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Editör’den

Türkmeneli Vatanımız…
Lisede olduğum yıllarda rahmetli Remzi Oğuz
Arık’ın “Coğrafyadan Vatana” adlı eserini okumuştum. Bu eserin hem başlığı, hem de içeriği beni etkileyen kitaplardan biriydi. Kitaptaki yazılar, coğrafya dediğimiz toprak parçasına anlam kazandıran
unsurların neler olduğunu dile getiriyordu.
Bu unsurlara göre vatan kavramı üzerinde
sürekli düşünen biri olarak, ömür boyu bakışımı
zenginleştirmeğe çalıştım. Hatta günümüze kadar
bu hususta, haddim olmayarak öğrencilere yönelik
seminer programları yaptım ve yapmağa devam
ediyorum.
O zaman anladım ki her toplum yaşadığı coğrafyada vatan bilincine vardığı zaman, o coğrafya
o toplum için büyük anlam kazanır. Böylece yaşanan o toprak parçası, kuru bir coğrafya olmaktan
çıkar ve vatan denen aziz bir varlık olur.
Bunları neden anlatmak ihtiyacını duydum dersiniz? Sebebini açıklayayım: Bizim topluma, yani
Irak Türkmenlerine yüce Allah, adına Türkmeneli
dediğimiz topraklarda yaşamayı nasip etmiştir. Bu
bizim kısmetimiz, kaderimiz, alın yazımız… Bu
topraklar üzerinde bin yıldan beri varlık gösteriyoruz. Acı, tatlı, sevinçli, felaketli, üzüntülü, ferahlı yıllarımız olmuştur. Ölmüşüz, öldürülmüşüz,
öldürmüşüz; vatanımızı, topraklarımızı, ırzımızı,
namusumuzu korumuşuz. Şerefimize leke sürülmesine izin vermemişiz. Ezilmişiz, belki horlanmışız, yokluk ve yoksulluk çekmişiz ama başımız
dik, alnımız açık yaşamışız. Varlığımızla, dilimizle
ve onurumuzla bugünlere gelmişiz.
Bizim vatan sevgimiz, bizim millet aşkımız, bizim yurt sevdamız dağlarcadır belki. Ancak çoğu
zaman yaşadığımız coğrafyanın anlamını ifade
edemiyoruz. Kendi coğrafyamız olan vatanımız
Türkmeneli üzerine hayal kuramıyoruz. Hayal kuramadığımız için, geleceğimizi inşa etmek yolunda
proje de üretemiyoruz. Ufkumuz kapanık, gözümüz
bulanık, çevremiz fesat dolu ve herkesin eli kirli çamaşırlar içinde… Dostluklar ve dava arkadaşlıkları
rafa kaldırılmış, kimse birbirini sevmiyor.
Biz milliyetçiyiz, ama başka milletlere de nefret duymayız. Hiçbir bir millet ve toplumu da aşa2
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ğı görmeyiz. Vatanımızı, yaşadığımız toprakları
severiz, her şeyden de çok milletimizi evet Türkmenleri severiz… Bir Türkmen’in parmağının incinmesi, bizim kalbimizi kanatır. Bunu diyebilmek
güzel de, bu duyguları yaşamak esastır.
Bir zamanlar vatan, millet, Sakarya diye bu
ulvî duygulara alay edenleri; bizim karnımız böyle şeylere toktur diyenleri de biliriz. Menfaatleri
uğruna vatan-millet toplantılarının ön sıralarında
oturmak için, işi pişkinliğe vuranları da çok görmüşüz ve iyi tanırız. İşin en güzel tarafı bunları
bizim Türkmen toplumu da çok iyi bilir ve tanır.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.
Bin yılı aşkın bir zamandan beri Türkmen toplumu, yaşadığımız bu topraklarda var olan, yaşayan, ayakta duran insanlar bizim kardeşimizdir.
Bin yıl boyunca bu topraklarda olup biten her şey,
bin yıl boyunca bu topraklar üzerindeki maceramız, iyi tarafı ve kötü tarafıyla bizim tarihimizdir.
Bu tarih şeref ve şan ile doludur. Bu tarihî macera
bir bütündür ve geçmişimizdir. Tarihimizde bize
ihanet edenleri, bizi arkadan vuranları biliriz ve
iyi tanırız. Allah’a şükürler olsun ki, bugüne kadar
kimseyi arkadan vurmamışız. Tarih sayfalarında
Türkmenlerin ihanetini zikreden bir tek kelime yer
almamıştır. Çok şükür tarihimizde utanılacak bir
lekeli sayfamız yoktur.
Bizim vatan ve millet anlayışımızın ne olduğunu merak edenler için de açıklamak isteriz. Vatanımız Türkmeneli, Telafer’den ta Mendeli’ya
kadar uzanır. Efkenni, Şeyh İbrahim, Reşidiye, Selamiye, Karakoyunlu, Karayatağ, Şennif, Gökçeli,
Nebi Yunus bizim için vatandır… Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tazehurmatu, Kümbetler, Yayçı,
Tirkâlan, Leylan, Tercil, Beşir, Çardağlı bizim vatanımız. Tavuk, İmam Zeynelabidin, Tuzhurmatu,
Kifri, Amirli, Bastamlı, Yengice, Karanaz, Çardağlı, Muratlı (Süleymanbeg) ve bütün Bayat köyleri
mukaddes vatanımızdır. Hanekîn, Karatepe, Kazaniye, Mendeli ve Aziziye vatanımızın hayırlı ve
bereketli vatan topraklarıdır.
Bu coğrafyada yer alan dağlarımız, akarsularımız, yeşil ovalarımız bizim vatanımızdır.
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Editör’den

Türkmeneli’yi anavatan Türkiye’ye bağlayan Karaçuğ dağları, mor dumanlı Himrin dağları bizimdir. Dicle nehri, Zap suyu, Telafer’de Subaşı, Hasa
Çayı, Aksu gözyaşlarımız kadar azizdir.
Telafer Kalesi, Erbil Kalesi, Kerkük Kalesi bizim vatanımızdır. Musul’un Ulu Camisi, Erbil’in
Çöl Minaresi, Kerkük’ün Danyal Peygamberi,
Tavuk’un Minaresi göğe doğru yükselen vatanımızın nişaneleridir. Sultan Saki, Yel İmamı, İmam
Kasım, İmam Ahmet, Ocağ Tepesi, Hernüklü
İmam vatanımızın ziyaretgâhlarıdır. Kerkük Kışlası, Topkapı, Yedikızlar, Kayseri, Nakışlı Minare,
Helvacılar, Korya Bazarı, Cırıt Meydanı, Molla
Kavun Camii vatanımızın adresleridir.
Destanlarımız, efsanelerimiz, hikâye ve atasözlerimiz vatanımızın sınırlarıdır. Vatanımız
Kaçakaç destanı, Arzu-Kamber hikâyesi, TitleBitle masalıdır. Biz vatanımızda türkülerimizle,
hoyratlarımızla yaşarız. Yüreğimiz, dileklerimiz,
düşünce dünyamız, gülmemiz, ağlamamız, kısaca kimliğimiz türkülerimizde saklıdır. Telafer’in
Yırları, Erbil’in Kerem’i, Kerkük’ün Divanı,
Tuzhurmatu’nun Kızıl’ı Matarı’sı bizim sınır taşlarımızdır. Baba bugün, bile yoldaş, kurban gene
vatanımızın dilidir.
Vatanımız Rıza Abbo’dur, Şahaba’dır, Hacı
Cemil Kapkapçı’dır, Erbilli Haydar’dır, Molla
Taha’dır, Osman Teplebaş’tır, Mustafa Kalayı,
Reşit Küle Rıza, İzzettin Nimet, Mustafa İlik, Abdülvahit Küzecioğlu, Abdurrahman Kızılay’dır.
Şükür Hayara’dır, Malallah’tır, Topal Rıza, Molla
Ali Merdan Miye’dir.
Vatanımızın baş tacı Fuzûlî’dir, Garibî’dir,
Şeyh Fâiz’dir, Abdullah Safi’dir, Yakup Ağa’dır,
Abdurrazzak Ağa’dır, Dede Hicrî, Mehmed Sadık,
Reşit Akif, Esat Naip, Nazım Refik Koçak’tır, Ata
Terzibaşı’dır.
Vatanımız Musalla Kabristanı, Şehitler Mezarlığıdır. Sıra dağlar gibi vatanımızı bekleyen şehitlerimizin şanıdır. Ata Hayrullah’dır, İhsan’dır,
Cahit’tir, Avcı Kardeşlerdir, Cihat-Nihat Emel’dir.
Abdullah Abdurrahman’dır, Nejdet Koçak’tır, Rıza
Demirci’dir, Adil Şerif’tir; Halit Akkoyunlu, Mehmet Korkmaz, Yaşar Mehdi, Mehmet Reşit’tir. Mukaddes kitabımız Kuran’ımız, Hazret-i Peygamberimiz, mevlidimiz, tenzilelerimiz, ilahîlerimiz
bizim vatanımızdır. Cennette şefaat dileklerimizin
güvencesi vatana olan bağlılığımız ve sevgimizdir.
Amma da uzattın ha, demeyin lütfen. Saymakla tükenmeyecek kadar vatanımızın vazgeçilmezleri vardır. Ben saymaktan yoruldum, siz okumakKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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tan yoruldunuz biliyorum. Sayamadıklarımız için
ne olur kimse bana gönül koymasın. Bir iki cümle
daha söylemek isterim.
Vatanımız Türkmeneli… Türkmeneli Vatanımız… Dostumuz var, düşmanımız var… Düşmanlar bildiğini eyler, ancak bizi dostlarımızın davranışları ve izleyecekleri yol yakından ilgilendirir.
Yaptıkları hatalar hepimize zarar verir. Daha önce
yapıldığı gibi bizlere çok zaman kaybettiren yanlış
politikaların acısını çekmişiz; bunların tekrarından
endişe ederiz.
Bizim topraklarımıza göz koyanlarla işbirliği
yapmak, onların politikalarına destek vermek bizi
yaralar, bizi incitir. Bundan üzüntü duyarız da fazla
belli etmeyiz. Fikrimiz sorulduğu zaman da doğru
bildiğimizi söyleriz. Ancak gözyaşımızı içimize akıtırız da açığa vurmayız. Duruşumuz yine dik olur.
Vatanımız Türkmeneli’yi ziyarete niyetlenen
Türkiyeli konuklarımızı bekledik; bize şeref verecek olan siyasî büyüklerimizi karşılamak için yollara döküldük. Gözümüz yollarda kaldı. Gelmediler, gelemediler. Canları sağ olsun…
Onları yönlendirenler mi engelledi, önemli işleri mi çıktı, bilemem. Rivayet ve dedikodu üzerine yorum yapmak da, bizim millî terbiyemize uygun düşmez. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkmeneli’yi
ziyaret etseler de, etmeseler de, Türkmenlerin
Anavatan Türkiye’ye karşı olan sevgi ve saygıları
eksilmez. Canları sağ olsun…
Vatanımız Türkmeneli’yi ziyaret etseler, ne kadar sevildiklerini, Türkmenlerin onları nasıl bağrına bastıklarını göreceklerdir. Gelmeseler de yine
canları sağ olsun…
Biz yüz yıllardan beri vatanımız Türkmeneli’ndeyiz. Önümüzde daha nice yüz yıllar var. Her
zaman bekleriz. Siz bizi unutsanız da, biz sizi unutmayız. Bizim sevgimiz geçici değil, ölünceyedir…
Binlerce Türkmen bu sevda ile ömrünü tüketmiştir
ve niceleri daha tüketmeye devam edeceklerdir.
Yeter ki sizin canlarınız sağ olsun…
Evet, Türkmeneli vatanımızdır. Yalnız da, sahipsiz de kalsak, Allah’tan başka kimseden yoktur
korkumuz. Çünkü biz:
Baş eğmeyiz edâniye dünya-yı dûn içün
Allah’adır tevekkülümüz i‘timâdımız
diyen Bakî’nin torunlarıyız.
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP*
mnakip@yahoo.com

TRT ve Kerkük
Güzellikler…
Türk devletinin en saygın, Türk medyasının en
muteber ve güvenilir kanalı kuşkusuz ki TRT’dir.
Özellikle TRT Türk ve TRT AVAZ gibi kanallar,
geniş Türk dünyasının gönlüne taht kurabilmiştir desek yanılmış olmayız. Bu kanalların sadece
Türkiye’de değil, cümle Türk dünyasında özel dinleyicileri bulunmaktadır. Özellikle Iraklı Türklerin
en çok seyrettikleri kanalın TRT olduğunu burada
kaydetmeliyiz. Çünkü TRT her zaman Irak Türklerine özel bir yer ve önem vermiştir. 10 Nisan 2003
günü Kürt Peşmergeler tarafından işgal edilen Kerkük şehrinin elim durumunu dünyaya ilk ulaştıran
kanal, TRT olmuştur. Türkmeneli TV, kurulduktan
sonra en büyük teknik desteğini yine TRT’den almıştır. Ayrıca TRT kuruluş tarihi boyunca Kerkük
türkülerine müstesna bir yer vermiş ve Kerkük halkının duygularına tercüman olan türkülerin bütün
Türk dünyasına yayılmasını ve duyurulmasını sağlamıştır. Kısacası bu açıdan TRT, sahipsiz Türkmenlerin sahipliğini yapmıştır.
Her Güzelin Ayıplı Olması Şart mı?
06.01.2011 günü akşamı TRT Türk’te Kerkük’le
ilgili hazırlanmış özel bir program seyrettik. Konu,
Kerkük’te sayım ve şehir sakinlerinin buna hazır
olup olmadıklarını vuzuha kavuşturmaktı. Programın özel konuğu TRT’nin altı yıllık Erbil temsilcisi Çetiner ÇETİN idi. Programın seyrinde Sayın
ÇETİN’in parmak izleri açıktı. Neticede bölgeyi
ve özellikle de Kuzey Irak Yerel Kürt Yönetiminin
başkenti olarak gösterilen Erbil’de altı yıl ikamet
etmiş birisi olarak tecrübesi yadsınamaz. Kerkük
sakinlerinden toplam 11 kişi konuşturuldu. Beşi
sıradan vatandaş, altısı da çeşitli siyasî grupların
temsilcileriydi. Önce 2003 yılından beri bir türlü değişmeyen Kürt kökenli Vali Abdurrahman
Mustafa konuştu. Vali, şehre huzurun hâkim olduğunu ve etnik gruplar arasında bugüne kadar
hiçbir çatışma olmadığını, diğer taraftan sayımın
şart olduğunu, çünkü 2003 yılından bu yana bazı
Arapların şehri terk etmelerine rağmen nüfusun
birkaç yüz bin kişi arttığını ve buna bağlı olarak
* Prof. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Rektör V.
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belediye hizmetlerinin ciddî anlamda aksadığını
ifade etmiştir. KDP (Demokratik Kürdistan Partisi) temsilcisi ise hiçbir diplomatik hassasiyet göstermeden Kerkük’ün bir Kürt şehri olduğunu ve
2003 yılından bu yana şehre yerleşen Kürtlerin,
Saddam zamanında zorla göç ettirilen vatandaşlar
olduklarını, dolayısıyla şehrin etnik mensubiyetini
belirlemek amacıyla sayımın kaçınılmaz olduğunu
açıkça dile getirmiştir. İki yıl önce Kerkük’ün güvenliğini Amerikan askerlerinden devraldıklarını
söyleyen ve TRT tarafından “Kerkük’ten sorumlu
askerî general” olarak takdim edilen Peşmerge
başı Cemal Şirko Halit, şehirde asayişi sağladıklarını ve sayımların yapılması halinde hiçbir sorunun çıkmayacağını iddia etmiştir.
Bayan sunucu, “Durumu bir de Kerkük halkına soralım” diyerek mikrofonu beş vatandaşa
uzatmıştır. Konuşmacıların her ne hikmetse beşi
de Kürtlerden seçilmiştir. Konuşan bütün Kürt
yetkililer, Kerkük’ün Kürt, Türkmen ve Araplardan oluştuğunu söylediği halde TRT’nin sadece
Kürt vatandaşlara mikrofon uzatması tuhaf değil
mi? Ama bereket ki beş Kürt vatandaşın her beşi
de, önceden konuşan dört Kürt yetkilisinden daha
insaflı ve sorumlu davranmışlardır. Sıradan olan
bu Kürt vatandaşlar, “Sayım lazım ama bu sayım,
Kerkük halkını birbirine düşürecekse gerekli değildir” deme faziletinde bulunmuşlardır. Demek
ki Kerkük’e bir şekilde göç eden Kürt halkı, Kürt
yöneticilerden daha gerçekçi, hassas ve daha birleştirici olmuşlardır. Bazen hak ve adalet kendiliğinden tecelli edebiliyor demek!
İki Türkmen Yetkilisi Ezber Bozdu…
Hiçbir Kerküklü Türkmen vatandaşın görüşüne başvurulmadığı programda iki Türkmen yetkili
konuşmuştur. İlki İslamî Türkmen Partisi temsilcisi ve Kerkük İl Meclis Üyesi Hasan TURAN
olmuştur.
TURAN, sayıma kimsenin karşı olmadığını
ancak sayım için hazırlanan formlarda milliyet ve
mezhebin sorulmasını doğru bulmadıklarını; sorulması durumunda Irak’ın başta Kerkük olmak
üzere, birçok şehrinde ciddî siyasî sorunlar doğu-
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rabileceğini, mevcut çatışmaları körükleyeceğini ve sayımı boykot edenlerin çıkabileceğini dile
getirmiştir. TURAN önemli bir hatırlatmada da
bulundu: Sayımın amacı her şehrin gerçek nüfusunu belirleyerek, şehir bütçesini netleştirmek ve seçimlerde sandalyelerin adil dağılımını sağlamaktır.
İkinci konuşmacı ise Irak Parlamentosu’nda Irak
Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat SALİHİ olmuştur. Programın seyrini değiştiren SALİHİ önce iki önemli yanlışı düzeltmiştir:
1. Kemal Şirko Halit, Irak Ordusuna mensup bir general olmayıp, Peşmergelerden sorumlu
bir Kürttür. Ayrıca Kerkük’ün asayişinden de tek
başına o sorumlu değildir.
2. Programa katılan Kürt yetkililerin iddia
ettikleri gibi Kerkük’te asayiş, huzur, kardeşlik
berkemal değildir. Vali ve diğer yetkililer bilerek
tozpembe bir tablo çizmekte ve özellikle Türkiye halkını yanıltmak istemektedirler. SALİHİ,
Kerkük’te 2003 yılından bu yana işgalci olarak
gelip yerleşen yüz binlerce Kürt istilacı olduğundan, Türkmen arsa ve arazilerinin müstevliler
tarafından gasp edildiğinden, üniversite bitirmiş
Türkmen gençlerine iş verilmediğinden, şehirde
huzur ve sükûnun olmadığından, Kürt Peşmerge
kuvvetlerinin Türkmen gençlerini sebepsiz yere
tutuklayıp hapse attığından ve Türkmen esnafın
Peşmergeler tarafından sürekli taciz edildiğinden
söz etmiştir. Huzursuzluğun olduğu bu ortamda
her ne şekilde olursa olsun sayımın yapılmasının
doğru olmayacağını vurgulayan SALİHİ şunları
söylemiştir: “Kürt yetkililerin sayımı ve mutlaka
da milliyetin sorulmasını istemelerinin tek bir sebebi var: Kerkük’te çoğunluğun onlarda olduğunu göstererek arkasından şehrin Kuzey Irak Kürt
Yönetimine ilhakını talep etmektir.” SALİHİ, en
sonunda bomba gibi bir soru soruyor: “Bir Türkmen şehrinde 11 yıldır Vali, Belediye Başkanı, İl
Meclis Başkanı Kürt ise ve bu şehrin asayişinden
bir Peşmerge generali (!) sorumlu ise bu şehirde
barıştan, kardeşlikten, huzurdan ve asayişten nasıl
söz edilebilir?”
Durumu Yine Aburrahman KIZILAY Kurtardı
Program canlı olarak yayınlanıyordu. Bu ezber bozucu açıklamalar soğuk duş etkisi yaptı ki
çareyi arşivden İkbal GÜRPINAR’ın sunduğu ve
kısa bir süre önce kaybettiğimiz Kerküklü ses sanatçısı Aburrahman KIZILAY’dan meşhur “Altun
Hızmav Mülayim” türküsünü yayına koymakta
buldular. Rahmetli KIZILAY, “Birileri Kerkük’ü
başkent ilan etmiş. Kerkük bir Türkmen şehridir
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hiçbir yerin başkenti olmaz” açıklaması tevafuk
olmuştur. Sanki ölmeden önce bu programda bu
çekimin çıkacağını tahmin etmişti. Ruhu şad olsun
KIZILAY’ın. Vefatından sonra bile Kerkük için
çırpınıp durdu…
Son Söz…
TRT, devletimizin izlediği dış politikanın müfredatına ters iş yapmaz. Ayrıca Türkiye’nin Kerkük konusundaki görüş ve hassasiyetlerini bilmemesi mümkün değildir. Hele yıllarca türkülerini
Türkiye’ye hatta dünyaya duyurduğu Kerkük konusunda yanlış ya da taraflı bilgi vermez ama ortada bir yanlışın olduğu da açıktır. Bu programda
TRT yönetiminin, sunucunun belki de yönetmenin
bir kusuru olmayabilir ama bir muhabirin yönlendirmesiyle böyle bir can alıcı konu başıboş bırakılmamalıydı. Bir muhabir TRT gibi millî bir kurumumuzu yanlış yönlendirmemeli ve Irak Türkleri
gözünde kirletmemelidir. İnanıyoruz ki TRT’nin
dirayetli yöneticileri bu gibi hatalara bir daha fırsat
vermez ve bu konuda gereğini de tereddüt etmeden
yapar.
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Büyük Kaybımız

Abdurrahman Kızılay’ın

Vefatı Üzerine Yayınlanan Mesajlar

Abdurrahman Kızılay’ın
vefatı üzerine, TC üst düzey
devlet ve hükümet yöneticileri
mesajlar yayınlamışlardır.
Yanda yayımlanan mesajlara
yer verilmiştir.
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Cumhurbaşkanı Gül: “Abdurrahman Kızılay Türküleriyle Daima Saygıyla Hatırlanacak”
Cumhurbaşkanı Gül, Türk Halk Müziği Sanatçısı Abdurrahman Kızılay’ın vefatı dolayısıyla bir
mesaj yayımladı. Gül, mesajında sanatçının vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mesajı şöyledir:
“Türk Halk Müziğimizin büyük ozanı Abdurrahman Kızılay’ın vefatından derin üzüntü duydum.
Ömrünü Halk Müziğine adayan, icra ettiği
eserleri ve derleme çalışmalarıyla seçkin bir kültür
mirası oluşturan Abdurrahman Kızılay, gönüllerde
müstesna bir yer edinmiştir.
Kerkük hoyrat ve türkülerinin unutulmaz ismi
Abdurrahman Kızılay, milletimizin büyük beğenisini kazanan ve dilden dile dolaşan türküleriyle
daima saygıyla hatırlanacaktır.
Abdurrahman Kızılay’a Allah’tan rahmet diler,
ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi
iletirim.”
Başbakan Erdoğan: “Kadirşinas Türk Milleti Kızılay’ı Unutmayacaktır”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Halk Müziği
Sanatçısı Abdurrahman Kızılay’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Kızılay’ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajı şöyle:
“Halk müziğimizin değerli seslerinden Abdurrahman Kızılay’ın vefatından derin üzüntü
duydum. Merhum Abdurrahman Kızılay, sesi ve
yorumunun yanı sıra derlemeleriyle de Türk halk
müziğine yaptığı katkılarıyla her zaman hatırlanacak, kadirşinas milletimiz tarafından saygıyla
anılacaktır. Merhum Kızılay’a Allah’tan rahmet,
ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.”
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Başsağlığı Mesajı yayınladı
Büyük Türkmen sanatçısı, Abdurahman
Kızılay’ın vefatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir taziye mesajı
yayınlandı. Davutoğlu’nun mesajı şöyle:
“Türkmeneli bölgesi ile Kerkük’ün hoyrat ve
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türkülerinin tüm dünyada tanıtılmasını ve sevilmesini sağlayarak, Türkmen kültürünün yaşatılmasına büyük katkılarda bulunan değerli sanatçımız
Abdurrahman Kızılay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Halk müziğimizin büyük sesi Abdurrahman
Kızılay’ın Türkmeneli ve Kerkük kültürünün yaşatılmasına katkıları her zaman hatırlanacak ve
saygıyla yâd edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm Türkmen
kardeşlerimize başsağlığı dilerim.”
Kültür ve Turizm Bakanı “Başımız Sağ Olsun”
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
Abdurrahman Kızılay’ın, eserleriyle sanat hayatındaki yerini daima koruyacağını belirtti. Bakan
Günay, sanatçının vefatı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, şunları söyledi:
“Türkiye’de Kerkük hoyrat ve türkülerinin sevilmesinde öncülük eden Kızılay’ın vefatı ülkemiz
için büyük bir kayıptır.”
TBMM Kürsüsünden Kızılay’a Başsağlığı
Mesajları
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet
Akif Paksoy
MHP grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy, TBMM kürsüsünden merhum Abdurrahman Kızılay’ı andı. Mehmet Akif
Paksoy bu konuda yaptığı konuşma şöyle:
“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011
yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüyle Devlet Personel Başkanlığı bütçeleri
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi
saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan
önce, 12 Aralık’ta kaybettiğimiz Türk halk müziğimizin nadide sanatçısı merhum Abdurrahman
Kızılay’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor,
başta ailesi ve Irak’taki Türkmen karındaşlarımız
olmak üzere milletimize baş sağlığı diliyorum.”
MHP Milletvekili Reşat Doğru Tokat
MHP grubu adına Milletvekili Reşat Doğru
Tokat TBMM kürsüsünden merhum Abdurrahman
Kızılay’ı andı. Reşat Doğru Tokat’ın konuşmasının şunları söyledi:
“Sayın başkan değerli milletvekilleri; 2011 Yılı
Bütçe Kanunu Tasarısı, Diyanet İşleri Başkanlığı,
TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
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Başkanlığı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında, Kerkük Türklerinin çok değerli
insanı Abdurrahman Kızılay’ı rahmetle, minnetle
anıyorum, kendisine ve ailesine Allah’tan rahmet
diliyorum. Kendisinin dünya Türklüğüne çok büyük hizmetleri olmuştur.”
MHP grubu adına Isparta Milletvekili S.
Nevzat Korkmaz
MHP grubu adına Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz TBMM kürsüsünden merhum Abdurrahman Kızılay hakkında şöyle konuştu:
“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay bütçesi üzerinde şahsım ve Milliyetçi Hareket
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 2011 yılı bütçesinin ülkemize ve
aziz milletimize hayırlar getirmesi temennilerimle,
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, önceki gün Hakk’ın rahmetine kavuşan Irak Türkmenlerinin sesi, Kerkük
türkülerinin efendisi, Türk dünyasının önemli sanatçılarından Abdurrahman Kızılay Kardeşimize
Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk sanat dünyasına
başsağlığı diliyorum; mekânı cennet olsun.”
BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Abdurrahman Kızılay’ın vefatı üzerine merhum Abdurrahman Kızılay’ın eşi Ayla Kızılay’a
taziyede bulundu.
“BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu yaptığı görüşmede şunları söyledi:
Sizin ve ailenizin ve şahsınızda Türk dünyasına başsağlığı diliyorum. Türk dünyası önemli bir
değerini ve yiğit bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. Acımız ve kaybımız büyüktür.
Türkmeneli bölgesi ile Kerkük’ün hoyrat ve türkülerinin tüm dünyada tanıtılmasını ve sevilmesini sağlayarak, Türkmen kültürünün yaşatılmasına
büyük katkılarda bulunan değerli sanatçımız Abdurrahman Kızılay’ın vefatı Türk dünyasında’da
derin üzüntüye neden olmuştur.
Halk müziğimizin büyük sesi Abdurrahman
Kızılay’ın Türk kültürünün yaşatılmasına olan
katkıları her zaman hatırlanacak ve saygıyla yâd
edilecektir.
Merhuma BBP camiası olarak Cenabı Allah’tan
rahmet, ailesine, sanat camiasına, sevenlerine ve
Türk dünyasına baş sağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.”
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Kerkük’ün Sesi
Abdurrahman Kızılay

İstanbul’da Kerkük Gecesi

12 Aralık 2010 günü Ankara’da hayata gözlerini yuman değerli ses sanatkârımız Abdurrahman
Kızılay, anavatanda gerçek manada “Kerkük’ün
Sesi” idi. Türkmen Halk musikisi alanında yeri
kolayca doldurulmayacak bir insandı. Günümüzde
onun seviyesinde sanatkârların yetişmesi pek kolay
olamamaktadır. Bugün Türkiye’de “Abdurrahman
Kızılay” deyince “Kerkük”, “Kerkük” deyince de
“Abdurrahman Kızılay” akla gelmektedir.
Merhum Abdurrahman Kızılay’a “Kerkük’ün
Sesi” dememizin sebebi ise, dünyada gelmiş geçmiş en zalim ve gaddar bir diktatör olan Saddam
Hüseyin’in 35 yıl boyunca, Irak’ta Türkmenlere
karşı uyguladığı acımasız ırkçı politikasının en
azgın olduğu bir dönemde, ister Irak içinde, ister
dışında herkesin ses çıkaramadığı bir zamanda,
Kızılay tek başına söylediği türkülerin arasına ustaca serpiştirdiği millî hoyratlarla Türkmenlerin
feryadını bütün dünyaya duyurmuştur.
8
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Ondan önce de 1959 yılında, Türkmenlere karşı işlenen insanlık dışı katliamı, yine hoyratları
ile dile getirmiş ve Kerkük şehrinin Türklüğünü
büyük bir cesaretle haykırmıştır. Gerek Türk televizyonlarında, gerek Türkiye’nin ve dünyanın her
tarafında verdiği konserlerde, çoğu zaman gözleri yaşararak söylediği millî hoyratlarımızdan bir
kaçını, millî hafızamıza kayıt düşürmek amacıyla
burada zikrediyorum:
Yâd elinde
Öt bülbül yâd elinde
Bir diyar mezar olsun
Kalmasın yâd elinde
Biz Kerkük’ü alınca
Kan vermişiğ dalınca
Düşmana boyun eğmez
Bir tek genci kalınca
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Kerkük olup şehrimiz
Kanla dolup nehrimiz
Kaf dağıyla Tur dağı
Atsak çekmez kahrımız
Kerkük senden kan akar
Milletiv1 siyah takar
Nimetivden2 beslenen
Dönüp sana yan bakar
Kerkük’üm fener Kerkük
Mum kimin yanar Kerkük
Yağ yandı fitil kaldı
Korkum var söner Kerkük
Türkmen’i
Hak saklasın Türkmen’i
Bilmirem suçum nedi?3
Nenem doğdu Türk meni4
Abdurrahman Kızılay, Saddam döneminde
bir konserinde söylediği şu türkü üzerine Irak’ta
“Kale” kelimesi geçen türküler yasaklanmıştı:
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Zinciri sallama kollarım incir
Bu olay, Saddam Türk izini silmek için Kerkük
Kalesini yerle bir ettiği döneme rastlar.
Abdurrahman Kızılay ile ilk tanışmamız uzun
yıllar öncesine dayanır. Geçen yüzyılın 50.inci yıllarında, Türkmen müziği ve makamının 1 numaralı
ustası sayılan rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu’nun
konserler vermek üzere İstanbul’a geldiği zaman
kendisine refakat eden Kızılay henüz gençti ve ismini yeni yeni duyurmaya başlamıştı. Kerkük’te
Türkmenlerin yönetiminde olan Kızılay Derneğinin düzenlediği toplantılarda gönüllü olarak Türkçe şarkı ve türküler söylediği için “Kızılay” soyadını almıştı. 1958 yılında Ankara Devlet Konservatuarında müzik tahsili için Türkiye’ye gelmişti.
1961 yılında ben de Ankara’da Dışişleri Bakanlığında göreve başladıktan sonra kendisi ile sık sık
görüşmeye başladık.
Aynı yıl Abdurrahman’la birlikte tiyatro tahsili
için İsmet Hürmüzlü kardeşimiz de Ankara’ya gelmişti. O zamanlarda Ankara’daki Kerküklü aileler
1
2
3
4

