gelişiniz ve aldığınız müzik eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’ye 2002 yılında müzik eğitimi almak
üzere geldim. Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın
özel bursuyla Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi Opera/Şan bölümünde eğitim aldım. Bu noktada rahmetli hocam
İhsan Doğramacı’yı rahmetle anarım. Zira
kendisi hayatımda bir dönüm noktası açmıştır.
Lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı’nda Opera/Şan anabilim
dalında yüksek lisansımı tamamladım.
TRT’ye girişiniz nasıl gerçekleşti?
TRT’nin 2015 yılında açtığı sınavı başarıyla
geçerek TRT Ankara Radyosu’nda Türk halk
müziği kadrosunda ses sanatçısı olmaya hak kazandım. Hâlen bu görevimi sürdürmekteyim.
Genel olarak müziğin ve özellikle halk müziğimizin Irak Türkmen kültürü içindeki
yeri nedir sizce?
Türkmenlerin Osmanlı sonrası dönemde Irak
yönetimlerince sistemli olarak maruz kaldığı
baskı ve asimilasyon politikalarına karşı varlığını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini ve kültürünü olabildiğine yalın hâliyle muhafaza ettiğini görüyoruz. İşte Türkmenlerin
bunu başarabilmesindeki en önemli etken hiç
şüphesiz edebiyatımız ve müziğimizdir. Bugün
Türkmenler, ana dil olarak Arapça veya başka
bir dilde konuşmuyorsa başka kültürlerin etkisi altına girmediyse bunu edebiyatımıza ve
müziğimize borçluyuz. Türkmenler, yıllardır
seslerini müzikleriyle dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Türkmenler tarafından söylenen pek
çok türkünün alt metninde hep bir çağrı ve
politik mesajlar vardır. Bu türküler Türkiye’ye
ve Türk dünyasına hasret, sitem ve çağrı içerir.
Acılarını bu türkülerle dile getirir, yaralarını
bu türkülerle sarar. Bu türkülerle ortak duygularını paylaşır, birlik ve beraberliklerini korur.
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Türk halk müziği içinde Irak Türkmen müziğinin yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türk halk müziğinde Türkmeneli halk müziğinin yeri çok önemlidir. Zira içerik bakımından ve söz sanatlarının (Cinas, teşbih, teşhis,
kinaye, tariz, telmih ve mecaz gibi) kullanım
yoğunluğu açısından Türkmeneli halk müziği
eşsizdir. Anadolu halk müziğinde içerik olarak
ele aldığımızda daha çok hikâyeli türküleri
görürüz. Bizde de hikâyeli türküler vardır fakat sayıca çok azdır. Sebebi de Anadolu halk
müziğinde genellikle olaylar, Türkmeneli halk
müziğinde ise genellikle durumlar anlatılır.
Türkmeneli halk müziği, Anadolu’da Urfa,
Diyarbakır ve Elazığ’la büyük ölçüde benzer
ve hatta kardeştir.
Irak Türkmen müziğine karşı Türk toplumunun ilgisi ne düzeydedir?
Türkmeneli halk müziği, Türkiye’de belli bir
çevrede sevilmekte ve kabul görmektedir. Özellikle “Altun Hızma” türküsü Türkiye’de en çok
bilinen türkülerden biridir. Ulusal bir şöhrete
sahiptir. “Beyaz Gül Kırmızı Gül” gibi Türkiye’de
ünlü sanatçılar tarafından seslendirilmiş ancak
Kerkük’e ait olduğu bilinmeyen bazı türkülerimiz
de vardır maalesef. Kendi adıma Türkmeneli’nin
her bölgesine ait türküleri her mecrada özellikle
de TRT radyolarında ve ekranlarında yaptığım
veya içinde bulunduğum projelerle geniş kitlelere duyurmaya çalışıyorum. Nitekim çok olumlu
dönüşler alıyorum. Türkmen kuruluşlarının en
çok önem vermesi gereken konu bana kalırsa sanat konusudur. Türkmen kuruluşları sanata yatırım yaparsa hem Türkmen kültürünü hem de
Türkmen davasını sanat; ama özellikle de müzik
aracılığıyla dünyaya duyurma şansına erişebilir.
Kendi adıma Türkmeneli halk müziğini duyurmak ve yükseltmek için elimden gelen bütün
gayreti sarf ediyorum. 2018 yılında TRT Ankara
Radyosu TRT Türkü radyo kanalında bizzat içeriğini hazırladığım ‘’Kerkük’ten Çıktık Yola’’ adlı
52 bölümlük programı sundum. 2018’de Türkmeneli TV’de 15 bölümlük Özümden Sesler adlı
programı yine içeriğini baştan sona büyük bir
emekle hazırlayarak sundum. 2019 Yılından beridir de TRT Ankara Radyosu yapımı olan Bulak programı ile yine TRT Türkü radyo progra-

mında dinleyiciyle buluşmaya devam ediyorum.
Kendi hazırladığım veya içinde bulunduğum bu
programların dışında da davet edildiğim tv, radyo ve dijital mecralarda Türkmeneli halk müziğini anlatıyor ve icra ediyorum.
Sizce Irak Türkmen müziğinin bugünkü
durumu için neler söyleyebilirsiniz?
Türkmeneli halk müziği açısından günümüzde özellikle de bölgede büyük bir gerileme var.
Gerilemenin sebebi de önemli bir millî geleneğimiz olan hoyrat türlerinden kopma yaşanmış olması, bu geleneğin yitirilmeye başlanması ve yalnızca birkaç türünün icra ediliyor
olmasıdır. Bu durum da oldukça endişe verici
bir hâl almaya başladı. Yeni sesler umut verici
olsa da yaptıkları müzikal çalışmaların öz geleneğimizden uzaklaştığını ve başka kültürlerin
müzik anlayışına özellikle de Arap müziğine
yakınlaştıklarını düşünüyorum. Diğer yandan da enstrümanist sanatçıların yetişmemesi, geleneksel çalgıların yerine org gibi elektro
müzik aletlerinin kullanılıyor olması folklorik
müziğimizde büyük bir gerileme yaşatıyor. Bu
noktada Türkmeneli’nin çeşitli noktalarında
müzik eğitimi verecek kurumların açılması ve
bu kurumlarda enstrüman ve nota eğitimlerinin verilmesi, usta-çırak geleneği çerçevesinde
hoyrat sanatının canlandırılması alınacak en
önemli tedbirlerdir.
Halk müziğimizin Irak’ta akademik bakımdan geliştirilmesi için neler yapılmalı?
Önceki soruda söylediğim gibi Türkmeneli’nde
Kerkük merkezli sanat okullarının açılması
ve gerekirse yurt dışından eğitmenlerin
getirtilmesi ve gelecek vadeden gençlerin müzikal ve sanatsal anlamda yetiştirilmesi sivil ya
da siyasi fark etmeksizin tüm Türkmen kuruluşlarının bu millete bir borcudur. Maalesef
Türkmen toplumu ve kuruluşları sanat dallarına son derece mesafeli bir tutum sergiliyorlar.
Hâlbuki dünya çapında pek çok toplumun diaspora faaliyetlerinde sanat dallarına ne derece
önem verdiklerini görüyoruz. Örnekse Yahudi
toplumu. Çektikleri filmlerle dünya çapında
yaşadıklarını anlatabilmiştir. Bizim toplumumuz ve toplumumuzun önde gelenleri bırakın
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sinemayı, müziği bile son derece küçümser
bir tavır sergiliyor, müzik alanında kendini
geliştirmek isteyen gençlere ‘’Dümbelekçi mi
olacaksın!’’ şeklinde alay ediyorlar maalesef.
Hâlbuki her zaman inandığım şeyi sizlerle
paylaşmak isterim ki sanatın gücü siyasetten
de üstündür. Umarım gelecek yıllarda Türkmenler olarak bu gerçeğin farkında olabiliriz.
Genel olarak halk müziğinin diğer müzik
türleriyle karılması hakkında görüşlerinizi
bildirir misiniz?
Türkmen halk müziğimizin diğer müzik türleriyle karılması kültürümüz için bir zenginliktir. Çünkü müzik evrenseldir. Her toplumun
etnik ve kültürel olarak müziğe yansıttıkları
özgün unsurlar vardır. Bu unsurların caz, pop
veyahut senfoni orkestrayla harmanlanarak
icra edilmesi, müzikal anlamda zenginliktir.
Bana kalırsa geleneksel müziğimizin senfoni
orkestrasıyla harmanlanması, müziğimizi evrensel boyuta ulaştıracaktır. Çünkü senfoni
orkestra küresel anlamda büyük etkiye sahip
dominant bir müzik türüdür. Bu tarzda bir
çalışmaya imza atan ilk sanatçımız Ankara
Devlet Opera ve Bale sanatçısı hocam İhsan
Ekber’dir. İhsan Hoca’nın ardından bu tarzı deneyen başka sanatçılarımız da olmuştur.
İleride ben de geleneksel müziğimize yenilikçi
yaklaşımlar getirmeyi düşünüyorum.
Türk halk müziğimiz dünyada ne derece tanınıyor?
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Müziğimiz maalesef çok yerel kalmakta ve lokal
bir alana sıkışmaktadır. Gelenekten beslenen
aynı zamanda çağdaş ve enternasyonal müzisyenler yetiştirmemiz şart. Bununla birlikte
gelişen görsel medyayı iyi kullanabilmek ve
dünyada müziğimizi duyurabilmek için tüm
bu müzikal altyapının dışında sahne sanatları
eğitimini de çok önemli buluyorum. Dünyaca ünlü yıldızlar, müzikal yeteneklerinden önce
sahne performanslarıyla ün kazanabilmişlerdir. Yine enstrüman konusunun altını çizmek
istiyorum ki bu bence en büyük eksiğimizdir;
Mark Eliyahu adında bir kamança sanatçısı
sadece enstrümanıyla yaptığı müzikal performanslarla dünya çapında bir üne kavuştu. Bu
tek başına yetenekle olacak bir şey değil, eğitim
olmazsa olmaz. Türkmeneli halk müziğimizin
lokal kalması ve dünyada tanınmıyor olmasının
sebebi geleneksel olması değil, profesyonel anlamda sanatçıların yetişmemesi ve müzikal anlamda kaliteden yoksun olmasıdır. O nedenle
yineliyorum ki eğitim şart!
Irak Türkmenlerine son sözünüz ne olabilir?
Kıymetli Türkmen halkıma sesleniyorum,
sanatın gücünü küçümsemesinler, sanat ayıp
değildir; aksine medeniyetin en üst noktasıdır.
Türkmenler olarak elimizde çok güçlü bir silah
var, o da edebiyatımız ve müziğimizdir. Bunlara sıkı sıkı sarılsınlar ki özümüzden kopmayalım, dilimizi unutmayalım. Önceki nesillerden
bizlere kalmış olan bu kültürel mirasa ve hazinemize sahip çıkalım. Türkmen partileri, sivil
toplum ve medya kuruluşlarından bu konuya
dikkat kesilmelerini rica ediyorum. Sanatımızı ve sanatçılarımızı her bakımdan desteklemeliler. İnanın, Türkmen davasını dünyaya
duyurmanın en etkin yolu sanattır. Türkmen
toplumu olarak cinsiyetçilikten uzaklaşmalıyız.
Zira Türkmen sanatında bugüne kadar sadece
bir Türkmen kadın sanatçı yetiştirebilmişizdir.
O da Türkmen ses sanatçısı Kerkük Kızı’dır.
Ümidim sanatın her alanında Türkmen kadın
sanatçılarımızın yetişmesidir. Biz yeni nesil
Türkmen sanatçılar olarak önceki nesilden
aldığımız bayrağı elimizden geldiğince
taşımaya ve ileri götürmeye devam edeceğiz.
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(30 Mart 1930-12 Mart 1997)
Erdem şâhikası bir insan ve hareketimizin
Dede Korkut’u olan, 12 Mart 1997 tarihinde
fânî bedeniyle aramızdan ayrılan fakat fikirleri, kâmil mânâdaki ülkücülüğü ve mümtaz
hâtırâlarıyla her zaman gönlümüzde yaşayan,
hayatını ülküsüne ve ülkücülere adayan, “67
yıllık hayatına beşyüz yıllık bir ömür sığdıran”, dâvâsından kazanmayan, hep dâvâsına
kazandıran, şahsiyet âbidesi, vefânın zirvesi,
müthiş bir erbâb-ı kalem, sıra dışı bir insan,
inanç, îman, ilim, irfan, kültür menbaı, dâhî
bir filozof, “kırk çatal yürekli” bir yiğit olarak;
“Erlik darlıkta belli olur” deyip, Mamak’ta
yatan ülkücüler için varını yoğunu ortaya koyan ve Osman Oktay Bey’in “Kendini Unutan Adam” diye veciz bir ifâdeyle vasfettiği
GÂLİP ERDEM ağabeyimiz bundan 24 yıl
önce Hakka yürümüştü...
Türk milliyetçilik tarihine ve bütün ülkücülerin kalbine altın harflerle yazılan, fedakârlıkları
dillere destan olan ve kadim ülkücülerin gönlünde taht kuran; ismiyle müsemma örnek bir
insan, çizgisinde asla kırıklık olmayan çilekeş
bir ülkücü, dillere destan bir dâvâ adamı, nefsini yenmiş şahsiyet âbidesi îmanlı bir Müslüman; “Türk milliyetçiliğinin tek meselesi
vardır, o da Türk milliyetçileridir!” diyerek tek
cümlede kitaplık çapında bir hüküm ortaya
koyan dâhi bir filozof, çaplı bir mütefekkir,
“Suçlamalar’a” cevap vermiş “Mektuplar”
göndermiş ve “Ülkücünün Çilesi’ni” yazmış
gerçek bir erbâb-ı kalem ve “İç Türklere rağmen milliyetçi, dış Türklere rağmen Turancı,
Müslümanlara rağmen Müslüman olabilen
insan, ülkücüdür!” diyen ve fakirin “Rütbesiz
Bir Mareşal” diye vasfettiği Gâlip Erdem Ağabeyimizi; rahmet, minnet, hürmet ve hasretle
yâd ediyoruz.

Zor adam yetiştiren, ancak kolay harcayan bir
câmianın bütün sıkıntılarını tepeden tırnağa
yaşayan, 12 Eylül Dönemi’nin en ağır yükünü
omuzlarında taşıyan; ahlâk ve fazîletin, idealizmin, ferâgatin, fedâkârlığın, diğerkamlığın,
hasbîliğin zirvesi olan, kalbinde bütün ülkücülere müstesnâ bir yer ayıran, “O koskoca
Gâlip Erdem’i küçücük bir vücuda sığdıran”
“Bekârlar tekkesinin bir garip Gâlibî Şeyhi” ve
“Gâlibü’z-zaman” olan Gâlip Erdem ağabeyimiz hepimizden alacaklı gitti…

Mehmet GÜNEŞ

Gâlip Ağabey

Ömer
Öztürkmen ve
Galip Erdem

Onun hakkını “kenan tufanını” yaşamış bizim nesil hiçbir zaman ödeyemez... Artık bize,
rahmetli Gâlip Ağabey için bol bol duâ etmek
düşüyor…
Fâtiha ve Yâsîn’i, o çok sevdiği ülkücüler tarafından hiç ama hiç eksik edilmemesi duâsıyla,
Gâlip Ağabeyin ve Bekâ Âlemine yolcu ettiğimiz cümle şühedânın, geçmişlerimizin ve gönül dostlarımızın rûhu için el-Fâtiha…
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İlâf KÖPRÜLÜ