Milletin
Nimetinle
Bilmiyorum suçum nedir?
Anam doğurdu Türk beni
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her hafta kendi aralarında toplantılar düzenler ve
memleket hasretini giderirlerdi. Bu toplantılara
merhum Necdet Koçak da katılırdı. Abdurrahman
Kızılay ile İsmet Hürmüzlü, Kerkük yemeklerinin sunulduğu bu toplantıların demirbaşı sayılırlardı. Kızılay sedef kakmalı udu ve tatlı sesi ile
Kerkük mani ve hoyratlarını terennüm eder, bizlere duygulu anlar yaşatırdı. İsmet Hürmüzlü ise
Shakspeare’in meşhur eseri Hamlet piyesinden
bazı sahneleri canlandırarak toplantıya başka bir
renk katardı. Ayrıca merhum Necmettin Esin ağabey de hamasi şiirlerinden mısralar okuyarak bizleri coştururdu.
Aile toplantılarımızdan bir kısmına değerli
hemşehrimiz merhum Korgeneral Abdurrahman
Ergeç Paşa da katılırdı. Ergeç Paşa sıra kendisine
geldiğinde Ankara’daki Askerî Dil Okulunun bahçesinde bizleri ağırlamıştı. Fotoğrafçılıkta uzman
olan İzzettin Kaytmaz ağabey de çektiği pozlarla
bu güzel toplantıları ebedîleştirirdi. Merhum Mehmet Erbil ağabey bu toplantılardan bir kısmına
katılmıştı. Bazı Türkiyeli ailelerden de katılanlar
olurdu. Bunların başında İçişleri Bakanlığı Baş
Hukuk Müşaviri Kemal Özgüney ve ailesi gelirdi.
Merhum Necdet Koçak bir defasında bizlere sürpriz yaparak çok heyecanlandırmıştı. Arkadaşlarından oluşturduğu mini bir koro eşliğinde İsmail
Serttürkmen’in “And olsun mavi asumanım sana”
diye başlayan Kerkük marşını seslendirmişti. Koroda, Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan İbrahim
Ağa (Bayraktar), Fikret Koçak, Ziraat Fakültesi
öğrencisi Fuat Akkoyunlu da yer almışlardı.
1977 yılının son baharında, Abdülvahit
Küzecioğlu’nun Ankara’ya gelişinden faydalanarak Abdurrahman Kızılay’ın da katılımı ile Bahçelievler semtindeki evimizde, Necmettin Esin ağabey ve o sıralarda Hacettepe’de ihtisas yapmakta
olan Dr. Osman Şengönül’ün de bulunduğu, Kerkük mani ve hoyratlarının okunduğu unutulmaz
bir gece yaşamıştık. Geç vakitlere kadar sürmesini
tahmin ettiğimiz bu toplantı dolayısı ile apartmandaki komşular rahatsız olmasınlar diye onları da
davet etmiştik ki bundan çok memnun kaldıklarını
ifade ile bize teşekkür etmişlerdi.
O gece Necmettin ağabey “Bana güneş vurmalı” adlı meşhur şiirini okumuştu. Küzecioğlu
ile Kızılay’ın bu toplantıda okudukları bütün mani
ve hoyratlar ile Necmettin ağabeyin şiiri, Paris’ten
getirdiğim teyp cihazına kaydedip sonradan kasetlere aktararak çoğaltmıştım. Bu kasetleri Kerküklü
hemşehrilere ufak bir bedel karşılığında dağıtarak,
hâsılatını da Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
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İzzettin KERKÜK
Derneğinin Ankara Şubesine bağışlamıştık. Böylece hem derneğe bir mali katkıda bulunulmuş, hem
de millî kültürümüzün bir parçası olan hoyrat ve
türkülerimizi ihtiva eden bir kasete sahip olmaları
sağlanmıştı.
1962 yılında Abdurrahman Kızılay ile bir röportaj yapmıştım. Bağdat’taki Türkmen Kardeşlik
Ocağının çıkardığı “Kardeşlik” dergisinin yıl 2,
sayı 8, Aralık 1962 tarihli nüshasında yayınlanan
bu röportajda Kızılay, Türkiye’ye ne amaçla geldiğini ve gelecekte sanat hayatında neler yapmayı
düşündüğünü anlatmıştı. Buna benzer bir röportajı
İsmet Hürmüzlü ile de yapmıştım. (Bkz. Kardeşlik
dergisi, yıl 3, sayı 3, Temmuz 1963 nüsha)
1965 yılından itibaren yurt dışında görevlere tayinim dolayısıyla Ankara’dan bazen yıllarca
uzaklaşmaya başlamıştım. Fakat Ankara’ya her
dönüşümde Kızılay’la buluşup ondan hoyratlarımızı dinler hasret giderirdik. Bir seferinde kıymetli
dostumuz üstad Mehmet Özbek’in de hazır bulunduğu bir aile toplantısında bir araya gelmiştik. Bu
toplantıda aziz kardeşimiz Özbek’le tanışmamıza
vesile olmuştu. Aslen Urfalı olan Mehmet Özbek
o gece bize kendi elleri ile çiğ köfte yapmıştı. Toplantıda değerli eski Urfa milletvekili Osman Doğan da bulunmuştu.
Bilindiği üzere Kerkük ile Urfa “dayı-yeğen”
olup lehçeleri, örf ve adetleri, müzikleri ve yemek
kültürleri, adeta bir elmanın iki yarısı gibi birbirine çok yakındır. O tarihten sonra Abdurrahman
Kızılay ile Mehmet Özbek adeta ikiz kardeşler gibi
birbirlerinden ayrılmadılar. Televizyon programla-

rında ve özel konserlerinde hep beraber oldular. Bu
sanat yolculukları 30 yıl kadar devam etmiştir. Ta
ki Kızılay’ın anî vefatına değin. Urfa’da beraberce
verecekleri bir konser için hazırlanıyorlardı. Çalışmaları sırasında Kızılay aniden rahatsızlanınca
evine dönmüş, vefakâr eşi Ayla hanım durumundan endişelenince kendisini hastaneye kaldırmış,
solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma
alınmıştı. Fakat ne yazık ki komaya girerek, ertesi
gün Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Mehmet Özbek ile planladıkları Urfa Konseri
maalesef Kızılay’sız gerçekleşmiş ve son derece
hüzünlü bir havada geçmiştir. Türkmeneli Televizyonunda naklen yayınlanan ve defalarca tekrarlanan Urfa Konseri, Kerkük’te Kızılay’ı sevenlerin
gözyaşları ile izlenmiştir.
Sevgili kardeşim Kızılay; senin arkandan bu
satırları yazarken yüreğimde hissettiğim derin
acıyı tarif etmekten aciz kalıyorum. Hani seninle
anlaşmıştık… Emr-i Hak vaki olup da bu dünyadan irtihal ettiğimde mezarım başında sen beni
Kerkük’ün şu hoyratı ile uğurlayacaktın: “Kalesiz
Kerkük olmaz kalesiz
Odu men koydum gittim
Siz sağlıkla kalasız”
Sana cenazeme çabuk yetişmen için tarihi açık
bir uçak bileti göndermeyi bile düşünüyordum.
Yolculuk sırası bende iken neden böyle yaptın ve
ciğerimizi yaktın.
Nur içinde yat, mekânın cennet olsun sevgili
Kızılay…

Ankara’da aile toplantısında Abdurrahman Kızılay hemşerileriyle birlikte
10
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Ne Yazık ki Sustu…

Erşat Hürmüzlü, Mahmut Çelebi, Abdurrahman Kızılay ve Ferid Müftü.

Kerkük’ün susmayan sesi, dediler. Ancak içimizde derin bir sızı bırakarak sustu. Tesellimiz o
ki arkasından büyük bir miras ve çığ gibi büyüyen
bir fikir ve sanat yumağını bıraktı, gitti.
Aslında Abdurrahman Kızılay sıradan bir sanatçı ve alelade bir insan değil, bütün bunların
ötesinde halka mal olmuş ve tabir caizse marka
olmuş çok değerli bir isimdi. Onun adı Kerkük
ile, onun adı Erbil ile, onun adı Telafer ile, onun
adı Tuzhurmatu ile; kısacası onun adı Türkmeneli
ile özdeşleşmiş ve adeta marka olmuş değerli bir
sanat adamıydı, etrafına sevgi saçan bir arkadaştı,
bir dosttu.
O, Türkmenlerin en lirik ezgileri yanında, okuduğu hoyratlarla gönüllere mesaj ulaştıran nadir sanatçılardan biri idi. Bu yanı ile Kızılay, Türkiye’de
elli yılı aşkın sanat hayatıyla bu misyonunu başarılı biçimde yürüten eşsiz bir performansa sahipti.
Kerkük ve Irak Türklüğü hiçbir zaman dilinden
düşmedi. Onunla gurur duydu, onunla yaşadı.
Kerküklüyem men özüm
Kulağ ver dinle sözüm
Aş(i)retle Türk’e kurban
Evvel başta men özüm
dedi ve ezgileriyle kâh coşturdu, kâh düşündürdü,
ancak her ezgisiyle bir misyon üstlenmiş gibi mesaj verdi.
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Abdurrahman Kızılay sayesinde Türkiye,
Irak’taki Türkmenlerin varlığını, dilini, kimliğini,
kültürünü, folklorunu, hoyrat ve türkülerini tanıdı.
Türkmenlerin çektiği acıları, yaşadıkları baskıları
öğrendi. Onun ezgileri eşliğinde milyonlarca insan Irak Türkmenleri için gözyaşı döktü. Anonim
türkümüz olan “Altın hızmav mülayim”i insanlar
onun sayesinde öğrendi ve terennüm etti.
Bütün gönülleri Kerkük ve Türkmeneli uğruna
birleştiren Kızılay, bugün de bizleri o anılar ve o
heyecanla buluşturdu.
Bu bakımdan Abdurrahman Kızılay’ı her zaman özleyeceğiz. Onun ezgileri eşliğinde Türkmenleri düşüneceğiz. Onun sesinde bütün bir
Türkmeneli yankılanacak, o toprakların rengi, kokusu ve kimliği öne çıkacaktır.
O Kerkük için çarpan bir kalp, susmak bilmeyen bir sesti. O toprakların geleceği için endişeliydi, sitemkârdı, mahzundu. Onun okuduğu hoyratların diliyle buradan sesleniyor ve diyoruz ki:
Kerkük”üm fener Kerkük
Mum kimin yanar Kerkük
Yağ yansa fitil bitse
Zannetme söner Kerkük
Bu vesileyle Abdurrahman Kızılay’ı tekrar rahmetle, sevgi ve özlemle anıyor, bütün bir Türkmeneli
camiasına baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun…
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Abdurrahman Kızılay’ın Ardından

Gençlik yıllarında ilk sahne alan Abdurrahman Kızılay

Irak Türkmenleri son aylar içinde birbirinden
değerli evlatlarını art arda kaybetmiştir. Prof. Dr.
İhsan Doğramacı’nın kaybı ile sarsılan Türkmenler, daha sonra Ömer Öztürkmen, Dr. Sati Arslan,
Abdurrahman Kızılay derken, en son Dr. Merdan
Ali’nin vefat haberi Irak Türkmen camiasını yasa
boğdu. Bilim adamı, düşünür, siyasetçi, dava adamı, sanatçı ve bürokrat olan gözde Türkmen şahsiyetlerinin hepsi de, kendi sahalarında önde gelen
değerlerdi.
13 Aralık 2010 tarihinde kaybettiğimiz Abdurrahman Kızılay, sadece Irak Türkmenleri arasında
değil, Türkiye’de de milyonların gönlünde taht
kurmuş çok değerli bir sanatçı ve Türkmeneli’nin
müzik elçisi idi. Müziğin evrensel dilini kullanan
Kızılay, güçlü yorumu ile Türkmen müziğinin zengin hazinesi olan hoyrat ve türkülerini dillendirdi.
Sesinin rengi ve üslubu ile onları dünyaya sevdirdi.
Abdurrahman Kızılay 1938 yılında Kerkük’ün
Musalla Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta
öğrenimini Kerkük’te tamamladı. Genç yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu ve Kerkük’ün ta12
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nınmış ses sanatçılarından yararlandı. Ses sanatçılığı yanında ut çalmağı da öğrendi. Özellikle
Kerkük’ün büyük ses sanatçısı rahmetli Abdulvahit Küzecioğlu’nun teşviki ve desteği ile ünlü sanatçıların meclisine girebildi. Yeteneği ve sesinin
güzelliği sayesinde genç yaştan itibaren haklı bir
şöhrete kavuştu. .
Bağdat Radyosu Türkmence Bölümü açılınca
yeni ses kayıtları yaptırdı. Seslendirdiği parçalar
en çok istek alan türkü ve hoyratlar arasına girdi. Okuduğu hoyrat ve türkülerden oluşan birkaç
parçası taş plak olarak çıktı. Kerkük’te okuduğu
hoyrat ve türküler Ahmet Fikri tarafından “Sevilen
Maniler-Abdurrahman Kızılay” başlığı ile (Kerkük, 1961) kitaplaştırıldı.
Abdurrahman Kızılay 1959 yılında müzik eğitimi için Türkiye’ye geldi. Aynı yıl girdiği Ankara Devlet Konservatuarında müzik eğitimi gördü.
Türkiye’de yerleşerek Kerkük hoyrat ve türkülerini tanıtmada büyük çaba harcadı. TRT Ankara
Radyosu için Kerkük hoyrat ve türkülerinden oluşan bantlar doldurdu. Türkiye’de de bazı parçaları
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plak olarak piyasaya çıktı. Ayrıca bir müzik albümü yayımlandı. Böylece okuduğu türküler ve bestelediği parçalar geniş halk kitlelerine yayıldı ve
bütün Türk dünyasının gönlünde taht kurdu.
Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Özbek ile birlikte konser ve programlar yaptı. İki sanatçının ortaklaşa yaptıkları “Türkülerin Dilinden”
ve “Mum Kimin Yanan Kerkük” adlı 2 müzik albümü, Türkiye’de büyük ilgi topladı. Türkiye’nin
çeşitli illerinden başka ABD’de, Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç’te de konserler verdi.
Kerkük’ün ezgilerini tanıtmada kaynak kişi olarak
büyük hizmet yaptı. TRT’den başka özel televizyon kanallarında da solist olarak yer aldı. Son yıllarda Mehmet Özbek ile birlikte Türkmeneli TV
için müzik programları sundu.
Abdurrahman Kızılay hayatının sonuna kadar,
hemen hemen bütün ömrünü Kerkük Türkmen ezgilerinin tanıtımına adadı. Bestecilik yeteneği de
olan Abdurrahman Kızılay, Türkmen müzik arşivine sevilen eserler kazandırdı. “Esmerim güzel esmer”, “Kerküklüyüğ Kerküklü”, “Aynaya baktım”,
“Evlerinde lambaları yanıyor” ve “Yazmalı gelin”
gibi parçaları ile bu alandaki başarısını kanıtladı.
Bir zamanlar hit (gözde) olmuş bazı parçaları Yeşilçam filmlerine bile konu oldu. Salih Turhan ile
birlikte hazırladığı Kerkük Türküleri kitabı 1991

yılında Ankara’da yayımlandı.
Abdurrahman Kızılay’ın esas en büyük yanı,
müzik dili ile Irak Türkmenlerinin yaşadığı dramları
dünyaya duyurmuş olmasıdır. Türkmen toplumunun
acılarını milyonlara ulaştıran Abdurrahman Kızılay,
Irak Türkmenlerinin millî davalarının tanıtımına
önemli katkıları oldu. Bu yüzden onun anî biçimde vefatı, Irak Türkmen camiasından başka müzik
dünyasında da büyük üzüntü ve şoka yol açtı.
Herkes tarafından sevilen ve takdir edilen Abdurrahman Kızılay, toplumuna ve hemşerilerine
düşkün ve onların arasında mutlu olan bir kişi idi.
Aynı zamanda ailesine de düşkün olan Abdurrahman Kızılay, her zaman örnek bir baba olmuştur.
Değerli eşi Ayla Hanım’ın, sevgili kızları Beste ile
Burcu’nun üzüntülerini paylaşırken, kendilerine
sabır ve metanet diliyorum.
Türkmen müziğinin büyük yıldızı olan Abdurrahman Kızılay’ın yerinin doldurulması mümkün
değildir. Elbette ki kaybımız büyüktür. Ancak o
her zaman aramızda yaşayacak ve anıları dünyamızdan hiçbir zaman silinmeyecektir.
Telafisi mümkün olmayan bu büyük kayıptan
dolayı, başta ailesine, Irak Türkmenlerine, müzik camiasına ve bütün bir Türk Dünyasına başsağlığı ve
sabır diliyorum. Ruhu şad ve mekânı cennet olsun.

Abdurrahman Kızılay’ın çıkan Plak ve Müzik albümleri
1. Muhalif Hoyratlar
(Abdulvahit Küzecioğlu ile birlikte)
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-810, Ekim 1958.
2. Muhalif Hoyratlar
Türk malı Tunç marka 45 de devirli plak, HAY63, Ekim 1960.
3. Yolcu Hoyratlar
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-1093, 1959.
4. Kürdî (Kurdo) Hoyratlar
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-1092, 1959.
5. Kürdî (Kurdo) Hoyratlar
Türk malı Mahzunî marka 45 de devirli plak,
MP-110, 1960.
6. Ay Havar Degirmançı
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-1095, 1959.
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7. Cerrevin Kulpun Burma
Türk malı Sahibinin Sesi marka 78 devirli plak,
OTB-2693, ?
8. Dağlara Septim Ekin
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-1069, 1959.
9. Endim Yarın Bahçasına
Pakistan malı Ashtarphon marka 78 devirli taş
plak, OJMA-1094, 1959.
10. Gözelerde Üç Gözel var
Türk malı Tunç marka 45 de devirli plak, HAY68, Ekim 1960.
11. Aynaya baktım saç beyaz olmuş
Türk malı Philips marka 45 de devirli plak, Pf
357 249, 1966.
12. Yallah şoför
Türk malı Philips marka 45 de devirli plak, Pf
357 249, 1966.
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Türkiye’de yaptığı müzik albümleri

1. Kerkük Türküleri
Abdurrahman Kızılay
(Şölen Kaset, No. 081, Altın Seri)
A Altun hızma mülayim
Helliyden dağlar kamış
Mazan hoyratı (Dede gene yüz aydır)
Süsen-i mahmur yakası
Kalk gidelim şıh bağına
Ay dolanaydı
B
Remzi’nin türküsü
Karabağı
Menim ipek yağlığım var
Muhalif hoyrat
Hanım hanım
Öllem öllem
Bu hal ne haldır
2. Türkülerin Dilinden
Mehmet Özbek/Abdurrahman Kızılay
(Şölen Kaset, No. 082, Altın Seri)
A Güzellerde üç güzel
Düşte gör (hoyrat)
Zeynel’im Zeynel
Güvercin vurdum kalkmaz
Sunamız gölde kaldı
Kaleden kaleye
Kalenin dibinde
B
Urfa Divanı
Yar yüreğim yar
Muçula hoyratı
Bu bağda dolanırsan
14
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Bağda gül
Hüseyni gezinti (Enstrümantal)
Havar Ayşe
Mazan hoyratı
Senem
Murtakayı (Enstrümantal)
3. Mum Kimin Yanan Kerkük Türküleri
(Kaset ve CD Taç Yapım, Türk Halk Müziği
No. 01)
A Mehmet ÖZBEK
Divan (Kerkük Urfası)
Mum kimin yanan Kerkük
Kalenin dibinde
Aman tabur
Deli Hasani hoyratı
Bu dere baştanbaşa almalı bağ
Sen bir yana bir yana
Gözele bak gözele
Bülbül uçar yuvasına
B
Abdurrahman KIZILAY
Yazmalı gelin
Ay dolanaydı
Öleydim
Muhalif hoyratı
Helhele verin geline
Yolcu hoyratı
Esmerim güzel esmer
Mazan hoyratları
Aman saki can cana
Aç aç kolların
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Abdurrahman Kızılay
Onun ardından söylenecek en manalı söz budur: Kerkük türküleri yetim kaldı. Çünkü o, Kerkük türkülerinin hâmisi idi, babası idi; o göçtü,
türküler yetim kaldı. Belki sesini duymaya devam
edeceğiz, belki görüntülerini de kasetlerde, televizyonlarda görmeye devam edeceğiz; fakat artık
onun sıcak nefesini, türkülere, horyatlara can veren
nefesini hissetmeyeceğiz. Dağlar yeşil boyandı
Kim yattı kim oyandı
Kalbime ateş düştü
İçinde yar dayandı
Su serptim ateş sönsün
Serptiğim su da yandı
Abdurrahman ağam, kalbimizdeki ateş nasıl
sönsün; baksana Kerkük alev alev; içinde yar da
yanıyor, bizim diyar da yanıyor, Türk de Türkmen
de yanıyor. Su serpsem, su hardadı? Su tapsam
(bulsam) su da yanmadadı; bu ne ğam ağam?
Ağa bugün
Yardı ğam
Deldi bağrım yardı ğam
Vallah vefalı yar ararsan
En vefalı yardı ğam!
“En vefalı yar gamdır” diyerek bizi bugünlere mi hazırlıyordun Abdurrahman ağam? 1938’in
gamlı Kerkük’ünde, Musalla denen mahallede doğdun; 2010 Aralığında Ankara’nın Kocatepe’sindeki
musalla taşından uğurladık seni ebedî âleme. Oradan da seslenecek misin Mülayim’e?
Altın hızmav Mülayim
Seni Hak’tan dileyim
Yaz günü Temmuz’da
Sen terle ben sileyim
Belki de orada Mülayim ile buluştun ve onu
gördün beg oldun.
1959’da bir gün Bağdat Radyosu’ndan sesini
duyan Irak Türkleri o gün nasıl da sevinmişlerdi!
Bizim de sesimiz yankılanıyor bu âlemde diye.
Abdülvahid Küzecioğlular, Reşit Küle Rızalar,
İzzettin Nimetler Kerkük’ün, Erbil’in, Tellafer’in,
Tuzhurmatı’nın, bütün Irak Türklüğünün sesi olmuşlardı. Sonra Türkmen Kardaşlık Ocağı kuruldu; Kardaşlık dergisi çıkmaya başladı. Sesimiz,
dileğimiz, arzumuz oralardan da kalplere doğru
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yol buldu. Sen Abdurrahman ağam, o yıllarda
Türkiye’ye yol buldun; Türkiye anadır, Türkiye
hür vatandır, Türkiye ay yıldızlı al bayrağın serbestçe dalgalandığı kutsal varlıktır dedin. Hani
giderdiniz ya Türk elçiliğinde asılan bayrağın gölgesine sığınmaya; sen hayır demiştin; bana bu kadarı kâfi değil; al bayrağın serbestçe dalgalandığı
topraklarda kanatlanacağım ben. Öyle de yaptın;
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda sesin daha bir
güzelleşti; elin daha bir maharet kazandı. Senin
parmaklarında inledi, feryat etti, canlandı ut. Abdurrahman Kızılay artık bir ut virtüözü idi, bir ses
virtüözü idi. Kerkük türküleri onun sesinde, onun
udunda hayat buluyor, sonsuzluğa doğru yol alıyordu. Onun sesindeki türkülerle Irak Türkleri de
ümit doluyor, hayat buluyor, hasret gideriyordu.
Belki de bütün Türklük onun sesiyle Kerkük’te yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor, patlamaya hazır bir atom
çekirdeği hâline geliyordu. Fakat heyhat! Bu ses,
kalpleri yangın yerine çeviren bu ses artık yok!
Başın sağ olsun Mehmet Özbek! Başınız sağ olsun Suphi Saatçi, Ziyat Akkoyunlu, Mahir Nakip! Ve
başınız sağ olsun bütün Irak Türkleri! Gönül verenler, hizmet verenler Türklük için, başınız sağ olsun!
Ve müjdeler olsun size Kerkük şehitleri Abdullah Abdurrahman, Necdet Koçak, Rıza Demirci,
Adil Şerif... Ve daha niceleri... Müjdeler olsun,
Abdurrahman Kızılay yanınıza geldi. Ruhlar
âlemi, Kerkük havalarıyla üzerimizde kanat çırpıyor. Ömer Öztürkmen de orada, Abdurrahman
Çelik de. Biraz geride Osman Mazlum, Mustafa
Gökkaya, Mehmet Sadık... Daha geride horyatçılar, Muçıla, Şerife, Delliheseni... Ötede Osmanlı
libaslarıyla Nevres, Ruhî, Hicrî Dede... En geride
Fuzulî... Ruhlar âleminin şairler sultanına yol açıyor sıra sıra şairler. Fuzulî ağır adımlarla yürüyor
ve Abdurrahman Kızılay’ın alnından öpüyor.
Ağa bugün...
Kızılay
Göçtü gitti Kızılay
Vallah yetim kaldı Kerkügüm
Gamlıdır yıldız ve ay (a yar, a yar, a yar
aman!)
Türkiye’de Yeniçağ, 29.12.2010
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Mehmet ÖZBEK

Sevgili Yoldaş Güzel İnsan Kızılay

Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek.
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Her şey 1960 yılında başladı. Tüm Urfalıların
büyük bir heyecanla dinlediği Bağdat Radyosu
Türkmence Bölümü sanatçılarından iki kişi hayranlıkla takip ediliyor, Abdülvahit Küzecioğlu ve
Abdurrahman Kızılay Urfa’da her evin bir ferdiymiş gibi tanınıyor, seviliyordu. Urfalıları Türkmenlere böylesine bağlayan şey öncelikle konuştukları
dilin aynı denilecek derecede Urfa ağzına olan yakınlığı ve hoyratlardı. Urfa da bir hoyrat membaı
idi. O yıllarda Urfa’da değil yaşlıların, çocukarın
bile ezberinde onlarca hoyrat bulunurdu. Ezgisi
en kolay olan “düz hoyrat”ı söylemesini bilmeyen
yoktu hemen hemen. Urfa’da yaşayan “Ersözler”,
“Gözgülüler” gibi daha bir çok Kerkük’lü aile olmasına rağmen, o çağlarda Kerkük’le olan bağımızın ciddi manada bilincinde değildik. Kısa bir
müddet sonra bu yayınlar kesildi. Hatırda birkaç
sanatçı ismi ile birkaç hoyrat kaldı.

dı. Sohbet eder çay içerdik. Türk Dili ve Edeiyatı
tahsili görüyor olmam biraz da bu yakınlığı pekiştirmişti. Yine bir gün sabahleyin odasına girdiğimde “Özbek bak sana bir şey dinleteceğim, bas şu
Ampex’e.” Hocanın odasında Ampex marka bir
profesyonel teyp vardı. Üretilen bantlar burada
dinlenilir, denetimi yapılırdı. Ampex’i çalıştırınca
beni on yıl öncesine götüren bir sesle karşılaştım.
“Nasıl, tanıdın mı bu sesi?” dedi. “Evet, bu Abdurrahman Kızılay, okuduğu da Mazan Hoyratı.”
Kızılay:

Yıl 1969. Her gün radyoya gittiğmde ilk uğradığım yer rahmetli Nida Tüfekçi hocanın odasıy-

diyordu. Çok duygulandım. Bu sefer farklı
duygularla dinliyordum Kızılay’ı. Türkmenlere
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Baba bugün yârı gam
Sarardıptı yârı gam
Bir güne men düşmüşem
Yarı dertti yarı gam
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Dr. Mehmet ÖZBEK
yapılan zulmün farkında, onlara reva görülen siyasi baskının bilincindeydim. Urfalı olmam ve o
güne kadar programlarda Urfa hoyratları okumam
dolayısıyla hoyratlara olan yakınlığımı bilen hoca
“bu hoyratı çalışmanı istiyorum” dedi.
O yıllara kadar Türkiye radyolarında ciddi manada, orijinal ağızla hoyrat okuyan sanatçı yoktu.
Bu benim için az bulunur bir hediyeydi. Artık okuduğum Urfa ve Harput hoyratlarına Kerkük Hoyratlarını da katacaktım. O gün gıyabi yakınlığımız
başladı Kızılay’la. O da beni merak ediyormuş
“kim bu bizim hoyratlarımızı okuyan Mehmet
Özbek” diye. Nihayet 1971 yılında Kızılay’la tanışmak nasip oldu. Bir dost evinde kendisini yakından tanıma fırsatını bulduğumda onun udundan
çıkan sesler ve sesinde hayat bulan hoyratlardaki
sıcaklık ve esrar dinleyenleri büyülüyordu. Bu
özelliğiyle pek genç yaşlarda sanat muhitinde büyük bir şöhret elde etmişti.
Kızılay sanki sanatkâr olarak doğmuştu. Çıkardığı ses, yaptığı nüanslar onun tabii özelliğiydi. O
sesi o üslubu unutmak mümkün müdür?
1974 yılında Ankara’da askerliğimi yaptığım sırada çok sık bir araya gelir karşılıklı hoyrat okurduk.
Kızılay’ın 1960’lı yıllarda Ankara Radyosu’nda
kaydedilmiş, içinde beş Türkmen havası bulunan
bir bandı vardı. Bu da çoğaltılarak diğer radyolara
gönderilmiş ancak değerini bilmeyen yöneticiler
bu değerli kaydı arşivlere hapsetmişlerdi. Zaten
siyasi açıdan radyolarda öyle Kerkük adının sık
sık geçmesi de pek hoş karşılanmıyordu. Oysaki
Türkmenlerin bu ıstırap dolu, hasret yüklü havaları
haykırılmalıydı. 1977 yılından itibaren hazırladığım “Yurdun Sesi”, “Elimizden Obamızdan” ve
“Kervan” gibi TV programlarına sık sık Kızılay’ı
davet ederek Türkmenlerin orijinal sesini tüm
dünyaya duyurmaya çalıştık. Ramazan ve bayram
aylarında TV’de yapılan özel programlarda, Türkmenleri toplayarak, çayhana dekoru önünde hoyrat beste söyleyip, sini-zerf oynayarak Türkmen
kültürünü yansıtmaya çalıştık. Bunda o dönemler
Ankara Televizyonu’nda program yapımcısı olan,
Türk kültür ve sanatına derin sevgi besleyen sevgili Adem Gürses’in büyük payı vardır.
Kızılay nazik bir kişiliğe, kimseyi kırmak istemeyen bir gönüle sahipti. Meşk ortamında herkesin
isteğini üşenmeden yerine getirir, daima güzelliğin
ve kibarlığın kaynağı olurdu. Ruhunu nerede bırakıp, heyecanını ne tarafa götüreceğini tartmayan
bir düşünceye sahipti. Türkmen havalarını etkileyici sesiyle ve büyük bir coşkuyla okurdu. O bir
hoyrat sarhoşuydu.
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Kızılay ve hocası Abdülvahit Küzecioğlu’nun
önemli özelliklerinden biri de halk arasında hoyratça okunan Türkmen havalarını, müzikal bir üsluba kavuşturmuş olmalarıdır. Bu usta ikili otantik
kaynaklardan aldıkları Türkmen havalarına, ileri
sanat anlayışının ışığında, yepyeni bir üslup kazandırmış, yepyeni bir lezzet katmışlardır.
Kızılay, bestelediği eserleriyle de orijinal bir
besteciydi. Sözlerini Dr. Muzaffer Arslan’ın yazdığı “Yazmalı Gelin” bestesi, kompozisyon bakımından kendi türünün bir şaheseridir. Bestelediği
eserler üzerinde öyle güzel ezgisel buluşları vardı
ki her biri halk müziğimiz bakımından üzerinde
durulması gereken orijinal biçimlerdir. Yaptığı her
yeni eseri bambaşka bir güzellikle süsleyerek bize
takdim etmiştir.
Kızılay dostluğundan, kibarlığından dolayı
tanıyanları kendisine hayran bırakmıştır. Ona bu
özelliği veren farklı bir iç âlemi vardı. Onu Yalnız
Türkmenler değil milletçe benimsedik ve sevdik.
Ruhun şad olsun sevgili yoldaşım, güzel insan.
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP*
mnakip@yahoo.com

Kerkük’ün Bülbülü Sustu

Ankara’da İhsan Doğramacı’nın konutunda.