Alkarısı Cin ve Kayıp Kız

G

özlerini açtığında, görkemli ve heybetli Ural Dağları’na doğru yaklaştıklarını görebiliyordu Sayina. Yorgunluktan kılını bile kıpırdatamayacak bir
hali vardı. Zavallı atlara üzülmekten alıkoyamıyordu kendini. Nallarının neredeyse çatlayacak olduğunu düşünüyordu. Etrafta, atların
nallarının sesinden başka ses yoktu. Sanki araba, bu boş dünya arazisinde tekti, yapayalnızdı. Akıp gidiyordu dağların arasında, ağaçların
gölgesinde. Bulutsuz göğün altında, yıldızlar
henüz o saatlerden itibaren epeyi belirgindi.
“Şu yıldızlara bir bak. Tanrı yaratmış lâkin,
neden bu kadar mağrurlar?”, diye düşündü. Mağrur yıldızları izlerken başını biraz
daha eğip, iki genç atın çektiği iki kişilik küçük tahta bir odanın üzerine atılan perdeleri
iyice araladı. Gökyüzünde uçan bir sungur
gözlerine ilişti. Kanatlarını açmış, özgürce
uçuyordu. Sayina, sungurun en az yıldızlar
kadar mağrur olduğunu düşündü. Kanatlarının altında kalan topraklara, kendisi mi hükmediyordu? Gün çoktan batmak için solgun
ışıklarını saçmaya başlamıştı. Etrafında oluşan kızıl halkalar gittikçe sararıyordu. Yer yer
verimsiz topraklar, yer yer de zengin ağaçlar
geliyordu. Bazen de çalılar yolun iki tarafını
sarıyordu. İhtişamlı bir bahar tablosunu andıran bu kadar muazzam bir manzarayı uzun
süredir görmemişti. Böylece perdeyi kapatıp,
yaklaşmakta olan gecenin giz dolu karanlığına
doğru salıverdi kendisini.
Kucağındaki körpeye baktı. Alnına nazik bir
öpücük bıraktı. Aykız’ın bembeyaz kundağa sarılı, dışı tüylü, içi ise kalın bir deriden yapılan,
elle dikilmiş yeleğin içindeki minik bedeni ne
kadar da rahat görünüyordu. Küçücük gözleri
derin uykulara dalmıştı. Üzerindeki şarap ren-
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ginde olan kaftanını düzeltti. Başına taktığı tofunu indirdi. Balıksırtı örgü saçları, tofunu altından başına örttüğü beyaz tül şalın altında
kaldı. Bebeğini izleyen gözleri kısılınca, elmacık
kemikleri daha çok belirginleşti ve pembe dudağının kenarında bir gülümseme belirdi…
Doğum yapalı henüz üç günü bile bulmamışken, Çuvaşya’daki evlerine doğru yola çıkma
kararında ne kadar ısrarcı olduğunu hatırlıyordu Sayina. Eşinin Başkurdistan’daki ailesi, loğusalıkta yola çıkmanın ne kadar tehlikeli
olduğunu anlatıp dursalar da nafile. Bunları
düşünürken içini saran hazin duygu eşliğinde, Başkurdistan çoktan geride kalmıştı bile.
Gün tamamen kararmaya başladığında böceklerin dahi sesleri kesilmişti. At arabası iyice ağırlaşmıştı. Belli ki atlar epeyi yorgundu.
Çok geçmeden duruverdiklerinde, Sayina,
yavrusunu göğsüne sıkıca bastırdı. Mevsimlerden bahardı, hava gündüzleri epeyi güzeldi,
lâkin o akşam güzün ıssız ve soğuk akşamlarına benziyordu. Rüzgâr yoktu ama, bir şeyler Sayina’nın yüreğini titretiyordu.
Perde bir anda aralandı. Eşi Uraz’ın yorgunluktan omuzları düşmüştü. Gözleri uykulu idi.
Üzerine giydiği zırh benzeri, toprak renginde
bir deri yelek vardı. Kıvrık burunlu ayakkabıları, karanlıkta pek belli olmuyordu. Alnına
bağladığı siyah kuşak, gözleri ile aynı renkte idi.
“Katunum, ileride bir ateş gördüm. Şavkı göğe
vuruyor. Ormanın yarısını aydınlatıyor. Konaklama yeri olmalı. Atlar da çok yorgun düştü. Siz de hırpalandınız. Oraya gidip, günün
aymasını bekleyelim, bu sayede de biraz dinlenelim”, dedi Uraz. Gözlerinin altındaki çizgiler gerilmişti. Elleri, atın boyunduruğunu tutamayacak kadar yıpranmıştı. Sayina, eşinin
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bu yerinde teklifine başını evet anlamında
sallayarak cevap verdi. Perde yeniden kapandı.
İçerisi karanlığa gömüldü…
Tekrar hareketlendiklerinde, artık ağır adımlarla ilerliyorlardı. Öteden görülen, ormanı
şavkıyla mest eden ışıklar, araba yaklaştıkça
onlardan uzaklaşıyor gibiydi. Bir, iki, üç…
Defalarca aynısı tekrarlanıyordu. Bir labirentin içinde hep yanlış yöne hareket ediyor gibi
idiler. Onlar ışığa yaklaşmaya çalıştıkça, ışık
onlardan uzaklaşmaya çalışıyordu. Ve hatta
kaçıyordu.
Deminden beri ağır adımlarla ilerleyen atlar bir anda hızlanınca, bitkin hallerinden
eser kalmadı. Sayina, Uraz’ın atlara bağırışını
duyduğunda, evladını kucağına bastırdı hemen... Atlar kontrolden çıkmış gibi idiler. Var
güçleriyle dört nala koşuyor, arabayı bir sağa
bir sola hızla savuruyorlardı. Sayina’nın çığlıkları, Aykız’ın nazlı ağlayışınakarıştı. Uraz’ın
bağrışma sesi duyuldu ve atlar çılgınca kişneyerek şaha kalktılar…
Yıldızlar gözlerden kaybolmuşlardı. Kadifemsi karanlık göğün altında, etraf toz duman
olmuştu. Biri bir ışık tutsa, bir yerden ateş yakılsa da gözleri etrafı bulanık da olsa biraz görebilseler… Atlar arabaya bağlı halde yan
yana duruyorlardı. İkisi de çok uysaldı.
Sayina’nın gözleri eşini arıyordu. Uraz ise,
atlardan biraz ötede duruyordu. Yanan fanusu onlara doğru tutuyordu. Sonra Kendisine
yaklaşıp elindeki fanusu Sayina’ya doğru uzatıp baktı. “Sayina? Sayina?”, diyerek tekrar
ediyordu. Gözleri henüz hiçbir yeri net göremiyordu Sayina’nın. Beyaz tül şalı başında
değildi. Ellerinin acı içinde sızladığını hissediyordu. Boynu tutulmuştu ve üzerindeki
kaftanı, iki parçaya ayrılan arabanın bir kenarına ilişmişti. Kaftanın astarı ise bacaklarına
dolanmıştı. Ayağa kalkmasına engel oluyordu.
“Uraz?”, diyebildi nihayetinde. Kucağındaki
kalın tüylerle kaplı yeleği açtığında, Aykız,
tüylü yeleğin içinde yoktu… Yelek bomboştu.
“Uraz! Aykız yok! Aykızım yok!”

Titrek sesi korku ile doldu. Gözyaşları tiz
çığlıklar içinde akmaya başladı. Uraz, iki
kolundan yavaşça tutmaya çalıştı onu. Eteğinin
iliştiğini görünce de göğsüne sakladığı çakısını
çıkarıp, bir çırpıda kesti. Tam o anda, etraftaki
çalılıkların hareketlendiğini gördüler. Orada
birileri vardı.
“Tanrım!”, diyebildiler hep bir ağızdan…
Birisi çalıların arasında hızla koşuyordu. Kucağındaki beyaz örtü, ay gibi parlıyordu. Bu
oydu! Sayina ve Uraz’ın kızları Aykız’dı… Bebeği almış kaçıran kişiyi bir türlü göremiyorlardı. Kısa boylu, habis bir varlığa benziyordu.
Henüz onlardan uzaklaşamadan, Uraz yerdeki
çakısını aldı ve hızla peşine takıldı. Çalılığa girince, Uraz da peşinden girdi. Ancak biraz ileride gözden kayboldu. Arazide, hışırtı sesleri çok
boğuk duyuluyordu. Gittikçe gürleşen ve yükselen çalılar, onu saklıyor olmalıydılar. Ne yapacağını şaşırmıştı ki bir anda çalıların arasında
saklanma fikri aklına geldi. Pusuya yatıp, o ufak
varlığın yanından geçmesini bekleyecekti. Derin
bir sessizlik çöktü, Sayina’nın uzun boyu, çalılıkların arasından görüldü. Ve o an hafif bir hışıltı
sesi duyuldu. Uraz da yavaşça ayaklandı. Boyunu geçen çalıların arasında ağırca hareket edip,
hışıltıya doğru yaklaştı. Tam o sırada, zifiri karanlıkta, bir şeyin kuyruğunu bastığını hissetti.
Çakısını hazırladı. Gördükleri karşısında dili
tutulacak gibi idi. Aklına mukayyet olmak
için direnip durdu. Ufak, lanet bir varlık, kucağındaki kundakta Aykız’ı kaçırmıştı.
Uraz, çakısını hızla ona doğru savurduğunda
kulaklarının perdesini tırmıklayan itici bir sesle ağlamaya başladı.
“Beni bağışla, beni bağışla! Bebeği sana vereceğim!”, diyordu.
Duydukları karşısında çatık kaşları daha çok
çatıldı. Alnındaki damarlar belirginleşti. Bebeği ondan hızla aldı ve çakısı ile kuyruğunu
kesmeye çalıştı. Ancak o, durmadan yalvarıyordu.
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“Sizi rahat bırakacağım. Size söz veriyorum.
Bebeği ben istemedim. Beni bağışla, beni
bağışla!..”, diyerek durmadan
yalvarıyordu. Uraz bir anda haline acıdı. Onu bağışlamaya karar verdi. Ve ayaklarını kuyruğunun
üzerinden çekip, “eğer bir daha karşımıza çıkarsan, kuyruğunu kesmekle yetinmem, seni ikiye bölerim” diyerek bağırdı Uraz. Işık hızında,
çalılıklar ortadan ikiye yarıldı ve küçük cin,
gözlerden kayboldu.
Uraz arabaya döndüğünde, Sayina’nın hâlâ
yerde yattığını gördü. Baygındı. Gördükleri karşısında hayrete düşmüştü. Şaşkınlık içinde Sayina’ya bakıyordu. Az önce çalılıkların
arasında gizlenirken, eşinin ayakta olduğunu
görebilmişti. Ancak şimdi, yerde yatıyordu
ve üstelik de baygındı. Daha fazla oyalanmayıp, bebeğin kundağını çözdü. Onu beline sıkıca bağladı. Yerde diz çöküp, Sayina’yı ayıltmaya çalıştı.

“Ey Uraz, ey Uraz! Beni bağışlar ve Aykız’ı
bana verirsen, sana on asil at vereceğim.
Henüz güneş görmemiş, boynuna boyunduruk takılmamış, sırtına binilmemiş genç
atlar… Dilediğinde katunların en güzeli, dilediğinde yavru bir kısrak olurlar…”
“…”, yanıt vermedi Uraz. Alkarısı’nı öldürmek için var gücüyle boğazını ittirip sıktı.
“Ey Uraz, Ey Uraz! Dilersen sırtına eyer vurulmamış atlar, dilersen de büyülü katunlar… İki
dağın arasında dövülen etlerle yapılmış aşlar,
doyum olmaz kımızlar… Dökülürcesine gümüş taslardan…”
Gökyüzünde kuvvetli bir şimşek sesi duyuldu… Alkarısı, gözlerini Uraz’dan ayırmadan:
“Dilersen altın hançerler, kılıçlar… Ki onlar
bin atı bir anda devirir, on bin atlıyı şavkıyla
öldürür… Dilersen parıldayan zırhlar, dilersen de iğne iplik değmemiş giysiler…”

“Sayina? Sayina aç gözlerini”
Sayina’nın gözleri bir anda açıldı. Gözbebeklerinde alevler yanıyordu. Gözlerini Uraz’ın gözlerine dikti. İki eli ile, kollarını sıkıca kavradı.
“Aykız’ım nerede?”, dediğinde boğuk ve kaba
bir ses çıktı boğazından. Uraz’ın bedenini,
uzunca kolları ile sıkıca sardı. “Bebeğimi bana
ver”, diyerek, Uraz’a daha çok yaklaştı. Bu, Sayina değildi.
Uraz’ın sesi, üzerine çöken karabasan gibi
idi. Duyulmuyordu… Ne kadar çırpınıp
dursa da ondan kurtulamıyordu… Bir an
var gücüyle kollarını itip, boğazına yapıştı
Uraz. Alkarısı ise, onu bir türlü zaptetmeye
çalışıyordu. Kapana kısılmış olduğunun kendisi de farkında idi. Uraz çakısını aldı hemen
ve bir eli Alkarısı’nın boğazını sıkarken, bir eli
ile de çakısını boğazına dayadı. Kılcal damarları, kızıl kızıldı. Uraz’a karşı ne yapacağını
bilemedi ve güneş doğarkenki kuşların tatlı
şarkılarından daha güçlü bir ses kullandı. Aldatıcı bir dili vardı.
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Uraz’ın sabrı kalmadı. Alkarısı’nın boğazına
sürdü çakıyı, çenesinin altından indirip, göğsüne dek yarmaya çalıştı. Alkarısı’nın memnuniyetle sunduğu dileklerine boyun eğmeyeceğini bildi. Bu durum, Alkarısı’nı epeyi
sinirlendirdi. Ve tüm ile sirkelenip, çakının
düşmesini sağladı.
Alkarısı, Uraz’ın beline sıkıca bağladığı bebeği hızla aldı. Ve Uraz’ı metrelerce öteye itip,
yerlerde sürükledi. Kayaların arasına girince, iki büklüm oldu Uraz. Biraz daha ötede, Sayina’nın kendisine doğru koştuğunu
görebiliyordu. Alnından sızan bir sıcaklık,
dudaklarının kenarına süzüldüğünde, sertçe
sıktığı dişlerine değip, midesini bulandırmaya
yetti. Böylece alnının kanadığını anladı…
Sayina hızla gelip yanında diz çöktü. Uraz’ın
hâlâ ayık olduğunu gördüğünde üzerindeki zırhını aradı. Çalısı yerinde değildi. Hızla yerinden fırladı Sayina. Arabanın etrafını
aradı, çalılıkların arasına bakıp kendisine elverecek bir şeyler aradı, arabanın kopuk tahtalarından bir tahta parçası aradı… Etrafta
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hiçbir şey bulamıyordu.
Ve ayakları, yerdeki çakıya takıldı. Tökezlediğinin farkında dahi olmadan hızla yerden
alıp, Aykız’ı kaçıran Alkarısı’nın peşine düştü. Tereddüt dahi etmeden çalılıkların arasına
daldı. Ardından yol tekrar boş araziye çıktı.
Yeniden çalılıklara daldı ve yeniden boş arazide olduğunu gördü. Alkarısı kendisinden
gittikçe uzaklaşıyordu. Sayina koştukça, Alkarısını koruyan ve gizleyen çalılar, kendisini
boş araziye itiyordu.
Nefes nefese kaldığında, olduğu yerde durdu. Başını kaldırıp, alkarısına baktı. Sol elini
havaya kaldırdı ve gözlerinin hizasına getirdi. Sağ kolunun dirseğini göğüs kafesine dayayıp, omuzlarının hizasına çıkardı. Nişan aldı
ve çakıyı geriye doğru atıp, öne doğru hızla
savurdu.

Çalılar çakının önünü kesmeye başladılar. Birlik olup, çakıyı durdurmaya çalıştılar. Lâkin
çakı, hepsini paramparça etti. Savruldukça hızlandı, hızlandıkça daha çabuk savruldu. Ve gittikçe uzaklaşan Alkarısı’nın beline,
iki omuz kemiğinin tam ortasına isabet etti.
Etrafa yayılan tuhaf kokuyu ayırt edemedi Sayina. Hızla çalılıkların arasına daldı ve kızının
yanına yetişti. Alkarısı gözlerden kaybolmuştu. Yerde, yoğun ve pis bir sıvının, ayakları altında kaldığını hissetti. Aykız’ı kucağına aldı.
Gözyaşlarının kuruduğu yanakları, şefkatle
gülümsediğinde titriyordu. Kollarının arasındaki kızı ile birlikte, çalıların arasından döndü.
O döndükçe, çalılar eski boylarına dönmeye, çalılar kısaldıkça da gökyüzü aydınlanmaya başladı. Sönük yıldızlar, yeniden parladı…

Etrafında laleleri biterdi
Kumruları keklikleri öterdi
Ardahan’dan Kars’a katar katardı
Her yana uzanır kolu dağların

Bitmez oldu yürekteki umutlar
Dilerim ki orda göversin otlar
Kapandı başına kara bulutlar
Benden beter oldu hali dağların

Kaplamış oturmuş sevda yurdunu
Ceylanlar merallar gezer ardını
Konuşsaydı anlatırdı derdini
Açılsaydı o lal dili dağların

Vaat Havdi gönlün cihanı sığar
Bazen duman çöker bazen gün doğar
Bazen dolu yağar bazen kar yağar
Alçaklara döker seli dağların

DAĞLAR

Yüce dağlar yol vermedi Ferhad’a
Çok aşıka engel oldu arada
Garibim gözlerim kaldı sılada
Aşamadım yolun ulu dağların

Vaad HAVDİ

Yine sisli duman çöktü başına
Deli, deli eser yeli dağların
Uğradı mevsimin karlı kışına
Kapandı izleri yola dağların

Dağ ardına girdi günün sarısı
Uzaklardan görünüyor yarısı
Her çiçekten götürüyor arısı
Kalmadı o eski balı dağların

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 90  • العددNisan-Haziran/April-June 2021  حزيران- نيسان

35

Demir KERİM

Irak Türkmen Türkçesi ile
Türkiye Türkçesi Arasında
Yalancı Eş Değer Kelimeler
Giriş:
Türk lehçelerinden bazıları anlaşılırlık bakımından birbirine uzak bazıları ise birbirine
daha yakındır. Mesela, Tatar ve Başkır Türkçeleri birbirine oldukça yakın lehçelerdir. Kırgız
Türkçesi ile Kazak Türkçesi de anlaşılabilirlik
bakımından aynı düzeydedir denebilir. Özbek
ve Uygur Türk lehçeleri de birbirine çok yakındır. Fakat bir Azerbaycan Türkü için Kırgız
Türkçesi ilk duyulduğunda yeterince anlaşılmayabilir. Benzer karşılaştırmalar diğer lehçeler için de geçerli olabilir.
Konuyla İlgili Çalışmalar:
Son yıllarda özellikle lehçeler arası metin aktarmalarında yalancı eşdeğerler bir sorun haline gelmiş; Türkologlar da bu mesele üzerinde
yoğunlaşarak birçok çalışma yapmışlardır. Bu
çalışmalardan bazıları şunlardır: Türk Lehçelerinin Anlaşılmasında Dikkat Edilecek Noktalar,
Akraba Diller ve ‘Yalancı Eş Değerler’ Sorunu
(Resulov 1995), Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve ‘Abay Yolu’ Romanı (Uğurlu
2000), Kırgız ve Türkiye Türkçesi Arasında Bire
Bir Kelime Eş Değerliği, ‘Camiyla’ Romanındaki
Meseleler Üzerine (Uğurlu 2002),Türk Lehçeleri
Arasında Yapı Eş Değerliliği ve Yalancı Eş Değer
Yapılar (Karadoğan 2004b), Türkiye Türkcesi
ile Azerbaycan Türkcesindeki Eş Sesli Kelimeler
Üzerine (Tokatlı 2004), Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda
Karşılaşılan Bazı Problemler (Kirişçioğlu 2006),
Lehçeler Arası Aktarmalarda Yalancı Eş Değerler
Sorunu (Alkan 2012), Kumuk Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler (Hakan
2017), Partial False Friends İn English-Turkish
Translations: Diplomatic Texts (Yetkin 2011),
Bir Karşılıklı Anlaşılabilirlik Problem Türkiye
Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi Arasında Yalancı Eş Değer Kelimeler (Elcan 2010). Bazı çalışmalarda da doğrudan lehçeler arası yalancı eş
değerler incelenmiştir. Bu çalışmalar kitap, ma-
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kale, bildiri ve lisansüstü tezlerden oluşmaktadır.
Aşağıda belirtilen Türk lehçelerinde veya Türk
lehçeleriyle Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı
eş değerler incelenmiştir. Söz konusu çalışmalar
şunlardır: Türkmen Türkçesi (Saparov 1997)1
, Türkmen Türkçesi (Arnazarov 2004)2 , Azerbaycan Türkçesi (Çelik 2005), Nogay Türkçesi
(Ergönenç Akbaba 2007), Çuvaş Türkçesi (Ersoy 2007), Oğuz Grubu Türk Lehçeleri (Ertuğ
2007), Türkçe ve Özbekçe (Yusuf 2007), Türkmen Türkçesi (Arnazarov 2008)3 , Karay Türkçesi (Yıldız 2009), Türkmen Türkçesi (Yıldırım
2010)4 , Özbek Türkçesi (Gül 2011), Türkmen
Türkçesi (Kırömeroğlu 2011), Başkurt Türkçesi (Yazıcı Ersoy 2012), Türkmen Türkçesi (Beşen Delice 2012), Güney Azerbaycan Türkçesi
(Direkci ve Gülmez 2012), Çağdaş Türk Lehçeleri (Çakmak 2013), Kırgız Türkçesi (Özlem
2013), Saha Türkçesi (Çolak 2014), Salar Türkçesi (Özeren 2014), Türkmen Türkçesi (Çakmak 2014), Kırım Tatarcası (Rustemova 2014),
Kırım Tatar Türkçesi (Kartalcık 2015), Kazak
Türkçesi (Bermaganbetova 2016)1.
Yalancı eş değer adlar ses, yapı ve köken olarak
aynı olmalarına rağmen lehçeler arasında farklı anlamlar kazanmış sözcüklerdir.2 Bu yazıda;
Irak Türkmen ağızlarının söz varlığındaki bazı
kelimelerin, yapı ve söyleyiş bakımından aynı
olup anlam bakımından yalancı eş değerlilik
gösterenlerini tespit edip inceleyeceğiz. Yalancı eş değer bakımından Irak Türkmen ağızları
hazinesinde var olan bu sözcüklerin araştırılması Türkiye Türklerince bu lehçenin daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır. Çalışmamızda yararlandığımız malzeme Habib Hürmüzlü’nün
Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nden alın1
2

Akca, Hakan. (2017) Kumuk Türkçesi ile Türkiye
Türkçesinde Yalancı Eş Değerler. Turkbilig/Turkoloji
Arastirmalari Dergisi, S: 33 (91-132).
Karahan, Akartürk. (2013) Xl. Yüzyıl Türk Lehçe
Bilgisi. Ankara: TDK yayınları.
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mıştır. Bu sözlük tarafımızdan taranarak bu
ağızlarla ilgili pek çok örnek derlenmiş; bu
yazıda ise bunlardan 28’i örneklendirilmiştir.
Bu araştırmada, Türkiye Türkçesiyle yalancı
eş değerlik gösteren Irak Türkmen Türkçesi
kelimelerini iki gruba ayırdık. Aşağıda her iki
gruba giren bazı örnekler sıralanmıştır:

larında yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi
yalancı eşdeğerler bulunmaktadır. Üstelik, söz
konusu iki lehçe arasındaki örnekler bu yazımız
vasıtasıyla sıraladıklarımızla sınırlı da değildir.
Her iki lehçede gözlediğimiz bu gibi yalancı eşdeğerler zaman zaman gülmeceye de konu olabilmektedir. Mesela, bir Irak Türkmenine göre

1. Aynı Kökten Gelen Yalancı Eş Değer Kelimeler:
geçinmek
sümük
aktarmak
küpe
külçe
basılmağ
kişi
çapxın
dolağ
uşağ
papaz
zubun /
zıbun
gülle
bol
nexeber
dolama
koca

Irak Türkmen Türkçesi
Bir kişinin hayatta olup olmadığını bildirir
Kemik
Bir nesneyi aramak
Pekmez, yağ, turşu gibi maddeleri saklamak için
yapılan geniş gövdeli ve dar ağızlı sırlı toprak kap
Özellikle bayramlarda evlerde yapılan, içi şeker ve ceviz
dolu, fırın yada tandırda pişirilen bir çeşit kuru pasta
Eski inançlara göre, lohusa kadın bir başka lohusa
kadın tarafından ziyaret edilmesi sonucunda ağır
biçimde hastalığa kapılmak
Koca, eş
alkış
Soğuğa karşı boyuna alınan örtü boyun atkısı
çocuk
iskambil oyunu
Irak Türklerinin erkeklerinin giydiği, önden yarıklı,
kolsuz entari şeklinde, geleneksel kıyafet
bilye
Sövmek anlamında kullanılır
Pahalı bulma bildiren ünlem
Atlı karınca
Annenin babası, babanın babası, dede

geçinmek
Sümük
aktarmak

Türkiye Türkçesi
Yaşam için gerekeni sağlamak
Burundan akan sıvı
Bir şeyi taşımak

küpe

Kulak memesine takılan süs eşyası

Külçe

Eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım

basılmak

Basma işine konu olmak veya basma işi yapılmak

kişi
çapğın
dolağ
uşağ
papaz

Şahıs
Geçici aşk peşinde koşan
Ayağa, sıcak tutması için sarılan yün kumaş
hizmetçi
Hristiyan din adamı
1. Bebeklere iç çamaşırı olarak giydirilen, ince pamukluda
kısa ve kollu giysi 2. (halk ağzında) kolsuz kadın giysisi
Top mermisi, atletizmde atılan madeni küre
geniş
Ne var ne yok
Giysilerin üzerine giyilen, önü açık bir tür üstlük
Erkek eş

zıbın
gülle
bol
nehaber
dolama
koca

2. Farklı Kökten Gelen Yalancı Eş Değer Kelimeler:
il
maç
çap
taptım
lök

Irak Türkmen Türkçesi
Yıl anlamına gelen
Çocuk dilinde kullanılan Öpmek anlamında
Çocuk dilinde alkış anlamında
Bulmak
Gözlük, ağızlık vb. eşyaların yapıldığı plastik madde

il
maç
çap
taptım
lök

damağ
bar
güldan
doymağ
alma
salam

Beyin
Meyve, semere ; yük, ağırlık
vazo
Çok üşümek, donmak
Bir çeşit meyve
Selam

damak
bar
Gülden
doymak
alma
salam

Sonuç:
Her lehçe bir diğerine göre anlaşılırlık bakımından mesafesi eşit uzaklıkta değildir. Fakat
lehçeler ister birbirine yakın isterse uzak olsun,
söz varlığı içinde yalancı eş değerler mutlaka
vardır3. Irak Türkmen ağızları da Türkiye Türkçesiyle Oğuz grubu lehçelerinden olmasından
dolayı birbirine yakındır. Buna rağmen ara3

Yazıcı Ersoy, H. (2012). Başkurt Türkçesi ve Türkiye
Türkçesinde Yalancı Eş Değerler. Ankara: Gazi yayınları.

Türkiye Türkçesi
Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet
Sporda iki tarafın karışlaşması
Bozuk eğri, dolaşık; Cisimlerin genişliği, kutur
ibadet etmek
Yedi yaşından büyük erkek deve; kırık çanak çömlekleri,
künkleri birleştirmekte kullanılan macun.
Ağız boşluğunun tavanı
Içki içilen mekan
Kadın adı
iştahı kalmayıncaya kadar yemek
Para karşılığında bir şeyi satın almak
Sığır hindi vb. Etinden yapılan genellikle dilimlenerek
soğuk yenen bir yiyecekda

“sümüklü et” çok normal karşılanacak bir ifade
iken bir Türkiye Türküne göre çok farklı ve ilk
duyulduğunda çok garipsenecektir. Bu gibi kelimelerin araştırılarak anlamlarının öğrenilmesi
günlük hayatta bazı yanlış anlaşılmaları ortadan
kaldıracaktır. Ayrıca, Türkiye Türkçesiyle teması artan Irak Türkmenlerinin bu lehçeye olan
aşinalıklarını da artıracaktır. Ayrıca genel olarak
Türk lehçeleri arasındaki metin aktarma çalışmalarında da önemli bir kılavuz olacaktır.
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Muaz ERGÜ

Kerkük Hoyratlarını Ülkemize
ve Dünyaya Taşıyan Kişi
Kerkük Divanı ve gazeller, Abdulvahit
Küzecioğlu’nun 1956, 1963 ve 1968’de
Türkiye’ye gelmesi ve bant doldurmasıyla dolaşıma girdi. Nida Tüfekçi onun kanalıyla birçok
Kerkük türkü, hoyrat ve gazelini derleyerek repertuarımıza kazandırdı.
Kerkük’te türküler, hoyratlar, ağıtlar, uzun havalar, gazeller, divanlar kor bir ateşe dönüşüp
insanın gönül hanesini yangın yerine çevirir.
Hüzün coşkuya koşar, coşku hüzne… Her
halükârda yangın yeridir gönül hanesi. Yüzlerce yıllık acılardan, kaybedişlerden, yitişlerden
damıtılır müzik Kerkük’te. En saf, en samimi,
en dolaysız… “Mum kimin yanan” yüreklerin
çığlığıdır. İçlidir, içli bir ağıt… Buram buram
toprak kokar. Hasreti düşürür insanın yâdına,
sonsuz özlemi… En çaresiz anlarda muhabbeti getirir, dost nefesleri… Çaresizliği söyler,
yetimliği, yitmişliği… Birliği de söyler bir olmayı da… Kavuşmaların en şen burçlarından
da söylenir… Koyu yalnızlıklardan aydınlıklar
çıkarır, kalabalıklardan derin yalnızlık…
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Kerkük çok dertli; türküleri de…
Kerkük savaşın, asimilasyonun, yokluğun,
yoksulluğun, terk edilmişliğin kadere dönüştüğü bir coğrafya. Özellikler Türkmenlerin üzerinde uzun yıllardır bir karabulut
dolaşıyor. Buralarda 12. yüzyıldan bu tarafa
Türkmen varlığı söz konusu. Hatta Kerkük
civarında merkezleri Erbil olan Begtekinliler
adıyla Türk Beyliği hüküm sürmüş. 1920’lerden itibaren Kerkük’te yaşayan Türkmenlere
birçok katliam uygulandı. 1920, 1924, 1926,
1934, 1946, 1959, 1980, 1990, 1991, 1995,
1996, 2003, 2005, 2007, 2009… Bu tarihler Türkmenlere yönelik büyük kıyımın, yıkımın, yok etmenin tarihlerinden bazıları…
İşte bu yüzden Kerkük çok dertli. Kerkük türkülerinde en çok da gam söylenir ve keder...
Bir yanıyla da bu türküler, ağıtlar, hoyratlar,
gazeller Türkmenlerin tapu senetleridir. Ne
kadar yok sayılsalar da, istatistiklerde yer almasalar da…
Kur’an okurken sesinin güzelliği farkedilmiş
Kerküklü Türkmenler Türkçe’nin duruluğuyla söylerler. Acı en saf haliyle dile gelir. O
kadar doğal ve içtendir ki başka coğrafyalarda yaşayanları da gönülden yakalar ve içine
alır. Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük müziğini
bizlere ulaştıran, türkülerin bize ulaşmasında köprü olan biri. Klasik Kerkük müziğini
modern zamanlara en otantik biçimiyle ulaştıran kaynak. 1925 yılında Kerkük’te doğar.
Okuma yazmayı camide öğrenir. Altı yaşında
Kur’an’ı hatmetmiş. Kur’an okurken sesinin
güzelliği farkedilir. Babası çömlekçi Hacı Ahmet Rıza Küzeci de musikiye yatkınlığı olan
biri. Küzeci soyadı buradan gelir. Çömlekçi
demek… İşinden arta kalan zamanlarda hoyrat okurmuş.
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Küzecioğlu, dönemin ustalarından Topal
Hame, İzzettin Nimet ve Reşit Küle Rıza’dan
oldukça etkilenir. Abdulvahit Küzecioğlu’nu
önemli kılan ya da diğerlerinden ayıran en
belirgin özellik onun Diyarbakırlı Celal
Güzelses’le olan musiki bağlamındaki yakınlığıdır. O, kendine miras kalan otantik okuyuşu Güzelses’in makam, hoyrat ve manileri
ile terkip etmiştir. Urfa, Diyarbakır, Elazığ
yöreleriyle Türkmeneli dediğimiz Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu yöreleri arasındaki musiki
benzerliği, o yakınlık en güzel şekilde sağlanmış ve icraya aksettirilmiş. Ayrıca hoyratların
Türkiye’de bilinmesi, sevilmesi ve yaygınlaşmasında Küzecioğlu’nun etkisi büyük. Kerkük Divanı ve gazeller onun 1956, 1963 ve
1968’de Türkiye’ye gelmesi ve bant doldurmasıyla dolaşıma girdi. Nida Tüfekçi onun kanalıyla birçok Kerkük türkü, hoyrat ve gazelini
derleyerek repertuarımıza kazandırdı.
Görev yaptığı Kerkük Petrol Şirketi, eğitim
amacıyla onu Londra’ya gönderir. Burada
BBC Radyosu Arapça Bölümünde Kur’an’ı
Kerim ve Arapça şarkılar okur. Türkçe bölümü için de Kerkük türküleri okur. 1954-1969
yılları arasında Pakistan, ABD, Yunanistan,
İsveç ve ülkemizde yirminin üzerinde taş plak
doldurur.
Hoyrat geleneği açısından zengin bir repertuara sahip
Acılarla, kıyımlarla, yokluklarla boğuşan bir
halkın sesini dünyaya duyuran biriydi Küzecioğlu. Yaralı bir coğrafyanın göğümüzde yükselen yanık sadası… Acıların, haykırışların, isyanların, teslimiyetlerin, yitirmelerin, yeniden
bulmaların içli, naif çığlığı… Sesi, ses rengi ve
aralığı, gırtlağı Kerkük musikisinin özellikle
de uzun havanın, hoyratın doyumsuz lezzetini dinleyene yaşatacak türdedir. Hem usta bir
yorumcudur hem de bölgenin geleneksel müzik yapısına son derece hâkimdir. Hemşehrisi
Prof. Dr. Suphi Saatçi, onun hakkında şunları
söyler: “Küzecioğlu, ses rengi ve geniş ses aralığı ile uzun hava türüne uygun bir gırtlağa
sahiptir. Kerkük folklorunun en zengin yanını oluşturan hoyrat geleneği açısından sanatçı
zengin bir repertuara sahiptir. Usta yorumu ile