Sati Arslan ve Ömer Öztürkmen ağabeylerimizi kaybetme acılarını daha kabullenemeden ve içimize basmadan, beklenmedik bir şekilde Abdurrahman Kızılay ağabeyimizin de vefat haberiyle
sarsıldık.
Erken ve beklenmedik bir yaprak dökümünü
yaşıyor Türkmen aydınları. Aslında gurbet, çaresizlik, çözümsüzlük ve moral bozuklukları belki
de bu yaprak dökümünü hızlandırmaktadır. Ölüm,
elbette hak, herkesin tadacağı bir akıbettir. Ancak
Türkmen toplumu olarak bugünlerde gerçek aydınlara, köşe liderlerine, kanaat önderlerine, hayırsever sermayedarlara, topluma maneviyat yükleyen
din adamlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyuyoruz. Siyasî liderlere olan ihtiyacımız, bu
abidevî şahsiyetlere olan ihtiyacımızdan sonra gelir. Çünkü siyasî liderler bu kadronun içinden ya da
bunların yetiştirdiği kadrolardan çıkacaktır.
Abdurrahman KIZILAY, Türkmen davasına sadece sanatıyla hizmet etmemiştir. En zor ve mih* Prof. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Rektör V.
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netli yıllarda bir dava adamı olarak da görev yapmıştır. 1980 yılında Türkmen davası uğruna şehit
düşen Türkmen lideri Nejdet Koçak’la aynı evi
paylaşmış ve 1960’lı yıllarda Türkmen gençliğinin yetişmesinde Rahmetli Koçak’la omuz omuza
mücadele vermiştir. Ayrıca müteakip yıllarda Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde aktif
rol almıştır. Bu yüzden Baas Partisi’nin kara listesinde girerek Kerkük’teki yakınlarını riske etmiştir.
2010 yılının son ayında 72 yaşında Abdurrahman Ağabeyimizi kaybettik. Son güne kadar udunu elinden bırakmadı, türkü ve hoyratları dilinden
düşürmedi. Sürekli Kerkük ve Erbil’i terennüm
etti. Yeri doldurulamayacak kadar önemli bir sanatçıydı. Kızılay sanatında fikrini ve davasını işledi. Bu açıdan bir idol olarak kalacaktır.
Abdurrahman Kızılay’ın bir diğer takdire şayan yanı, sanatını icra ettiği yarım asrı aşkın süre
içerisinde sanatından ekmek parası kazanmamış
olmasıydı. Aslında bu, birçok Kerküklü sanatçının kaderi olmuştur. Nitekim Kerkük, Erbil ve
Tuzhurmatı ses sanatçıları arasında milli duygusu
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

tekâmül etmemiş, Kerkük ve Türkmen konusunda
türkü ya da hoyrat söylememiş hemen hemen hiçbir sanatçı yoktur. Özellikle 1960 yılından sonra
yetişen Türkmen sanatçıların takriben hepsinin ilk
besteleri Kerkük’e dairdir.
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birer taziye
mesajı yayınlamaları oldukça anlamlıdır. Sayın
Gül’ün “… Ömrünü halk müziğine adayan, icra
ettiği eserleri ve derleme çalışmalarıyla seçkin bir
kültür mirası oluşturan Abdurrahman Kızılay, gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Kerkük hoyrat ve türkülerinin unutulmaz ismi Abdurrahman
Kızılay, milletimizin büyük beğenisini kazanan
ve dilden dile dolaşan türküleriyle daima saygıyla
hatırlanacaktır…” ve Sayın Erdoğan’ın “Merhum
Abdurrahman Kızılay, sesi ve yorumunun yanı
sıra derlemeleriyle de Türk halk müziğine yaptığı katkılarıyla her zaman hatırlanacak, kadirşinas
milletimiz tarafından saygıyla anılacaktır” sözleri
bizlere biraz da olsa acımızı unutturacak ve teselli
verecek bir kadirşinaslıktır.
Tarih: 10 Nisan 2003. Yer: Kayseri İl Mahallî
İdare Toplantı Salonu. Abdurrahman Kızılay ve
Mehmet Özbek’in konseri var. Salon tıklım tıklım
dolu. Gelenlerin çoğu Kayseri’nin aydınları ve
Kerkük meselesini yakından bilen ve takip eden
kişiler. Aynı günün sabahı Saddam’ın düşmesi ve
ABD kuvvetlerinin de yeşil ışık yakması üzerine,
Iraklı Kürt Peşmergeleri Kerkük’ü işgal etmiş,
tapu ve nüfus dairelerinin belgelerini yağmalamış.
Salonun duygu yüklü olduğu her halinden belliydi.
Önce Mehmet Özbek sahne aldı:
Yıktılar Kalamızı
Vurdular balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salamızı.
Can Kerkük canan Kerkük
Her söze kanan Kerkük
Kalıptı yardan ırak
Mum kimin yanan Kerkük
türküsü ile başladı. Bayanlar gözyaşlarını sessizce dışa, erkekler içlerine akıtıyordu. Mehmet
Özbek bütün hissiyatını bu türküde ifade ediyordu. Mahzun bir şekilde sahneyi terk etti. Derken
Kızılay sahne aldı. Salon alkıştan adeta yıkılırken,
Kızılay’ın yüzü hüzün doluydu. Kemancı hazin
hazin Mazan Hoyratının giriş ezgisini çaldı. Abdurrahman Kızılay şakımaya başladı:
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Abdurrahman Kızılay (1962)

Türkmen’i
Sev kucakla Türkmen’i
Ne suçum ne günahım
Hak yarattı Türk meni
Kerkük’e giden olsa
Arzuhal yazan olsa
Yıkaram Kerkük seni
Türkmen’e ziyan olsa
Okudukları hoyrat değil, adeta birer ağıttı.
Artık kimse gözyaşlarını gizleyemiyordu. Evet,
türküleri her Türk’ün gönlünde taht kurmuş Kerkük şehri, Saddam’ın şerrinden kurtulmuştu ama
bu sefer de çapulcu eşkıyaların eline düşmüştü.
Bunu da en veciz ve açık şekilde dile getiren Abdurrahman Kızılay türkülerinde ve hoyratlarında
dile getiriyordu. Bu hoyratlar bir sanatçının isyanı,
feryadı ve figanı idi.
Ruhunu teslim etmeden önce eminim ki, dili
ya da gönlü Kelime-i Şahadetin yanında şu hoyratı
telaffuz ediyordu:
Kalasız
Kerkük olmaz Kala’sız
İşte men koydum gittim
Siz sağlıkla kalasız
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Abdurrahman Kızılay’ın Vefatına Tarihtir

12 Aralık 2010
Kerküklü Bestekâr ve Türk Halk Müziği Sanatçısı
Ukbaya göçtü bugün özleyip Hazret-i Rahman’ı
Yazdı Yakut türküsünü dinlerken tam tarihini:
“El-Hasîb, rahmetine dâhil kıla Abdurrahman’ı”
2010
 رحمتنه داخل قيله عبدالرحمانى،الحسيب
Yakut (=İsmail YAKIT)
Kızılay
Sevinciyle öfkesiyle
Duasıyla nefesiyle
Hoyratıyla türküsüyle
Kerkük’e yardı Kızılay

Kerkük’te tapu yakanın
Kaleyi yakıp yıkanın
Türkmenlere yan bakanın
Gözün oyardı Kızılay

Şakırdı bülbül sesinde
Kalbi çarpar ülkesinde
Türkü hoyrat meclisinde
Her zaman vardı Kızılay

Esirgemedi sesini
Kerkük’ün iniltisini
Türkmen’in nefesini
İçten duyardı Kızılay

Udu okşardı eliyle
İnler söylerdi diliyle
Kerkük’ü gönül teliyle
İnler çalardı Kızılay

Söylerdi yolda temsilde
Dağda bayırda sahilde
Kerkük’ü her bir mahfilde
Kutsal sayardı Kızılay

Sesi Türkmen’e uyardı
Eli kulağa koyardı
Dağları yeşil boyardı
Bir hay-havardı Kızılay

Kimseye etmezdi telmih
Sözleri açıktı sarih
“Bad” ekledim çıktı tarih
“Uçmağa vardı Kızılay”

Hakkı batıl sayanları
Türkmenlere kıyanları
Kerkük’e göz koyanları
Kana boyardı Kızılay

ﺍﻭﭼﻣﺎﻏﻪ ﻭﺍﺭﺩﻯ ﻗﺰﻞﺁﻯ
1425 + 7 = 1432 Hicri

Osman OĞUZ
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Dost Bağının Bülbülüne
Bir ay düşer Kerkük’e
Dost bağının bülbülüne
Adı Rahman kendi yaman
Bir Kızıl ay gelir bize

Bir ateşe tuttu yüreğini
Türkmen için yükseltti sesini
Gün gördü günler gördü
Kerkük’ü gördü şad oldu

Artık türküleri kaldı geriye
Bütün unutulmuş şeylerin nihayetinde
Kulağımızda yankılanır altın hızma diye
Evlerinin önünde bir boyalı direk ile

Göç zamanı geldi Türkmenellerine
Mevlana’nın şeb-i arus zamanında
İlk Öztürkmen göç eyledi en sevgiliye
Şimdi ardı sıra bir Kızıl ay düştü

Sesiyle Türkmenlerin peşinde kuvvet
Bir de içinde hasret dolu bir gurbet
Gün gelir dağlar başında alay
An gelir türküleriyle kurulur halay

Dizilir yan yana albayrak gökbayrak
Ardında saf tuttu cümle halk
Birleştirdi yine son gününde Türk ellerini
Dillerde “Kerkük Türk’tür Türk Kalacak”

Güngör YAVUZASLAN
Kızılay’a Hoyratlar

Horyatlar

Baba bugün yar yandı
Kim yattı kim uyandı
Duydum Kızılay göçmüş
Dağlar siyah boyandı
Oku baştan
Çıkarın oku baştan
Sana susmak yakışmaz
Kalk hoyrat oku baştan

Görklü Tanrım gidene
esirgenlikler
kalanlara sabırlar versin
Kızıl ayın
Rengi mi kızıl ayın?
Okuduğu horyatlar
Yâdımda Kızılay’ın
Kızılay’dan
Dün geçtik Kızılay’dan
Feryat feryat horyatlar
Dinledik Kızılay’dan

Yetim Kerkük
Dur hele yetim1 Kerkük
Kızılay’ı susunca
Kalıptı yetim Kerkük

Kızıl aya
Vurmuş bak kızıl aya
Tanrım rahmet eylesin
Sevgili Kızılay’a

Gözel endi2
Çeşmeye gözel endi
Kızılay sefer etti
Kerkük’e köz elendi

Kızıl ayım
Nedendir kızıl ayım
Makamın Uçmak olsun
Sevgili Kızılay’ım

1 Yeteyim, yetişeyim, ulaşayım
2 İndi

Zeynep Sütçüoğlu
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Sayı/Issue 49 العدد

Ocak-Mart/January-March 2011 آذار-كانون الثاني

21

Sungu OKAN

Abdurrahman Kızılay ile Söyleşi
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(Bu söyleşi 24.11.2005 tarihinde Ankara’da yapılmış ve Sungu Okan’ın yüksek lisans tezinden alınmıştır)

dim. Abdülvahit Küzecioğlu’nun da, hem bir ağabey hem bir hoca olarak üzerimde emeği çoktur.

Abdurrahman Kızılay, Irak türkü ve hoyratlarının Türkiye’de tanıtılmasında önemli bir rol
üstlenmiş, Kerküklü bir halk müziği sanatçısıdır.
Abdülvahit Küzecioğlu ile birlikte Türkiye’deki
Irak Türkmen müziği repertuarının kaynak kişisi olan Kızılay, Bağdat Radyosu’nun Türkmence
bölümünde hoyrat okumuş ve programlar sunmuş
bir sanatçıdır. Ankara’da yaşamakta olan Kızılay,
Mehmet Avni Özbek ile kaydettiği iki albümün
yanı sıra, halen çeşitli Irak Türkmen Geceleri’nde
dinleyicileri ile buluşmaktadır.
Hayat hikâyenizi ve müziğin hayatınıza girişinin öyküsünü dinleyebilir miyiz?
1940 senesinde, Kerkük’ün Musalla mahallesinde doğdum. Musalla mahallesi Kerkük’ün en
ileri, değerli sanatçılarının yetiştiği bir mahalledir.
Reşit Küle Rıza, Faik Nacar, Mehmet Gülboy, Abdülvahit Küzecioğlu da buralıdır. Ben, ne mutlu ki,
bu sanatçılardan en ileri gelenleri ile beraber oldum. Mesela yaşım küçük olmasına rağmen Reşit
Küle Rıza ile müzik topluluklarına katıldım. Hoyratı aşağı yukarı ilk başta bu sanatçılardan öğren-

Bu sanatçılarla birlikte olmam, aşağı yukarı
ortaokul yıllarında on altı-on yedi yaşlarımda başladı. 1959 senesinde, Bağdat Radyosu Türkmence
kısmı kuruldu. Günde yarım saatlik bir hak verdiler bize. Orada yayınlanan ilk bant Abdülvahit
Küzecioğlu’nun bandıydı. İkinci olarak da benim
okuduğum bir türkü yayınlandı. Yayın iki türkü,
biraz haber ve skeçlerden oluşuyordu. Ama bundan önce 1958’de Abdülvahit Küzecioğlu ile bir
Türkiye’ye turist olarak gelişimiz var.
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O zaman ilk Ankara’ya, Ankara Radyosuna
geldik. Abdülvahit’in daha önce 1956’da gelmişti
Türkiye’ye ve çevreyi az çok tanımıştı rahmetli.
Tanıştıklarının da bir çoğu rahmetli oldu Muzaffer Sarısözen ve Nida Tüfekçi gibi. — Neriman
Hanım’a Allah uzun ömürler versin- Neriman Hanım ve Nida Bey o zaman Ankara’dalardı. Mustafa Geceyatmaz, Adnan Şeker, Osman Özdenkçi
ile tanıştım. Abdülvahit, Ankara Radyosu’na bizim birçok türkümüzü verdi. O sırada da ben bunlardan iki-üç tanesini okudum aralarında meşhur
“Altın Hızma Mülayim”, “Cerrevin kulpu burma”,
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“Ayağında acem kınası”, “Hanım hanım ne güzel
hanımsan”, bir de “Ağlama ceylan balası” vardı.
Bundan sonra 1960’ta Türkiye’de müzik tahsili yapıp sonra Kerkük’e dönmek amacı ile buraya geldim. Dönüp orada gençleri yetiştirmek
istiyordum. Ama benim düşündüğüm gibi olmadı.
İstanbul’da Belediye Konservatuarı dışında Türk
müziği konservatuarı yoktu. Onun da diploması
zaten Irak’ta geçerli değildi. Mecburen Ankara
Devlet Konservatuarına gittim. 20 yaşımdaydım,
konservatuar için geç bir yaş ya kontrbas ya da
şan bölümüne alabileceklerini söylediler. Rahmetli Necdet Koçak ile beraber oturduk ve karar
vermeye çalıştık. Dediler ki “ Sen buraya geldin
ama opera bölümüne girsen hoyrat okuyamazsın
dediler. Bizim amacımız farklı, sen hem bizi tanıtacaksın, hem de halk müziği öğrenip, geri dönüp
oradakilere öğreteceksin. Bu durumda ne yapalım? Sen kontrbas bölümüne gir.” dediler. Benim
de boynum kıldan ince, arkadaşlar öyle söyleyince, aklıma da yatmamıştı ama, Batı müziği ile ilgilenecektim. Bu bölüme kaydoldum ve 6 sene çok
da istemeyerek gittim geldim. Ama ben bu arada
nota ve solfej bilmiyordum, öğrendim. Bu şekilde
devam ederken ud çalıyordum ama, udu da makam
şeklinde nota ile çalmasını değil de kulaktan çalıyordum. Dışarıda dediler ki bir hoca var, adı Fahri
Kopuz. Rahmetliden iki sene sanat müziği dersi
aldım. Piyasa sanatçılarına Kerkük türkülerini vermeye başladım, tanıttım.
Nuri Sesigüzel’in en meşhur olduğu seneler,
1962-63’te, ona “Yallah Şoför Apar Meni” ve “Aynaya baktım, saç beyaz olmuş”u. verdim. Amaç,
Kerkük adı geçsin. Bazı parçalarımı ise, bestem
oldukları halde Kerkük Türküsü diye veriyordum
ticari bir amaç gütmüyordum. Kendi bestelerimi
“Kerkük Türküsü, derleyen: Abdurrahman Kızılay” diyerek verdim. Bu böyle senelerce devam
etti. Sonra İbrahim Tatlıses çıktı ve yeni parladığı zamanlar, Nuri’nin plağından “Yallah Şoför”ü
ve benim bir başka bestem olan “Evlerinin önü
boyalı direk”i okudu. Ondan sonra beni aradı. Geldi Ankara’da evime. İlk hoyratı verdim ben ona
“Ağam ağam…” bizim “Yolçı Hoyratı”. Maalesef
onu sonradan kendilerine göre yorum yapıyorlar
ya, o şekilde değiştirdi, şimdi istediği gibi okuyor.
Bir tek söz kaldı. Sözün dışında maalesef, o hoyrat ne hallere geldi. Ona ben beş-altı tane de türkü
vermiştim. “Altın tabakta bal var” da bunlardan
biridir. Bu türküyü plağa okuduktan sonra, Mehmet Hoca (Özbek) Ankara’da müzik dairesindeydi, Halk müziği müdürüydü. Bana da o anlatmıştı.
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İbrahim ziyarete gitmiş onu. Mehmet Hoca’da sormuş ona, “Altın tabakta bal var”ı niye değiştirdin
diye. O da “Hoca ben yorum yaptım” demiş.
İşte hayatım böyle devam etti gitti. Halen de bildiğiniz gibi okuyorlar, başta kaynak kişisi olduğum
“Altun Hızma Mülayim” bugüne kadar yanılmıyorsam, mübalağa olmasın en az otuz-kırk kişi tarafından kasete, plağa okunmuştur. Allah nefes verdiği
sürece de biz bu işe devam edeceğiz inşallah.
Geri dönüp orada müzik öğretme hayaliniz
gerçek oldu mu?
Şimdi ben tabi 1966’da baktım ki kontrbas
bana bir şey vermiyor. Döndüm, Bağdat’ta Güzel
Sanatlar Akademisi’nde ud bölümüne kabul edildim. Ama baktım ki olmuyor. Çünkü tam gençlik
zamanında 20 yaşında gelmişim Türkiye’ye. O
güzelim özgürlük havasını tatmışım. Müzik desen bambaşka bir şey. Irak’ta maalesef hayat çok
iptidai bir şekildeydi. Çünkü radyoda yaptığımız
programlarda tatmin olmuyorduk. Ben oraya dönünce, hele buradaki bu kadar güzel müzik ortamını bulamayınca, dayanamadım, yanılmıyorsam
bir 10 ay orada kaldım, sonra Türkiye’ye 1967’nin
sonu, 1968’in başında kesin dönüş yaptım. O sırada da, BAAS partisi iktidara geldi Irak’ta. Benim
için geliş o geliş oldu. Ondan sonra da 2003’e kadar Irak’a gidemedim.
2003’te sevgili Mehmet Özbek’le beraber gittik. Gittik ama hep söylüyorum, keşke gitmeseydik. O güzelim, hayalimdeki Kerkük yoktu. Tabi
öyle eski haliyle de kalmaz, ama bu kadar harabeye döneceğini hiç düşünemezdim. Doğduğum eve
gittim, evi bile tanıyamadım. Bir şey olmamış, ev
duruyor, tamirat falan da yapılmamış, olduğu gibi
duruyor ama sokak bir rezalet, yollar berbat, yıkık
dökük her taraf, pislik içinde. “O güzelim Kerkük
bu hale mi gelecekti dedim”, zor dayandım. Özbek
3 gün kaldı. Ben de en son 2-3 gün daha kalayım
dedim. Kız kardeşlerim, otuz beş senedir görmediğim yeğenlerim, onları göreyim bir doyayım dedim. Bir hafta falan kaldım, sonra maalesef hayal
kırıklığı ile döndüm. Bundan sonra da ne olacağını
bilmiyorum. Hep diyorum ya, “Allaha kalmış işimiz”. Hayırlısı diyelim.
Türkiye’ye geldiğinizde halk müziği ortamı
nasıldı, siz nasıl bir ortamda tanıttınız hoyratları?
Valla her şeyden önce türkülerimizi okuyan sanatçıların hiçbirisi bizim okuduğumuz, verdiğimiz
o havayı veremiyordu. O zamanlar Ahmet Sezgin,
Yıldıray Çınar, halk müziği sanatçıları olarak Ankara radyosunun şöhret isimleriydi. Onlarla tanış-
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tık ve benden türkü istediler. Mesela şu anda ismini
vermeyeyim. “birisi”nin evine gittik, bir muhalif
hoyratı okudum, ki o zamanlar kendi sesine çok
güvenen birisiydi. Hanımını çağırdı, beni göstererek “Şu gırtlağa bak, ben bunu yapamam” dedi.
Onun için bugüne kadar zaten Özbek hariç, nadir
sanatçı vardır güzel hoyrat okuyan. Özbek ise çok
ayrı tabi. Bazen ben bile karıştırıyorum. Bir keresinde İstanbul’da, Beyazıt karşısında bir kahve
vardır. Orada toplanırdık. Bir baktım bir “Mazan
Hoyratı” radyodan kulağıma çalındı. Dedim ki
“Ben miyim acaba, Özbek mi?” yani sesimiz de o
kadar birbirine benziyor.
Kolay değil bizim türküleri ne yazık ki hakkını
vererek okumak. Birkaç kişi hariç. Bir geçenlerde
bir televizyon programında, Münevver (Özdemir)
beni ağlattı. Dedim ki “Helâl olsun kızım, güzel çalışmışsın”. Bizim Adile (Kurt) de okuyor biliyorsunuz. Tabi Münevver Urfalı, şivesi daha yakın. Bunun
yanı sıra çok çalışmak gerek. Çalışmadan olmaz.
Abdülvahit Küzecioğlu ile beraber üslupta
bir değişiklik oldu bunu nasıl açıklarsınız?
Evet tabii. Hoyratlarımızda, Küzecioğlu bir
devrimdir. Ondan önce Reşit Küle Rıza vardır.
Dinlemişsinizdir. Bir Türk vatandaşının Reşit Küle
Rıza’nın söylediği melodiyi anlayabilir ama sözleri anlaması zor. Abdülvahit ise, makamını değiştirmeden bunu herkesin anlayabileceği bir ezgi kalıbına aldı, milletin anlayabileceği bir şekle soktu.
Ben de kendisi ile birlikte ilk yaptığımız plaklarda,
Kerkük’te 78’lik taş plaklara okuduğumuz zaman,
bana “Abdülvahit’i taklid ediyor” dediler. Taklit
etsem de tabi gurur duyarım o ayrı konu ama taklit
etmedim. Ben de bir tarz oluşturdum ister istemez.
Yani biraz artık o hoyratın, sokakta, düğünde, eğlencede söylemekten başka bir şey olduğunu millet anlamaya başladı. Buraya gelince tabi o üslubu
burada da devam ettirdim. Maalesef bizden sonraki nesilde bunu devam ettiren kimse yok.
Gençler nasıl yorumluyor, beğeniyor musunuz?
Bir iki kişi dışında yok ne yazık ki. Kerkük’ten
bir müzik topluluğu gelmişti buraya. Türkmen cephesinin kuruluş yıldönümü için. “Çalsın Davullar”
programında da TRT’de Kerkük’e bağlanmıştı
canlı yayında, o zaman okuyan Hasan, dediğim
tipik bizim eski sanatçılarımızdan en ufak bir şey
kaçırmadan sanki fotoğraflarını çekmiş gibi, kendinden hiç bir şey katmadan, usulü ile hoyratları
okuyor. Bir de Muayyet diye birisi vardı buraya
gelenlerin arasında, güzel makam okuyor. Onun
dışındaki gençleri de seyrediyorum. Türkmeneli
24
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Televizyonu’nda, buradaki pop yarışması gibi bir
program var. Bir tanesi de çıkıp hoyrat okuyayım
demiyor. Ya burayı taklit ediyorlar, ya da Arap
müziğinden bir şeyler alıp söylüyorlar, ben fazla
ümitli değilim.
Irak Türkmen müziği başka bir müzik türü
ile etkileşim içinde mi?
Yok tamamıyla ayrıdır. Mesela ben bir hatıramı anlatayım. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda
okurken, değerli usta hoca rahmetli Ruşen Ferit Kam vardı biliyorsunuz. İşte ben de o sırada
program yapıyorum, o da radyoda yönetim kurulundaydı. Dedi ki “Oğlum eve gel de, bana bu
Kerkük hoyratlarını oku bakayım, nedir bu...”.
İsmet Hürmüzlü kardeşimizle beraber bir gün gittik. Başladım ben okumaya. İndirdi kemençesini,
başladı bana eşlik etmeye. “Muhalif”, “Beşiri”,
“Mazan” okudum bir taraftan da “Beşiri hoyratı,
Rast makamından çıkar hocam, muhalif hoyratı, Hüzzam’dan, Segâh’tan” diyorum. O da bana
dedi ki “Oğlum, niye öyle söylüyorsun. Niye Rast
makamı beşiri’den çıkmasın? Bu sizdeki bu kadar
zengin bir şeye sahipsiniz, niye bunu böyle Rast’tan
çıkar diye söylüyorsunuz? Ben bunu hiçbir Türk
yöresinde görmedim” dedi. Hakikaten o zaman
bana da dank etti ve böyle bir hoca bunu söyledikten sonra bunun çok bir büyük değer olduğunu
fark ettim. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Hoca
“Bir dörtlük diyor, şu makam diyor, sonra başka
bir şeye geçiyor, sonra yeniden aynı şeyde karar
kılıyorsun. Şu kadar dörtlüğün içinde…bu nasıl
iş? Bu tamamıyla Irak Türklerine mahsus bir şeydir. Onun için bunu değerini bilmeniz lazım, bunu
bozmadan devam ettirin” diye bir nasihat vermişti
Allah rahmet eylesin.
Genel olarak Urfa-Elazığ-Kerkük ve Azerbaycan müzik kültürleri arasında bir bağ olduğu bilinir, bu kanıyı nasıl değerlendirirsiniz?
Esasında Kerküklüler’in Orta Asya’dan geldiğini biliyoruz. Bağın ister istemez oradan kaynaklandığını ben şahsen düşünüyorum. Bu konu
hocaları ilgilendirir, onlar nasıl yorumlarlar bilmiyorum. Kerkük’te derseniz, bizim türkülerimizde Azerî türküler çok var ama ben Azerbaycan’a
gitmediğim için bir tek şunu söyleyebilirim: onlar bizden çok ileri, onun şüphesi yok. Müzikleri,
çoksesliği, bizden çok ileri. Rus etkisi ile. Ama bizim hoyratımızla onları kıyaslayamıyorum. Bizim
Hoyratımız apayrı.
Burada Urfa’da, Elazığ’da oralarda da hoyratlar var ama farklı. Böyle cinaslı dörtlükler halinde
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hoyratı ne Urfa’da bulurum, ne Elazığ’da, çok nadir bulurum yani. Ama bizim gibi değil.
“O yanmaz,
Oy adıram o yanmaz,
İkimiz bir ateşte,
Ben yanıram o yanmaz”
Biz bitiriyoruz burada. Hâlbuki oralarda uzun
bir şekilde devam edip gidiyor. Halbuki Kerkük
hoyratları, siz de biliyorsunuz, bir dörtlükten oluşur, cinaslıdır ve orada biter. En fazla onun meyan
kısmı vardır. Biraz işte;
“Ben sana ağam demem,
Ben sana paşam demem,
Tahttan düşen asil olur” …hikayesi.
Ve yahut da şey katıyor
“ bir güne biz kalmışık,
Her dakikası yüz aydı
Kaşlar keman, yüz aydı”…
Buna benzer hoyratların sonuna bağlanan meyanlar var. Esas olarak dilden kaynaklanıyor. Irak
Türkmen dili, apayrı bir şeydir. Müziği ve hoyratı
da başkalarına benzemez, ben benzetemiyorum
yani, belki başkaları benzetir.
Ama Kerkük’te “Beşiri Hoyratı” var, Urfa’da
da var, Elazığ’da da var. Makam yapısı olarak da
aynı olabilir. Sınır yoktu bir zamanlar buralarda,
elbette bir kültür yakınlığı olacaktır. Ama Kerkük
hoyratları tamamen farklıdır.
Acaba Irak’ta yaşayan Türkmenlerin dışındaki gruplarda da hoyrat geleneği var mı?
Hayır. Araplar, makam okurlar, makamın sonunda Türkçe ya da Türkmence kelimeler eklerler
“Aman yandım, dilim yandım” gibi. Ama ben, hiçbir Arap sanatçının hoyrat okuduğunu duymadım.
Sizce Türkiye’de sınır ötesi müzik kültürlerinin uygulanma politikası nasıl/neye göre gelişti?
Irak Türkmen müziğinin buradaki rolü nedir?
Öyle bir politika yok maalesef. Ben kendi
irademle geldim ve burada hoyratları söyledim.
1960’larda Ankara Radyosu için program yapıyordum. O zaman bir müzik müdürü vardı, geldi
dedi ki “Sen bu Kerkük türkülerini İstanbul şivesi
ile söylesen nasıl olur…” dedi. Dedim ki “Hocam,
bana ne gerek var o zaman, siz bir sürü halk müziği sanatçısı var, onlara okutun, o zaman ne orijinalliği kalır ki? Ben tutup da size Kerkük türküsünü başka şive ile okuyamam. Ama bir yerli okursa
onu bilemem.” dedim.
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Acaba sebebi neydi bu isteğin?
Sözlerin birçoğu anlaşılmıyormuş, “Anlaşılmayacak bir şey yok dedim. Azerbaycan’da konuşulan şivenin aynısı Kerkük’te de konuşuluyor. Azerî
türküleri de çalıyorsunuz, onları değiştiriyor musunuz?” dedim. “Yok, ben öyle düşündüm de…”
dedi. Neyi kastetti bilemeyeceğim.
Yani hükümetin, bugüne kadar burada Radyodaki programların dışında maalesef Kerkük
müziğine en ufak bir katkısı olmamıştır. Bir de
1960’larda geldiğimde, Kültür Bakanlığı bana altı
tane bağlama verdi. Kerkük’te bağlama yaygın
değil biliyorsunuz. Şimdi yeni yeni başladı biraz.
Bir tek Telafer kazamızda Şii köken çok olduğu
için âşık geleneği vardır. Bir de Felekoğlu diye bir
arkadaşımız var. Onlar tabi bağlamayı bağlama
gibi değil de kendilerine göre bir tarzda çalıyorlar. Kerkük’te de, Tavuk kazasında da aşık geleneği var. Kültür Bakanlığı, yaz tatilinde götürmem
için 6 tane bağlama verdi ve ben de götürdüm ve
dağıttım ama öğreten olmadığı için öylece kaldı.
Ama ondan sonra Kerkük’ten gelen müzik ekiplerine baktım ki, hakikaten öğrenmişler bir şeyler
çalıyorlar. Yani Türk Hükümeti’nin pek fazla bir
katkısı olmadı. Kendi yağımızla kavrulduk hep.
Irak’taki Devlet Kurumlarında Türkmen
Müziği’ne bir katkıda bulunuldu mu?
Hayır. Sadece 1959’daki Kerkük Katliamı sonrası Abdülkerim Kasım idaresi, Türkmenlerin biraz
gönüllerini alalım düşüncesi ile günde yarım saat
radyo yayını hakkı verdi. O yarım saat zamanla ilerledi, iki-üç saati buldu. Sonra bir ara tamamen kesildi. Şimdi yayın var mı bilmiyorum ama Saddam’dan
sonra, yirmi dört saat yayın yapan Türkmeneli Televizyonu var. Keşke o televizyonda güzelim müziğimizi doğru dürüst bir programla duyurabilsek.
Biz Özbek’le Türkiye’de birçok ile gittik. En basiti
Sivas’ta herkes “Sizin televizyonu seyrediyoruz”
diyor. Gönül ister ki tüm dünya onları seyrederken
güzel programlar yapsalar. Ama onlar ne yapıyorlar? Sabahtan akşama kadar Türk televizyonlarındaki dizileri ya da Amerikan filmlerini yayınlıyorlar.
Benim müziğimi okuyan hiç kimse yok.
Mehmet Özbek ile nasıl tanıştınız?
Özbek, görmeden beni tanıyormuş zaten. Der
ki “Ben ortaokulda kısa pantolon giyerken, Kızılay Bağdat Radyosu’nda türkü söylüyordu”.
Hâlbuki o kadar yaş yok aramızda, ben de küçük
yaşta başladım. O Urfa’lı olduğu için radyoda
dinlemiş. Türkiye radyoları duyulmazmış oralarda, en yakın da Bağdat Radyosu ve Arap radyo-
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larıymış. Bizim saat geldiğinde herkes Türkmen
Radyosu’nu dinlermiş. Ta ki İstanbul Radyosuna
1950-60’ta bantlarım girdiği zaman, Nida Tüfekçi
çağırmış Özbek’i. demiş ki “sana bir şey dinleteceğim”. Kendi çaldığı, benim de söylediğim “Mazan
Hoyratı”nı dinletmiş ve sormuş “Kim bu?” diye.
Özbek hemen söylemiş “Bu Türkmen Radyosundan Abdurrahman Kızılay”…
Ondan sonra 1973 yılıydı sanırım, İstanbul’da
bir Kerkük gecesinde ilk kez karşılaştık ve o gün
bu gündür dostluğumuz devam edip gidiyor. Sağ
olsun, Türkiye’de olsun, yurtdışında olsun tanınmamızda çok büyük katkısı vardır. Hala da devam
ediyor, konserlere gidiyoruz, millet bizi, ikimizi
bir arada görmeyi arzu ediyor ve ben bundan gurur
duyuyorum. Emeği çoktur tanınmamızda. Allah
daim etsin. İkimize de nefes versin.
Irak’ta resmi kurumlar dışında müzik nasıl,
nerelerde icra ediliyor?
Benim gençliğimde ve öncesinde, Reşit Küle
Rıza ile İzzettin Nimet, bir darbuka, iki tane kaşıkla masaya ritim vurarak söylerlerdi. Bir müzik
okulu yok, ama enstrümanı eline alan öğreniyor.
Kerkük’te iki üç tane keman, ud çalan vardı. Bu
ekip, ben Türkiye’ye gelinceye kadar devam etti.
Ondan sonra Bağdat Konservatuarı’ndan gelenler, yeni enstrümanlar katıldı. Ama oradaki plaklarımızın çoğu, bir ud, bir keman ve darbuka ile
kaydedilmiştir. Bazen radyoya gittiğimizde bize
Arap müzisyenler eşlik ediyordu. Her şeyi kulaktan yapıyorlar, biz de ayak uyduruyorduk. Bu
radyo kayıtları hala mevcuttur herhalde radyo
arşivinde. Duvarlara battaniye çakarak, Bağdat
Konservatuarı’nın ilk talebelerinden Kerküklü biriki sanatçı, Grundig marka makara teyp ile kaydettik ve bu kayıtları Pakistan’a gönderdik. Orada
basıldı ve Kerkük’te satılmaya başlandı. Ne yazık
ki bende yok. Ben Türkiye’de de bir 78’lik yapmıştım. Bir yüzünü ben bir yüzünü Abdülvahit
okumuştu. O da bende yok.
Irak Türkmenleri kimliklerini tanıtmak için
hoyratları ne zaman kullanmaya başladılar?
1959 katliamından sonra, şairlerimiz milli şiirler yazmaya başladılar ve bu bir yakarış haline
geldi. Ondan önce düğünlerde ya da eğlence için
söylenirdi. Ben “Kerküklüyığ Kerküklü” diye
Mustafa Gökkaya’nın yazdığı bir şiiri radyoda
okumuştum, yasakladılar. “Bunu Iraklıyız Iraklı”
diye oku dediler. Okumadım. Ama “Kerküklüyığ
Kerküklü” plak olarak var. 1959’dan sonra belli
şeyler başladı. Türkiye’de de artık dikkat eder26
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seniz programlarımda hepsinde Kerkük, çilemiz,
derdimizi anlatmaya çalışıyorum. Belki bir kitleye
hitap ettim. Nitekim onun semeresini de alıyorum.
Sokakta giderken bana “Hiç merak etmeyin biz
de sizinleyiz, sizin çilenizi biliyoruz, Türk milleti
arkanızdadır” diyorlar. Az çok bir kitlenin bizim
derdimizi anladığını tahmin ediyorum.
Sizce Irak Türkmenlerinin diğer Türk cumhuriyetlerinin aksine edebi eserlerinde Türkiye
Türkçe’sini kullanmalarının sebebi nedir?
Bu, Türkiye’ye bağlılığımızı ifade etmek içindir. Hoyratlarda birçok yerde geçen “sevgili” kelimesi “Türkiye”dir aslında. Çünkü Irak Türklerinin
başka dayanağı yok. Ne olursa olsun oradaki insanların ümitleri “Türkiye bizi yalnız bırakmayacak” şeklindedir.
Irak Türkmenleri geleneklerini yaşatmak
için yurtiçinde ve yurtdışında neler yaptılar /
yapmaktalar?
Maalesef müziğin dışında bir şey yapmıyorlar.
O yönden biraz zayıfız çünkü belki folklorumuz da
vardı da, biz araştırmadık. Onun da sebebi tabi bu
otuzbeş-kırk senelik bir Saddam baskısı altında kim
gidip köylere araştıracaktı? İnsanları sürüyorlardı
böyle bir laf ettin mi, seni yerinden alıp Allah nereye verdiyse oraya sürerlerdi. Biliyorsunuz bu işin
alayı olsun, düğünleri olsun kaynağı Türkmen köyleridir. Bugünden sonra da artık bilmiyorum. Bunu
da biraz sevgili Suphi (Saatçi) ile birlikte ele almak
iyi olurdu, o bu işlerle ilgili. Ama o da ne yapsın,
hangi biriyle uğraşsın? Bir kaç kitap ve konserlerimiz dışında elle tutulacak bir şeyimiz yok.
Yaptığınız müziğin dinleyiciler üzerindeki
duygusal yansımaları sizi nasıl etkiliyor?
Dikkat ettiyseniz ben, sahnede kendimi kaybediyorum çünkü orada çıkıp ben bir türkücü olarak
bulunmuyorum. Konuşmalarıma da rastladınız mı
hiç? Nasıl feryat ediyorum. Ara sıra bırakıyorum
hoyratı, başlıyorum derdimi anlatmaya. Ben orada
üç milyon insanın çilesini anlatmaya çalışıyorum
ve karşılığını da alıyorum. Benim feryadımı oraya
gelenlerin yüzde doksanı anlıyordur. Çünkü konser
sonrası kulise gelenler hakikaten samimiler. Çarşıda pazarda hiç tanımadığım insanların bana duygularını ifade etmeleri bambaşka bir şey. Beni daha da
coşturuyor. Ben de gayret etmeye devam ediyorum.
Edeceğim, çünkü hoyratlardan, türkülerden başka
bir şeyimiz kalmadı. Bizi bu güne kadar ayakta tutan buydu. Bundan sonra da eminim ki, bunun dışında bir şeyimiz yok. Ama devam edeceğiz. Biz
ölüp gideceğiz ama gelecekler yeniler.
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Yavuz ULUTÜRK