sanatçı, Beşiri hoyratında büyük başarı göstererek zirveye çıkmıştır. Muçula hoyratta da
kendine özgü yorumu ile yegâne kalmış ve bu
vadinin eşsiz bir ustası kabul edilmiştir. Özellikle Irak Türkmen müziğinin en zengin yanını oluşturan hoyrat türleri arasında Muhalif,
Yolcu, Ömergele, Nobatçı, Yetimi, Matarı ve
Mazan türlerinde sergilediği güzel yorumu ile
sanat çevrelerinin büyük takdirini toplamıştır.
Kerkük Divanı’nda artistik tavrı ile kendine
özgü bir yorum sergilemiştir. Gazel tarzında
ise klâsik gazel okuyucularından geri kalmadığını gösteren sanatçı, birçok genç yeteneği
etkilemiş ve Türkmen sanatına gönül veren
okuyucuların yetişmesini sağlamıştır.”
Hareketli Kerkük türkülerini okurken bile…
Küzecioğlu, böylesine ağır, böylesine can yakıcı bir yerden sesleniyor. Yeryüzünün en ağır
imtihanlarından birini yaşayan Kerkük’ten…
Yazan da söyleyen de sahici olduğundan gönül
zembereği paramparça olur dinleyenin. Darmadağın eder insanı… Küzecioğlu, hareketli
Kerkük türkülerini okurken bile damarlarınızda hüznün deli taylar gibi koştuğunu hissedersiniz. Yelelerinden yangınlar yükselen taylara
binip uçarsınız hüznün ve dahi coşkunun birleştiği, bir olduğu iklimlere.
“Baba bugün dağlar yeşil boyandı”, “Evlerinin önü yonca”, “Kalenin dibinde bir taş
olaydım”, “Oy ağam/Yatmamışam uyağam”,
“Oyana dönder meni”, “Men seni seveli neçe
gün neçe ay”, “Kar etmez ahım sen gülizara”,
“Maral çıkmış dağ başına”, “Çakmağı çak/Çırağı yandırmamışam”, “Sen bir yana bir yana/
Men bir yana bir yana”, “Gine geldi faslı bahar”, “Ağam ağam öz ağam”, “Kerkük’e düştü
yolum”, “Güzellerden üç güzel”, “Kerkük’ten
alma aldım”, “Güzele bak Güzele”, “Ay dolanaydı, gün dolanaydı”, “Ağam Süleyman”,
“Hacı Farac’ın Kızısan”, “Ağlama ceylan balası”, “Kalk gidek Şıh bağına gazele”, “Çayır
ince biçilmez”, “Bir taphır göğerçinem”, “Güzellerden üç güzel var sevilir”, “incili sedef kolbağın” onun okuduğu türkülerden bazıları…
29 Haziran 2007’de vefat eden Küzecioğlu’na
Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı Cennet
olsun!...
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Kırmızı Gül
Ezel bahar olmayınca
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Sefil bülbül ötmez imiş.
		Hatai
Önce sağa, sonra sola baktı. Bir şeyler arar gibiydi. Eliyle kalın camlı gözlüğünü düzeltti.
Yürüdüğümüz daracık toprak yolun sol tarafında dört tane kırmızı gül vardı. Bir karış
boyları ile etraflarına dökülmüş sapsarı yaprakların içinde adeta boğulmuşlardı. Sonbahara rağmen renkleri hâlâ solmamıştı. O, gülleri
görünce adımlarını hızlandırdı ve güllerin yanına varınca iki büklüm oldu, güllere doğru
eğildi. Eğilirken bembeyaz saçları öne doğru
döküldü. Bir eliyle ortadaki gülün dibinden
tuttu. Gül inat edip yerinden kopmuyordu.
Sertçe çekti. Gül toprakla birlikte yerinden
çıktı. Gülün köklerindeki toprağı silkeleyip
temizledi sonra karşıdaki abideye baktı. Kahve
renkli mermer taşın ortasında elleri havada bir
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kadın resmi vardı. Kadın ölü çocuğunu havaya kaldırmış, sanki o masum çocuğun dilsiz
lanetini bütün dünyanın üzerine fırlatmak
ister gibi durmuştu. Kadının resminin altında “Hocalı Anıtı” yazıyordu. Elindeki gülü
anıtın önüne bıraktı. Sanki bütün sevgisini,
saygısını bir tek gülle ifade etmek ister gibi
bir süre gülün ve anıtın önünde durup baktı.
Nereye baktığını göremiyordum. Ama onun
duruşundan ta uzaklardan, Azerbaycan’dan bir
gönül dolusu sözü o gülle birlikte Avrupa’da,
garip bir köşede, günahsız yere şehid edilen
insanların hatırasına dikilmiş bu anıta getirdiğini anlayabiliyordum.
Sonbahar gelince nedense insanı anlatılmaz bir
hüzün sarıyor. Gönül daha hassas, gözler daha
da dolu oluyor. Bu, belki de insanın kendi sonunu düşünmesiyle ilgili bir hadisedir. Ölüm,
ayrılık, sevda duyguları insana hüzün vermez de
ne verir? Hele gurbette bir sonbahar mevsimindeyseniz hüznünüz kat be kat artıyor. Anıtın
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önünden tek başına boynu bükük duran kırmızı gül ve anıtın içimize döktüğü keder, gam
duygularıyla geriye dönüyoruz. Den Haag şehri
derin bir sessizlik içine gömülmüş.
Sabah Almanya’nın Mülheim şehrinden yola
çıkarken de içimizde belli belirsiz bir hüzün vardı. Eski bir su kulesinden restoranta döndürülmüş güzel bir salonda sohbet ede ede kahvaltımızı yapmıştık. Kahvaltıda kimler yoktu ki…
Azerbaycan’dan yazar Anar Bey, Türkiye’den
şair Yavuz Bülent Bakiler, yine şair Bekir Salim, Rasim Köroğlu, Türkmeneli’nden Prof.
Suphi Saatçi, Yine TRT Avaz ve Türkmeneli
televizyon kanallarında sunuculuk yapan ve
gerçekten de Türkçesi ve geniş bilgi birikimiyle herkesin hayranlığını kazanan Zeynep Köşker, Almanya’dan Ozan Yusuf Polatoğlu, Nevşehir Valisi Osman Bey ve hanımı, Kapadokya
Derneği Başkanı Mümin Uluç…
Kahvaltıda Anar Beyle Kerküklü Prof. Suphi Saatçi karşılıklı olarak bayatı söylemişler
ve bizler de dikkatle dinlemiştik. Suphi Bey
mimar olmasına rağmen tam bir hoyrat ustası… Hoyratların hem Azerbaycan varyantını
hem de Kerkük varyantını söylüyordu. Anar
Beyin de bayatı konusunda geniş bilgisi vardı.
Ezberindeki birbirinden güzel bayatılar orda
olan herkesi hayret ettirmişti.
Suphi Bey bir Bakü bayatısı okumuştu.
Beki’m ağlar
Şirvan’ım Şeki’m ağlar
Sen öldün men ağladım
Men ölsem be kim ağlar?
Bu bayatı Bakü’de birlikte yaşayan ve kimsesi
olmayan iki bacının bayatı imiş. Suphi Bey bu
bayatı okuyunca bütün gözler Anar Beye dönmüştü. O da bizlere gözlüklerinin ardından
sakince bakıyordu. Biliyordum ki canı pipo
çekiyor ama ne yazık ki Almanya’da kapalı yerlerde sigara içmek kesinlikle yasaktı. Aniden o
da başladı bayatı okumaya:
Ezizim yazığam men
Yüreği gazığam men

Men ölsem sene gurban
Sen ölme yazığam men
Suphi Saatçi Bey Anar beyi dinler dinlemez o
bayatıya benzeyen bir başka bayatı okudu:
Gaşların yay menimçin
Kirpiğin say menimçin
Men ölsem sene gurban
Sen ölsen vay menimçin
Sabah sabah niye ölümden bahsediyorduk
bilmiyorum. Ama ölüm de, hayat da yan
yanadır ve aralarında incecik bir çizgi vardır
bunu biliyorum. Sonbahar duyguları acaba
onların da mı yüreklerine hüzün serpmişti?
Ölen yakınlarımı düşünüyorum, babamı, dedemi, ninemi… Geçmişim, bir film sahnesi
gibi gözlerimin önünde beni gurbet elinden
alıp yurdumuza, elimize, obamıza götürüyor.
Aklıma annemin sürekli okuduğu bir bayatı
geliyor:
Bu dağlar ulu dağlar
Çeşmeli sulu dağlar
Burda bir gerip ölüp
Göy kişner bulut ağlar
Gönül ister ki hiç kimse ağlamasın! Hiç kimse
gurbette garip ölmesin ve ayrılıklar bu kadar
uzun, bu kadar yakıcı olmasın!
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Dillerimizde bayatı, gözlerimiz dolu dolu restorandan kalkmıştık. Yolumuz uzun, vaktimiz
dardı. Lüks bir VW. minibüsle Hollanda’ya
doğru yola çıktık. En öne Anar Bey oturmuş,
arkadaki konuşmalara karışmadan sessizce etrafı süzüyordu.
Aynı gün akşam Hollanda’nın tarihi ve turistik
şehri Amsterdam’da şiir şöleni vardı. Ama önce
Den Haag’daki Azerbaycan Derneği’ne, oradan da Hocalı anıtını ziyarete gideceğiz. Yıllardan beridir adeta Azerbaycan’ın Hollanda’da
sesi, nefesi, bayrağı olmuş kardeşlerimiz dernekte heyecanla bizleri bekliyorlardı.
Almanya-Hollanda sınırını hiç fark etmeden
geçtik. Sınırı geçtikten sonra Anar Bey’e doğru
seslendim.
-Anar Bey Hollanda’dayız.
Etrafına dikkatlice baktı.
-Ne zaman geçtik Hollanda’ya? diye sordu.
Trafik tabelaları ve yazılardan başka iki ülke
arasında farklı hiçbir şey yoktu.
Bizim başı belalı Müslüman devletlerimiz birbirlerinin sınırlarına vize koymanın yanında
mayınlar da döşemişler ki sınırlar daha da güvenli olsun! Daha 65 yıl önce birbirinin kanına susamış Batılılar ise şimdi topraklarını bile
birbirine katmışlar.
Almanya’nın dağlık ve ormanlık bölgeleri
geride kalmıştı. Şimdi her yer dümdüz ve su
kanallarıyla doluydu. Hollanda deniz seviyesinden aşağıda olduğu için denizden içerilere
yüzlerce kanal açarak denizin öfkesini dindirmeye çalışmışlar. Küçücük ülkeleri bütün
Avrupa’yı doyuruyor. Yol boyu kilometrelerce sera tarlaları… Seralarda birbirinden güzel laleleri, çeşit çeşit çiçekleri, gülleri eken,
sulayan, bakan hep göçmen işçiler… Ülkelerinde gösteremedikleri çalışkanlıkları burada gösteriyor, dizüstü çökerek sekiz-on saat
Hollandalılara sermaye hazırlıyor, Avrupa’yı
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doyuracak olan meyveleri, sebzeleri onlar ekiyor, topluyor ve kırk yaşında da bellerinden
sakatlanıyorlar.
Almanya sınırından Den Haag şehrine kadar yol yaklaşık 200 kilometre. Şehre kadar yol
otoban ve üç gidiş üç geliş vardır. Almanya’nın
aksine arabayla Hollanda’da en yüksek hız limiti 120 kilometredir. Her bir kilometrede
radar vardır ve trafik cezaları inanılmaz derecede yüksektir. Bu nedenle herkes hemen
hemen aynı tempoda gidiyor. Biz minibüste
hem sohbet ediyor hem de hüznümüzü dağıtmaya çalışıyoruz. Arada bir şiirler okuyoruz.
Zaman zaman Anar Bey de bize katılıyor ve
Nazım Hikmet’ten hatıralar anlatıyor ve şiirler
okuyor.
Ben yoldan geçerken biri
Amca dese gel içeri
Girip yerden selamlasam
Hane içindekileri
Anar Bey şiir okumayı bitirince Ozan Yusuf
Polatoğlu Erzurum’un meşhur aşığı merhum
Aşık Reyhani’yi anlatıyor. Onun şiirlerinden
örnekler veriyor. Sonra bizim ısrarımızla sazsız
olarak Aşık Sümmani’den bir türkü okuyor.
Sümmani’yem kendi kendim okladım
Nasip dağılırken yattım yukladım
Yârin fikir defterini yokladım
Yazmış defterine ihtiyar beni
Ozan Arif ’den sonra Avrupa’da en çok tanınan
ve sevilen yanık sesli ve çok eski dostum Ozan
Yusuf Polatoğlu’undan sonra ikisi de atışma
dalında ustalaşmış Rasim Köroğlu atışmaya
başlıyor ve biraz olsun hüznümüzü dağıtıp
bizleri güldürüyorlar. Rasim Bey emekli öğretmen ve usta bir şair. Her yıl düzenlenen Konya Âşıklar Bayramı yarışmalarında birkaç yıl
üst üste mükâfatlar kazanmış. İri yarı olduğu
için Bekir’i, Atsız’ın “Bozkurtlar” romanındaki Yamtar’a benzetiyor ona Yamtar adını takıyorum. Benim de iri yarı oluşumu çok nazik
bir şekilde hatırlatan bir taşlama ile bana cevap
veriyor:
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Sesi has şiiri has gardaşlığı has mı has
Bana Yamtar der hiç aynaya bakmaz
Orhan Aras
Öğleden sonra Den Haag’a vardık. Denizin
kıyısında kurulmuş ve adı Türkçe ‘Set’ olan
bu şehrin bir diğer adı da Lahey. Ve dünyaca
ünlü Lahey Adalet Mahkemesi de bu şehirde. Den Haag görkemli, yüksek binaları olan
bir şehir değil. Evler en fazla üç katlı. Kendine has bir mimarisi yok. Caddeleri sürekli
değişiyor. Aniden yıkılan caddelerin yerini
yeni caddeler alıyor. Burada oldukça fazla
Türkiyeli göçmen var. Sadece Iğdır şehrinden
500’e yakın ev, yani ortalama 2500 Iğdırlı olduğu söyleniyor.
Den Haag’ın kalabalık caddelerden geçip
Azerbaycan Kültür Derneği’nin olduğu ve
çoğunlukla Türklerin yaşadığı caddeye girdik. Anar Bey, büyük Azerbaycan, Türkiye
ve Hollanda bayraklarının asıldığı bir binaya
baktı ve
-Dernek orası mı? Diye sordu.
-Evet, deyince minibüste herkes duygulandı.
İki kardeş ülkede saçma nedenlerden uydurulmuş bayrak krizinden sonra yabancı bir ülkede iki kocaman bayrağımızın yan yana dalgalanmaları hepimizi duygulandırmıştı.
Minibüsler durur durmaz dernekteki arkadaşlar hemen etrafımızı çevirdiler. Hepsi sanki
sözleşmiş gibi beyaz gömlek giymiş ve kırmızı
kravat takmışlardı. Kravatlarındaki ay yıldız
dikkatlerden kaçmıyordu. Sıra ile görüşüp
derneğe girdik. Değerli kardeşim Başkan İlhan
Aşkın, yönetim kurulundan Muharrem ve diğerleri etrafımızda dört dönüyorlardı. Hemen
çaylarımızı getirdiler. Ben ayağa kalkıp kısaca
arkadaşları tanıttım:
“Eğer televizyonlarda, gazetelerde Avrupa’nın
herhangi bir yerinde Azerbaycan’ın haklarını savunan, bayrağını dalgalandıran insanlar
gördüyseniz ve ileride de görürseniz, o işleri
görenler işte bu arkadaşlardır. Bunların çoğu

Azerbaycan’ı hiç görmemişlerdir. Türkiye’de
veya burada, dünyaya gelmişlerdir, ama yürekleri Azerbaycan sevdası ile doludur.” dedim.
Sonra sıra ile Anar Bey, Yavuz Bülent Bakiler ve Nevşehir valisi Osman Bey konuştular.
Anar Bey gördüklerinden çok duygulanmıştı. “Burada, Avrupa’nın merkezinde vatanımızın böyle oğullarının olması beni çok sevindirdi ve duygulandırdı,” dedi.
Vaktimiz azdı. Çaylarımızı içip yola koyulduk.
Avrupa’da ilk defa dikilen Hocalı Anıtı’na gittik. Den Haag’da olan ve derneğe davet edilmiş basın mensupları da bizimle birlikte gelmişlerdi.
Anıtın yanına vardığımızda Anar Bey yakınlarda gül satılan bir dükkanın olup olmadığını
sordu. Ne yazık ki yakınlarda yoktu. O, ülkemizin bir aksakalı sıfatıyla hepimizden öne
geçti ve yolun sol tarafında sıralanmış kırmızı
güllere doğru yürüdü. O güllere doğru eğilirken ben yanı başındaydım ve dilimde bir bayatı vardı:
Gül menem
Bülbül menem gül menem
Vetenden ayrı kaldım
Gurbette men gülmenem
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The names of some of our classmates
During the years 1955-1957 Kirkuk Highschool had three sections in the senior class;
A, B and C with about 90 students that I remember the following class mates:

retired and was suffering from severe arthritis.
I called him, and he was very happy to hear
from me after five decades. He invited me to
visit him and become his guest at his home in
Kirkuk.