Kerkük Türküleri Sesini Yitirdi
Sadece türkülerini ve hoyratlarını değil,
Kerkük’ün kültürünü, acılarını ve yalnızlığını
sesiyle Anadolu insanına taşıyan halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay dün hayata veda
etti. Daha çok, “Altın Hızma Mülayim” türküsüyle tanınsa da, ömrünü adadığı derleme çalışmalarıyla bir kültür mirasını geleceğe taşıdı.
Sanatçının cenazesi yarın Ankara’da toprağa
verilecek.
Adı bir şehirle birlikte anılan ender sanatçılardandı. Abdurrahman Kızılay. Onun adı anılınca
Kerkük, Kerkük anılınca Abdurrahman Kızılay
akla gelirdi. Birbirini tamamlayan iki isim... Türk
dünyasının hep acılarla, hüzünlerle hatırlanan şehri
Kerkük, bu acısını ve hüznünü en dokunaklı söyleyebilen sesini yitirdi. Halk müziğine ömrünü veren usta sanatçı Abdurrahman Kızılay, dün hayatını
kaybetti. Kızılay, solunum yetmezliği nedeniyle
Özel 29 Mayıs Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu. 72 yaşındaki sanatçı için yarın Ankara’da,
Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kızılay’ın cenazesi, Cebeci
Mezarlığı’na defnedilecek.
Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim olan
usta sanatçı, 1 Temmuz 1938’de Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlayarak, müzik eğitimi için Ankara’ya geldi. Devlet
Konservatuvarı’nda müzik eğitimi alan sanatçı,
1974’te Türk vatandaşlığına kabul edildi. Soyadının
hikâyesi, uzun yıllar Kerkük Kızılayı’nda gönüllü
olarak çalıştığı günlere uzanıyor. Türk vatandaşı
olurken kendisine Kızılay soyadı önerildiğinde, tereddüt etmeden kabul etti.
Ud virtüözü de olan Kızılay, Türkiye’de daha
çok, ‘Altın Hızma Mülayim’ türküsü ile tanınıyor.
2002 yılında bir başka büyük usta Mehmet Özbek
ile birlikte yaptıkları ‘Mum Kimin Yanan/ Kerkük
Türküleri’ adlı albüm, uzun bir hasreti giderir gibiydi pek çok türkü sever için. Sesi ve yorumu, Türkmen ilinin bütün trajedisini taşır gibi hüzünlüydü.
Aynı zamanda bir isyanı seslendirir gibi gür... Kerkük türkülerinin sevilmesinde önemli rol oynayan
sanatçıdan unutulmaz türküler kaldı geride: Esmerim Güzel Esmerim, Güler Oynarım, Yazmalı Gelin
Yazmalı, Evlerinin Önü Boyalı Direk (derleme), Her
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

Gün Akşam Olur, Altın Tabakta Bal Var, Dağlar Başın Alaydım, Baba Bugün Dağlar Yeşil Boyandı, Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş... Avrupa’daki birçok
ülke ile ABD’de de çeşitli konserler veren Kızılay,
son olarak Türkmeneli Televizyonu’nda ‘Dost Bağının Bülbülleri’ adlı programı hazırlıyordu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman
Kızılay’ın vefatının ardından bir taziye yayımladı.
Halk müziğimizin değerli seslerinden Abdurrahman Kızılay’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu
belirten Erdoğan, “Merhum Abdurrahman Kızılay,
sesi ve yorumunun yanı sıra derlemeleriyle de Türk
halk müziğine yaptığı katkılarıyla her zaman hatırlanacak, kadirşinas milletimiz tarafından saygıyla
anılacaktır. Merhum Kızılay’a Allah’tan rahmet,
ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.”
dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,
Abdurrahman Kızılay’ın, eserleriyle sanat hayatındaki yerini daima koruyacağını belirtti. Günay,
sanatçının vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda,
“Türkiye’de Kerkük hoyrat ve türkülerinin sevilmesinde öncülük eden Kızılay’ın vefatı ülkemiz
için büyük bir kayıptır.” dedi.
Cengiz Özkan: “Kerkük konusunda uzmandı.
Sadece türküler için demiyorum, orada yaşanan acıları yaşayarak tecrübe etmiş çok değerli bir üstattı. Vaktiyle onunla radyoda türküler kaydetmiştik.
Hem müzikal anlamda hem de derlediği türkülerle
bir kültürü geleceğe taşıması anlamında büyük ve
çok değerli bir külliyat bıraktı bize.”
Mehmet Özbek: “Kerkük Türkmen müziğinin
usta sanatçılarından biriydi. Anadolu’ya Türkmen
havalarını getiren ilk sanatçılardandı. Anadolu’daki
geniş halk kitleleri onu dinledi. Bütün meselesi,
Türkmen müziğini dünyaya tanıtmaktı. Kerkük adının Türkiye’de yer etmesinde önemli rol oynamıştır. Kendisini örnek alan sanatçılar var.”
Bayram Bilge Tokel: “Abdurrahman Kızılay,
sanatçı kişiliğinin yanında büyük bir dava ve ülkü
insanıydı. Daha dün denecek bir zamana kadar
Osmanlı’nın yurdu olan Kerkük’ün yaşadıkları,
acıları, türküleri onun sayesinde Türkiye’nin gündemine girdi. Zaman zaman Kelkit’le karıştırılan
Kerkük’ü Türk halkı ondan öğrendi. “
Zaman, 14.12.2010
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Güngör YAVUZASLAN

Mum Gibi Yanan Türkülerle
Kızılay Anıldı
Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanlığınca Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda “Abdurrahman Kızılay”ı Anma Konseri ve etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen,
“Türkülerin Efendisi” olarak adlandırılan Abdurrahman Kızılay’ı anma etkinliğine katıldılar.
Anma etkinliğine başta Kızılay ailesi olmak
üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Doğramacı, Abdurrahman Kızılay’ın sevenleri ve
yakınları da katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Günay, konuşmasında, Abdurrahman Kızılay’ın türkülerin gücünü öğrettiğini belirterek, “Üniversiteye gittiğimde Hukuk Fakültesine başladığımda çok güzel olduğuna
hâlâ inandığım bir sözü defterime yazmıştım. Galiba Kübalı bir büyük hukukçu ve şairin sözüydü:
Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Abdurrahman Kızılay bize
bunu öğretti” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen

“Abdurrahman Kızılay sayesinde Türklüğün
sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmadığını” anlatan Günay, türkülerin kültürümüzde
çok özel bir yeri olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Ortadoğu
Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü

Bilkent Üniversitesi Mütevelli H.
Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof.
Dr. Mustafa İsen
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen de
Türk toplumu denilince ilk akla gelen türküler olduğunu ifade ederek, “Bu toplum yıllar boyunca
aşkını, hüznünü, sevgisini sıkıntısını hep türkülere
yükleyerek anlatma gayreti içinde olmuştur. Soğuk
Savaş döneminde biz Azerbeycan ile Türkmeneli
ile biz Balkanlar ile irtibatımızı ve ilişkilerimizi
türküler üzerinden kurduk” dedi.
İsen, Kızılay’ın türkülerle bir kıvılcım oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hürmüzlü

Cenk Atmaca
28

Ferid Müftü
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Güngör YAVUZASLAN
müzlü de Kızılay’ın topluma mal olmuş önemli
bir kişi olduğunu ifade ederek, “Kızılay sayesinde Türkiye, Irak’ta Türkmenlerin varlığını, dilini,
kimliğini, kültürünü ve türkülerini tanıdı. Onun
ezgileri eşliğinde milyonlarca insan Irak Türkmenleri için gözyaşı döktü” dedi.
Prof. Dr. Ali Doğramacı
Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Doğramacı ise Kızılay’ın müzik dili
sayesinde çok geniş kitlelere ulaşabildiğini söyledi. Doğramacı, Kızılay’ın müziğinin kalitesinin
çok yukarıda olduğunu ve bu nedenle çok geniş
kitlelere seslendiğini kaydetti.
Abdurrahman Kızılay’ın damadı Cenk Atmaca
ise Kızılay ile gurur duyduklarını ve kaybının kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.
Kerkük Vakfı Genel Sekreteri Suphi Saatçi ise
şöyle konuştu: “13 Aralık 2010 tarihinde kaybettiğimiz Abdurrahman Kızılay, sadece Irak Türkmenleri arasında değil, Türkiye’de de milyonların
gönlünde taht kurmuş çok değerli bir sanatçı ve
Türkmeneli’nin müzik elçisi idi. Müziğin evrensel
dilini kullanan Kızılay, güçlü yorumu ile Türkmen
müziğinin zengin hazinesi olan hoyrat ve türkülerini dillendirdi. Sesinin rengi ve üslubu ile onları
dünyaya sevdirdi. Abdurrahman Kızılay hayatının
sonuna kadar, hemen hemen bütün ömrünü Kerkük Türkmen ezgilerinin tanıtımına adadı.”
Kızılay’ın yakın dostu Ferit Müftü ise duygu
ve düşüncelerini paylaştı.
Konuşmaların ardından Türkmeneli Televizyonu tarafından hazırlanan 10 dakikalık sinevizyon
gösterimi yapıldı. Ardından Mehmet Özbek, İhsan Ekber ve Ömer Türkmenoğlu’nun solistliğinde “Anılarla Müzik” adlı dinleti gerçekleştirildi.
Konserin repertuarı, merhum sanatçı Kızılay’ın
seslendirdiği ve sevdirdiği türkülerden oluştu.
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Mehmet Avni Özbek

İhsan Ekber
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Aile Albümünden Kızılay

Kızılay ailesi dünürleri ile birlikte

30

Ayla - Abdurrahman Kızılay

Ayla - Abdurrahman Kızılay ve kızları Beste ile Burcu

Abdurrahman Kızılay torunu Demir ile birlikte

Abdurrahman Kızılay kızları Beste ve Burcu ile
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Ferid Müftü Albümünden Kızılay

Kızılay ailesi ve torunları Derin

Kızılay ve Doğramacı

Ömer Türkmenoğlu, Abdurrahman Kızılay ve Ferid Müftü

Fatih Türkcan, Ferid Müftü ve Abdurrahman Kızılay
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Mehmet Özbek, Ferid Müftü, Prof. Dr. Fikret Kölemen
ve Abdurrahman Kızılay
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Erşat Hürmüzlü

Sati Arslan’sız
Bir Dünya Nasıl Olur?

Hepimizin yolu aynı akıbete doğru gitmektedir.
Ancak bazen belirli insanların yokluğunu hiç ihtimaller kanalınıza akıtamıyorsunuz. Onlar olmadan
bir hayatı yaşamak size tatsız ve yavan gelir.
İşte Sati Arslan ağabeyimizi böyle tanıdım ve
böyle bildim. O benim için sadece can dostum
Semih’in ağabeyi olarak kalmadı. Ben onun bir sırdaşı, yol arkadaşı ve gönüldaşı oldum. Onun için:
Bak ben çocuklarıma ve ev halkıma böyle dedim,
benim kardeşim ve sırdaşım olduğunu anlattım,
dediğini hatırladıkça doğrusu içim parçalanıyor.
Kerkük’te nasıl tüm imkânlarımızı bu dava için
kullanabiliriz diye düşündüğümüzde o hep eğitici
ve sevecen oldu. Kimseye kızmadı. Birisine sitem
ettiğinde dahi tebessümle karşı tarafı rahatlatırdı
zaten.
Kerkük Kültür kulübünün kuruluş fikrini de
onunla geliştirdik. Hiç hayata geçirilmeyen ve hükümet kancasına takılan bu filizlenme, Türkmen
bölgelerinde gerçekten bir hizmet devrimini göz
32
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önünde tutarak yola çıkmıştı. Hükümeti rahatsız
edecek bir tarafı yoktu. Kültür hamlesi, eğitim
hamlesi, köylerde tarım eğitimi, sağlık taraması ve
sosyal etkinlikler yapacaktık. Bunun kime zararı
olabilirdi. Ancak o günün hükümeti sırf bizim tarafımızdan yapıldığı için karşımıza set çekti, engel
oldu.
O kulübün sözleşmesi ve iç tüzüğünü bir sefer
rahmetli ağabeyimiz Dr. Selahattin Hürmüzlü’nün
muayenehanesinde, bir sonrakini Dr. Sati Arslan’ın
muayenehanesinde yapıyorduk. Başka kimler vardı? İki ağabeyimizin dışında rahmetli Mehmet İzzet Hattat, rahmetli Nazım Salihî ve biz o zamanın
üç genci vardı.
1991 yılında Türkiye’ye geldiğinde sınırda yığılma yapan insanlarımıza gereken yardımı götürüp onlarla haftalar geçirdikten sonra dönüş yolumuzu Kayseri’ye yaptık. Çünkü orada Sati ağabey
vardı. O üzüntüleri beraber yaşamıştık.
Son hastalığında her şeyin farkındaydı, ancak
bir önceliği vardı. Çocukları ve kardeşlerini üzmemekti önceliği. Zaman zaman bunu benimle
paylaşıyordu ve tevekkülün en âlâsını gösterdiğine
benimle olan konuşma ve dertleşmelerinden şahit
oldum.
Sati Arslan hakkında söylenecek çok şey var,
fakat son zamanlarda sevgili kızı Rüya’ya dikta ettiği şiirler onun ruhunu en açık şekliyle ortaya koyuyordu. Garip yaşadım, şimdi gidiyorum, ancak
son durağım yurt toprağı olsun, diyordu.
Ne istiyordu Sati Arslan? Her kesin mutlu olacağı, mutlu sona gideceği bir dünyayı özlüyor ve
hayalinde ısrarla bunu canlandırıyordu. Onun yolu
Umuda Yolculuktu. Tıpkı yazdığı ve şu ana kadar
hiç yayınlanmamış olan şiirinde söylediği gibi:
“Umuda Yolculuk
Dağ taş bezensin
Çiçekle gülle
Sararan başaklar
Dolsun sümbülle
Karanlık geceler yansın yıldızla
Biçare gönüller solan benizler
Gülüşle parlasın dolsun umutla
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Erşat Hürmüzlü

Dr. Selahattin Hürmüzlü, Dr. Sati Arslan ve Dr. Merdan Ali

Dinsin fırtına gitsin bulutlar yok olsun yelle
Acılar ıstıraplar temizlensin
Yağmurla selle
Denizler sütliman sema masmavi
Kızaran ufuk tutulsun elle
Çocuklar özgürce el ele mutlu
İçleri şenlensin şekerle balla”
Ve son yolculuğuna hazırlıklı olarak gitti. Çoğu
insana nasip olmayan bir şekilde bilinçli, hazırlıklı ve mütevekkil olarak gitti. Vefatından iki hafta
önce son şiirini yazdı:
ANAM
Şafağın söktüğünü bugün de gördüm
Geceler bir türlü geçmiyor anam
Karanlıklar ürkütüyor
Gurbette geçmiyor geceler anam
Yağmur soğuk her yerde
Genzimde oradan gelen rüzgârda
Kurak toprak kokusu
Yattığın toprağı babamla paylaştığın
O yerleri özledim anam
Başım dizinde elim babamın elinde
Beni de çekin yanınıza anam
Yetti gurbet huzur istiyorum anam
Derin bir uyku ve sıcak bir kucak
Kara toprağı istiyorum anam
Ve sonunda özlediği, sayıkladığı, huzur dolu
sıcak bir kucak dediği o topraklara kavuştu.
Nur içinde yat Sati Ağabeyim.
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Güle Güle Ağabey
Sefere çıktın sessiz
Güle güle ağabey
El salladın hevessiz
Güle güle ağabey
Kerkük’ten ayrı kalmak
Hep hasretle yaşamak
Zor geldi sana el-hak
Güle güle ağabey
Baharın güzün oldu
Günlerin hüzün doldu
Gün be gün yüzün soldu
Güle güle ağabey
Kerkük’tü senin aşkın
Memleketti hep kuşkun
Herkesi bıraktın şaşkın
Güle güle ağabey
Tirkâlan senin oban
Hidayet Arslan baban
Sonra sen oldun çoban
Güle güle ağabey
Astığın bayrak Kerkük
Bastığın toprak Kerkük
Vardığın uçmak Kerkük
Güle güle ağabey

Sayı/Issue 49 العدد

Suphi SAATÇİ
Ocak-Mart/January-March 2011 آذار-كانون الثاني

33

Kardaşlık

Ankara’da Irak Türkmen Şehitleri Anıtı
Törenle Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu Başdanışmanı
Erşat Hürmüzlünün teklifiyle ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının desteğiyle ve Ankara
Keçiören İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın desteğiyle Irak Türkmen Şehitler Anıtı dün 23.12.2010
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof.
Dr. Mustafa İsen’in katılımıyla açıldı.
Keçiören ilçesinde bulunan Kerkük Park’ı içinde yer alan anıt 1943 yılında Kerkük Çay Mahallesinde dünyaya gelen ressam ve heykeltıraş Abbas
Hüseyin Erenay tarafından yapılmıştır. Toplam üç
buçuk ayda tamamlanan anıtın yüksekliği 5,7 m.
olup ve iki mezar taşını andıran bölümlerden meydana gelmiştir. Ön kısımda Türkmen şehitleri ile
Türkmeneli bayrağını simgelenmiş arka yüzünde
de Türk boyların simleri yer almaktadır.
Şehitler için saygı duruşuyla İstiklal Maşı34
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nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Nurettin
Okumuş’un Kuran-ı Kerimin okuyup ve şehitler
için Fatih okunmasından sonra protokol konuşmalarına geçildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Büyük Birlik
Partisi Genel Başkanı Yalçın Tokçu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve son
olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in konuşmaları takip etti.
Ankaralılarla Türkiye’de yaşayan Türkmenlerden oluşan kalabalık halkın katılmalarıyla Anıtın
açılışına geçildi.
16 Ocak Şehitleri Anıldı
2011 Ocak aynın 16’sında Irak Türkmen şe-
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hitlerinin anısına Ankara Keçiören Belediyesi’nin
Kerkük Parkında yer alan Türkmen Şehitler Anıtına çelenk konularak anma toplantısı yapıldı. Seçkin
bir Türkmen topluluğunun katıldığı törende saygı
duruşunda bulunuldu ve 16 Ocak 1980 tarihinde
Irak’ın dikta rejimi tarafından idam edilen Abdullah Abdurrahman, Nejdet Koçak, Rıza Demirci ve
Adil Şerif’in ruhuna Fatihalar okundu. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.
Önemli Bir Not
Kardaşlık dergisinin Ocak-Mart 2010 tarihli 45.
Sayısında (s. 18-19) duyurusunu yaptığımız gibi
Büyük dava adamı, Türk milliyetçilerinin ağabey
Galip Erdem ile Irak Türkmenlerinin unutulmaz lideri Şehit Nejdet Koçak’ın adları Ankara Oran’da,
evlerinin yakınındaki cadde ve sokağa verilmişti.
Turan Güneş Bulvarı Anadolu Sitesi önünde bulunan 571 numaralı caddeye Galip Erdem, 66. Sokağa da Nejdet Koçak’ın adları verilmiş ve tabelaları
yerlerine asılmıştı. Vefa örneği olan bu davranıştan
dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve bu hususta onay veren Meclis üyelerine tekrar teşekkür
ediyoruz.

Anıtı yapan Türkmen heykeltıraş Abbas Erenay
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Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Nemir Kırdar’dan
Irak İçin Kurtuluş Reçetesi
tanınmış ve dünya ekonomisinde ciddî kariyer sahibi olmuş çok ünlü bir isimdir. Nemir Kırdar’ın
esas en büyük şöhreti de uluslararası Investcorp
Yatırım Bankasının kurucusu ve direktörü olmasından kaynaklanıyor.
Irak’ın önemli kenti Kerkük doğumlu olan Nemir Kırdar, lise eğitiminden sonra ABD’de tahsil
görmüş ve ardından bankacılık ve finans kuruluşlarının yöneticiliğinde en üst düzeye tırmanmıştır. Nemir Kırdar’ın elden ele dolaşan ve Irak’ın
kurtuluşuna yönelik çeşitli çözüm yolları araştıran
kıymetli kitabı ise, kendisine daha büyük bir ilgi
duyulmasına yol açmıştır.
Nemir Kırdar’ın yeni çıkan eserinden söz etmek ve okuyucularımızla bunu paylaşmak yararlı olacaktır. Önceleri “Saving Iraq: Rebuilding A
Broken Nation” başlığı ile İngilizce basılmış (Orion House, London, 2009) olan bu eser, daha sonra
Arapça İnkaz al-Irak: Bina’ Ümme Muhattama,
(Dar-Al-Saqi, Beyrut, 2010) olarak yayımlandı.

Nemir Kırdar

Kerkük’ün tanınmış, büyük ve asil ailelerinden
olan Kırdarlar, tarih boyunca değerli ve önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Irak Türkmenlerinin gurur
kaynağı olan Kırdar ailesi, Meclis-i Mebusan’da
1908 yılında İstanbul’da Kerkük’ü temsil eden
Kırdarzade Mehmed Ali Bey, yeni Irak’ın kurulduğu 1921 yılından 1958 yılına kadar milletvekili olarak Irak Parlamentosu’nda Kerkük’ü temsil
eden Emin Kırdar Bey ve oğlu Nezir Kırdar Bey
gibi, önemli ve değerli devlet ve siyaset adamları
yetiştirmiştir.
Kırdar ailesinin Irak dışında, özellikle
Türkiye’de üst düzey bürokrat, yönetici, siyaset ve
devlet adamı olarak yetişen bir önemli evladı da
Lütfi Kırdar’dır. Kurtuluş savaşına katılarak İstiklal madalyası sahibi olan L. Kırdar, sağlık müdürlüğü, Kütahya milletvekilliği, valilik ve belediye
başkanlığı, daha sonra bakanlık yapmış ve bütün
görevlerinde büyük başarı göstermiştir.
Bu ailenin bir diğer kıymetli evladı olan Nemir Kırdar ise, uluslar arası bankacılık dünyasında
36

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

Kitapta, kraliyet monarşisinin yıkıldığı 14
Temmuz 1958 tarihinden itibaren, bir türlü güven
ve istikrarı temin edemeyen ülke vatandaşlarının,
askerî darbelerle ortaya çıkan dikta heveslilerinin
rejimi altında büyük acılar yaşadıkları dile getirilmektedir. Uzun bir süreç alan bu anti demokratik
dönemin ardından, 2003 yılında başlayan ABD
işgalinin yarattığı kaos ortamı ile Irak’ın, büyük
tahribat ve yıkım içine sürüklenmesine başladığına da işaret edilmiştir. Ayrıca toplumsal, sosyal ve
ekonomik çözülüşe de vurgu yapılmaktadır.
Nemir Kırdar, aslında uzun yıllardan beri Irak
dışında yaşamaktadır. Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Irak’a, belki bir daha dönüp istikrar
edecek fırsatı da hiç bir zaman bulmayacaktır.
Ancak doğduğu toprakların sürüklendiği dramatik
ve kaotik ortamda yaşanan acıları derinden hisseden bir Iraklı olarak, büyük üzüntü duymaktadır.
Ayrıca mensup olduğu topraklarda yaşayan insanlarının bu durumu hiç de hak etmediklerini ve bu
bakımdan ülkesinin bu büyük girdaptan kurtulması yolunda çaba harcayarak, en azından fikir düzeyinde çözüm yolları aramaktadır.
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Nemir Kırdar kitabını parçalanmış bir milletin yeniden inşası kurgusu üzerine ele almıştır.
Bu amaçla Kırdar Irak’ı kurtarmak için önemli,
ayrıntılı ve mükemmel yeni programlar üzerinde çalışmış ve kitabında bunun etrafında yoğun
bir tartışma ortamına zemin hazırlamıştır. Eserin
bu denli ilgi çekmesinin temelinde de, yazarının
gerçekten Irak müdahalesi sırasında yapılan fahiş
hataların, ülkenin yeniden inşası esnasında da aynı
hataların kat kat fazlasıyla işlendiğine ilgi çekmiş
olmasıdır.
Doğup büyüdüğü ülkenin sorunlarına vukufla
yaklaşan Kırdar, eserini 3 ana bölümde düzenlemiştir. Birinci bölümde Irak’ın geçmişi üzerinde
durulmuş, ülkenin 1920 yılında İngiliz mandası
altında başlayan ve 1932 yılına kadar süren dönem
ile Irak’ın bağımsızlığını kazandığı ve 1958 askerî
darbeye kadar uzanan dönemi içine almıştır.
İkinci bölümde günümüzdeki Irak’ın sürekli
çatışma, darbe ve ayrışma sürüklenmesi üzerinde durulmuştur. Yeni Irak’ın doğuşuna yol açması mümkün olmayan bugünkü yönetim biçimi ve
yaklaşımının ülkeyi daha da geriye götüreceğine,
hatta parçalanma noktasına sürükleyeceğine işaret
edilmiştir. Etnik ve mezhep ayrımcılığı, fitne ve
fesat, terör salgını yanında şiddet, yıkım ve kanunsuzluk, siyasî parçalanma, özerk yönetim bölgesinde Kürt baskıları, Kerkük sorunu ve parçalanmaya
yol açacak politikaları destekleme gibi büyük hataların yapıldığına geniş biçimde değinilmiştir.
Üçüncü bölümde ise, geleceğin Irak’ı için öneriler ve projelere yer verilmiştir. Barış ve refah
üzerinde durulmuştur. Irak’ın yeniden inşası ve
sağlam bir geleceğe doğru yönelmesi için siyasî
ve ekonomik programların önerildiği bu bölümde
yazar, çok iyi bildiği ve dünyanın en ileri ülkelerinden geri kalmış ülkelere kadar, rejimlere ve
toplumsal düzeylere göre ekonomik kalkınma modelleri üzerinde düşünerek, Irak’a için de projeler
önermektedir.
Hükümetin kuruluşu, devlet ile din ilişkileri,
adil vergi düzeni, ülkenin en büyük ulusal kaynağı olan petrol gelirlerinden kalkınmaya ayrılacak
paylar, yeni petrol yasası, ulusal ekonomik kalkınma meclisi, petrol gelirlerinin dağılımı, ülkede
tarım ve turizmin yeniden ele alınması, eğitimin
düzenlenmesi, ticaret ve çalışma hayatının inşası,
sağlık hizmetleri ve iskan gibi Irak’ta çoğu tamamen çökmüş olan sektörlerin imarı, ıslahı veya yeniden inşası konularına değinilmiştir.
Yazar kitabının sonunda kendi çözüm önerisi
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olan üçüncü bir yola da vurgu yapmıştır. Bu noktada Irak’ta vatansever, yetenekli, ehil ve konularında uzmanlaşanlardan oluşan bir geçiş dönemi
hükümeti yönetime getirilmesini önermektedir.
Bu bakımdan geçiş dönemi hükümetini de şaibe
altında bırakmamak için, ABD’nin Irak’ta üs bulundurma talebinde ısrar etmeden ordularını ülkeden çekmesini elzem gören Kırdar, buna karşılık
ABD’nin geçiş dönemi hükümetini de desteklemesini istemektedir.
En büyük felaketi, devlet ve siyaset yönetimine
etnik ve mezhep ayrımcılığının bulaştırılmış olmasında gören yazar, Irak’ın yeniden inşası için din
ve mezhep çatışmalarından uzak laik, liberal ve
demokrat bir yönetim biçimini egemen kılmanın
birinci koşul olduğuna işaret etmektedir.
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Bugünkü durumdan kurtulmanın mümkün
olabileceğine, bu hususta ümitsiz olmanın yararlı
olmadığına inanan yazar, önce şimdiki anayasanın
lağvedilmesini, bunun yerine çağdaş demokratik
normlara uygun bir anayasa getirilmesini birinci

koşul olarak kabul etmektedir. Kırdar kurulacak
bir geçiş dönemi hükümetinin icraatı altında siyasal, ekonomik ve sosyal kalkınmayla Irak’ın yeniden inşa edilebileceğine inanmaktadır.
v Bütün vatandaşlarda Iraklılık bilincini altında, vatansever kadrolarla kalkınma hareketine
başlamak için de, millî bir ekonomik program
dâhilinde siyasal reformlar ve petrol yatırım politikaları uygulanması gerektiğine inanan Kırdar,
rasyonel ve sağlıklı bir yaklaşımın ışığı altında ülkenin bunalımdan çıkabileceğini ileri sürmektedir.
Irak sorununa çok yönlü bakan Kırdar, aslında Ortadoğu’nun kilit ülkelerinden biri olan Irak
için gerçek anlamda kafa yoran bir vatansever kişi
olarak, ülkesinin acılarına ortak olan bir samimiyet
de göstermektedir. Irak’ın içine düştüğü sarmalın
üzüntüsünü içten duyan Nemir Kırdar, dünyanın
nereye gittiğini çok iyi bilen ve geleceği okuyan
bir olarak, Irak’ta yapılan yanlışlıklardan dönülmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Hiçbir beklentisi olmayan Kırdar’ın fikir ve
görüşleri bu bakımdan büyük önem arz etmektedir.
Dolayısıyla Irak’ı yeniden inşa etmek isteyenler
ve ülkenin geleceğini kurtarmak düşüncesinde ve
kararlığında olanlar, Kırdar’ın bu kıymetli eserini
okumak zorundadırlar. Bu hususta samimi, dürüst
ve gerçek anlamda ülkesine yardım etmek isteyenler, gerçeği ve doğruyu bulmak zorundadırlar.
Çünkü akıl için yol birdir.

Telafer Marşı
Telafer’dir ilimiz
Türkmencedi dilimiz
Hakka bağlı belimiz
Doğru yoldur yolumuz
Biz Türkmenuğ Türkmenuğ
Yolumuzdan dönmenuğ
Dinimiz İslam dini
Bu Caferi o Sünni
Irak’tı vatanımız
Séveruğ bu vatanı
Biz Türkmenuğ Türkmenuğ
Yolumuzdan dönmenuğ
Şanlı kàle yad bize
Tarih boyu ad bize
Düşmanımız bir bizim

Göz koyuptu yad bize
Biz Türkmenuğ Türkmenuğ
Yolumuzdan dönmenuğ
Dinsizdi düşmanımız
Boşa töker kanımız
Bu millete bu dile
Kurban şirin canımız
Biz Türkmenuğ Türkmenuğ
Yolumuzdan dönmenuğ
Top tepeden kaleye
Bir yol gider saraya
Bütün millet bir olsun
Toplansın bir araya
Biz Türkmenuğ Türkmenuğ
Yolumuzdan dönmenuğ

Rıza Çolakoğlu
38
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Mehmet KIRDAR

Devletin Varoluş Esasları
Her devletin kuruluşunda en önemli etken
millet, vatan ve hükümettir.
Bir millet yeryüzünde belirli sınırı olan bir
toprağı yurt edindiyse ve aynı zamanda orada
yaşayan milletin ve bölgenin başında bir hükümet
varsa, bu hükümet bölgenin sınırları içinde
bulunan bütün yeraltı ve yer üstü kaynaklarına el
koyar ve gözetimi altında olur.
Hatta devlet vatan toprağının havasına ve
denizlerine bile el koymak hakkına sahiptir.
Onun için devletin kuruluşunda üç önemli temele
ihtiyacı vardır. O da millet, toprak ve siyasi
yönetim, yani hükümettir.
Bu temellerden biri olmazsa o devlet
vücudunu kaybeder. Onun için kurulan yeni bir
devletin tanınması o devletin kuruluşu için bir
unsur sayılmaz. Tanınma ancak mevcut olan bir
olguyu gösterir.
Dolayısıyla bu temellere bir göz atmak iyi
olur:
1. Millet: Bir devletin kuruluşu için milletin
olması yani mevcudiyeti gerekmektedir, O
milletin bireyleri sürekli bir şekilde o topraklarda
yaşar ve o devletin nüfus kütüklerine kayıtlı
olurlar. Vatandaş dediğimiz bu bireylerin temel
hakları olduğu gibi yönetime karşı yükümlülükleri
de vardır. Bireyler devletin topraklarında yerleşir

ve genellikle o devletin topraklarını terk etmezler.
Devletin içinde bulunan çeşitli etnisiteler ve
dinlere mensup olma olgusu devletin kurulmasına
engel olmaz.
2. Toprak (bölge): Bunun anlamı belirlenmiş
bir sınır içinde milletin bir sınır dâhilinde yaşamış
olmasıdır. Siyasi otorite egemenliğini bu sınırlar
içinde kullanır ve ortaya koyar.
3. (Siyasi yönetim): Geçen iki temele göre
devlet ancak millet ve toprak olgusuyla kurulmaz.
Kurulması için üçüncü bir unsurun oluşması
gerekir ki o da siyasî otoritedir. Bu siyasî otorite
hüküm sürdüğü topraklar içinde ve dışında
sorumluluğunu yüklenip milleti yönetir. Milletin
bir kısmı hükümet olma görevini üstlenirken diğer
kısmı ise birinci kısmın yönetimine tabi olur.
Bu yöneticilerin siyasî yetkisi hem devleti hem
de milleti kapsar. Bu davranış siyasî otoritenin
geliş şekliyle bağlantılıdır. Eğer seçim ve milletin
rızası ile iş başına gelmişse demokratik bir şekilde
görevini üstlenmiş ve yürütmüş olur. Bu şekilde
iş başına gelen hükümet bir hukuk devletini idare
etmeye talip olur ve gerçekleştirir.
Bunun aksine olan siyasi otoriteler, devrim
ve darbelere maruz kalır. Bu gibi davranışların
son zamanlarda azalmış olması kültür düzeyi ve
demokrasi anlayışı ve kabullerinin tüm dünyada
pekişmesi sayesinde olmuştur.

Abdurrahman Kızılay’dan Mektup
Beni sorarsanız
Ben gittim
Ama yakındayım
Kerkük’ün kapısındayım
Okunan her hoyratta
Her türküde
Her duada
Ben oradayım
Kerkük’teyim
Erbil’deyim
Telafer’deyim
İstanbul’da Ankara’dayım

Türkümün söylendiği her yerdeyim
Ben Kale’nin dibindeyim
Üç ağaç incirin yanındayım
Hasasuyu’nun başındayım
Yeşile boyanan dağların tepesindeyim
Beni ararsanız
Ben altın hızmanın içindeyim
Beni sorarsanız
Ben buradayım
Allah’ın huzurundayım
Siz kalanlar için hep duadayım

Ferid MÜFTÜ
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Evliya Çelebi Kerkük’te III

Evsaf-ı Şehr-i Erbîl-i bî-Bedîl

Erbil’e vasıl olan mürg-i ahenîn tayyare meydanına nazil oldukda, ‘âli bir nardüban yanaşub
tayyarenin kapusuna dayandu. Ol vakt inmek üzere müheyya olan cümle yolcular hareketlenüb kıyam itmeğe başladı. Ben dahi kıyam itmeğe niyetlendüm ise de muvaffak olamadum. Hemen bana
doğru gelen hüddam-ı tayyareden olan perî-rû bir
melek eyüce yaklaşub:
“Emr eylen efendüm, var midur bir hacet” deyu
sual eyledükde:
“Belî hanım evladum, kıyam eylemeğe niyyetlendümse de muvaffak olamadum. Var midur bunun çaresi?”
“Elbette vardur efendüm, evvela kemerbendün
çözesün gerek”, didikde kemerbende el attum. Lakin ne kadar debelendüm ise de nafile. Çözülmesi
pek müşkül bir garib kemerbend olmağın kalakaldum. Ol vakt melek-rû hanım kız:
“İzin eylen ben çözem efendüm” didükde:
“Aman hanım evladım, cümle âlemin içinde,
bu sinnimde böyle bir hâle düşmek yakışur mu
bana?” didim.
“Yanlış anlaman efendüm, benüm muradım
sizi kemerbendden halas itmekdür, az müsaade
eylen muhterem üstadum” deyince naçar teslim
oldum. Hemen nazik parmaklarun dokundurunca
kemerbend an-ı vahidde çözüldü. Ben dahi “ber40
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hürdar olasun hanım kızım” deyu teşekkür eyleyüb sefîne-yi fezadan nüzul eyledüm.
Yanumda melek yaverim ile birlikde bir büyük
mekâna dühul eyledük. Cümle rükkab sıra sıra
duruşub bekleşürken, libas-ı inzibatiye ile yörüyen
bir herif lügat-i Farisî’ye çalan bir lisanla tekellüm
eyledü. Melek yaverim bunun Kürdî lisanı oldugini, gelen yolculardan paşa-portunu hazır eylemelerini tembihlediğini söyledi. Bendenüz dahi paşaport denülen nesnenin ne oldugini merak eyledüm.
Bunun bir seyahat izin defterine tekabül eylediğini
söyleyince:
“Bu defter her kangi bir paşadan alınmış bir
ferman midur?” deyu sual eyledüm. Melek yaverim:
“Hayır degüldir efendim, bu defter bil‘umum herkesin bağlu olduği devletin Dâhiliye
Nezâretinden tedarük edilür. Aksi takdirde başka
bir diyarda seyahetüne cevaz virilmez” didi. Melek yaverimden bunu işidince heman feveran idüb
hiddetlendüm:
“Bendenüz cümle memâlik-i Osmaniye’nin
cevanib-i erba‘asını bila paşaport dolaşub seyahat eylemişim. Bi-hamdillah bugüne bugün hiçbir
kimesne bendenizden paşaport kabilinden bir seyahat izni sual eylememişdür. Bendeniz bu denlü
gürûh-i ukala vü eşhas-ı budala kimesnelerle muhatab olmazam. İmdi vakti geldi, cin börkünü takub, buradan çıkalum” didim.
Cümle gözlerden nihan olub dışarıya Erbil
şehrinin merkezine doğru melek yaverim ile revan
olduk. Şehir merkezinde Tahte’l-kal‘ada Afrah
Öte-el (Otel) namı ile ma‘ruf konağa yerleşdük.
Bir müddet istirahat idüb, dışarı çıkduk. Vakt-ı
asr çatub ezan okundukda, öte-ele karib olan Hacı
Mevlud Cami‘-i şerifinde bi-hamdillah eda-yı salât
eyledük. Ba‘dehü şehri dolaşmaya niyyetlendük.
Evvelâ şehr-i Erbil-i bî-bedîlin mevki‘-i
coğrafîsine nazar kılmak gerekdür. Şark-ı cenubisi
Köysancak ü Raniya kazaları, cânib-i garbisi Musul ile, Erbil’in hadd-ı fasılı olan Zab-ı Kebîr nehri, şark-ı şimâli ciheti Altunköpri nahiyesi, şimâlen
Revanduz kazası ile mahduddur.
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Kadîm şehirlerden olan Erbil, kable’l-İslam
ahdlerinden beru meşhur ü ma‘ruf bir köhne beldedür. Ezmine-i kadîmede şehrin kurbunda Sikender-i
Yonanî, Acem Şâhı Dârâ’ya galebe çalmışdur. Beldenin o denlu eskiliğine delalet eyleyen bu vak‘a-i
ceng ü cidal kütüb-i tevârihde masturdur.
Melîk Muzafferüddin Kökböri
Kurun-i vustada selâtin-i Selcukıyanın imtidadı
olan müluk-i Atabekiyye ‘ahdinde taife-i Oğuzan’a
mensub kabail-i Türkmaniye Erbil mıntakasında
tahaşşud eylemişlerdür. Avasıt-ı Asya’dan azîm ü
cesîm mikdarda hicret eyleyen Türkman taifeleri,
elyevm Türkmeneli deyu ma‘ruf olan yerlerde tavattun eylemişlerdür. Erbil’de Beg-teğün hanedanına mensup Melik Muzaffereddin Kökböri, belde
havalisinde hükümet kurmışdur. Erbil’i payitaht
kılan Kökböri, şehri ma‘mur ü abâd eylemişdür.
Şeci‘ ü muktedir bir hükümdar olan Kökböri fi’lasl zi’bü’l-ağber olub lisân-ı Türkîde ana bozkurd
dahi söylenür.
Âdil ü fâzıl bir melik olub, menkıbe-i mevlûd-ı
hazret-i nebevî tilavetinin mucididür. Her sene-i
hicrîde hazret-i peygamber azîmüşşanın mevlidini ta‘zîm ü ta‘zîz idüb, bilâd-ı İslâm’ın cevanib-i
erba‘asından taife-i ulema vü fuzala vü şu‘ara ve
bilcümle sa‘natkâran ü musikişinasânı müdam
da‘vet eyleyüb Erbil ovasında kurduğu otağlarda
a‘lâ biçimde in‘âm ü ihsan ile ağırlar idi. Develer,
koyunlar fî sebilillah kurban idilüb, bir hafta boyunca alâ usûl-i İslâmî vü şölen-i Türkmanî tertib
olunurdu. Erbil’de cem‘ olunan ümmet-i Muhammed içün mükellef sofralar hazırlanur, mevlid-i
nebevî tes‘îd idilir idi. Geceleri dahi şehr-i Erbil
kandillerle rûşen olub fener alaylarunın geçidleri
sabah-i şerîf ezanına dek devam eylerdi.
Kökböri aleyhirrahmete ve’l-gufran fi’l-hitam
kamu misafirlere hil‘at ü armağanlar ihsan ider
idi. Hayratı bî-hadd ü bî-hesab olan Kökböri’nin
Erbil’de inşa buyurduği cami‘ ü medresede tâlib ü
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râgıb nice talebe tedris-i ulûm eyleyüb, memlekete
yararlı ve amel-i salih âdemler yetişmişdür. Haliya
cami‘in minaresi baki olub, diğer mülhakatı hedm
olunmuşdır. Melik Muzafferüddin Kökböri’nin
Hac seferine giderken vefat eyleyüb Hac yolunda
defn olunduğu kütüb-i tevarihde tahrir olunmışdur.
Lakin ehali-i belde anın Erbil’de medfun olduğuna
i‘tikad eylemişdür. El-yevm ana isnâd idilen merkad Erbil’de mühim bir ziyaretgâh makarrındadur.
Erbil kal‘ası haricinde Üzeyr aleyisselam hazretlerinin makamıyla pek çok kubur-i ulemâ vü
evliya vardur. Meşâhir-i ulema-yı İslamiyeden ve
İbn-i Hallikan namıyla meşhur olan “Vefayatü’lA‘yan” kitabunun müellifi Ahmed bin Muhammed
bin İbrahim bin Ebi Bekr bin Hallikan el-Bermekî
608 sene-i Hicriyede belde-i Erbil’de tevellüd eylemişdür.
Ahali-i Belde
Erbil ve mülhakatı naşir-i kavanîn-i Osmaniye
Sultan Süleyman Han (aleyhirrahmete ve’l-gufran)
hazretlerinin çıkduğı Irakayn Sefer-i Hümayununda Devlet-i Aliyeye ilhak olunub Musul Eyaletine
bağlu Kerkük Sancağına marbut bir kaza olmuş
idi. Bu tarihden sonra nüfusu ve ehemmiyeti ziyade olan Erbil mürûr-ı eyyamla kal‘a haricinde de
tevsi‘ olunmuşdır.
Cennetmekân Sultan el-Gazi Abdülhamid-i
Sani ‘ahdinde ta‘dâd olunan nüfus-i zükur ü ünâs
mecmu‘an on bine baliğ ‘addolundu. Ol vakt şehirde bir tarihî kal‘a ile bir hükümet konağı, bir
depoy, bin sekiz yüz yigirmi hane, altı yüz otuz
yedi dükkân, üç hamam, altı cami‘, iki mescid, on
bir medrese, altı mekteb-i sıbyan, bir mekteb-i rüşdi, bir karağolhâne mevcud idi.
Erbil’in havası mu‘tedil ü suyu latif ü câridir.
Şehirde birçok kuh-i rîz bulunur. Ol kehâriz sayesinde bağ ü bostanlar iska olunur. Pek münbit olan
arazisi ziraate elvrişlidür. Buğday, arpa misal her
dürlü hububât yetişür. Zira‘î mahsulâtın vafir ol-
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ması yağmur sularına mebnidir.
Nefs-i Erbil’in merkez ahalisi Türkman ü zeki
olub, mülhakatı Arab ü Kürd’dir. Merkez-i livanın taşrasında hayme-nişîn aşiretler dahi vardur.
Dâhil-i livada Hıristiyan taifesi ‘Ankava kazasında bulunurlar. Anlar da Kildanî’dir. Çarşu vü bazarı pek vasi‘ olub, cümle esnafı lisân-ı Türkî’nin
Türkmanî lehçesinde tekellüm iderler. Pek datlu
bir şive-i latifeleri vardur. Gözüm yerine “cözüm”,
geldim gördüm yerine “celdim cördüm” deyub
pek cana yakun, hoş sohbet kimesnelerdür. Kendüm, kendüme, kendüye karşuluğında “bilem, bileme, bilesüne” deyüb pek datlu seslenürler. Yedi
hecelü latif ü zarîf ma‘nileri vardur. Şol kıt‘a ol
kabildendür:
Erbil’in Kal ‘asına
Hayranam bilesine
Halkında çok vefa var
Kulak ver sedasına
Erbil’de ‘âlim ü fazıl pek çok Türkman münevveranı yetişmişdür. Küçük Molla Efendi nâm
‘âlimleri kal‘a derununda vaki‘ Cami‘-i Kebir’de
hizmet eylemişdür. Garibî nâmıyla meşhur olan
A‘ma Yusuf, Ya‘kub Ağa gibi pek çok şu‘ara-yı kiram bu şehirde yetimişdür. Erbil Şu‘arası kitabını
te’lif iden Kerkük eşrafından, hâce-i mekteb-i ‘irfan ü sâhib-i cûd u ihsan, ‘âlim ü ser ceyş-i münevveran ü üstad-ı küllil-ezman zade-i Ser-Terziyan
‘Ataullah Efendi’nin asâr-ı kıymetdârında nice
edîb ü şa‘irin asârı tahrir ü tescil kılınmışdur.
Evsâf-ı Kal‘a-i Erbil
Kadîm Erbil beldesi evvela bir kal‘adan ibaret
iken, ba‘dehü aşağıda mahalleler inşa olunmuşdur.
Kal‘anın kaddi 60 zira‘ yükseklikde olub devri 500
zira‘dür. Kal‘a üç mahalleye münkasim pek vasi‘
bir şehirdür. Mahalleleri Saray, Tophane vü Şeyh
İbrahim’e nisbetle Tekye adları ile ma‘rufdur.
Kal‘ada cami‘, medrese, hamam gibi tarihî binalar
mevcuddur. Ulucami‘ en kadîm yapılarındandur.
Molla Resul, Es‘ad Efendi ve Doğramacızade İbrahim adıyla tanınan cevâmi‘-i şerifleri dahi vardur. Kal‘a derununda bulunan evliya-yı kiram makamları vü tekyeler halk tarafından ziyaret idilür.
Kal‘anın sokaklarına ehl-i belde küçe namını
virmişdür. Anların dahi esamisi vardur. Tophane
mahallesinde Haram Küçesü, Kil(i)se Küçesü, Habib Naccar Küçesü; Tekye mahallesinde Harabe
Küçesü, Dar Buruğ Küçesü, İmam Küçesü, Cami‘
Küçesü, Yedikızlar Küçesü, Dendeni Küçesü; Sa42
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ray mahallesinde Ağalar Küçesü pek meşhurdur.
Eskiden beldenin cümle eşraf ü a‘yânın, bil‘umum ağaların kal‘ada sarayları, pek muhkem
konakları mevcud idi. Bu konakların bir kısmı
haliya kal‘ada metruk hâldedir. Lakin anların derunu pek san‘atkârane nakş ü nigâr ile müzeyyen
olub, a‘lâ konaklar oldukları herkesce ma‘lumdur.
Taife-i Türkman tarz-ı mi‘marisinin ibda‘ı olan
konakların tezyinatı da pek musanna‘dır. Elyevm
bu saray nümunelerini kal‘a derununda görmek
kabildür.
Kal‘anın aşağısında kalan ovada da pek çok
bina inşa olunmışdur. Aşağı kısımda eskiden dört
mahalle mevcud olub anların esamileri zîrde zikredilmişdür: ‘Arab mahallesi, Ta‘cil mahallesi,
Ta‘cil Yahud mahallesi, Hanekah mahallesi. Elyevm şehrin nüfusu pek ziyade olub, nice mahalle
dahi inşa olınmışdur.
Aşağı şehirde hanlar, kahveler, furunlar,
dükkânlar, cümle çarşu-yı bazarlar lebaleb dolu
idi. Erbil’in pek lezîz kebâb ü ‘ayranlaru cümle
‘Irak-ı ‘Arab hâkinde nâm ü nişan salmışdür.
‘Irak-ı ‘Arab diyarında devr-i mülûkiyetde
ahâli-i Erbil nisbeten emn ü asâyiş içre idame-i
hayat iderler iken, cumhuriyet-i bî-hürriyet denülen devlet-i bî-ehliyet vaktinde dağlardan ve
etrafdaki kuradan şehre tehacüm iden nice sefih ü sergerdân kimesne, ahali-i beldeyi na-rahat
ü ta‘ciz eylemişdür. Mürur-i eyyam ile devletin
pençe-i âhenîninden firâr eyleyüb, dağlardaki mağaralarda saklanub, cümle kârları selb ü nehb olan
nice kutta‘-ı tarik taifesi, nefs-i Erbil’e musallat
olmuşlar idi.
Devlet-i ‘Aliye-i Osmaniye devrinde cinayet,
zina, yağma vü talan düşkünü bu kaçkınların başındaki aşiret reisini derdest idüb yakalatmak üzre
padişah-ı zıllüllah ferman buyurmuş idi. Fi’nnihaye kavanîn-i şeri‘at-ı devletten dûr cibâl ü vidyandaki ‘asîlerin başu ol aşiret reisi yakalandıkda
zencire vurulub vali-i devletin huzuruna getirilmişdür. Vali-i ‘âli-i devlet-i ‘aliye hazretleri dahi
bu reis-i gürûha hiddetlenüb:
“Bre cani ü bre zanî” deyu azarlayub ba‘dehü
‘ibret-i ‘âlem içün anı meydanda asdurmışdur. Ol
günden beru taifenin adı Bre-cani ü Bre-zani deyu
şâyi‘ olmışdur. Eyyâm-ı evâhirde bu taife-i caniyan, zorbaların başına her zaman “emr-i kani” olmağın anlara Emrikanî dinülen devlet-i afetin emrine “lebbeyk” deyu kul ü dahi köle olmuşlardur.
Mâba‘di var
Türkmeneli Bilâdının payitahtı Kerkük
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Kerkük Kokan Kitaplar
Dergimizin 44. sayısında yayınlanan röportajı
gerçekleştirmek üzere kendisini ziyarete gittiğimizde, pek değerli hocam H. Hüseyin Dolamaç,
Kerkük’te bulunduğu yıllarda Türkmenlerin, ona
hediye ettiği veya Kerkük Türk Kültür Merkezi
Kütüphanesine bağışladığı bazı kitapları, incelememiz için bize emanet etmişti. Bunlardan bir
kısmı şiir kitapları, bir kısmı hoyrat mecmuaları,
bir kısmı da şiir antolojileri idi. Kerküklü kitapseverlerin kitaplıklarında bunların hâlâ bulunup bulunmadığını bilmiyoruz; ancak Türkmen kardeşlerimizin gençlik hatıralarının canlı şahitleri olan bu
sararmış sayfalı kitapları karıştırdıkça Irak Türklüğüne sesleriyle, kalemleriyle can veren, onları
hayata bağlayan, var olma azimlerini pekiştiren
pek çok sanatçımızı yıllar geçtikten sonra yeniden
hatırlıyoruz. Bunun yanında, kitapların sayfalarını
çevirdikçe pek çok anonim eserimizle yeniden kucaklaşıyoruz.
Tarihi değer taşıdığına inandığımız ve eski harflerle basılmış birkaç kitabı tanıtmaya çalışacağımız bu yazıda aktaracaklarımız, orta yaşını geçmiş
hemşehrilerimiz için bir yeni bilgi değeri taşımasa
da bu kitaplardan seçtiklerimiz, onlara, dünya saadetlerinin en büyüğü olan vatan toprağına sahip
olma hazzını hatırlatacak; Kekrük’te, Telafer’de,
Tuzhurmatı’da, Kifri’de, Hanekin’de, kısacası
Türkmeneli’nin her bir bucağında geçirdikleri neşeli çocukluk günlerini, heyecanlı gençlik yıllarını
ve baba ocağındayken kurdukları dostlukları yâd
etmelerine vesile olacaktır. Bu kitapların yeniden
gündeme getirilmesi vasıtasıyla ayrıca, gurbet diyarlarında doğmuş, yeni Türkmen nesillerinin de
Irak Türklüğüne ve onun nazlı Kerkük’üne dair
havayı soluması ve bulundukları yerlerde boynu
bükük kalmaması yolunda bir nebze olsun katkı
sağlanacağına inanmaktayız.
Kitaplar
1. Sevilen Mâniler
Ahmet Fikri tarafından yayınlanan ve Kerkük
Belediye Matbaasında basılan; ancak basım tarihi belli olmayan yirmi üç sayfalık bu kitap birkaç
ciltten oluşan bir serinin ilk kitabı olsa da elimizde diğer ciltler bulunmamaktadır. Bu ciltte, asıl
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Kerkük Horyatları kitabının kapağı