Nashat Talat, became a high school teacher
and was one of my best friends; his father was
the town of Meqdadia’s (Shahraban) electric
officer, who was also a distant relative of ours.
During one winter break, he invited me to
their home, and I spent very pleasant few days
with his family. When we attended the University of Bagdad, he entered the College of
Education and our paths diverged. In 2012,
I asked my friend Mejdi Al-Khateeb to visit
him in Kirkuk on one of his regular visits to
the city; he did and told me that Nashat had

Sami Fakhraddin, became an army officer; he
was our neighbor, and his brother Jahid was
killed in the infamous mass massacres of July
14th, 1959. We were good friends with the
entire family; his father was a nurse. We used
to tease him often and make him angry. One
year, when he flunked the final exams at the
high school, he attempted suicide, and his sister came to call on me for help. When I found
that he had drunk some poisonous liquid, I
took him to the main city hospital that was
in our neighborhood and asked the doctors

Shaheen M. NAKEEB

My Memories of School
Years in Kirkuk 3

Sitting from left Shaheen Nakeeb, Hussein Tayfor and Nejat Rafiq
Standing: Habib Talabani, Joseph Isaac, Ali Baban and Farouk Al-Nakeeb
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to pump out the content of his stomach. He
refused the treatment, but we tied him up to
the chair, and they were able to wash his stomach to save him. In 1976, while we were visiting Iraq, I was able to see him and his family
in Baghdad. Unfortunately, during the Iran
and Iraq war of 1980, the first Iranian missile
on Bagdad fell on their home and killed his
mother-in-law.
Omer Hikmet, studied medicine in Germany
and became a surgeon in Kirkuk. He used to
stutter a little bit and used to go to the movies
often and came back to tell us the tale. Most
of the time, whatever movie that he praised
most, used to be the worst! He was also on
our basketball team but tsed to be a rough
player.
Ahmed Bahjet, became a colonel in the Army
Corps of Engineers and specialized in demolitions and the use of dynamite. Because he
had a foreign citizen wife was forced to retire
from the army when Saddam Hussein decreed
that all military officer with foreign wives can’t
serve in the armed forces. He was lucky and
became a successful contractor. During our
visit to Bagdad during the Iran Iraq war of
1980, I was fortunate to see him and a few
of other friends in my brother-in-law’s house.
Najat Rafik, was one of my closest friends
who was also on our football team. His father
worked in the Iraqi Railways and was Kirkuk
Station Master. Najat, entered the Veterinary
College in Bagdad and was sent to England
to obtain a doctorate in veterinary anesthesiology. He taught at his alma matter for several
years, but when the Baath party came to power, he was asked to join the party, which he
refused. He was transferred to a remote town
as a veterinarian. After some time he found a
way to escape to Libya to teach at a veterinary
college; he is now retired and lives in Kirkuk.
Najat Abbas, a tall handsome and well-dressed
gentleman, graduated from Medical school in
Bagdad with his friend Mohammed Rafi, who

48

became a surgeon; I used to see them often
in the college together. In 2007, after a tiresome searche I found Najat in Istanbul and
called him. He invited us to a nice brunch at
Hidiu Kasir in Baykoz. I almost did not recognize him, for he had aged considerably, and
gained some weight, and his handsome face
had suffered a lot from the aging process. His
charming wife, also a physician, asked me if I
remembered her while she was the classmate
of one of our dearest friends in the medical
college Anisa Awchi. I told her that she had
changed; she used to have a long-braided hair
then, and now she has a well-groomed short
hair, but she kept her good looks. We invited
them to a dinner in our apartment in Moda
and showed her a picture that I had taken for
her and other female students in one of our
Turkmen students picnics in 1961. Soon afterwards, I lost track of them, and I could not
find where they went. They had daughters in
Canada and Sweden.
Rushdi Sadi, became an army officer. His father was Usta Saadi, who had a famous café
at Atlas Street, where the July 14th, 1959 mascara started. He had an older brother named
Haqi, who was a high school teacher. His wife
became one of the best friends of my wife Suhaila; she died in 2014 in Kirkuk.
Varush, was an Armenian and was on our basketball team.
Fadhil Mohammed was one of the four Kurdish students in our class.
Ali Al-Daowdi, was a tall guy from the same
town that I grew in, Tuzkhurmato, and we often talked in Kurdish with each other.
Tahsin Rifat, whose father was a teacher and
a close family friend to my uncle Abdul-Kadir, was the only male child in a family of six
girls. He was very intelligent and was granted
a scholarship to Germany to become an engineer; unfortunately, he was in a bad car accident that crippled him.
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Sarwar Mohammed, whose father owned a
hotel in Kirkuk, lived in our neighborhood
and had a brother and beautiful sister.
Ahmed Hassan, was another brilliant blond
student, was granted a scholarship to become
an engineer in England; unfortunately, he
committed suicide before graduation.
Shamoeal Isho, a handsome blond gentleman,
was on our basketball team. I did run into
him in an elevator at King Saud University in
Riyadh 1984; he recognized me by my voice.
He became a water resources geologist, living
in Arizona.
Nehad Mohammed, obtained a scholarship
to the USA for graduate studies, but I never
knew where he ended up.
Nehad Ali Ghalib, became a teacher and was
on our football team. He became the athletics
director of the schools in Kirkuk, and we often
chat with him on Facebook.

scholarship to study city planning at Reseller
University, returned to Iraq and worked there
for several years. However, he came back to
Philadelphia and settled there for some time.
He is now retired in Istanbul, and we do visit
each other often.
Deli Hameed, was a weird student and a little
bit crazy. I found out that he became a physician.
Izzeddin (I do not remember his last name).
During the last weeks of the school year, as
we were getting ready for the final exams, we
agreed to shave our heads, to keep us at home
cramming for the exams. One Saturday, he
came to school with a shaved head and was
wearing a baseball hat. He was very angry
with me because I did not shave my head as
agreed. I never forgive myself for betraying my
promise.
Hafidh Abdul Sattar, originally from Musol,
lived with his sisters who both were teachers
in Tuzkhurmatu.

Hatem Gedik, was on our soccer team too.
Hanna Rizkullah, was on our basketball team
a very funny student and always used to make
us laugh when he teased our teacher and coach
Mr. Ahmed Jalal. One year we were on the
night train traveling to Baquba for a basketball tournament, and we were in the 3rd class
passenger wagons with wooden seats. Hanna
was close to the teacher, and he often farted,
and turned to the teacher accusing him that
he had farted. After that trip, we use to call
him Hanna Zirtee (farting Hanna). Farting
in public is a no-no in Arab countries and is a
shameful deed.
Farouk Rasheed Kuprulu, from Alton Kupri,
a town north of Kirkuk, was a brilliant, selfconfident man and a great gambler, graduated
from Architecture College in Bagdad. During the college years he was always playing
poker and even at exam nights, he was and
still obsessed with gambling. He landed a

Faisal Ridha, graduated from the Veterinary
College in Bagdad, obtain a master’s degree in
Radiology 1966 from Iowa State University.
He was not serious about his academic work
and lived with a Sudanese graduate student,
Ali Ramadhan (Agricultural Engineering
School). Both had a different personality, and
they were always at odds with each other.
Khidher Ghalib, was from Tessin, a suburb
of Kirkuk, who joined the Agriculture College in Bagdad. Fifty years later, I run into his
daughter at a medial conference in Konya,
Turkey. She became a physician and professor
at Kirkuk’s Medical School.
Shahab Ahmed, Hani Al Fekiki, Two Arab
student in our class.
Fikret Kirdar, went to study at the University of Oklahoma in 1957, and returned after
graduation to Bagdad and shuttled between
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Bagdad and Kirkuk to manage a business of
import and export, as well as their farms and
real estate in Kirkuk. After considerable harassment from Saddam’s secret police, he was
able to obtain a position at the United Nations office in Bagdad. Towards the end of the
sixties, he landed a position at the UN in New
York, and managed programs and projects in
Yemen, Saudi Arabia, Pakistan, Papua New
Guinea and other countries in the early eighties. In 2007, while in Istanbul, a dear friend,
Izzeddin Kirkuk, called me and asked me if I
knew Fikret. I told him I did, of course, and
we were all invited to his house for dinner. After a short period, Fikret called me and invited
us to dinner. What a delight to run to a friend
after 50 years! They live not too far from us at
Fenner Yulu, and since then we have become
very close family friends. We see each other
often and with our other friends from Kirkuk.
We socialize regularly and reminisce about the
good old days.

sible to get him any position in any university.
Several years later I found out that he passed
away. He was a good friend. God bless him.
Abdul-Khaliq, became a primary school
teacher in Kirkuk.

Ihsan Shafiq, was from Kifri, a town about
120 Km south of Kirkuk. We were in the
middle school at Tuzkhurmato together. His
father was a clerk in my father’s office, and
his older brother Mowafaq was our English
teacher. At high school, we were together. He
entered the Agriculture College in Bagdad and
graduated in 1964, and later came to Cornell
University in Ithaca to get a master’s degree
in Virology. In 1966, he went to the University of California at Davis for his doctorate in
plant pathology. The same summer we took
a camping trip from Ames Iowa westwards to
visit him. When Ihsan returned to Iraq, he
married and attained a position as a biology
professor at Sulaimaniyah University. Unfortunately, he was not able to pursue his career
in plant pathology that was needed most for
Iraq. In 2001 I received a letter from him
while I was in Saudi Arabia with his CV requesting if I could help find a position for
him in one of the agriculture colleges in Saudi
Arabia. Unfortunately, when I went through
his CV and his published articles, I was so disappointed and told him it would be impos-

Serjhon Baba, he was the brother of the famous Iraqi succor champion Ammo Baba and
the national coach for many years. We were
good friends, and often he used to invite us
to his home for religious holidays to celebrate
with his family the joys and festivities of the
holidays. He was on our succor team and was
a good player too.

Ibrahim al-Urfali, whose father was a senior
manager at the Iraqi Petroleum Company, and
Farouk Baydhoon, were good friends of my
cousin Farouk Al-Nakeeb.
Rafie Nadhim, was the son an army officer
who joined the army.
Abdul Qahar Adel Sittar, was also a son of an
army officer who also joined the army.
Aqaba Bin Nafie, he was also an army officer’s
son and joined the army.
Serjhon and Samael Isho, were Assyrians who
were on our basketball team.

Yusuf Isaac (Ishak), was one of our dear
friends; he was a brilliant Jew who was very
pleasant, polite and a good poet. Often in the
Arabic composition classrs, he would compose
a poem on any assigned subject that the teacher and the students enjoyed.
Samir Fattouhi, was on our basketball team.
55 years later I ran into him at a friend’s
daughter’s wedding in Boston MA; he lives
with his family in San Diego, CA.
Ghazi Al-Khateeb, was the son of a police officer who joined the Military Academy in Bagdad and became an officer and then retired as
a colonel. He lives now with his family in
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Copenhagen, Denmark; we became very intimate friends with his brother Mejdi, who has
lived in Philadelphia, Washington DC, Saudi
Arabia and retired in Istanbul. He now lives
not more than 150 meters from our apartment in Moda.
Ali Al-Askari, so I heard, came to the US on a
scholarship in a graduate school.
Ali Baban, was very funny and a Don Juan,
often riding his bicycle in town chasing girls.
On one of our composition classes, the teacher assigned to us to write an essay on what
we would like to be in the future. His essay
title was “A girls’ high school doorman”. He
joined the Iraqi Air Force Academy and rose
to a high-ranking air force officer.
Jehad and Nehad Fuad, unfortunately, were
assassinated with their sister in the infamous
14th of July 1959 massacre by the communist
Kurds.
Masror Muhammed, joined the Iraqi Airforce
Academy and rose to a high-ranking air force
officer.
Najdet Kocak, was a handsome, distinguished
gentleman and the son of a teacher; he studied engineering and became a professor at the
University of Bagdad. Unfortunately, he was
assassinated by Saddam Hussein in the early
eighties.
Habib Talabani, was a Kurdish student from a
noble family and a good friend of our group.
Farouk Al-Nakeeb, my second cousin, a tall
and slim athletic student, was on our basketball and field and track teams. He attended
the Army Academy in Bagdad and became
an army engineer. He rose to the rank of a
colonel, and during the Iran-Iraq war of 1980,
while on the front lines in Abadan, Iran, a
missile struck and killed his assistant officer
who was standing beside him. The sound
and the shock of the missile made him almost

deaf, so he was relieved from military service,
and opened a factory that made windows in
Baghdad. When the United Nations and the
US sanctions started to take their toll on the
Iraqis, he had to leave Bagdad and settle in
Amman Jordan, where he became depressed,
gained considerable weight and later had colon cancer and died on 2011 in Amman.
Hussein Tayfur, was the son of a famous
wheat merchant and was an intimate friend
of my cousin. He was interested in bicycling
and became an Iraqi champion. One year, I
joined him and my cousin Farouk on a 70 Km
bicycle ride from Kirkuk to Tuzkhurmato. I
was athletically very fit, but I had never tried
before such a distant bicycle ride. I was very
tired as we arrived at our house there, and
stayed the night with mother and my brothers. A few days later, there was a news clip of
our trip in one of Bagdad’s newspapers. In
the winter of 2011, I met up with him in a
friend’s office in Ankara and almost did not
recognize him. He became a professor of agriculture in one of the Turkish universities,
and he talked about his achievements in his
various research projects.
Fredrick Khushaba, was the clown of the class;
he was witty and very funny. I have already
told you the hilarious story of our art class and
teacher Mahmood Al-Ubaidi, and Fredrick’s
sad saga.
Mohammed Abdullah, he lived in Kale and
was a close friend of Nashat Talet.
Salah Abdelrahman, he was in our basketball team and joined the Airforce Academy
and became a pilot and attained the rank of
a brigadier.
I may have forgotten the names of a few of
our class mates from Kirkuk’s Highschool, I
beg their pardon for skipping their names in
this list.
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جديد( .راجع الصورالمرفقة لطفا)
ان التصميم يستعمل الطابوق في اكساء جميع
الجدران الخارجية للجامع وكافة االبنية المرفقة،
وهذا يخالف بشكل صارخ هوية الموصل
المعمارية المعروفة باستعمالها التاريخي لحجر
(الحالن) ورخام (الفرش) .وهذا يدل عدم
معرفة جيدة او دقيقة لدى المصممين وعدم
المامهم بالبيئة الموصلية وال لوم عليهم بذلك،
الن الموقع يبقى غريبا عليهم .اما حجة الربط
المعنوي مع طابوق وزخرفة منارة الحدباء فهي
مرفوضة الن العديد من منائر الموصل تشيد
عادة من الطابوق لضرورات انشائية وتبقى
جميع الجوامع واالبنية العامة والدور مبنية كلها
من الحجر ،بناءا واكساءا .والغريب ان بعض
رسوماتهم احتوت على العديد من اشجار النخيل
التي التتواجد عادة في الموصل ،وكذلك كتابات
باللغة االنجليزية على االبنية داخل حرم الجامع!
يقترح التصميم الجديد ازاحة للرواق القديم
واستبداله برواقين جديدين في الجهة الشمالية من
الجامع القديم ،مع توسعة كبيرة للجامع بضمنها
مصلى جديد للنساء ،ومصلى جديد خاص لكبار
الزوار منفصل تماما عن بقية المصلين (من عامة
الشعب الغالبة) وله مدخل خارجي خاص! وهذا
يتناقض بشكل صارخ مع تعاليم الدين االسالمي،
ويطرح مفهوما استعالئيا مرفوضا كليا وهو غير
موجود في الجوامع العراقية.
يطرح التصميم مفهوما جديدا (لم يتواجد سابقا)
وهو توفيرانارة طبيعية سقفية واسعة من خالل
شبابيك زجاجية سقفية على مساحات كبيرة في
سطح الجامع ،وقد يكون هذا المقترح ممكنا
لجامع جديد ،اال انه يغير كليا الهوية التاريخية
للجامع القديم .اضافة الى المشاكل الكبيرة التي
قد تنجم عن مثل هذا المقترح المعقد انشائيا

-5

بسبب صعوبة تصريف مياه االمطار وازالة
االتربة التي ستتراكم حتما داخل هذه التجويفات
المنتشرة على امتداد السطح الذي يقترب طوله
من  50متر في االصل.
يقترح التصميم توفير خمسة مداخل مفتوحة الى
داخل الموقع مما سيشكل صعوبة في السيطرة
على المجمع من الناحية االمنية واالدارية .ومن
الناحية العملية فان االغلبية الساحقة من الجوامع
العراقية (عدا االضرحة الكبيرة جدا) لها مدخل
رئيسي واحد مع مدخل جانبي اخر كحد اقصى.
كما يقترح التصميم وضع ستة مظالت كبيرة جدا
(قابلة للطوي) وسط الصحن الكبير مما سيسبب
حجبا كامال لرؤية منارة الحدباء لفترة ال تقل عن
 8أشهر مشمسة وحارة في السنة النها ستكون
مستعملة .كما يوفر التصميم مواقف خارجية ل
16سيارة فقط على الشارع الشرقي! علما بان
عدد المصلين المتوقع حضورهم يوم الجمعة
قد يصل الى عدة االف ،وان المسابقة تطرقت
الى ضرورة توفير فقط عشرين موقفا للسيارات
وهذا كان احد االخطاء الجسيمة في المسابقة ،وتم
تنبيه اليونسكو الى هذا الخطا الكبير دون جدوى.
(راجع المخطط المرفق لطفا).