adı “Selime” olan Kerkük Kızı’nın kısa bir hayat
hikâyesi ve onun Bağdat Radyosu Türkmence kısmında seslendirdiği beste (türkü), hoyrat, gazel ve
şarkılardan on altısının sözlerine yer verilmiştir.
Kitabın sonundaysa, bir sonraki ciltte Abdurrahman Kızılay’ın besteleri ve seslendirdiği türkülerin sözlerinin yayınlanacağı haber verilmiş.
Kitapta Kerkük Kızı’nın sesinden kaydedilmiş
şu eserlerin sözleri de bulunmaktadır:
Anonim eserler
Kerkük’ün Etrafı Dumanlı Dağlar, ‘Ereqçiniv
Çinçini; İncili Sedef Qolbağıv, Yağış Yağar Sular
Ahar Göllere, Öter Bülbül, Al Mendili Mendili,
Narıncım Var Limim Var ve Kerkük muhalif hoyratı.
Besteler
M. İzzet Hattat’tan Sönmez Aşk Ateşi, Oy Gelin ve Bir Gözeli Sevdim.
Abdulvahit Küzecioğlu’dan O yârın Ala Gözleri ve Xeste Düştim.
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Sevilen Maniler kitabının kapağı

İzzeddin Abdi Bayatlı’dan Güldir Meni Güldir.
Ali Marufoğlu’dan Kerkük Muçıla Hoyratı.
Klâsik eser
Bayat Gazel
Kitabın ön sözünde Kerküklü müzik severlerin,
halk türkülerimizin sözlerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için bu kitabın yayınına teşebbüs edildiğini öğrenmekteyiz. Gerçekten de o yıllarda Bağdat
Radyosu Türkmence yayınının, her evde, süresi
sınırlı da olsa, büyük bir heyecanla takip edildiğini bugün dahi hatırlıyoruz. Bağdat’tan yayılan bu
gür Türkmen sesinin, o yıllarda Anadolu’da hangi
kalpleri sızlattığını, hangi yaraları deştiğini yıllar
sonra ana vatanda tanıştığımız dostlardan öğreniyoruz. Irak hükümetlerinin, Türkmenlere sadaka
kabilinden tanıdığı bu yayın hakkı meğer birçok
kişinin Irak Türkleri hakkında duydukları ilk sesler, ilk nefeslermiş.
Kitabın dördüncü sayfasında yer alan Kerkük
Kızı’nın kısa hayat hikâyesi Irak Türklerinin toplum hayatına dair ipuçlarını da barındırıyor. Bütün Müslüman toplumlarda olduğu gibi, kadının
günlük hayatının daha çok evde geçtiği Kerkük’te
beş çocuk sahibi Kerkük Kızı’nın radyoda müzik
çalışmalarında bulunması o yılların Kerkük’ünde
gerçekten de cüretli bir adım sayılırdı. Yayıncı,
Kerkük Kızı’nın biyografisinin son satırlarında
onun bu davranışının diğer Türkmen kadılarınca
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da örnek alınması gerektiğini bilhassa belirtilmiş.
Kitabın ilk cildinin bir kadın sanatçıya ayrılmış olması da bu mesajı güçlendiriyor.
2. Yatma Uyan
1973 yılında, Kerkük Şimal Basımevinde
basılan kitap, aynı yılın Nisan ayının 26 ‘sında
Kerkük Türk Kültür Merkezine armağan edilmiştir. 43 sayfalık kitapta Halil Saçıuzun ve Sirvan
Saçıuzun’dan birkaç şiir ve toplam 146 hoyrat
yer almaktadır. Kitabın ön sözünü yazan Kerküklü ünlü ses sanatçısı Ekrem Duzlı, bu iki kardeş
şairin, sönmeyen bir ateş veya bitmeyen bir deniz
mesabesindeki hoyrat geleneğimizi, gönüllerinden
coşan örneklerle daha da zenginleştirdiklerini kaydetmektedir.
İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde
Halil Saçıuzun’un, ikinci bölümündeyse Sirvan
Saçıuzun’un ürünleri yer alıyor. Her bölüm şairlerin birer fotoğrafıyla başlatılmış; altında da onların
şiirlerine, hoyratlarına yer verilmiş. Kitapta, Halil
Saçıuzun’dan “Yatma Uyan” ve “Söndü Ümit”;
Sirvan Saçıuzun’dan da “Ayrılık” ve “Gözletme”
başlıklarını taşıyan şiirler yer almakta; ancak eserdeki hoyratların hem sayıca fazla hem de edebî
yönden daha üstün oluşu okuyucunun dikkatini ister istemez hoyrat metinlerine yöneltmektedir. Nitekim, aşağıda örneklerini vereceğimiz hoyratların,
iki gencin şiir yazma hevesini tatmin etmekten çok
öte anlamları olduğu da gözden kaçmamaktadır:
Meselâ, Saçıuzun kardeşlerden Halil’in,
Yad almasın (elmasını)
Namert yer yad almasın (başkalarının elmasını)
Haber verin millete
Yurt kızın yad almasın
mısralarında, Kerkük’te bugün bile geçerli olan,
Türkmen olmayanlara kız vermeme eğiliminin,
kökünün ne kadar derinlerde olduğu dışa vurulmuş olur. Aynı şair şu hoyratta da Türkmenlerin,
asaletlerini korumaları için güvenilmez, kadir kıymet bilmez yabancılardan mümkün oldukça uzak
durmaları gerektiği mesajını verir:
Yada varmaz
Safamız yâda varmaz (hatıra gelmez)
Aslını itirmiyen (yitirmeyen)
Yurdında yada varmaz
Aslında bu iki hoyrat, uzun yıllar Araplaştırma politikalarıyla karşı karşıya kalan, bu uğurda
nice canlar feda eden Türkmenlerin ruh sızılarını
yansıtmakla beraber, Irak’ta bugün dahi, Iraklılık
şuuru doğrultusunda millî bir kimliğin hakkıyla
oluşturulamamasının ardındaki ipuçlarını da ele
verir gibidir.

Sayı/Issue 49 العدد

Ocak-Mart/January-March 2011 آذار-كانون الثاني

Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Bunun yanında, Irak Türkleri arasında gayet
canlı bir damar halinde bugünlere varan hoyratlarda, Irak’ın yakın tarihindeki bazı siyasî olayların
da izlerini görmek mümkündür. Halil Saçıuzun’a
ait şu hoyratı okuduğumuzda, hoyratın, 1973’te
Irak petrollerinin işletme hakkının İngilizlerden
alınıp millîleştirilmesi sürecinde kaleme alınmış
olduğu izlenimini edinmekteyiz:
Oyadı (uyandırır)
Gam yatanı oyadı
Kara altun yurdumnan (yurdumdan)
Bir süreydim o yadı
Kitapta vatan sevgisi, vatana kasdedenlere karşı duyulan nefret her iki kardeşin de mısralarında
oldukça belirgindir. Sirvan Saçıuzun, aşağıdaki
hoyratlarda bu duyguları oldukça etkili bir şiir diliyle yansıtmayı başarmış:
Gam oyar
Neden yiri (yiyor) gam1 o yar
Yurdıma yad gireni (gireli)
Her dem bağrım gam oyar
Dalda2 olmaz
Kurı dal dalda olmaz
Bı erlerin yurdında
Namert’çin dalda olmaz
O yanığ
Bı yaradı o yanığ
Yad ellerin gözini
Her dem bizler oyanığ (oyarız)
3. Hoyratlar
1975’te, Bağdat’ta, Irak Tanıtma Bakanlığınca
yayınlanan Osman Mazlum’a ait 64 sayfalık kitabın ilk kırk sayfasında 259 cinaslı hoyrat, 41-46.
sayfalar arasında beş müstezat hoyrat, 47- 62. sayfaları arasındaysa 100 cinassız hoyrat yer almıştır.
Kitabın başında herhangi bir ön söz veya açıklayıcı bir bölüm bulunmamakta, doğrudan, şairin
eserleri sunulmaktadır. Yalnız “seher” kavramı
çerçevesinde yazılmış cinassız hoyratlar bölümüne başlarken “Bu seher hoyratlarım Kerkük hoyratlarından sayılan şu kadim Seher oldı vaxt oldı /
Sinem yâra taxt oldı / Bayna horızım bayna / Yar
gelmeğe vaxt oldı hoyratından mülhemdir. ” notu
düşülmüştür.
Şairin hoyratlarından seçmeler
İnsanoğlunun mayasında bulunan aşk şairlerin
en çok işlediği konudur. Hatta, şairlerimiz âşıklığı
kimseye kaptırmama yarışındadır. İşte Osman
1 gam yemek: üzülmek
2 sığınak
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Mazlum’un bu iddiasını yansıtan bir hoyrat:
Yaz beni
Bahar seni yaz beni
Aşıklar defterinde
Serlevhada yaz beni
Mazlum’un acılarla dolu bir ömür sürdüğünü biliyoruz. Yaşadığı acılar hoyratlarına da yansımış:
Gül eseri
Bülbül, ver güle seri3
Bağımı hazan vurdu
Koymadı gül eseri
Türklerin İslâmı tasavvufla sevmesi, benimsemesi ârifliği de onların meziyetlerinden kılmış,
böylece hikmet dolu şiirler Türk edebiyatının hazinelerini süslemiş. Şairimiz de hoyrat geleneğimizdeki bu tür hikmetli söyleyişlerin karşısında
kayıtsız değildir:
Başa kalkar
Beg gelir paşa kalkar
Yeme namert lukmasın
Gün gelir başa kalkar (kakar)
Duz olmaz
Şirin suda duz olmaz
Egri biten bir ağaç
Bar tutsa da düz olmaz
İnsana dünyadaki yerini, toplum içindeki değerini kazandıran ahlâk, şiir yoluyla kalplere sindirilmiş. Hoyratlarımızın konuları arasında da yerini
almıştır. Osman Mazlum da şu hoyratında ahlâklı
insanların cennetle karşılık bulacağını kendine has
şiir diliyle anlatır:
Düz adamlar
Aksu’dan4 Duz’a 5damlar
Cennette beglik (beylik) satar
Dünyada düz adamlar.
Bozulan ahlâkın ve maddileşen ilişkilerin insanın ruhunda açtığı yaralar günümüzün sohbet
konularının en başında gelmektedir. Hiciv sanatını
iyi bilen şairlerimizden Osman Mazlum bu yaralara da, kaleminin gücüyle merhem olma gayreti
içindedir:
Perde olur
Cunbut6lar perde olur
Bir mansıp bir de dinar
Her ayba perde olur.
Şair dostluk, vefa gibi değerleri de şu hoyratla3
4
5
6

başı (teslim ol)
Aksu çayı
Tuzhurmatı ilçesi
Tomurcuk
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rıyla taçlandırmıştır:
Değersizler
Ok cana değer sızlar
Değerli dost kadrini
Ne bilir değersizler
Allah inancı ve kulluk bilincini de şu hoyratla
dile getirir:
Kerkük’ün altı kule
Al kitabı git okula
Hakk’ın yüzü gülümser
Emrini tutan kula
Irak Türklerinin şiir geleneğinin adeta çekirdeği
olan hoyratları şairlerimiz de kendi üslûplarıyla zenginleştirerek üstün bir şiir dili ortaya çıkarmışlardır.
Bu yolda yazılan müstezat hoyratlar edebiyatımızın
en olgun ve değerli örnekleridir. Osman Mazlum’un
“Hoyratlar” kitabının bir bölümünde yer alan bu tür
hoyratlardan birini de sizlerle paylaşıyorum:
Xalıdır
Bu ferş kâşan halıdır
Beni dîvane eden
Siyah gözle xal7ıdır
O günden yar göç etti
Gönlüm zevkten xalîdir8
Gözüme perde enip9
Meger yar xayalidir
Benden nece vaz geçer
Gam gönlümün xalıdır
4. Kerkük Müntahab Hoyratları (1. Cilt):
Kerkük’ün yetiştirdiği ünlü hafız ve folklor
araştırmacısı Molla Sabir Muhammed’in, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan hoyratlarımızı
içinde topladığı 3 ciltten oluşan bir kitabın 48 sayfalık ilk cildi 1951 yılında Bağdat’taki Yeni Arabiyye Matbaasında basılmıştır. Kitap, 17 Ramazan
1371(10 Haziran 1952)’de Molla Sabir tarafından
Nizamettin Neftçi’ye hediye edilmiş, sonra da
Kerkük Türk Kültür Merkezi Kütüphanesine bağışlanmıştır.
Kitabın altıncı sayfasında derleyicinin kaleme
aldığı “Bir iki Söz” başlığını taşıyan bölümde hoyratlarımız, “ … her Kerküklünün gönül bahçesinde
ruhuna kavuşan bir şiirdir.” diye tarif edilmiştir.
Gerçekten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da
uzun hava türüne hoyrat denmesine rağmen, “Kerkük” ve “hoyrat” kavramları, zamanla, bir elmanın
iki yarısı haline gelmiştir. Hele hele öz vatanından
ana vatana veya gurbet diyarlarına göç etmiş insanlarımız için yıllar önce Kerkük’teyken doldur7 Yüzdeki ben
8 boştur
9 inmiş
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dukları bir hoyrat kasetinin kıymetini hoyratın tadına varanlardan başka kim anlar? İşte, bu yüzden
hoyratlarımızın bugünlere kadar ulaşmış olması,
Irak Türkleri için en büyük nimettir. Molla Sabir’e
göreyse, bu pek kıymetli ürünler, uzun yıllar boyunca yazıya geçirilmediği halde, kendi kıymetini
kendisi yaşatabildiğinden yine de kaybolmamıştır.
Derleyicinin “Bir İki Söz” bölümünde verdiği
bilgilere göre, elinizdeki hoyrat mecmuasında yer
alan ve tamamı anonim olan ürünlerin bir kısmı
Kerkük’lü hoyratçılardan, edebiyatçılardan ve şairlerden bir kısmı da Tahir Osman Efendi’nin bir
hoyrat mecmuasından derlenmiş. Molla Sabir, eserin basılmasında o zamanki Kerkük Liva Mutasarrıfı Şeyh Mustafa Karadağlı ve Belediye Başkanı
Şamil Yakubî’nin, tasnif ve düzeltme işlemlerinde
ise Namık Ağazâde Ömer Fevzi, Yakubîzâde Cemal Ahmet Ağa, Hıdır Lütfi ve Şakir Sabir Zabit’in
katkılarından övgüyle söz etmektedir. Biz de edebiyete intikal etmiş bu müstesna insanlara Hak’tan
gani gani rahmet dileriz.
Kitapta yer alan anonim Kerkük manileri ve
hoyratlarından seçmeler:
Apardı bayat meni
Bir zilfi sayyad meni
Aparırsav sen apar
Aparmasın yad meni
Esmerin beli kimin
Gezerem delli kimin
Yarımın koxsı geli
Baharın güli kimin
Apardı Hassa meni
Sel geli basa meni
Getmeğiv gerçek oldı
Batırdı yasa meni
Ustasan
Şegird menem usta sen
Gözleriv adam yiri
Onda bildim ustasan
Ehmedim kax gideğin
Çırağıv yax gideğin
Gözelden doymağ olmaz
Boyına bax gideğin
Açux koy pencereni
Gözim görsin geleni
Nece kebre koyalar
Yar derdinnen öleni
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Hayatta Ölüm1
Ağırlık basan bir rüya içinde gözlerinin acısıyla yataktan fırladı: Gözleri ağrıyor, şimşekleniyor;
kafatasında bir ağrı, bütün varlığında amansız,
kahredici bir acı duyuyordu. Karanlıkta elleri karyolanın başucundaki masaya uzandı. Kibrit kutusu
arıyordu. Birkaç kitap ile yere düşen lamba kırıldı. Su sürahisi devrildi. Bir iki saniyelik bir hayret ve hiddetten sonra, masanın bir köşesine kadar
her şeyi birer birer parmaklarıyla muayene ederek
nihayet kutuyu bulup açtı, bir kibrit yaktı. Fakat
derhal başını çevirmeye, gözlerini kapamaya mecbur oldu: Gözleri kamaşıyor, ağrıyor, yaşarıyordu.
Bütün muhteviyâtı beyaz bezde; çıplak ayaklarını
örtmeyen beyaz geceliğiyle halının üstünde hareketsiz duran bir gencin hayali; kibritin titrek ışığı
bir iki saniye yanıp karanlığa karıştı.
Şimdi karanlıkta şaşkın uzanan ellerini takip
ederek pencereye yaklaştı. Gözlerini açmaya çalışıyordu. Arkasında boş bir sükût ile gece bulunan
cama alnını dayadı. Serin bir temas ile ateşini daha
ziyade hissettiği başında aynı ağrı ve gözlerinde
aynı yaşlarla durdu, düşündü: Böyle geç vakitte
acısını gidermek için ne yapmalıydı? Oturduğu
apartmanda, hiç tanımadığı iki Rumdan hiçbir yardım ne beklenir ne de istenirdi. Tek başına hemen
bir doktora koşmak, gecenin sükût ve zulmeti içinde koşmak, koşmak… Bu başını ağrıtan, gözlerini
şimşekleyen, bütün varlığını kahredici bir acıyla
sarsan ağrıyı dinlendirmek için hep koşmak…
Lakin yazık ki ne doktoru ne de doktorun evini
ve biraz sükûnet ve şifa verecek çarelerin hiçbirini
bilmiyor; bu çaresizlik içinde, ağrı ve sızı içinde
sessiz sessiz inliyordu. Birdenbire acılarının arttığını, başının ağrıdığını, üşüdüğünü, titrediğini
hissetti. Gözleri kapalı, körler gibi, ellerini uzatarak tekrar yatağına geldi, uzandı. Üzüntü ile iki eli
arasında ateşli başını dinlendirmeye çalışır, beklerken; bir dakika için acılarını unutturan bir korku
ile varlığı raşelendi:
- Acaba gözlerini büsbütün kayıp mı ediyordu?
(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
1. Servet-i Fünûn, “Hikâye: Hayatta Ölüm”, sayı: 1235, 12 Kanun-i sani
(Ocak) 1330. (1915), s. 198-203.
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Ah eğer öyleyse; eğer renk, koku, hareket ve
nihayet bütün hayat olan gözleri kapanırsa ölümle yaşamak arasındaki mesafe, ya bir dalga, ya bir
kurşun yahut da hançer darbesi olacaktı.
Düşünüyordu ki içine ışıkların aktığı her şeye
renk, şekil, hareket vererek, onsuz ne düşünmek
ne duymak mümkün olmayan gözlerdir. Zaten yaşamayı iki gayeye bağlamıştı: Fikir hayatında saltanat sürmek ve dudakları son nefeste kapanıncaya
kadar tabiatın güzelliklerini bir kadının göğsüne
dayanarak içmek, içmek…
O, ışıkların dolduğu, renk, şekil, hayat veren
ilahi menfezler birer karanlığa dönerse, ah, eğer
kör olursa, artık yaşamak ona haram olsun!
İnsanın pek fazla bir hissiyatıyla sabit bir noktada meşgul olduğu zaman dimağda fikirlerin hemen
hemen kelimelere, sese dönüştüğünü gördüğü bir
heyecan haliyle kendi varlığının sayfalarına baktı.
- Hüviyetinde yükselen sesler duyuyordu ki yaşamakla ölüm arasında bir mesafe olan dalgalar;
geliniz ve kıran, parçalayan, boğan hamlelerinizle
soğuk, ölü kollarınızla vücudumu enginlere sürükleyiniz. Yosun bağlamış kayaların üstüne, fırtınaların ve zelzelelerin sularını sarsmaya mukadder
olduğu çukurların dibine beni itiniz! Kurşun sesi,
hançer darbeleri! Fani vücudumun katil dişlerinize
av olacağı müthiş dakika artık hulûl ediyor!
Hayır, fani eziyetleri yok etmek, ebedi bir
sükûn ve huzur ikliminin kapalı kapılarını fethetmek kudretli ellerimdedir ve ölmek istiyorum.
***
Sabahleyin erkenden, harab ve hasta başı, ezici bir ağırlıkla sersem ve hüzün içinde apartmanın
parmaklığına tutuna tutuna aşağı iniyordu. Kapıcıya seslendi. Bu haliyle bu soğuk ve yağmurlu havada arabasız bir tarafa gitmek mümkün değilken,
kapıcıyı bulamayınca tereddütsüzce odasından
sokağa atıldı. Kar, fırtına, kıyamet olsa, dünyanın
öbür ucunda olsa, yine gözlerine bir şifa bulmaya
gidecekti.
Oturduğu apartman Taksim’e yakındı, o tarafa
yollandı. Lakin gözlerini açınca ağrıları arttığı için
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adımları şaşırıyor, dişlerini gıcırdatarak ayak attığı yerleri görmeye çalışıyor, sendeliyor, çamura
batıyor, yine yürüyordu. Hain ve soğuk rüzgârlar,
yağmur tanelerini buzdan iğneler gibi yüzüne çarparken bütün acılara içinden kindâr kahkahalar fırlatarak yine yürüdü.
Doğru yola geldiği zaman acıkmış olduğunu
hissederek bir pastacı dükkânına girdi. Bir sütlü
kahve getirtti, içmeye başladı: Elinde bardağın sıcaklığını, yüzünde bardaktan yükselen ılık bir havanın temasını hissederek sütünü içiyor ve her yudumda tatlılıktan, rayihadan, hararetten değişik bir
haz duyuyordu. Bütün hayata gözlerini kapamış ve
hüviyetini behimî bir hazza vakfetmiş olduğunu;
sanki başkasının yabancı ve tenkitçi bakışıyla görerek sayıkladı ve kendi kendinden iğrendi.
- İnsanlar bu kadar hayvan mıydı?
Bazen göklere çıkardığı öz varlığı bu siyah
toprağa ne kadar yakın idi!
Kokulu ormanların kuytu ve gizli gölgelerinde
ilahelerin aşk ve teressümünü hatırlatan ve ipek
fısıltılarıyla kanat seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı bir ahenkle, yanındaki masada iki genç kızın
Yunanca söyleşmelerini dinlerken, taze ve yüzlerini görememek acısıyla daha fazla isyan ediyor,
manevî olan hiçbir zevki hissedemeyeceği bir halde; o, yalaklara koşan susuz hayvanların ihtirasıyla
süt bardağını eliyle tutuşundan, ılık buğuların yüzüne temasından hiddetleniyor, tiksiniyordu.
Böyle hayvan gibi yaşamaktansa, behimî zilletler için sürüklenecek o, bazen göklere çıkardığı varlığına karşı en büyük adalet; onu çamurlara
düşmeden, iğrenç adiliklerin ağırlığı altında ulvî
saadetlerin matemini tutmaya mahkûm olacağı cehennem günlerini ona göstermeksizin kurtarmaktı.
- Bekle, ey ruhum bekle, diyordu. Her dakikası asırlar derecesinde uzun süren manevî eziyetler
içinde, her günün demir ve siyah halkalarının öreceği bir zindan içinde seni ölünceye kadar yaşatmamak için kafamı yakın kayalar üstünde parçalayacağım. Birkaç dakika çekeceğim uzvî işkenceye
tahammül ederim.
***
O gün alafranga saatin önünde, Şişli’deki Etfal Hastanesi’nin “göz koğuşu”nda, gözleri hasta
küçük çocukların hayret ve korkularıyla yanından
kaçtıkları büyük bir çocuğu ameliyat masasına
uzatmışlardı. Ameliyatı yapacak Doktor Salih Sait
Bey ona temin ediyordu ki, acısını duymayacağı
küçük bir ameliyeden sonra şimdiki acıları bitecek, birkaç gün sonra da gözü iyi olacaktı.
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- Zaten, diyordu, öteki gözünüzde bir şey yok,
lakin onu açınca rahatsız olan gözünüz de hareket
ediyor ve tabii acı duyuyorsunuz!
Stajyerlerden birkaçı olsun tanıdıkları bu yeni
hastaya teselli verdikleri zaman; içlerinden iyi görüştükleri birisi latife olarak:
- Bak, diyordu, bu dakikada hayatın elimizdedir!
***
Doktor, ona pek çok şeyler tavsiye etmişti:
İlaçları kullanmak, soğuktan korunmak ve gözlerini yapabildiği kadar kapalı tutmak ve daha birçok
tenbihât…
Hayatta pek heyecanlı vakalarla sarsıldığı zaman, haricî birtakım tedbirlerle hassas muhayyilesini sükûna davet için yapmış olduğu gibi; o ilk
geceki acılarını hatırlatacak ve hiç de memnun olmadığı odasından uzaklaşmak istiyordu. Zannediyordu ki bir akşam daha orada yatacak olursa, ağırlık basan aynı rüyalarla çırpınacak ve her şeyden
evvel başka bir yere gitmek, yeni bir muhit içinde
ve başka türlü eşya arasında bulunduğunu görerek
eski hatıraları unutmak istiyordu. Tesadüf ettiği
müşkilât karşısında, başka vakitlerde olsa mutlaka
isyan edecek varlığını daima iskâta çalışarak, birçok rahatsızlıklardan sonra, bir İtalyan ailesi bulup
hemen o gün yanlarına taşındı.
Yeşil ve ipek perdelerle beyaz tüllerin sardığı
bu süslü ve sıcak oda içinde kırmızı bir gül gibi
ışıldayan küçük bir sobanın karşısına geçerek,
sükûnet bulan acılarını unutmuş gibi ruhunda büyük bir haz ve inkişâf hissediyordu. Şık bir etajere
kitaplarını yerleştirdi. Aynalı dolaba elbiselerini
astı ve yeniden koltuğuna oturmak için lavmanda
ellerini yıkarken eski acılarla gözünün sızladığını
duydu. Ye’s ve hayret içinde doktorun tavsiyesini
hatırlayınca çocukluğuna kızıyor, nedâmet ve tövbe ettiğini içinde hissederek gözlerini kapıyor, deminki rahatı bulmak tazarrûsuyla sızlanıyor, artık
hiçbir tarafını kımıldatmamaya çalışıyordu. Böylece, uslu bir çocuk gibi, akşama kadar oturdu. Ve
geceyi de mutlak bir sükût ve istirahâtla geçirdi.
Sabahleyin, yanıbaşındaki odada, evsahibinin
kızı Grazilla’nın; bir çalgı ve şarkı iklimine ait tahassüs bakîyeleriyle yükselen geniş terennümlerini işiterek uyandı: Bazen kelimelerin bir işaretinin,
bir manzaranın başka bir hülya âlemine geçmek
için yaptığı rehberlik haliyle, şimdi bu İtalyanca
şarkı, Lamartine’nin bir balıkçı kulübesinde dizüstü, takdîs ve perestişle dinlediği bir aşk neşîdesi
hatırasını onda canlandırıverdi: O, çalgı ve şarkı
ikliminin ücrâ bir köşesinde son gecesini ölümle
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hayat arasında geçirerek güzel saçlarını sevdiğine ve bâkir vücudunu Allaha vakfeden, ikisinden
hangisi daha evvel geleceğini bilemediği ölümüve hayatı bir balıkçı kulübesinin soğuk ve siyah
uzletinde bekleyen “Grazilla”yı düşünüyordu. Şair
bir kalemin tasannûsuz, sade ve bütün sadeliğinde
hakîki beşerin vahşetten medeniyete kadar daima
ve her gün inlediği aynı ızdırabı, çıplak bir vücud
ve sargısız bir yara sarahâtiyle hikaye ettiği bu
dâstâna ruhu o kadar karıştı ki, topraklar üstünde
baygın, elleri ve dudakları kilitlenmiş Grazilla’nın;
apansızın geldiğini sezdiği sevgilisinin mevcudiyetiyle varlığında yeni bir hayat usâresi gezindiğini hissedince, bir mûsîki parçası nakaratı gibi
tekrarladığı -Seni seviyorum, seni seviyorum, seni
seviyorum- sözlerini işitiyorum, zannediyordu.
Gündüzü haber veren gürültü ile hülyasıdan
uyanarak, yavaşça kaldırdığı gözkapakları altından bu yeşil perdelerle tüllerin gölge saldığı odasına bir göz gezdirdikten sonra, sıcacık yatağından
çıkmak istemeyerek yine gözlerini kapadı.
***
İhtiyarî bir mahbes gibi, kimbilir daha kaç gün
kapanmaya mecbur olduğu odasında; okumak,
görüşmek, görmek zevklerinden mahrum olduğu
vaktini hep düşünmekle geçiriyordu. Ve tam bir
“hayât-ı derûnî” yaşıyordu: Pansuman yapmak,
ilaç koymak ve yemek yemek gibi uzun sürmeyen
basit meşgûliyetlerden sonra, sobanın karşısına
geçerek yapayalnız düşünür, düşünürdü.
Elem verici birçok mahrumiyetlere bu, pek
uzun günlerde her gün biraz daha alışıyordu. Bu
“alışmak” hali en çok kuvvetini düşünmede gösterdi: Herkes için musâvî olan umûmî elemleri
birer birer yaşayıp geçti. Ve tıpkı muhitinde küçük dikenler, çakıl taşları ve her maniâ ile beraber yine aydınlık hüzmeleri görülen ve asıl yalçın,
parçalayıcı kayalarını, bütün zulmet ve vahşetini
içerisinde saklayan ıssız ormanlar gibi, hayata hakim olan bir fikrin derinlikleri o küçük elemleri
arasında sürüklenen varlığını içine çekti; bu çöllerde bulunduğu hissini veren; yalnızlığıydı. Kaç
senedir, mektepteyken hakiki hayata da karıştıktan
sonra gülerken, okur ve yazarken, daima ve daima
bu kadar insanlar arasında olduğuna rağmen, yine
serseri ve perişan, yine ıssız harabelerde yalnız
tesellisiz kaldığını duyardı. Ve gözlerinde gurbet
ellerine ait bir hicran dalgınlığı, dudakları sanki
cevapsız şikâyetlerin yorgunluklarıyla büzülmüş,
yüreğinin gizli ve derin köşelerinde, o susmuş
rebâbların kopmuş teli gibi, en hafif bir nefha ile
ihtizâz eden bir haz ve elem istidâdı sezerdi. Şimdi
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tam bu hassa noktanın üstüne zehir katreleri aktığını hissediyordu: Evvelden lâkayt kaldığı birçok
tanıdıklarının, şimdi yalnızca kapandığı odasında pek ziyade kıymeti olan musahabelerinden de
uzak ve hiçbir samîmi aşinânın gelip teselli etmediği bu yerde muhmel, metrûk ve ihtimal ki ölürse,
gözlerini şefîk eller yerine zulmetler kapayacaklar.
Zaten bu kimsesizliğini ilk günde anlamıştı: Saadet ve felâketine fikren daima alâkadâr bulunduğu
bu insan kümeleri arasından geçerken, hiçbir ferdin kendi hayatına ve ızdırabına alâkası olmadığını yahud da buna tesadüf edemediğini görmekle
kederlenmişti. Sürüyü teşkil eden koyunların bir
tehlikle olurken birbirine sığınması gibi, böyle
zaaf dakikalarında başkalarının yardım ve şefkatini isteyen bu insan halini kendisinde görmekten
gururu kırılarak, mutlak bir uzlet içinde, fikir ve
hayal saltanatının hükümranlığıyla, âdî ihtiyaçlarını susturdu.
Uzun, meşakkâtli yollarda sinesi elleri yırtılmış,
yüzü yanık, dudakları kupkuru ve başdöndürücü
fırtına hamleleriyle saçları, bir diken demeti gibi
ürpermiş, birbirine karışmış ve tavrının her ifadesi ruhunu azâmetini: perestiş ettirmeye davet eden
seyyahların gölgeli ve asûde göller kenarına gelişi
gibi, o da istiyordu ki ruhunun ateşlerini söndürecek, ızdıraplarını dinlendirecek hisli ve şefîk eller
varlığını sarsın. Kaç senedir hicr ve elem diyarından
topladığı heyecanlar bakîye ve hatıralarının hâlâ
dudaklarında titreyen figânlarını bir ömür ve hayat
yoldaşının kolları arasında terennüm etsin…
Ne yazık ki o, bundan da uzak, insanlar için istemek tabii bir hakkı olan bu saadet gayesinden de
uzaktı. Fikir ve hayalin saltanat tahtında hükümrân
olurken, eğer başucunda hayatını önüne katmış bir
varlık hissederse, yeni zaferler kazanmak kudreti artar, terennümlerinin âhengi daha bediî olurdu… Şimdi göğsünü sıkan, boğazını kilitleyen
“ah”larını yalnızca kapandığı bu kuytu odanın
sükûtuna boğuyordu. Vahşi kartalların kanatları
sürünen şâhikalardan düşüp parçalanmak, korkunç
ormanların vuhûşu arasına katılmak mümkün olmadığını gördüğü bu dakikada faciâlarını muhayyilesiyle ikmâle çalışıyor: Fırtınaların, tehlikelerin
getirmediği bir ölümü nerde bulursa yakalamak
azîm ve inâdıyla dağdan dağa koşan, her tarafı
kanlara bulaşmış, zulüm ve ızdırabın acılarıyla
sarhoş ve serseri bir genç halini takip ediyordu.
Kasaplara etli ve yağlı kurban ısmarladıkları ve
terziye elbiselerin rengini ve şeklini tarif ettikleri
surette erkek ve kadınların kendilerine bir eş aradıkları bu yerde, kadınlığın da erkekliğin de hâiz
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olabileceği her fazilet için açık bir tezyîf olan bu
âdetlere karşı şimdi beyhûde yere muzdarip olmak
ve muhalâta koşmak makûl olmazdı. Ve filhakika
bu kurban ve elbise ısmarlamak zihniyetiyle hayat
yoldaşı arayanların daha yüksek bir muhakemeye
kabiliyetsizliği -ictimaî mevkilerine rağmen, süslü
kostümlerine ve tuvaletlerine rağmen, mütemeddîn
ve mütefekkîr görünüşlerine rağmen- hepsinde,
hepsinde gördüğü için muhitin tahammül etmediği
yeni tekâmülleri aramak yahut istemek ne kadar
abestir. En ziyade taklitçiliğin hüküm sürdüğü bu
yerde tarz-ı telbîsiyle etrafındakilere bir büyük baş
vehmini veren şık, zarif, kibar kadın veya erkeklerin; seviyesi mutlaka görünmeye ve taayyün etmeye mecbur olduğu ciddî bahisler karşısında çok,
hem de çok gülünç tasvirlere rast geldiğini hatırlıyordu. Eğer güzel manzaraları görmeye ihtiyacı
varsa, tabiata baksın, nefis tuvaletleri seyretmek
üzere büyük mağazaların camekânları önünden
geçsin, bediî tablolarda, heykellerde, resimlerde,
çiçeklerde, kokularda, şık bir çarşafın altında görünecek kirli bir etin tesiriyle inkisâra uğramak endişesi asla yoktur. Ve bu derecede kıymet verdiği
manevî hayatının âdî bir zevk için kurbanlık koyunlar ve ısmarlama elbiseler gibi şuursuz, hissiz
nazarların güyâ bir kıymet ölçecek ağırlığı altında ezilmesine müsâde etmeyecekti. Bütün süsleri, tavırları, Fransızca veya İngilizce konuşmaları
asıl hüviyetleri için sathî bir cilâ olan ve filhakika
böyle yüksek gördüğü öz varlığının da terbiye gördüğü aynı muhit içinde kendisinden pek yüksek
bulduğu kadınlar; tam mânâsıyla bir “meçhul”e
müsâvî olduğu için, her teşebbüsün neticesi büyük
bir ikramiye ile hesapsız amortiler ve ziyanların
ihtimalinden ibaret piyangolara benzer ve müteşebbislerin hali de çok defa değil, umumiyetle
ticaret heveskârlarının borsa oyunlarında daima
kaybetmeye mahkûm olması gibidir. O halde tecrübe sevkinin hüsranlarıyla ümidi kırılmış, gayesiz
yaşamaktansa mechûllerin muhayyileyi taltîf eden
sihrini de mahvedip de o, içindekini görmek merakıyla oyuncağını kıran bir çocuk olacak yerde uslu
oturması daha iyi olurdu.
***
Hayata karşı zekâsı inkişâf ettiği günden beri,
her şeyden evvel kendi düşüncelerini, duygularını
tahlil etmekle onda başlamış olan felsefe fikri, bu
duyguda pek tabii bir cereyanla ilk önce kendi varlığının sahasında döndü, dolaştı: Hassas ve hayalî
olduğu derecede muhakemeleri sarîh, kat’i, müsbet olduğu için nefsine ait rast geldiği fikirleri birer birer temizledi. Çocuk gibi korktuğu göz rahat50

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

sızlığının ehemmiyetsizliğine kâni olduktan sonra
vaktini böyle bir odaya kapanmakla geçirmekten
artık muzdarib oluyordu. Ehemmiyetini pek takdir
ettiği “itiyâd”ın insanı elem çekmeye de, mahrumiyete katlanmaya da alıştıracağını bildiği için,
sabır ve tahammülünün yavaş yavaş arttığını da
gizlice fark ediyordu. Ve yine anlıyordu ki bu rahatsızlık hali ona ızdırap vermekle beraber, çok
okumak, yazmak, düşünmek gibi faaliyetlerle yorulmuş dimağını da biraz dinlendiriyordu. Böylece
nefsine ait hesaplarını birer birer yaptıktan sonra,
yine şahsî tefekkür ve tahassüslerinin irşâdıyla insanları tedkîke başladı:
Bu fikrî hâlet; gözlerini kapamaya mecbur
olup da haricle münasebeti kat’ olunduktan sonra
manevî varlığını baştanbaşa eski tesirlerden, hatıralardan ibaret olduğunu görmekten ona geldi: Zihnin olup bitmiş şeyleri hatırlayabileceği birisinden
itibaren ne görmüş geçirmiş ise hepsini birer birer düşünüyordu. Tabii bu düşünceler arasında bir
iştirâk hazzı vardı. Meselâ alnının üstüne dökülen
saçlarını düzeltirken, on iki sene evvel annesinden
ihtimal ki son defa ayrıldığı gün; yol masrafı hesap ederken bu aynı düşünceli alnın üstünde dağılan aynı saçları annesi düzeltmiş ve hıçkırıklarını
içinde gizleyerek uzak, pek uzak yerlere okumak
için giden çocuğunu sevmişti. Küçük bir hareketin
hatırlattığı başka bir vakayı düşünmekle her mesafede yeni iştirâk hazlarıyla bir hatıradan öbürüne
geçerek çocukluğunu, doğup büyüdüğü yerin teferruatını, eğlencelerini, meseretlerini, kederlerini
düşünüyor ve böylece ömrünün son sayfasını istediği gibi yazmak elinde olan kitabını okuyordu.
Ve işte her ömrün zabıtnâmesi olan bu kitap, bu
hatıra mecmuasıydı ki insanların tefekkür, tahassüs
tarzına hususî bir şekil veriyor. Ve bu hususî şekillerin birbirine karşı pek tabii olan zıddiyetlerini hiç
düşünmeyerek kendi fikir ve hissinin mutlak bir hakikat olduğuna kâni olan bu dalâlete gülüyordu. İnsan bünyelerinin ne ilk anâsır teşekkülü ne de neşv
ü nemâ şerâiti ve baştanbaşa tabii ve ictimaî muhiti hiçbir noktasında birbirinin aynı olmadığından
neş’et eden mutlak bir ihtilaf; düşüncede, duyguda,
zevkte daima tesirini, hükmünü gösterirken ve bütün bunların nisbî olduğunu kabul etmek zarûri olduğu halde farâza iki adamın bir elbisenin rengini
olsun münâkaşaya lüzum görmemesi yahut bunu
anlamaması, insanların yüzde doksan dokuz buçuğunu hakikatten habersizler hesabına ve ahmaklar
sırasına geçiriyordu. O halde hakikat nerede kalıyor
ya? Bilhassa umûmiyetin iştirâk ettiği hakikatler
kazandıkları kıymetleri cidden hâiz mi idiler?
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Aktaran: Raiba KOCAMAN

Haşim Nahit Erbil’in
Paris Mektupları 3
Paris Mektupları - 8
İkdam gazetesi, 22 Kasım 1922, N: 9225, s. 3
“Paris’te kimler tahsil ediyor”
Paris’e ilk geldiğim zaman, ilk düşüncem
Paris’teki Türklerle tanışmak oldu. Ve şüphesiz
benim aradığım kimseler tahsil için buraya gelmişlerdi. Ne yazık ki bunların varlıklarından daha
önce haberdar olamadım. Artık her rastlantıyı değerlendirerek onları aramaya başladım. Fakat her
gün beni biraz daha hayrete düşüren sahnelere
şahid oluyordum. Zaman geçtikçe hayretim daha
da artıyordu. “Sorbon” Üniversitesi civarındaki
otellerde, lokanta ve kahvelerde sürü ile yabancı
öğrencilere rastlıyordum. Japonyalı, Çinli, Hintli,
Ummanlı, Afrikalı, Rus, Arnavut, Mısırlı, Suriyeli, Iraklı, Cezayirli, Faslı, Trablusgarplı vs. öğrenci
her tarafta gözüme çarpıyordu. Henüz ikametgâh
aradığım ilk günlerde bir Osmanlı Musevi bana şu
sözleri söylemişti:

ü

lebelerin de kimisi memleketine, kimisi de yazlığa
gider ve artık bu sırada Üniversite civarı boşalır.
Bu kiraların en çok düştüğü bir zamandır. Fakat bu
sene o kadar çok Çinli ve Japonyalı geldi ki, boş
bir otel bulmak adeta zordur.
Gözlemlerim arttıkça bu Musevi’ye hak veriyordum. Sarı ırktan sayısız çocukları her tarafı
çekirge gibi sarmış. Japonların ve Çinlilerin siyasi durumlarına göre Fransa’yı tercih etmelerindeki hikmeti araştırıyorum. Kim bilir mesela
Almanya’da ne kadar öğrencileri var. Ve sarı ırkın
Avrupalılar arasındaki rekabet ve mücadeleden istifadeyi ne kadar esaslı bir surette hazırlandığını
derin derin düşünmek gerekir. Bununla beraber
burada konuyu muhafaza etmek için sınırı aşmamaya çalışacağım.

- Yazın tatil zamanları Paris boşalır. Parisliler
yazlıklara, köylere giderler. Fransız ve yabancı ta-

Bir gün tesadüf eseri olarak tanıştığım merhum
Şemseddin Sami Bey’in oğlundan öğrendim ki küçük Arnavut hükümetinin şimdi Roma ve Paris’te
eğitim gören 40 kadar öğrencisi var. Geçenlerde
“sosyete Devsavan” da Mısırlıların hazır bulunduğum bir toplantısında gördüm ki, Paris’te yüzler-

Yüksekten seyreden bir bakışla insanları o kadar aldanmış, o kadar zavallı buldu ki bir insan
bulunmaktan hicâb ettiği lâkin hayatını mezara sürüklemek için aldanmaya insanın o derece ihityacı
vardı ki bu olmazsa yaşamak abes ve güç olurdu.
Sonra kendi kendine söylendi: Bana göre sevinç de
var, keder de var. Sevincin de kederin de zevkini
anlıyorum ve herkes için de böyledir.
Bu müsbet neticeye göre, isterse “nisbî” olsun,
insanın hayata karşı en güzel mukâbelesi, elinden
geldiği kadar tercih ettiği zevkleri hissetmeye çalışmaktır: Senin için servet ve cismânî ihtişam bir
zevk ise benim için fikir ve hayal âleminde saltanat, zevklerin en bedi’dir. Elmas bir gerdanlığa ekser kadının verdiği kıymeti, ben nefis ve bedii olan
iki mısraya veririm. Vatanperverlerin sînesindeki
kılıç izleri bence murassâ nişanların en şaşa’alısı
oluyor ve işte böylece dudaklarım son nefesle ka-

panıncaya kadar hayatın bana göre kıymetli olan
zevklerini içmeliyim.
***
Hastamız, üç hafta sonra, senelerini zindanlarda geçirdikten sonra geniş ufuklarda hürriyet ve
gururunu daha iyi hisseden, hayatını daha çok seven bir insan tavrıyla “Servet-i Fünûn”un muharrir
odasına şetâretle girdi:
-Sabah-ı şerifler hayrolsun, efendim!
Mahmut sadık – Eyvallah paşam, dedi. Sonra
gözlerinin yazmakta olduğu kâğıdından ayırınca
ilave etti:
-Ooo, geçmiş olsun Haşim Nahit, cidden sizi
merak ediyordum.
Teşekkür ederim. Hayat-ı fikrîyeye intisâb etmiş insanlar için gözlerin kapanması, tam manasıyla hayatta ölüm gibidir.
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ce Mısırlı öğrenci vardır. Mümkündür ki bunların
zengin olanları da yazlığa çıkmıştır. Bir gün otobüste Çinli bir aile gördüm. Erkek, kadın, çocuk
otobüse girip yerlerine oturdular. Tesadüf ki bu ailenin 8 yaşındaki çocuğu benim yanıma oturdu. Ve
çocuğa Fransızca sordum: siz Çinli misiniz? Hayır
dedi. Umman’lı memleketi Umman’ın mı Paris’in
mi daha güzel olduğunu sorduğum zaman çekinmeden
- Paris daha iyi dedi.
Demek ki, sekiz yaşında olan Umman’lı bir çocuk bile Avrupa’nın gelişmişliğini biliyor.
Doğu milletleri içinde Ruslardan sonra en erken ve en yoğun bir surette Avrupalılarla temasta
bulunan Türkler’dir. Ve Çinli, Japonyalı binlerce öğrenciye karşılık şimdiye kadar benim tanışabildiğim dört Türk öğrenci var. İki hafta önce
iki genç daha gördüm, henüz gelmişler ve şuraya
buraya baş vuruyorlar. Bütün bunlar kendi hesaplarına Paris’e gelmişler. Beşinci bir Türk daha
var ki bu da eğitimini geliştirmek için bir Fransız Hastahane’sinde “asistanlık” a devam eden
genç bir doktordur. İşte bu beş genç sadece kendi
imkanları ile okuyorlar, kimseden her hangi bir
yardım almıyorlar. Hatta döviz farkı, hali vakti
iyi olanları bile bin türlü sıkıntıya düşürüyor. Yabancılara gelince meselâ Çinli bir öğrencinin her
biri hükümetlerinden her ay düzenli bin frank alıyorlar. Bizim paramıza göre 140 liraya denk geliyor. Türk öğrencilerinin ayda ne kadar harcadığını
bilmiyorum. Ancak harcamalarına göre yedi yüz
ile üç yüz frank arasında bir para aldıkları anlaşılıyor. Bu en aşağı bir gündelikçinin hiçbir şekilde
razı olmayacağı ve yaşayamayacağımız bir şeydir.
İşte Türk öğrencilerinin sayıları ile kazançlarının
tarzları da böyledir.
Gerek coğrafi durumu v gerekse sahip olduğu
şartlar bakımından şimdiye kadar tarihinde oynamış olduğu büyük rollere nazaran Avrupa medeniyeti öngörüsü ile temsil etme görevi Türklerin
kaderindedir. Ve ne yazık ki bu görevi geliştirmek
şartlarından habersiz yaşıyoruz. Türk milletinin
askeri kuvvetini yeniden meydana getirmiş olan
öz evladına karşı milletin minnet ve şükranı sınırsızdır. Ancak askerlik ve yalnız askerlik millî ve
zaruri bir devletin temelini yeniden kurmağa yeterli değildir. Sessiz ve şöhretsiz kahramanlardan
biri olan Kazım Karabekir Paşa’nın harap olmuş
Anadolu köşe bucaklarında her tesadüf ettiği çocuk okullarını bir ana baba şefkati ile karşıladığını
rivayet ediyorlar. Doğal hayatın dönüşünden sonra
52
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bütün mesaisini eğitime harcayacağını da Mustafa
Kemal Paşa söylemiş imiş…
Biz ki silahla oynayan kahraman zümresi karşısında bir irfan sınıfına dayanmışız. Biz ki
Yeteneği, cehalete galip getirmek görevi ile
yükümlüyüz. Kahraman sınıfın bilime ve eğitime karşı gösterdikleri ilgiyi görevimize sadakatle
sarılmak için son bir işaret sayalım. Mücadeleye
atılalım. Emin olmalıyız ki, marifetin cehalete galip gelmesini sağlama konusunda gerekirse onların
silahı da bize yarım edecek.!
Paris Mektupları - 9
İkdam gazetesi, 21 Temmuz 1922, (25 Zilkade
1340), Nu: 9104, s.1
“Paris’de 14 Temmuz Günü’nün Sevinci”
Zekânın ve duygunun eğitimi hakkında Paris’de
önemli izlenimler- Bir millet nasıl çoşuyor ve coşkusunu yansıtıyor?
Paris gazeteleri bu millî bayramı önceden duyurdular. Hemen bir haftadan beri Paris’in geniş
caddelerinde sergi ve eğlence yerleri kuruluyor.
Daha bayram gelmeden halk sokaklara dökülerek
gece yarılarına kadar gezip eğleniyordu: duvara
yapıştırılmış renkli kağıtlar üstündeki basılı rakamlara biraz öteden ok atmak, bir metre uzakta
duran dama tahtası gibi ayrılmış fakat yuvarlak
bir şekilde boyanmış, geniş bir tahtanın şu veya
bu renkte olan noktalarına ufacık bir levhayı kondurmak ağaçtan yapılmış yuvarlakları bir tahtada
açılmış deliklere düşürmek bir dairenin etrafında
dolaşan veluspidlere binip hem gezmek, hem müzik dinlemek… özetle İstanbul2un pek yabancı
olduğu öyle bir takım eğlenceler ki, yaşlı başlı kadınlar ve erkekler bile katılıyor.
Bizim “avam” diye temsil ettiğimiz bu halk o
kadar o kadar kibarca eğleniyor ve kibarlığı, nezaketi öyle tabii görünüyor ki, insanın bir dakika için
çocuk olacağı geliyor.
Temmuzun 14 ‘üncü gecesi ellerinde fenerler
ve meşalelerle kadın ve erkek ve çocukdan ibaret
kafileler önde giden mızıka takımının ahengine
göre şarkı söyleyerek caddeleri dolaşıyorlardı.
Bütün halk askeri tatbikat yapıyor gibi muntazam
yürüyor. Herkes şen ve neşeli arada sırada pervasız kahkahalar ve gülüşmeler sinirleri sarsıyor.
Münasebetsiz hiçbir durum yok. Bir çok semtlerde sokak baloları bile var: Kahvehanelerin önüne
sandalyeler masalar kurulmuş. Bir tarafta çalgı ça-
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lınıyor. Bir tarafta da genç kızlar ve erkekler dans
ediyorlar.
Temmuzun 14’üncü günü bu millî bayramın
en dikkat çekici kısımlarını görmek için programı
inceledim. Sabah saat 8 oo’de Lunşan’da resmi
geçit var. Bu askeri ve resmi gösterileri görmeye
gidebilmek büyük başarı imiş. En önce Harbiye
Bakanlığı’nın iznini almam lazım idi. Bunu bir
gün önce temin ettim. Sabahleyin erkenden yola
çıktım. Saat henüz altıya geldiği halde otomobiller, otobüsler, arabalar hep “Bolonya” tarafına gidiyor.
“Lunşan”, “Bolonya” ormanının batı tarafını
oluşturan dört tarafı ağaçlarla çevrili, geniş bir
sahadır. Anfi tiyatro biçiminde tasarlanmış özel
seyirci bölümü, doğu yönünde seyir yerine giden
yollarda insan kaynıyor: Ağaç kütüklerinden ibaret
sütunlarla sıralı gözün alabildiği kadar uzanan bir
doğa harikasının silik yollarında rengarenk kafileler ilerliyorlar.
Cumhurbaşkanı henüz gelmemiş, askeri ve
millî rical, yabancı elçilerin heyeti, cumburbaşkanı
için ayrılmış bölümün dışında kalan ve kendilerine
ayrılmış bulunan bölümlerde yerlerini alıyorlar.
Tatbikata katılacak askerler takım takım geliyorlar.
Mösyö Mileran etrafındaki “sipahi” süvarilerle
tam saat sekizde meydana çıktı. İlk önce yanında Harbiye bakanı olduğu halde kıtayı teftiş etti.
Cumhurbaşkanı her kıtanın yanına geldiği zaman
o kıtanın muzıkası “Marsiyoz” çalıyordu. Sonra
tören mahallindeki halkı da selamlayarak tören
alanındaki halkın önünde arabasından indi.
Tören alanı önünde ki çimenliğin üstünde en
büyük askeri temsilcinin cumhurbaşkanı tarafından nişanla onurlandırılmasından sonra resmi geçit başladı: Top ve müzik sesleri içinde en önce
“Politika” mektebi, sonra “Sen Sepir” mektebi
daha sonra “Cumhuriyet muhafızı askerleri” , itfaiye, tayyare takımı, bir piyade alayı, bahriyen üç
muhtelif sınıfın ikişer bölüğü sonra avcılar ve piyadenin istihkâm, topçu ve diğerlerini içeren bütün sınıfları bunlardan sonra sömürge askeri geçti:
Tunkin, Cezayir, Senegal ve diğerleri bunları da
süvariler ve cenk arabaları yani tanklar takip ettiler. Toprak üstünde askerler resmi geçit yaparken
havada yirmi kadar uçak beşer ve altışarlı gruplar
halinde dolaşıyorlardı. Altın sarısı bir denizci uçağı çatının üstüne düşecek kadar yakın geçti. Yan
tarafındaki yazıyı okuyup hemen kaydettim. (BahKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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riye A.T. 10)
Süvari askerleri geçerken Fransızlar “sipahisipahi” kelimesini birkaç defa telaffuz ediyorlar,
bilmem neden? İçimde bir sızı vardı. Yanımdakine
dedim ki, : Bu sipahi ismini ihtimal ki Cezayir’den
aldınız. Bu isim Türkçedir. Ve eski sipahi ocağını
anlatmaya başladım. Bazı alaylar muharebelerde
delik deşik olmuş, parçalanmış bayraklarını beraber getirmişlerdi. Ve onlar geçerken bu yırtık
bayrakların manasını ve kıymetini bilen halk alkış
sesleri ve haykırışlarıyla bir deniz gibi coşup taşıyordu.
Derken, üç, dört arabaya doldurulmuş güvercinleri sallıyorlardı. Şimdi küme küme kuşlarda
büyük meydanın üstünde dolaşıyorlar.
İşte yeşil ormanla çerçevelenmiş muazzam bir
meydan… işte bir ordu ahenkli duruşuyla bir makine düzeni yle hareket ederek insana kuvvet ve
kudret hissi uyandırıyor ve içinde “sipahi” denen
süvarilerde var!
Allahım hiç olmazsa bizim kendi gözümüzle o
“hürriyet” tepesinde gördüğümüz orduyu bize bıraksaydın!
At oynattığı meydandaki otları çekenler gibi
Doğu Avrupa’ya geçen Doğu Avrupa’nın en büyük
beldesinin duvarlarına o kılıcı saplamış eski ordu
ne oldu Allahım!
14 Temmuz bayramının programı gece içinde
bir çok şeyler vaad ediyordu. “Sen” nehrinin kenarlarında atılan havayi fişekler ufukları en nadide
“ışık” larla süslüyor. Akan yıldızın düz rengi yerine
havada muazzam gül desteleri açılıp kapanıyor.
Kundaktaki çocuğunu kucağına alıp çıkan genç
annelerden ihtiyarlara kadar her yaşda ve her sınıfdan bu kalabalık içinde can sıkacak hiçbir şeye
tesadüf etmedim.
Zekanın ve ve duygunun bu terbiye tarzı beni
sürekli düşündürüyor. Millî bayramlarının mutluluğunu bu kadar derinden duyan, havadaki renk
ve ışık oyunları karşısında bir çocuk gibi sevinip
haykıran bu halka özeniyorum.
23 Temmuz günü İstanbul veya Ankara halkı
millî bayramı böyle katlayacaklar mı acaba? Yoksa
o gün saz benizli anneler, dalgın gözlü gençler hep
içlerini mi çekecekler?