واخيرا ،فان هذا المشروع وعدد من المشاريع الفائزة
االخرى ،لم يلتزم بشرط البناء ضمن الحدود المتاحة
في الجهة الغربية من الموقع ،بل تجاوزها بشكل
صريح (راجع المخطط المرفق) مما شكل خرقا
واضحا لشروط المسابقة التي يفترض بانها تكون
ملزمة تماما لجميع المشاركين وبالتساوي .وخالفا
لذلك تقوم عادة لجنة التحكيم باستبعاد هكذا مشارك
عن المنافسة .وبمعنى اخر ,فان التحكيم لم يكن ملتزما
باهم شروط المسابقة مما يشكل خرقا غريبا البسط
قواعد االلتزام باخالق المهنة والحرفية.

نيسان  -حزيران  • Nisan-Haziran/April-June 2021العدد  • Sayı/Issue 90السنة  • Yıl/Year 23ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

52

KERKÜK VAKFI

وال ازال ال اعلم كيف تم اختيار هؤالء المحكمين وعلى اي
اساس ومن قام بذلك؟ ولماذا تم استبعاد ابرز المعماريين
العراقيين والعرب المشهود لهم في هذا االختصاص؟ هذه
أسئلة مشروعة الن مكتب اليونسكو تعامل بفوقية رهيبة
وغير مسبوقة ولم يؤمن منذ البداية بالشفافية او المشاركة
بالقرار مع العراقيين الذين هم اصحاب المشروع.

كما تحجج بعض المسؤولين العراقيين “الحكماء”
بضرورة الصمت وعدم “اثارة المشاكل” الن هذا قد
يسبب بسحب المبلغ من قبل الحكومة االماراتية! وكأن
العراق اصبح رهينة لالمارات! ومن جانب اليونسكو،
فاالهم هو ان يستمر تدفق الدوالرات ،وركز على
الحمالت االعالمية الفارغة التي حاولت اعطاء االنطباع
بانه يعمل بكل سرعة وجدية ،بينما نحن نعلم ان الحقيقة
كانت خالف ذلك تماما .ولم يعر السيد فونتاني اي اهمية
لالحتجاجات الواسعة بين االوساط المعمارية العراقية
ازاء الطريقة الفوقية التي تم بها اعداد واعالن المسابقة
المعمارية العالمية وبرنامجها  ،باللغة االنجليزية فقط،
وهي مخالفة صارخة لهيبة الدولة العراقية واستخفاف
باللغة العربية .كما جاءت الطامة الكبرى باختيار اعضاء
لجنة التحكيم الدولية وعددهم  11حيث لم يكن من بينهم
اي مختص بالحفاظ على التراث المعماري او ترميم
االبنية التاريخية او العمارة االسالمية ،بل عل العكس
من ذلك ،كان اغلبهم يميل الى اسلوب الحداثة مما ادى
بالضرورة الى ترجيح اختيار مشروع حداثوي الى الفوز
بالجائزة االولى وهذا ماتوقعته ،وهذا ما حصل! الكفة
كانت مرجحة اساسا لصالح الحداثة وليس لصالح اي
تصميم حفاظي .وقد ذكر نصا احد اعضاء هيئة التحكيم
الذي كال المديح لصالح المشروع الفائز بسبب “اعتماده
سمة الحداثة”! وهذا الموقف ليس ضد “الحداثة” بل النها
غير مالئمة لهذا المشروع بالذات.
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وكما ذكرت اعاله ،فان الكفة الراجحة الغلبية اعضاء
لجنة التحكيم كانت لصالح اختيار مشروع حداثوي
فيه تجديد وليس اعادة بناء الجامع التاريخي ،وهذا
فعال ماحصل .ان المشروع الفائز ،الذي صممه
مكتب مصري له خبرة جيدة في التصميم الداخلي
والديكورات بشكل طاغي ،ولم اجد لديه اي خبرة
كمكتب في ترميم اي جامع تاريخي ابدا ،وارجو ان
اكون مخطئا بذلك ،هو مشروع جديد وليس له عالقة
بجامع النوري التاريخي وال بمدينة الموصل اطالقا.
واعتقد ان جميع الذين شاركوا في اعداد هذا التصميم
لم يشاهدوا مدينة الموصل ،وارجو ان اكون مخطئا،
وبالرغم من وجود بعض المقترحات االيجابية في
المشروع ،كما هو الحال مع جميع المشاريع االخرى،
اال ان النقاط السلبية في المشروع الفائز جعلت منه
مقترحا مرفوضا ،وان اعتراضي ليس له عالقة
اطالقا بسبب هويتهم وهم اشقاء مصريون اعزاء
واشيد بمشاركتهم وحماسهم الرائع مع المكاتب
المصرية السبعة المشاركة االخرى تجاه المشروع،
لكن يبقى لي الحق في التعبير عن وجهة نظري تجاه
محاولتهم الجيدة والتي تعيبها السلبيات التالية:
-1

ان التصميم بشكل عام هو جديد وحداثوي،
ويعتمد كتل تكعيبية وتكوينات هندسية حديثة،
ويطرح مفاهيم غريبة وبعيدة تماما عن الجامع
التاريخي .وبذلك فهو يخالف اهم بند في شروط
المسابقة ،اال وهو اعادة بناء الجامع الذي كان
متواجدا قبل التفجير في  .2017وباختصار،
فهو ليس اعادة بناء جامع قديم بل هو بناء جامع
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تحياتي ايها االصدقاء ومحبي تراث العراق في كل
مكان...
لم اتفاجأ ابدا بالنتائج المخيبة والمعيبة التي طلعت
علينا بها لجنة التحكيم الرقمية المختارة للمسابقة
المعمارية “غير الضرورية” العادة احياء جامع
النوري العظيم الذي شيد اصال في 1172م ،واعيد
بناء المصلى فيه بعد هدمه كليا تقريبا من قبل االوقاف
في  1944وكانت هذه كارثة حقا  ،ثم فجرعمدا هو
ومنارة الحدباء يوم االربعاء  12حزيران .2017
ومنذ بداية االمر كانت هناك اراء مختلفة ومتناقضة
حول كيفية اعادة بناء الجامع والمأذنة والموقع العام
ومايحيطه من مجاورات ومبان .هل سيعاد بناء
الماذنة مائلة ام عمودية؟ هل ستشيد على بقايا قاعدتها
ام في مكان مجاور تماما؟ هل سيعاد بناء نفس الجامع
القديم ام جامع جديد وفعاليات جديدة؟ هذا الجدل حول
“مفاهيم” اعادة البناء هو حالة طبيعية وصحية ،بيد
ان الحسم والفصل في مثل هذه المواضيع الحساسة
يجب ان ال يترك للسياسيين اوالموظفين في دوائرغير
متخصصة مثل الوقف السني او في دوائر حكومية
مسلكية اخرى ،بل الى معماريين ومهندسين وخبراء
متخصصين في ترميم االبنية التاريخية أو اعادة بنائها
ان تعرضت الى حريق او هدم او انهيار او غيرها
من االسباب .لدينا حالة احتراق كاتدرائية نوتردام في
باريس عام  2019والتي شيدت قبل  9سنوات فقط
من جامع النوري اي في  .1163ايضا حصل نقاش

احسان فتحي*

أعادة احياء جامع النوري في الموصل
نتائج مخيبة لمسابقة معمارية غير
ضرورية!
وجدل واسع بين االوساط المعمارية وحتى الشعبية
حول كيفية اعادة احيائها  ،وطرحت اراء وافكار
خيالية وحداثوية عديدة ،لكن االمر حسم لصالح اعادة
المبنى تماما كما كان .انتهى الموضوع ،وتولى االمر
ابرز المعماريين الحفاظيين الفرنسيين.
ومنذ ان استلم مكتب (اليونسكو -العراق) مسؤولية
هذا المشروع الجسيم ،بعد ان تبرعت دولة االمارات
مشكورة بمبلغ  50مليون دوالر ،وبسبب عدم
تخصيص الحكومة العراقية انذاك اية اموال العادة
احياءه ،تعامل مع المشروع باستعالء عجيب واستبعد
جميع الكوادر المعمارية العراقية المعروفة والمشهود
لها بالخبرة بشكل متعمد وواضح ،وأتى بكوادراجنبية
حتى لم تسمع بالعراق سابقا .ولم يرد مدير مدير
مكتب اليونسكو ،السيد باولو فونتاني ،بكل تكبر وعدم
احترام،على رسالة رسمية ارسلتها نقابة المهندسين
العراقية اليه ،وهي تمثل اكثر من  200ألف عضو
مهندس ،تطلب فيها عقد اجتماع مع اليونسكو لمناقشة
بعض بنود المسابقة التي شابها العديد من االخطاء
والنواقص .وال اعتقد بان اي مسؤول اجنبي يعمل
في العراق يجرأ اهمال رسالة رسمية من احد اكبر
النقابات المهنية في العراق لوال ادراكه بضعف
الجهات العراقية المسؤولة ،وعدم تخوفه من عواقب
تصرفه غير الالئق وغير المسبوق هذا .في اي دولة
اخرى تهتم بسيادتها لكان قد أزيح من منصبه فورا
دون تردد.

*ا.د ،.معماري
عراقي
ومتخصص في
الحفاظ على
التراث
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ارشد هورموزلو

أنا لست أنت...
طبعا فأنا لست أنت ،وانت لست أنا ،ولذلك فمن
المنطقي أنك ال تتصرف مثلي وال تتوقع أن أتصرف
مثلك .ومن هذا المنطلق نستطيع أن نرى بأن االختالف
هو وجه الحياة والمفتاح األمثل لكي نعيش معا بشكل
إيجابي يتخطى كل السلبيات.
لعلك قد قرأت أو سمعت الكثير من الضوابط التي
تتردد هنا وهناك وعلى ألسنة الكثيرين من المفكرين
وعلماء االجتماع .ونستطيع أن نضيف اليها الكثير
من األفكار والمفاهيم ،ولكن تعالوا ندرس معا أهم هذه
الضوابط:
أنا لست أنت.
ليس من المفروض ان تقتنع بما اقتنع به.
قد ال ترى أنت ما أراه أنا.
األفكار المختلفة أمر طبيعي جدا في الحياة.
ال تستطيع أن تنظر بزاوية  360درجة.
معرفة الناس ال تكون للشجار معهم ،بل للعيش معهم.
بطبيعة الحال نستطيع أن نتبسط أكثر فأكثر في هذه
المفاهيم ،فهناك البعض مما يرى اآلخرين نسخة
مصوّرة منهم شكال وقالبا .مما يعني أن عليهم أن
يفكروا مثله ويتصرفوا مثله.
ولكن من الطبيعي أن أكون أنا ال أرى ما تراه أنت،
فقد نتطلع إلى األشياء من نوافذ مختلفة وبتقبّل مختلف.
أليس كذلك؟
هل نبحث عما نثبت به ذلك؟ خذوا مثال ،نظرتنا إلى العقيدة
والمفاهيم المشتركة ،فنحن ننظر إليها من نفس النافذة
ولذلك نتشارك في هذه األفكار وتغمرنا السعادة بذلك.
فاذا أغلقنا نافذة القضية المشتركة وبدأنا بالنظر إلى
مجمل نقاط الحياة ،فقد ال نتشارك في حب نفس األلوان
وال نطرب لنفس األغنية ونختار ألنفسنا طريقا مختلفا
في العمل والتخصص.
إذن ،لماذا تريدني أن أكون مثلك؟ فأنا ال أريدك أن
تكون مثلي .فاختالف وجهات نظرنا ال يفسد للود
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قضية ،بل يذهب إلى إغناء مفاهيمنا وتوجهاتنا
وأفكارنا ليس إال.
هل نستطيع أن نتبنى قوالب معينة ومشتركة ألهدافنا؟
ال أظن ذلك.
سمعت من أحدهم أن شخصا كان ينتقده لعدم تمسّ كه
بأزياء عصر النبوة والخلفاء ويعيب عليه شكل مالبسه
ويعتبر ذلك شكال من أشكال الدعوة التي ال يتنازل
عنها .قال له من يناقشه ،بأنه يجب أن يعي بأن ما
يريده منه أن يلتزم به من ملبس كان أيضا مما عتاد
عليه أبو جهل والمشركين أيضا ،فلماذا التعميم ولماذا
التخصيص؟ قال لي الصديق أن محاوره لم يقتنع
إطالقا ،قلت له أنه يريدك أن تكون هو ولست أنت!
يقودنا ذلك إلى أن نفهم بأن هناك فرقا بين الشكل
والموضوع ولكن هناك من يخلط دوما بينهما.
فلنسأل هل المظروف هو األهم لكم أم ما يحتويه ذاك
المظروف في داخله؟
وبما أننا ال نستطيع أن نتطلع بزاوية قدرها ثالثمائة
وستون درجة ،فإننا يجب أن نتشارك فيما نراه من أبعاد
مختلفة ،بل يجب ألن نعتبر ذلك من أولويات مهامنا.
فاألمم تغتني فكريا بهذا النمط من التفكير والعمل به.
فمن الطبيعي جدا أننا نحتاج اآلخرين في كل أمر ومن
الصواب أن نتشارك إلغناء أفكارنا ومفاهيمنا وطرق
عملنا وإنجاح ثوابتنا لكيال تصاب بالفشل .ومن هذا
المنطلق أيضا أن نرى أن التعددية قد تفيدنا في أمور
كثيرة إذا تجنّبنا نحت اآلخرين بأشكالنا وصورنا.
لنمارس النقد الذاتي ،لنضع االختالفات الصغرى
وراء ظهورنا .ومن هذا المنطلق أعيد واكرّ ر ما قلته
في أكثر من مناسبة ،وهو أن نش ّد على أيدي كل من
لم يخن القضية.
إلي ،ومن افترى بحقي ،ومن اختلق بشأني
من أساء ّ
أمرا لم يكن في ،والخالصة كل من آذاني فأنا اسامحهم،
فأنا لست هم وهم لست أنا .هذا كل ما في األمر.

نيسان  -حزيران  • Nisan-Haziran/April-June 2021العدد  • Sayı/Issue 90السنة  • Yıl/Year 23ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

KERKÜK VAKFI

قرون عديدة متعاقبة ،فهذا النتاج الثقافي الذي
يخص الثقافة التركمانية في كركوك هو وليد
الهوية التركمانية في كركوك ،فالتراث الشعبي
التركماني في كركوك من اهم المؤشرات التي
يمكن ان تعكس هوية هذه المدينة.
ويخصص المؤلف صفحات لشعراء وادباء
كركوك واول شاعر تركماني في العراق مع
نبذة تحليلية حول الشعر التركماني المعاصر،
ويورد جدوال لشعراء ولدوا وتوفوا في كركوك
ونظموا اشعارا حول كركوك وجدوال لشعراء
نظموا قصائد حول كركوك (ولدوا وتوفوا في
اماكن اخرى) وجدوال اخر لشعراء نظموا
قصائد حول كركوك (ولدوا بكركوك وال
زالوا على قيد الحياة) .كما ضم الكتاب جدوال
لشعراء نظموا قصائد حول كركوك (ممن
ليسوا من مدينة كركوك).
وتضم مدينة كركوك نخبة من االدباء والكتاب
والباحثين التركمان ويذكر ابرز هؤالء،
ثم يتناول الصحافة والنشر في كركوك
منذ صدور اول صحيفة في كركوك وهي
( حوادث االسبوعية) التي كانت تصدر
باللغة التركية في عام  1911ثم يتطرق الى
الصحف التي صدرت بعد ذلك ،ويتطرق الى
تاريخ الطباعة في كركوك ،ويذكر احصائية
للكتب المطبوعة ،حيث تبين ان عدد الكتب
المطبوعة كان ( )345كتابا يعود الى ()153
مؤلفا تركمانيا ويذكر ان اول كتاب مطبوع
كان عام  1830واخر مطبوع كان في عام
 1984وان(  )55%من هذه الكتب تتعلق
بكركوك او ان كتابها تركمان من كركوك،
كما ويورد المؤلف جداول تفصيلية بذلك.
ويخصص المؤلف صفحات الستعراض حياة
الباحث والمؤرخ والمحامي المرحوم عطا
ترزي باشي ونتاجه الفكري والذهني ومؤلفاته
وبحوثه ودراساته ،حيث يعتبره معهد دراسات
كركوك من شخص واحد.

ويتطرق المؤلف الى ادباء وشعراء اذربيجان
ويركز بالذات على( غضنفر باشييف ) تحت
عنوان (رجل من اذربيجان مغرم بكركوك)
والصالت االدبية والثقافية بين الشعبين
التركماني في العراق واالذربيحاني ،ثم
يبحث المؤلف في الهوية الفنية والرياضية
في كركوك من خالل الموسيقى الشعبية
والخويرات وابرز قراء المقام والخويرات
والفن المسرحي في كركوك وجهود االوائل
في هذا الميدان ،ويفيد بان مدينة كركوك
اشتهرت بالرسامين ومعارض الرسم،
ويذكر المؤلف النشاطات الرياضية والرواد
في عالم الرياضة والكشافة والنوادي
الرياضية التي تاسست في مدينة كركوك،
ودور التركمان في كل هذه النشاطات الفنية
والرياضية.
وبعد قراءة هذا الكتاب القيم ،ال بد لنا ان
نعترف بالجهود الصادقة التي بذلها االستاذ
الباحث الدكتور ماهر النقيب في جمع واعداد
محتويات هذا الكتاب ،وعرضها باالسلوب
العلمي الدقيق ،حيث استطاع ان يقدم االدلة
والشواهد الصالة مدينة كركوك وقوميتها
التركمانية ،وكان موفقا في اهدائه الكتاب (
الى من يحب انسان كركوك وترابها وثقافتها
وليس مجرد بترولها) .واننا ندعو كل تركماني
مخلص الى قراءة هذا الكتاب ودراسته
واستخالص العبر والعظات منه.
كما نثني على الجهود المضنية التي بذلها
االستاذ الباحث حبيب الهرمزي في ترجمته
الكتاب من اللغة التركية الى اللغة العربية،
اذ لم نشعر بان الكتاب مترجم ،ولو للحظة
واحدة ،حيث صيغت عباراته باسلوب جميل
واخاذ وبقلم سيال.
والكتاب صادر عن مؤسسة وقف كركوك في
عام  2008وضم ( )341صفحة من القطع
المتوسط ،وطبع طباعة انيقة.
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التركمان يشكلون االكثرية في كركوك ،وتبين
موسوعة جامعة كمبردج ان التركمان يشكلون
اكثرية نفوس كركوك وان مجموع نفوس
التركمان في العراق اليقل عن المليونين،
كما تشير الموسوعة االنسكلوبيديا البريطانية
ان اكثرية نفوس مدينة كركوك مؤلفة من
التركمان ،ومع اجراء التغييرات الديمغرافية،
فقد ذكرت الموسوعة ان المدينة مؤلفة
من التركمان والعرب واالكراد ،فوضعت
الموسوعة التركمان في المرتبة االولى.
وتورد المصادر العربية معلومات عن
مدينة كركوك ،فمدينة كركوك تعتبر مركز
للتركمان وهي مدينة ذات كثافة سكانية
تركمانية ،وان اربيل منطقة تركمانية قديمة
وهي اكثر مدينة ذات كثافة تركمانية بعد
مدينة كركوك ،وان جميع سكان كركوك
حتى اواسط القرن العشرين كانوا من
التركمان ،وان اكثرية نفوس كركوك مؤلفة
من التركمان ،وذكر المفكر ساطع الحصري
ان المستشار البريطاني لوزارة المعارف عام
 1921قال له (اذهب الى كركوك وتول وظيفة
مدير المعارف هناك ،هناك يتكلمون التركية
وانت تعرف اللغة التركية) .وسجلت اللجنة
التي زارت كركوك بصدد مشكلة الموصل
(ان سكان المدينة هم اتراك وان الشخصيات
المهمة التي تقطن فيها يتحدثون مع عوائلهم
باللغة التركية وان خمسة مختارين في اربيل
هم اتراك ومختار واحد يهودي ومختار واحد
نصف تركي ونصف كردي ،وان الجريدة
الوحيدة التي تصدر في كركوك وتحت
االشراف الحكومي تصدر باللغة التركية وان
المراسالت الرسمية تحرر باللغتين العربية
والتركية وان اللجنة ايدت كون التون كوبري
مدينة تركية بحق وحقيق وان طوز خورماتو
ايضا مدينة تركية فيما عدا بعض العوائل
اليهودية وان خمسة وسبعين في المائة من
اهالي قرة تبة اتراك وان تازة خورماتو
وداقوق بصورة عامة تركمانية.
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ويستنتج مما كتبه ادوموندز (الضابط
البريطاني السياسي) ما يأتي ،ان القسم االكبر
من كركوك كمدينة يتالف من التركمان ،وان
جميع النواحي وكثير من القرى الواقعة على
الطريق بين كركوك وبغداد هي نواح وقرى
تركمانية ،وان التون كوبري الواقعة شمالي
كركوك هي ناحية تركمانية.
ويستعرض الكتاب ابرز محتويات العدد
الخاص من مجلة العربي الصادرة في الكويت
(العدد  53في نيسان عام  )1963والتي غطت
ابرز معالم مدينة كركوك واحداث مجزرة
تموز عام .1959
وفي الكتاب مناقشات لما دار في مؤتمرات
عقدت بنية سيئة النكار تركمانية كركوك،
وقد افحم تلك البحوث والدراسات المقدمة في
المؤتمرات ،باالدلة القاطعة والبراهين.
ويتطرق المؤلف الى رؤساء بلدية كركوك
مقدما جدوال تفصيليا بذلك مؤيدا ان اغلبهم
كانوا من التركمان ،فمنذ تاسيس بلدية كركوك
تسلم منصب رئاسة البلدية ( )32رئيسا كان
منهم ( )17من التركمان ،ثم يورد معلومات
عن المدارس في كركوك في العهد العثماني
ومكتبات كركوك وبائعي الكتب فيها والتجارة
والخانات والحمامات التي التنسى وطواحين
الماء ومعامل الدقيق ومعامل الثلج والنجارون
وغرفة تجارة كركوك وجمعية الهالل االحمر
في كركوك.
وعن الجوانب الثقافية لمدينة كركوك ،يتحدث
المؤلف عن التراث الشعبي التركماني،
وفولكلور المراسيم وتراث المالحم ،ويبين
ان التراث الشعبي الذي هو اهم واغنى فرع
من فروع الثقافة الشعبية بكركوك ،ال يمكن
ان يكون نتاج متراكم لمدة قصيرة تبلغ قرنا
او قرنين من الزمن ،فعناصر هذا التراث
هي نتاج لما اورثه االنسان التركماني خالل
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وفيما يتعلق بالمصادر االنكليزية ،فقد ذكرت
(االنسة بيل) سكرتيرة المفوض البريطاني
في العراق في رسالتها الموجهة الى والدها
(تم اجراء االستفتاء وانتخب فيصل ملكا
على العراق،غير ان اهالي كركوك صوتوا
ضد انتخاب فيصل ملكا ،ان كركوك كمدينة
تتالف من التركمان ....فكركوك تريد االدارة
التركية) .وقد وردت الرسالة ضمن كتاب نشر
في لندن عام  1961وترجم الكتاب من قبل
الكاتب العراقي جعفر الخياط .
وجاء في كتاب (اربعة قرون من تاريخ العراق
المعاصر) لمؤلفه ستيفن همسلي لونكريك
المترجم الى اللغة العربية من قبل الكاتب
جعفر الخياط (ان اللغة التي يتم التحدث بها
في كركوك هي اللغة التركية) وذكر (فالديمر
منورسكي) في كتابه عن مشكلة الموصل(ان
التركمان يشكلون في المناطق الواقعة على
الخط الحريري والتي تبدأ من المنطقة المجاورة
للموصل وتشمل مدنا مثل تلعفر واربيل
والتون كوبري وكركوك وتازة خورماتو
وداقوق وطوزخورماتو وكفري وقرة تبة)
واكد كاتب آخر وهو ( )Dr. Hayان غالبية
سكان كركوك واربيل هم من التركمان ،ونجد
ان السكان الذين يقطنون على الخط المبتدئ
من مرقد النبي يونس الواقع على ضفاف نهر
دجلة في الموصل وامتدادا الى اربيل والتون
كوبري وكركوك وكفري وقزلربط ومندلي،
يتكلمون التركية.
ويفيد ( )Wikie Youncالذي عمل
بوظيفة القنصل في الموصل عام 1910
حينما كانت المدينة تحت االدارة العثمانية
في احد تقاريره (توجد في مدينة كركوك
سبعة آالف دار وان عدد نفوس المدينة
التقريبي اليقل عن ( )40000نسمة منهم
( )2500يهوديا و( )630مسيحيا اما الباقي
والبالغ( )36870نسمة فانهم مسلمون من
اصل تركماني).

ويذكر ان قوات االحتالل البريطاني كانت
تخاطب مؤسسات الدولة في االعوام االولى
للعهد الملكي باللغة التركية وحدها ،وعلى
اثر مجزرة عام  1924اصدر الحاكم السياسي
البريطاني عدة بيانات رسمية حررت جميعها
باللغة التركية ،كما ان متصرفية لواء(كركوك)
في عام  1933اصدرت تعميما حول
بروتوكوالت اللقاءات مع الحاكم السياسي
الربيطاني في االعياد وسائر المناسبات ،وكان
باللغة التركية ،ثم صدر قانون اللغات المحلية
برقم (  )174لسنة  1931حيث اقر التدريس
باللغة التركية في مدارس كركوك وكفري
واستخدامها في المحاكمات امام محاكم الموصل
واربيل وكركوك ،واقر البرلمان العراقي
باكثرية سكان قضائي كفري وكركوك من
التركمان واستعمال اللغة التركية كلغة رسمية
بجانب اللغة العربية في المناطق التركمانية.
وورد في تقرير للسفير البريطاني المؤرخ في
 21مايس/آيار  1953ان التركمان يؤلفون
اكثرية سكان مدينة كركوك ،وفي عام 1957
جرت عملية تسجيل عام للنفوس واع ّد كتيب
واستمارات تعداد للنفوس طبعت باللغة
التركية.
كما ورد في تقرير السفارة البريطانية في
بغداد الموجه الى وزارة الخارجية البريطانية
بتاريخ /18تموز 1958/ان الغالبية العظمى
من اهالي كركوك يتكلمون اللغة التركية.
وتسجل السفارة في برقية لها مؤرخة في /12
آب 1958 /كون غالبية اهالي كركوك مؤلفين
من التركمان.
واذا راجعنا الموسوعات والمصادر المختلفة
حول كركوك ،لتبين لنا انها تذكر ان عدد نفوس
كركوك عام  1987هو ( )418624وتحدد
موسوعة كولومبيا التركيب القومي للمدينة
بانها تتالف بالتسلسل من التركمان والكرد
والعرب ،وتوضح موسوعة ميكروسوفت ان
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ثم وقعت مجزرة (كاوور باغي) في 12
تموز عام  1946حيث طوقت افراد الشرطة
محلة (كاوور باغي) باكملها وبدأت باعتقال
المتواجدين من عمال شركة النفط المطالبين
بحقوقهم ،وصوب افراد الشرطة اسلحتهم
النارية تجاه العمال ،وادى اطالق النار الى وفاة
حوالي عشرين شخصا وجرح المئات منهم،
وجرت في اليوم التالي مراسيم تشييع جنازات
المقتولين حيث شارك اآلف المواطنين ،وتم
دفن الشهداء في المقابر التركمانية.
والمجزرة الثالثة التي ارتكبت بحق التركمان
وهي مجزرة ( 14و 15و 16تموز عام
 )1959وتحدث المؤلف بتفصيل عن االحداث
التي سبقت المجزرة والجرائم التي ارتكبت
بحق التركمان واصداء المجزرة في االذاعات
والصحف العالمية والمجزرة في االرشيف
البريطاني الرسمي والمؤتمر الصحفي لعبد
الكريم قاسم الذي استنكر احداث المجزرة،
وتقديم المواطنين التركمان لمذكرة مفصلة الى
عبد الكريم قاسم بتاريخ  / 15اب من عام 1959
ثم يصف مأساة الزعيم الركن ناظم الطبقجلي.
ويتطرق الكتاب الى بيان لوجهة نظر الكتاب
االكراد من المجزرة ،ويناقش وجهات النظر
هذه بعلمية وموضوعية مفندا الحجج الواردة
فيها .ويالحظ المؤلف ان الذين استشهدوا في
احداث المجزرة هم بدون شك من التركمان
وحدهم ،وان المقتولين من وجهاء وشخصيات
التركمان ،وان من علقت اجسادهم على
االشجار واالعمدة في االزقة والشوارع
كانوا من التركمان ايضا ،وان المخازن
والدكاكين والبيوت التي نهبت او احرقت
كانت تعود ايضا الى التركمان ،فالمجزرة
استهدفت بصورة مباشرة تركمان كركوك
بالذات .واذا امعنا النظر في اسماء التركمان
الذين استشهدوا في تلك االيام المظلمة ،نجد
اما انهم من الذين خدموا القضية التركمانية
او هم من افراد العوائل التركمانية المعروفة
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في كركوك او هم مناضلون شعبيون خدموا
القضية التركمانية ،فجميع هؤالء الشهداء لم
يقتلوا اثناء احداث الشغب التي حصلت مساء
يوم االحد  14تموز عام  1959بل ان معظمهم
كانوا قد اختيروا مسبقا كأهداف يقتضي
ازالتها وتعرضوا بالفعل للقتل يومي  15و16
تموز عام  ،1959وقتل قسم منهم بعد اخذهم
من دورهم بحجة استدعائهم من قيادة الفرقة
الثانية للجيش ،وقتل البعض اآلخر بسحلهم
في الشوارع بعد اخذهم عنوة من دورهم ،كما
قتل آخرون في داخل مساكنهم وامام اعين
اطفالهم وافراد عوائلهم ،اما الدور والمخازن
والدكاكين التي احرقت او نهبت فكانت تعود
الى عوائل تركمانية معروفة.
ويستعرض المؤلف استنادا الى خرائط معتمدة
موقع كركوك في الخرائط السياسية واالثنية،
وبعد ان يستعرض المعلومات القيمة ينتهي
الى نتيجة مفادها انه بالرغم من تغيير الطابع
الديمغرافي واالثني لكركوك اال انها بقيت
مدينة تركمانية حتى عام 2003م.
وعند الرجوع الى المصادر التأريخية لمعرفة
هوية كركوك ،فال شك ان اقدم واصح الوثائق
المنشورة حول كركوك هي (دفاتر التحرير/
سجالت التوثيق) المنظمة في العهد العثماني،
والسالنامات ( سجل الوقائع السنوية) المحررة
في العهد ذاته والتي نشر عدد منها في
السنوات االخيرة ،تبين ان العثمانيين لم يهتموا
بالتركيب االثني (القومي) للمجاميع والشعوب
التي كانت تقطن في االراضي العائدة لهم،
ولم يضعوا بيان اية مناطق تركية اوغير
تركية ،واالهم من ذلك ان العثمانيين لم تكن
لديهم اية نية قط لتتريك االراضي التي كانوا
يحكمونها ،بل وحتى انهم رجحوا وفي فترات
متعددة عناصر غير تركية تقطن في مناطق
معينة على العناصر التركية ،وتفيد هذه الدفاتر
ان القسم االعظم من سكان مدينة كركوك هم
اتراك.
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من المسلم به ان تحديد هوية اية مدينة وبدون
اي نقاش،اليكون بتحديد تركيبها االثني ،بل
بتحديد الثقافة السائدة في تلك المدينة والمتراكمة
عبر احقاب التاريخ ،فالبيئة الديمغرافية تتغير
او يمكن تغييرها خالل فترة قصيرة نسبيا،اما
التراث الثقافي فال يمكن تغييره او ازالته
بالكامل خالل تلك الفترة.
ومن هذا المنطلق يبدأ االستاذ الدكتور ماهر
النقيب في كتابه القيم (كركوك وهويتها القومية
والثقافية) الصادر عن مؤسسة وقف كركوك
في استانبول عام  2008في ترجمته الى اللغة
العربية من االستاذ الباحث حبيب الهرمزي،
وبعد ان يلقي نظرة على الهوية التاريخية
لمدينة كركوك واالدوار التاريخية التي مرت
بالمدينة منذ فجر التاريخ الى اليوم ،والوجود
التركماني في المدينة وقراءة دفتر التحرير(
سجل التوثيق) المفصل للواء كركوك واالسماء
التركية الواردة في هذا الدفتر ،ثم يلقي نظرة
على كركوك تحت االحتالل االنكليزي
وحركات التمرد ضد االحتالل والنقاط المثبتة
من االستخبارات البريطانية والمعلومات
السرية عن وجهاء المدينة ومثقفيها واشرافها.
ومما يجلب النظر ان جميع االشخاص الذين
تناولتهم التقاريرهم من التركمان وليس بينهم
اي شخص من قومية اخرى ،ويعود تاريخ احد
هذه التقارير الى  /14شباط.1925/
واتبع االنكليز منذ عام  1918وحتى عام
 1930سياسة تحجيم واضطهاد شديدين تجاه
اهالي كركوك التركمان وبذلو جهدا واسعا
من اجل اظهار كركوك وكانها ليست مدينة
تركمانية صرفة ،وتعد السلطة االنكليزية اول

اوميد يشار

كركوك وهويتها القومية والثقافية
سلطة عملت على التالعب بالتركيب االثني
لمدينة كركوك والذي كان سببا لجلب اناس
من قوميات اخرى الى كركوك واسكانهم فيها.
ويستعرض المؤلف قضية لغة التعليم في
كركوك وصدور قانون اللغات المحلية ثم منع
التعليم باللغة التركية ،ويورد جدوال بالعوائل
التركمانية التي تقطن كركوك والمناطق
التركمانية االخرى.
و يتحدث المؤلف عن تطور مدينة كركوك
واالحياء في المدينة منذ النسيج االقدم ومن
القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر
واالعوام ( 1900ـ  )1950ثم األعوام
( 1950ـ  )1978مبينا تطور المدينة من حيث
التركيب االثني واالبنية التاريخية في كركوك
والبيوتا ت القديمة الواقعة في محالت القلعة
واسطوات البناء في كركوك.
وعن المجازر التي ارتكبت بحق التركمان
يتحدث المؤلف بتفصيل عن مجزرة ( /14
مايس  )1924 /اي بعد ست سنو ات من
انفصال كركوك والموصل عن تركيا،والتي
ارتكبها الجنود التياريون وهم اآلثوريون ،
بحق التركمان اآلمنين ،فتم فتح النار عليهم
ونهب عدد كبير من محالت ودكاكين االهالي،
ومقتل العديد من المواطنين .ويالحظ ان القسم
االكبر من المتضررين ومن المقتولين في
الحادث كانوا من التركمان وهو امر جدير
بالتفكير والتدبر ،وتظهر تفاصيل الحادث
والتقارير المرفوعة حول حقيقة كون السوق
الكبير كان مؤلفا من التركمان وحدهم في ذلك
التاريخ ،كما يظهر استهداف التركمان بالذات
والول مرة في هذا الحادث.
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اعالم من االدب التركي  /بغداد – 1965
دراسة علمية تحليلية عن عدد من االعالم
مثل توفيق فكرت وحسين جاهد يالجين.
كلمات في الرصافي  /بغداد  /1965دراسة
عن الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي.
من االدب العربي الحديث /بغداد – 1966
مقاالت تحليلية عن االدب العربي.
في االدب والحياة /بغداد  – 1971خطرات
ومقاالت وشذرات تمس الحياة والنضال
والجهاد.
نظرات في الكتب /بغداد  – 1971نقد
وتحليل لعدد من الكتب العراقية الصادرة.
شخصيات من االدب المعاصر /حلب
 – 1971منها جورج صيدح – حسين
فوزي – وديع فلسطين  -هالل ناجي ناجي
جواد – إبراهيم محمد نجا.
مصطفى جواد :فيلسوف اللغة العربية
وخططي بغداد الفرد -النجف االشرف
 – 1971دراسة علمية عن مصطفى جواد
وما بادل معه من الرسائل واجرى من
الحوارات.
نداء الشوق /مجموعة قصصية بغداد
 1973تتضمن قصصا اجتماعية وإنسانية
ووطنية وغيرها.
شيء عن خمريات حافظ جميل وزهدياته،
بغداد  /1975دراسة عن الشاعر العراقي
الموصوف بالوجداني.
مباحث في االدب العربي الحديث /بغداد
 / 1975يحوي دراسات ومقاالت عن محمد
بهجت االثري وجعفر الخليلي ومصطفى
علي وزكي المحاسني وروفائيل بطي.
فيليب لطف الله شاعرا وانسانا /البرازيل
 – 1977دراسة أدبية قائمة على التحليل
والتعليل والتوثيق.
كما عرفتهم /من ادب الذكريات
واالنطباعات – بغداد  – 1979ذكريات
وانطباعات عن شخصيات ثقافية معروفة
منهم سيف الدين الخطيب وسامي الكيالي
ومحمد مهدي البصير ونيقوال يوسف
وشفيق معلوف.

-

-

-

-

-

-

وجوه تركمانية في رحاب الثقافة والصحافة/
بغداد  – 2008دراسة علمية عن عدد كبير
من ادباء التركمان مثل فهمي عرب وسنان
سعيد ومحمد عمر قازانجي ونجاة كوثر
وموسى زكي مصطفى وغيرهم .
من ادب المراة التركمانية المعاصرة /
بغداد  – 2011يحوي ما نشرته واذاعته
اديبات وشاعرات تركمانيات منهن رمزية
حبيب مياس ومنور مولال حسون وليلى
مردان ومديحة احمد جميل وصبحية خليل
زكي والهام شاكر بيرقدار.
عطا ترزي باشي – لمحات عن سيرته
ومحطات في مسيرته /كركوك 2011
كركوك في مرايا هؤالء الشعراء واالدباء
 /كركوك  – 2016يتضمن ما قيل في
كركوك من شعر ونثر لعدد من الشاعرات
والشعراء منهم فخري جالل ويوسف سعيد
ومحمد مهدي بيات وعبد السالم حلمي
ومحمد خضر وزليخة توتونجي والهام
شاكر بيرقدار ونصرت مردان وعدنان أبو
اندلس وغيرهم.
شخوص ونصوص /كركوك – 2016
دراسات أدبية عن نرمين بابا ورفعت سعيد
ومحمد مهدي ومخليكة البياتي وفاروق
مصطفى وهاشم قاسم وغيرهم.
ومن الورقات الخضر /كركوك – 2016
دراسات عن نور الدين الواعظ وبصيرة
تسينلي ومحمد مردان وفيحاء زين العابدين
ومقاالت أخرى.
حياتي انوارا وظالال  /ترجمة ذاتية لحياته
ونشاته الفكرية واألدبية وما القاه عبر هذه
المسيرة من متاعب ومصاعب وما اطمان
اليه من مسرات وطيبات من اقبال وادبار.

توفي األديب والصحفي والكاتب التركماني
الكبير في  19نيسان  2012في كركوك،
منهيا بذلك رحمه الله ردحا من الزمن عمل
فيه لخدمة بلده وبني جلدته ،وترك أثرا طيبا ال
يمكن نسيانه على مر الزمن.
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وصفي سكرتيرا للتحرير في المجلة ،واستمر
في عضوية هيئة التحرير في عام 1966
باالشتراك مع شاكر صابر الضابط وعدنان
بياتلي مع تغييرات في أعضاء هيئة التحرير
في االعداد الالحقة من المجلة .فقد استمرت
عضويته في هيئة تحرير االخاء حتى العدد
 6و 7الصادر بتاريخ تشرين الثاني /نوفمبر
لعام  1967الذي اقتصرت فيه هيئة التحرير
على الدكتور رضا دميرجي وحبيب الهرمزي
باإلضافة الى رئيس التحرير عبد القادر سليمان
وسكرتير التحرير احسان صديق وصفي،
وتضاءل بعد ذلك عدد الكتاب العرب الذين كانوا
ينشرون مقاالتهم وابحاثهم في االخاء ،مما يدل
على مدى أهمية العالقة التي كان وحيد الدين
قد عقدها مع أولئك الكتاب العرب .ولم يساهم
وحيد الدين بعد ذلك في تحرير هذه المجلة حتى
عددها األخير المرقم  7و  8الصادر في كانون
ألول /ديسمبر من عام  1976الذي استولى
بعده نفر من أعوان حزب البعث البائد على
نادي االخاء التركماني وعلى مجلة االخاء الذي
صدر في عهدهم العدد  12 – 9بتاريخ نيسان
 ،1977كما لم نجد له أي مقال منشور في اعداد
المجلة الصادرة بعد “االنقالب البعثي” على
نادي االخاء التركماني ومجلة االخاء.
وخالل فترة مشاركته في تحرير مجلة األخاء،
بدأ بنشر سلسلة من المقاالت حول فطاحل
االدب العربي من أمثال حافظ جميل وعباس
محمود العقاد ومعروف الرصافي وإبراهيم
محمد نجا .كما انه بانضمام وحيد الدين بهاء
الدين الى هيئة التحرير بدأ كتاب عرب بنشر
مقاالتهم في االخاء بفضل العالقة األدبية
والثقافية التي كان يعقدها معهم ،فظهرت
في االخاء كتابات وبحوث للعديد من االدباء
العرب ومنهم الدكتور عناد غزوان وعبد
المجيد النعيمي وسعيد فائق والدكتور ناصر
الحاني والدكتور حسين مجيب المصري
وإبراهيم محمد نجا والدكتور إسماعيل ادهم
والدكتور عبد القادر يوسف والدكتور عبد
اللطيف حمزة وغيرهم.

وكانت لوحيد الدين بهاء الدين عالقة متميزة
ووطيدة بالكاتب والباحث التركماني الكبير
“مصطفى جواد” الذي خدم اللغة العربية
واالدب العربي ما لم يستطع غيره ان يفعله.
وذكر صديقه وزميله االستاذ وحيد الدين بهاء
الدين في احدى مقاالته ان مصطفى جواد كان
قد وجّ ه اليه رسالة بخط يده وتحمل توقيعه
حول أصله التركماني ،ذكر فيها بالحرف
الواحد“ :انا أصلي من قره تبه واجدادي
تركمان متشيّعون غالة في التشيّع وانتقل جدي
الى بغداد فصار شيعيا اماميا وكذلك والدي،
وانا نشأت على ذلك ثم طلّقت المذاهب كلها
من دون استثناء الى غير رجعة”.
ترك “وحيد الدين بهاء الدين” خالل حياته
األدبية والصحفية ارثا غنيا من اإلصدارات،
فقد نشر انتاجاته المتمثلة في المقاالت في
الصحف العراقية وفي بعض الصحف
الصادرة في الوطن العربي وتكونت له
عالقات فكرية وروحية مع عديد من االدباء
والشعراء والصحفيين من لبنان وسوريا
والمغرب والكويت والبحرين والبرازيل
وامريكا وتركيا ومصر.
واضافة الى هذا النشاط المتميز ،فقد اصدر
اكثر من عشرين كتابا منذ عام  1960في
مضمونات عديدة وفي الوان كالقصة وادب
الذكريات والشعر الحر والتحقيقات الصحفية
والدراسات التحليلية وغيرها .واشتهرت سمعته
األدبية ،بحيث كتبت حول شخصيته األدبية
والذاتية اكثر من خمسين دراسة ومقالة وتعليق.
اما الكتب التي نشرها “وحيد الدين” ،فهي:
 خواطر هائمة – مطبعة الشمال  /كركوك 1960ويتضمن شعرا ونثرا.
 من ادب التركمان بغداد  / 1962دراسةموضوعية عن بعض الشعراء التركمان
منهم هجري دده ومحمد صادق وتوفيق
اورخان وغيرهم.
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رحيل األديب التركماني
وحيد الدين بهاء الدين
اختطف الموت منا قبل فترة قصيرة علما آخر
من اعالم األدب والصحافة والثقافة التركمانية،
علما متميزا ،وفريدا في السبيل الذي خطه لنفسه
وسار فيه .فقد فجع الوسط الثقافي التركماني
بوفاة االديب والباحث االلمعي األستاذ وحيد
الدين بهاء الدين الذي ترك فراغا كبيرا يصعب
تالفيه في مضماره الذي انتهجه.
ولد “وحيد الدين بهاء الدين” في عام 1929
بمحلة الميدان الواقعة في قلعة مدينة كركوك،
وعرفت اسرته بالتدين والتصوف ،وكان جده
األكبر المال محمود معروفا بالورع والتقوى،
اما جده فقد تولى وظائف كتابية ثم إدارية في
دوائر الطابو والمالية في بغداد والموصل وفي
كركوك وكفري.
بعد انهائه الدراسة اإلعدادية ،عمل “وحيد
الدين بهاء الدين” فترة في التدريس بالمدارس
االبتدائية في كركوك وغيرها .على انه اكمل
دراسته الجامعية في المدرسة المستنصرية
التي تخرّ ج فيها عام  ،1969وعمل بعده في
وزارة التربية كباحث علمي في قسم المناهج
والكتب ،وثم مديرا للدراسة التركمانية ومديرا
للمكتبات المدرسية في العراق كله واستقر
فيه كخبير لغوي ،وأحال نفسه على التقاعد
في الثمانينيات من القرن الماضي ،بعد خدمة
استمرت ثالثة وثالثين عاما.
بدأ وحيد الدين حياته الصحفية مع صدور
جريدة “البشير” في كركوك عام  .1958فقد
خصصت له هيئة تحرير الجريدة الصفحة
السادسة عشرة واألخيرة من الجريدة ليحرر
فيها مختلف المواضيع األدبية والفكرية

63

والتاريخية ،وكان العنوان الثابت لتلك الصفحة
(األدب  ..الفن  ..الحياة) .ومن المعروف ان
شقيقه “علي قلعه لي” كان فنانا بارعا ومغنيا
اشتهر في عالم الغناء التركماني ،ولعل “وحيد
الدين” قد اختار هذه العبارة عنوانا للصفحة
التي بدأ بتحريرها في جريدة البشير ،تعبيرا
عن نفسه الذي اختار “األدب” هواية ومهنة له،
وتعبيرا عن شقيقه “علي قلعه لي” الذي اختار
“الفن” هواية ومهنة له ،فأضحى “األدب” و
“الفن” عنوانا للشقيقين في “الحياة”!
عرّ ف وحيد الدين صفحة “األدب والفن والحياة”
التي بدأ بتحريرها بعبارات قصيرة تحت عنوان
(هذه الصفحة  ،)..بانها ستكون منبرا لألقالم
الفتية  ،واآلراء الحرة والشذرات الطريفة التي
تتناول مشكالت الفن واألدب  ،)...غير انه ّ
وقع
على نهاية هذه الصفحة بالحرفين االولين من
اسمه واسم والده (و.ب) .اما في االعداد التي
تلت ذلك ،فقد بدأ باستعمال اسمه الصريح (وحيد
الدين بهاء الدين) فيها .واستمر في كتابة تعليقات
موجزة في بدايات تلك الصفحات بعناوين مختلفة
مثل“ :مواهب نسائية مطمورة” و “النزاهة
في الفكر واالدب والفن” و “شظايا الثورة” و
“االدب العراقي والثورة” وغيرها.
انظم وحيد الدين الى هيئة تحرير مجلة “األخاء”
التركمانية الصادرة عن نادي االخاء التركماني
في بغداد اعتبارا من العدد التاسع للسنة الرابعة
الصادر بتاريخ كانون الثاني /يناير ،1965
وكانت هيئة التحرير في ذلك العهد مؤلفة من
عبد القادر سليمان رئيسا للتحرير وعضوية
وحيد الدين بهاء الدين والدكتور رضا دميرجي
ولطيف كوثر ،في حين كان احسان صديق
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