Sayı/Issue 49 العدد

Ocak-Mart/January-March 2011 آذار-كانون الثاني

53

Türkmen Albümünden

Abdurrahman Kızılay ünlü kemancı Cemil Beşir ile Bağdat Radyosu’nda kayıt yaparken.

A. Kızılay, Fikret Koçak, Talat Sönmez ve İhsan Hüseyin (Pehlivan)
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Türkmen Albümünden

A. Kızılay Abdulvahit Kuzecioğlu ile birlikte.

A. Kızılay Zeki Müren ile birlikte.
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Rebwar Usman

Kirkuk’s Citadel Needs Urgent
Reconstruction
On an 18-meter-high hill in downtown Kirkuk
are the ruins of an ancient citadel that used to
be the strategic capital city of several ancient
empires that ruled ancient Iraq, otherwise known
as Mesopotamia. People lived in the citadel until
two decades ago when it was evacuated and almost
totally in ruins. The current Kirkuk administration
is making small efforts restore historical and
touristic value to the citadel, which is believed to
be more than 5,000 years old.
Nearly 560 families totaling a population of
some 4,000 resided in the citadel when the Iraqi
government of 1992 ordered its evacuation. A
large part of it was later ruined “in order to remove
the non-Arab impact on the citadel,” said Simko
Bahroz, a historian and author of “The Architecture
Art in Kirkuk.” He has a number of historic books
printed in Kurdish.
Several empires of Mesopotamia, Iran and
Greece have governed this city; with every
single one, changes were made to the citadel’s
architecture. But only a few buildings remain now
to tell its story.
Built with gypsum and stones in 1862 on the
ruins of an older church is a Chaldean church.
Another building is the Great Mosque of Kirkuk
built in the 13th century; also still standing is the
Uryan Mosque. A shrine located inside the citadel
is believed to be of a prophet named Denial. The
shrine is nearly a half century old.
The Qaysari Bazaar is one of the most artistic
buildings of the citadel. A long corridor with two
gates on both sides, it consists of 300 shops.
Kirkuk’s local government intends to
reconstruct and renovate the citadel, but experts
criticize the effort and demand serious projects.
A delegation from the UNESCO recently visited
the city as a starting point for negotiating the
enlistment of the Kirkuk citadel into the world’s
historical sites. “This is an important step. But
more work is needed to protect this heritage.
More experts are needed in this negotiation,” said
Bahroz, who is also a delegator from the Kirkuk
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Archaeology Office.
The head of the Archaeology Office in
Kirkuk, Ayad Tariq Hussein, complained that his
office receives little annual budget--not enough
to undertake massive projects like renovating
historical sites. The office receives only 500 million
Iraqi dinars out of 127 billion dinars the Baghdad
government annually dedicates for Kirkuk province
within the Regional Reconstructing Budget. With
this amount of money, they were able to build walls
around the buildings of the Great Mosque and the
shrine of Prophet Daniel; they also are planning to
renovate the Um-al-Ahzan church next year.
Totally renovating those buildings is not an
easy task, said Hussein. “They must be rebuilt with
the same material and according to the old style”
most of the Kirkuk ancient buildings are built with
stone and gypsum or clay”
He spoke about a plan his office conducted
to renovate the citadel. Accordingly, a budget of
125 billion Iraqi dinars is needed. He called on the
Iraqi government to dedicate the budget to rebuild
the Kirkuk citadel the same way Erbil is currently
rebuilding its citadel.
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نصرت مردان

«قبل ربع قرن وأثناء إقامتي بحي الزمالك في
القاهرة ،استرعى انتباهي خروج رجل عجوز من
بيته ،الذي يقع على بعد أمتار من محل إقامتي ،وهو
يرتدي في قيظ الصيف الالهب معطفا شتويا ،ويضع
في كل مرة يخرج فيها من منزله في كل مرة ،وكانت
التتعدى المرتين في االسبوع  ،خالله اللفاف على أنفه
وفمه ،أثناء صعوده إلى سيارة قديمة الطراز».
هكذا يقول الصحفي والباحث التركي مراد
بارداكجي ،الذي أقام فترة في القاهرة في القاهرة أثناء
عمله كمترجم في السفارة التركية.
يثير هذا المنظر الغريب فضوال غريبا لديه
للتعرف على هوية الرجل العجوز ،فيتوجه إلى بقال
الحي سائال عنه ،ويأتيه الجواب مع ابتسامة  :إنه
أبونا .ويتلقى نفس الجواب من الفاكهاني والجزار
وبواب العمارة .وفي نهاية اآلمر يعلم بأنه الموسيقار
محمد عبدالوهاب على سن ورمح.

حول حقيقة كون ألحان سعدالدين قايناق مسروقة من
ألحانه يستغرب عبدالوهاب من ذلك وبصراحة الفنان
الكبير يقول له عبدالوهاب:
«ال أعتقد بأن األتراك غنوا من ألحاني أو
قاموا باقتباسها ،لكنني أطلعت كثيرا على الموسيقى
التركية».
ثم يضيف:
«كان طابع أغنياتي ال يناسب الذائقة التركية في
تلك األيام .وكان لصديقي الموسيقار التركي المعروف
منير نورالدين سلجوق ،صديق ملحن وهو في األصل
رجل دين ويدعى سعدالدين قايناق ،قام بتلحين األغاني
لفلمي المدبلج بدال من أغنياتي .وكان منير نورالدين
سلجوق ،يقوم بأداء تلك األغاني .وقد غنيت بعض
تلك األلحان بكلمات عربية .أن دور الموسيقى يكمن
في تقارب بين الشعوب المختلفة لغة وثقافة».

يتوسط له أصدقاؤه ومعارفه للحصول على
موعد له مع عبدالوهاب ،فيأتيه الجواب بعد فترة
«ليتفضل» ،وتعقبها زيارات أخرى له لعبدالوهاب
في منزله .كما يقوم عبدالوهاب بزيارة بارداقجي في
منزله مرة واحدة.
يعتبر البارداقجي في الوقت نفسه واحدا من أهم
الباحثين في تاريخ الموسيقى التركية ،ويجيد العزف
على القانون والطنبور (آلة وترية تركية تشبه العود).
وكانت أفالم محمد عبدالوهاب وليلى مراد وغيرهما
تعرض في تركيا ،وتالقي اإلقبال من الجمهور التركي،
خاصة وأن أغاني الفيلم األصلية كانت تستبدل بأغاني
تركية .وقد برع في تلحين هذه األغاني رجل دين
احترف التلحين فيما بعد .وكانت ثمة إشاعات تدور
في أروقة المجتمع التركي في أن الملحن التركي يقوم
بسرقة ألحان عبدالوهاب مدعيا بأنها من ألحانه.
عند استفسار بارداقجي عن صحة هذه الشائعات
كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2011
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منه عن كيفية قضائه لوقته بعد أحالته الى التقاعد،فبين
بأنه يسكن في ضواحي المدينة ،ويأتي يوميا الى قلب
المدينة ،ويبقى يتجول بين المحالت ويتسكع لساعات
ثم يقفل عائدا الى البيت ويقضي بقية اليوم بمشاهدة
برامج التلفاز وبينت له ان من الضروري أن يكتب
في حقل أختصاصه وأن يستخدم االنترنيت لالطالع
على أخبار العالم ومواصلة التزود بالمعلومات في
أختصاصه ،فأجاب بأن االنترنيت يضعف البصر،
ورجاني أن اشاركه التجول والتسكع طيلة مكوثي في
ذلك البلد ،فاعتذرت له باني الأملك وقتا أصرفه في
التسكع والتجوال الفارغ ،فتأمل هذا حال من حصل
على أعلى شهادة علمية ولكنه لم يتحول الى قارئ
مستمر ،فالشهادة كانت بالنسبة له وسيلة أرتزاق
وحصول على منصب ،ال أكثر وال أقل ،فما بالك بمن
لم يواصل الدراسة ولم ينل شهادة عليا ،وفي مقابل
هذا الشخص هناك شخص سمعته يناجي رب العالمين،
قائال (اللهم أمنحني عمر نوح وصبر أيوب ومال
قارون وعين الهدهد لكي أجوب مكتبات العالم واقرأ
ما فيها من كتب) وفي كثير من عواصم العالم مكتبات
وطنية تعج بالقراء،حتى أن هناك قراء يأتون مبكرين
لكي يعثروا على مقاعد لهم في قاعات المطالعة ،فمن
يتأخر اليجد مكانا للجلوس في القاعة .صادف مرة
أن سافرت بالطائرة عبر المحيط االطلسي وأستغرقت
الرحلة لثماني ساعات ،وكان في الطائرة يجلس الى
جانبي فتى قضى ساعات السفر في مطالعة كتاب
ضخم عن قصص الخيال العلمي وعند حديثي معه
بين بأنه طالب في المرحلة المتوسطة من أسكتلندا
ويسافر الى أمريكا في عطلة نصف السنة لزيارة عمه،
وكان يقرأ الكتاب الذي يحمله بنهم ويتصرف تصرف
الرجال البالغين في الكالم واالكل ،ففكرت كم فتى
من فتياننا يستطيع أن يسافر عبر القارات ويتصرف
تصرف الكبار ،ويقضي الساعات الطوال في القراءة،
والشك أن ظهورالتلفاز في منتصف القرن العشرين
ومن بعده االختراعات االخرى ومنها االنترنيت أثر
بشكل خطير على القراءة وصلتنا بالكتاب ،فاالنسان
هو الجنس الوحيد الذي يقرأ ،ولما كانت القراءة
وتوصيل الجمل واالفكار هي دالل أنسانيتنا ،ومن ثم
فان أنسانيتنا أصبحت مهددة بظهور التلفاز ،ولوحظ بأن
االوالد الذي يشاهدون التلفاز لساعات طويلة يتخلفون
في موادهم الدراسية وفي القراءة والرياضيات وعندما
يكبرون فقد يقرأون ولكنهم اليستمتعون بنعمة القراءة
حيث ليس لهم الصبر عليها ،وأخيرا فان القارئ يميل
أكثر الى ممارسة الرياضة وزيارة المتاحف والذهاب
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الى المسارح وحضور الحفالت الموسيقية فهو أكثر
أيجابية في حياته واليخشى التغيير ويرجع ذلك الى
االيجابية في الخيال الذي تضفيه القراءة أو أن عزلته
مع كتبه أثناء القراءة تعطيه الثقة الكافية لالنطالق
فتصبح القراءة نموذجا للخيال وللحرية (الدكتورة
سهير الدفراوي المصري القراءة والمخ مجلة العربي
العد  622لسنة  2010ص )159والشك أن من
أسباب السعادة ،االنقطاع الى مطالعة الكتاب واالهتمام
بالقراءة وتنمية العقل بالفوائد .ويوصي الجاحظ بالكتاب
والمطالعة لطرد الحزن فيقول (والكتاب هو الجليس
الذي اليطريك ،والصديق الذي اليغريك،والرفيق
الذي اليملك ،والمستميح الذي اليسترثك،والجار الذي
اليستبطيك ،والصاحب الذي اليريد أستخراج ماعندك
بالملق ،واليعاملك بالمكر ،واليخدعك بالنفاق،
واليحتال لك بالكذب ،والكتاب هو الذي أن نظرت فيه
أطال أمتاعك ،وشحذ طباعك ،وبسط لسانك ،وجود
بنائك ،وفخم ألفاظك ،وبحبح نفسك ،وعمر صدرك،
ومنحك تعظيم العوام،وصداقة الملوك،وعرفت به في
شهر ما التعرفه من أفواه الرجال في دهر،والكتاب هو
الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار،ويطيعك في السفر
كطاعته في الحضر) .وقال أحد محبي الكتاب(ذهبت
المكارم اال من الكتب) و(غبرت أربعين عاما ما قلت
والبت وال أتكأت اال والكتاب موضوع على صدري)
و(أذا غشيني النعاس في غير وقت النوم،وبئس الشئ
النوم الفاضل عن الحاجة ،تناولت كتابا من كتب
الحكم،فأجد أهتزازي للفوائد) ومن فوائد القراءة
والمطالعة ،طرد الوسواس والهم والحزن،واالشتغال
عن البطالين وأهل العطالة،وفتق اللسان وتدريب
على الكالم ،والبعد عن اللحن،وتنمية العقل وتجويد
الذهن،وتصفية الخاطر،وغزارة العلم وكثرة المحفوظ
والمفهوم،واالستفادة من تجارب الناس وحكم
الحكماء وأستنباط العلماء،وأيجاد الملكة الهاضمة
للعلوم،والمطالعة على الثقافات الواعية لدورها في
الحياة،وراحة للذهن من التشتت وللقلب من التشرذم
وللوقت من الضياع،والرسوخ في فهم الكلمة،وصياغة
المادة،ومقصود العبارة،ومدلول الجملة ،ومعرفة
أسرار الحكمة.
وقد باتت ظاهرة العزوف عن القراءة مشكلة تعاني
المجتمعات منها وهي تهدد مستقل االنسان ومدى
تدرجه في سلم الرقي والتقدم،أما كيف نقرأ ومتى نقرأ
وأين نقرأ ولماذا نقرأ ،فهذه مشاكل أخرى وتحتاج الى
مقاالت ومقاالت.
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الموظفين غير المرغوب فيهم اليها ،لذلك كثيرا ما
نجد في المكتبات العامة وجوها عابسة ومتجهمة ،وان
كان هناك أستثناء على ذلك ،ومن النماذج الكارهة
للمطالعة فقد روى لي أحد الزمالء عن شخص تقلد
منصبا رفيعا في أحدى الدوائر ،كان يعاني من االرق
في الليل ،وعندما سأله هذا الزميل عن كيفية قضاء
وقته ،فأجاب بأنه بعد أنتهاء الدوام الرسمي وتناوله
الغداء في البيت يخلد الى النوم ،وعصرا يجلس في
حديقة منزله ويتناول الشاي والكعك مع زوجته ويبقى
يشاهد برامج التلفاز الى وقت متأخر ،ثم يحاول أن
ينام فال يستطيع ،وعندما قال له هذا الزميل اال تطالع
كتابا أو مجلة وتقضي وقتك في أشياء نافعة ،كان
يجيب بأنه اال يكفي بأنه قد قرأ في الكلية قبل أربعين
عاما ،أي انه لم يطالع أي كتاب من تأريخ تخرجه في
الكلية ،وعندما سمعت بهذا الحديث ،كتبت مقاال بعنوان
(رجل القانون الذي اليقرأ) وكنت شديدا في أسلوبي
بحق من اليطالع واليتابع ،وأعتقدت أليام بأن رجال
القانون سوف يشنون هجوما علي بسبب المقال ،ولم
يحدث أي شئ ،لسبب بسيط وهو أن عدد قراء المقال
لم يتعد أصابع اليد الواحدة ،ومرة أوفدت مع زميل كان
قاضيا في أحدى المحاكم العليا ،للمشاركة في مؤتمر
قانوني في تونس ،وبعد أنتهاء أعمال المؤتمر ،بقيت
لدينا ساعات قبل موعد المغادرة بالطائرة ،فأقترح هذا
الزميل بأن نقضي وقتنا في مقهي يطل على الشارع
الرئيس ونحتسي الشاي ونتبادل االحاديث ،وبعد جهود
مضنية أقنعته بأن نتجول في المدينة ونستطلع معالمها
ألننا لم نشاهدها لضيق الوقت ،وعندما مررنا بأحدى
المكتبات االهلية التي تعرض المطبوعات الصادرة في
تونس ،وعند دخولي المكتبة ،وقف خارجها ،فبينت له
بأن من المفيد بأن نعرف ولو بشئ جزئي عن النتاج
الفكري في بلد لم نزره ولم نشاهده من قبل وقد النزوره
في المستقبل ،ومع ذلك بقي خارج المكتبة قائال حتى
هنا تريد أن تزور مكتبة.
والعزوف عن القراءة يعود الى مرحلة الطفولة
أو الفتوى ،فالطفل أو الفتى الذي اليجد أحدا من
أفراد أسرته يقرأ كتبا خارجية واليجد في بيته ولو
مكتبة صغيرة ،ال أمل فيه أن يتحول ،عندما يكبر،
الى قارئ ،وقد توصلنا الى هذه النتيجة بالمالحظة
والمتابعة ،وحتى الذين يواصلون دراساتهم الجامعية أو
الدراسات العليا ،فيكونون في االغلب يبحثون عن الجاه
أوالمنصب أو المرأة أو المال ،وبعد أن يحققون أمنياتهم
يعزفون عن المطالعة ،حتى في صلب أختصاصهم
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المهني ،واليكترثون لتعميق وتأصيل أختصاصهم ،أو
تحديث معلوماتهم ومتابعة أحدث االصدارات والكتب
والمجالت في موضوع أختصاصهم .حدث أن سألني
أحد زمالء المهنة عن موضوع قانوني دقيق ،فقلت له
أني بحثت عن هذا الموضوع في كتابي الذي سبق أن
اهديتك نسخة منه ،فأخرج الكتاب من مكتبته وأخذ يقرأ،
بعد أن قمت بتحديد الصفحة التي توجد فيها المعلومات
المطلوبة ،وتبين بأنه تسلم الكتاب المهدى له ولكنه لم
يقرأ أي من صفحاته ،وقرأت مرة أن اال نسان اليقرأ
في الكتاب الذي يرده على سبيل االهداء،ولكنه يقرأ في
الكتاب الذي يدفع ثمنه ،أي يشتريه من المكتبة ،لكي
يسترد الثمن الذي دفعه ،وقد ثبت لي أن أغلبية من
تهدى اليهم الكتب والمجالت اليقرأون وقد يتصفحونها
على عجل ،على سبيل المجاملة ،ووصل االمر الى
أساتذة الجامعات ،والمفروض أن عملهم هو القراءة
والتدريس ،ولكن الكثير منهم اليقرأون وهذا ما شاهدناه
على أرض الواقع ،ومما يؤيد قولنا هذا فقد كتب أحد
االساتذة الجامعيين في أحد المواقع االلكترونية يوم
االحد المصادف ( )2010/8/29بأنه تصدر في كليته
مجلة علمية ومع وجود أكثر من أربعمائة تدريسي فلم
يسمع من أحد منهم أنه أقتنى مجلة الكلية أو حتى علم
بصدور عدد جديد بل المهم ورقة قبول نشر البحث في
المجلة لغرض الترقية العلمية ،حتى أنه اليدفع ثمن شراء
المجلة الذي يصل الى خمسين الف دينار ،وهذا الكالم
ينصرف الى جميع أصحاب المهن واالختصاصات،
علمية كانت أم ادبية ،والدليل على صدق قولنا،أن
الكتاب يطبع بألف نسخة أو قل ثالثة اآلف نسخة ،في
حين المعنيين والمختصين في الحقل الذي تهتم به المجلة
يعدون باالالف المؤلفة ،ومعنى ذلك أن هناك االالف
الذي اليقرأون واليتابعون المطبوعات التي تصدر في
مجال أختصاصاهم ويبقون يجترون المعلومات القديمة
التي تلقوها في سبيل الحصول على الشهادة وتحقيق
أهداف مادية بحتة في حياتهم الوظيفية ،وفي مجتمعنا
الكثيرمن خريجي الجامعات اليقرأون بعد تخرجهم
في الجامعة ،وقد خاطب أحد عمداء كلية الحقوق في
بغداد ،في خمسينات القرن الماضي ،الخريجين في
حفل التخرج ،أرجو أن التعتبروا شهادة التخرج التي
تحصلون عليها اليوم شهادة طالق بينكم وبين مواصلة
القراءة والتعلم بأستمرار ،وقد التقيت بأحد زمالء
الدراسة في المرحلة االعدادية ،ممن واصل دراسته
العليا ،ونال شهادة الدكتوراه في حقل أختصاصه،
وأستقر في البلد الذي درس فيه ،وبعد سنوات أحيل
الى التقاعد ،والتقيته في البلد المذكور،وعند االستفسار
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أتصل بي هاتفيا رئيس تحرير أحدى المجالت
القانونية الصادرة في بغداد،للسالم وبث همومه بشأن
أصدار المجلة معربا عن خيبة أمله في القراء ،لعدم
أشتراكهم في أعداد المجلة وعدم أقدامهم على قراءة
أعداد المجلة ،ال بل وذكر أن نسبة كبيرة من العدد
االخير قد أعيدت الى أدارة المجلة ،فحاولت أن أواسيه
وأشجعه على مواصلة أصدار المجلة المتخصصة
في الشؤون القضائية والعدلية والتشريعية .وبعد
أنتهاء المكالمة الهاتفية ،بدأت بالتفكير بالحال الذي
وصل اليه القراء وعدم أهتمامهم بمجلة تساهم جديا
في توعيتهم وتثقيفهم ال بل وتساعدهم على حل الكثير
من معضالت عملهم الوظيفي ،وأذا كان هذا هو حال
الطبقة المثقفة والمتعلمة في المجتمع ،فكيف يكون حال
الطبقة المتواضعة في التعليم ،والشك أن عدم االقبال
على القراءة ظاهرة قديمة في مجتمعنا ،وأن كانت هذه
الظاهرة بدأت تزداد خطورة في السنوات االخيرة،
وسرح بي الخيال الى سنوات مضت فتذكرت كيف
الكثير من الطالب،ونحن في المرحلة المتوسطة في
كركوك كانوا يناقشون مواضيع ذات عالقة بالكتب
وباالصدارات الحديثة ،صحيح أن أغلب مطالعاتنا
كانت تنصب على (قصص ارسين لوبين) و( شرلوك
هولمز) ثم القصص العاطفية واالجتماعية والتأريخية
ودواوين الشعر ،وكنا نقرأ ونقرأ ونلتهم الكتب وأحيانا
النفهم الموضوع الذي قرأناه ،فالمهم أن نواصل
القراءة ،ونتردد على المكتبة العامة في كركوك،حيث
بنايتها الجميلة وتصاميمها الرائعة تبهرنا ،قبل أن
تتحول الى بناية الروح فيها ،حتى الحديقة االمامية
التي كانت قطعة رائعة من الورود واالزاهير قد تحولت
الى قطعة من صحراء قاحلة في السنوات االخيرة،
وقد وجدت في آخر زيارتي لها،أن بطاقات التعريف
بالكتب والمؤلفين التزال كما هي ،في الوقت الذي
تطورفيه علم المكتبات وبدأت ظاهرة البطاقات تختفي
وتظهر أساليب حديثة للعثور على الكتب عن طريق
أستخدام الحاسوب االلي،حقيقة أن لزمالء الدراسة
تأثير كبير على االنسان في التوجه نحو المطالعة
الخارجية ونوعية الكتب .وأذكر هنا،زميلي وصديقي
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االستاذ المربي االديب والشاعر فاروق مصطفى الذي
كان له دور مهم في توجهي للمطالعة الخارجية،أضافة
الى زمالء آخرين في الدراسة المتوسطة واالعدادية،
ومن شدة لهفي وشوقي الى المطالعة ،كنت أتمنى أن
يأتي يوم أتخلص فيه من الكتب المدرسية لكي أجد
وقتا للمطالعة الخارجية الحرة،وكنت كثيرا ما أسمع أن
هناك من يقول بأن المطالعة الغزيرة تؤدي الى ضعف
في البصر وقد تؤدي الى خلل عقلي ،أي الجنون،
ألختالط االفكار وتداخلها ،وهذا قول اليصدر اال من
جاهل يصر على بقائه في الجهالة .ومرت سنوات
وسنوات ،ولم تخفت جذوة المطالعة ،بل تأصلت
وتجذرت في كياني ،بحيث ،بدأت أردد مع نفسي ،أن
اليوم الذي ال أقرأ فيه ال أعتبره يوما من عمري ،قياسا
على القول االجنبي الذي يقول ،اليوم الذي الأضحك
فيه الأعتبره يوما من عمري ،وقد صادفت أشخاصا
من مختلف المستويات التعليمية والثقافية ،ممن يحب
المطالعة ويبحث عن الكتب والمجالت الرصينة
ويتابع أخبار معارض الكتب ويزورها واالصدرات
الحديثة ويحاول المستحيل في الحصول عليها ،وهم
اآلن قلة قليلة ،أما االغلبية الساحقة من أبناء مجتمعنا
فهم اليقرأون واليتابعون ،وقد شاهدت قصصا واقعية
تثبت ذلك ،ومنها ،كنت أتردد على مكتبة الكلية بحثا
عن كتاب يمدني بمعلومات علمية لمواصلة الكتابة،
وكنت أجد عشرات الكتب الصادرة حديثا والمجالت
المتخصصة التي وصلت حديثا الى المكتبة ،وقد
تركت مع أغلفة البريد دون أن يلمسها بشر ،وكنت
أتساءل ،كيف يمكن ألستاذ جامعي يواصل تدريس
طالبه واليبحث عن الجديد في فرع أختصاصه ،ال
بل وجدت كتبا صدرت ووصلت الى المكتبة قبل
سنوات والتزال مغفلة باغلفة البريد دون أن يفكر أحد
في أن يفض الظرف ويطلق سراح الكتاب ،وكثيرا
ماكنت أجد كتبا وقد غطاها التراب ،أي لم يكلف أحد
نفسه قراءة هذا الكتاب ،أضافة الى أهمال العاملين
في المكتبة مهمة التنظيف ،وبمناسبة ذكر العاملين،
فنادرا ما نجد بين العاملين في المكتبات العامة من
يحب الكتاب أو المطالعة ،وقد تعد المكتبة منفى ولنقل
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مختلفة  -في التزام موقف موحد وإتخاذ قرار مشترك
 وضعت الجماهير التركمانية أمام المصير المحتومفكانت أحداث تلعفر األليمة والتي دقت اآلسفين بين
شقي تلعفر وما أعقبتها من تفجيرات دامية في تلعفر
ومناطق تركمانية أخرى كآمرلي ،تازه خورماتو
وبعويزة وشيريخان.
من الخطأ فصل هموم الشعب التركماني وسياسة
التهميش التي يتعرض لها عن السيناريو السياسي
وتداعياته على الساحة العراقية  -كجزء الينفصل عن
الكل  -مع ما يحمله هذا التعبير من معاني ومدلوالت
ينبغي أن اليغيب عن بال احد ،وهو تخبط صناع القرار
السياسي في العراق ،فبعد أن تنبه قادة الكتل السياسية
الالعبة على الحلبة السياسية في العراق على حقيقة
مؤداها الغبن والتهميش الحاصل بحق التركمان -
المعترف بهم كقوية ثالثة في الدستور  -والمهضوم حقهم
في توزيع المناصب في حكومة يقال عنها بأنها حكومة
شراكة وطنية طافت على الساحة السياسية مقترحات
وأراء حول استحداث نائب رابع لرئيس الجمهورية
كمخرج من المستنقع ووسيلة اسكات ليس إال  -بين
مؤيد ومعارض ألسباب تتعلق بالميزانية والدستور إذا
صح اإلدعاء وحتى إذا كانت المسألة التنقصها الجدية
لماذا كل هذا الجدال الحاد في موضوع ال يحسمه حتى
الدستور اٌلم ياخذ كل نصيبه من كعكة الشراكة الوطنية
وهل يضر شيئاً إذا كان للتركمان نصيب من هذه الكعكة
ً
ممثال بالنائب الثالث لرئيس الجمهورية.
هنا من حقنا أن نلقي تبعة ما حصل على عاتق كل
األطراف السياسية التركمانية التي افتقرت إلى الوعي
السياسي وبعد النظر فراحت تلهث وراء اطماعها
الضيقة فدخلت انتخابات المجلس الوطني في قوائم
متفرقة تشتت فيها األصوات التركمانية التي لو قدر
لها أن تجمتع في قائمة موحدة لحسمت األمر وكنا
نطالب باستحقاق انتخابي ال أسلوب االستجداء وقبول
الصدقات كما حدث.

ترتيب أوراقها من جديد متيقنة بأنها أحوج ما تكون
في هذه المرحلة بالذات أكثر من ذي قبل إلى تصحيح
المسار والتعامل مع األوضاع الراهنة بما ينجسم مع
متطلبات المرحلة وضرورة إعادة النظر في مجمل
العملية السياسية ووضع األسس الميتنة لتشكيالت
سياسية جديدة مستفيدة من األخطاء السابقة وسلبيات
الماضي بما يلم الشتات ويوحد الصفوف ويجمع الكل
تحت مظلة واحدة يشترك فيها الجميع بوضع القرار
السياسي ورسم خريطة المستقبل بكتلة تركمانية موحدة
ذات خطاب سياسي موحد يستقطب الجميع وال يستثني
أحداً باالعتماد على عناصر كفوءة مؤهلة لتحمل
أعباء المرحلة التحمل هويات متعددة ووالءها التام
للقضية التركمانية وخدمة أهدافها المصيرية  ،وهذا
ما ننتظره من المؤتمر التركماني المرتقب الذي نتوقع
أن يتبنى الرؤى واألفكار التي سيقت أعاله من خالل
اللجنة التحضيرية التي من الضروري أن تتشكل من
ممثلي كل النخب السياسية والقادة التركمان والمثفقين
والمعنيين بالشأن التركماني للتوصل إلى إجماع عام
وقرار نهائي بضرورة تشكيل كتلة تركمانية موحدة
تشمل جميع التوجهات ويشترك في بناء مفاصلها
وتوزيع مسؤولياتها كل األطراف وان اليكون الهدف
من المؤتمر تصفية حسابات أو تبديل أشخاص بأخرين
أو استحواذ جهة أو منطقة على حساب الجهات
والمناطق األخرى على أن يكون الهم التركماني هو
ما يشغل بال الجمعيع بشرط التجاوب مع تطلعات
كل الجماهير التركمانية بما يحقق المطالب المشروعة
للتركمان كمكون ثالث من مكونات المجتمع العراقي.

من خالل االستقرار واالطالع ،على مايتيسر
من وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة يبدو جلياً مدى
اإلحساس بالذنب واالعتراف بالخطأ الذي ينتاب
المسؤولين التركمان جراء سياساتهم العشوائية التي
اوصلت الجماهير التركمانية إلى حالة اإلحباط وفقدان
الثقة بمسؤوليها ،إزاء حالة اليأس هذه واالستياء
الشعبي ،وجد ممثلو الكتل السياسية المتباينة التوجهات
واألحزاب التركمانية المختلفة أن ال مناص من إعادة
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التركمان المكون األساس في النسيج العراقي  ،لم
يتم التعامل معهم على هذا األساس في شتى مفاصل
الحياة الحرة والمواطنة الحقة طيلة الفترات التي
أعقبت سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية
األولى  .1918-1914وحتى المواد الدستورية
في الدساتير المؤقتة التي وضعت في عهد الوصاية
األجنبية واالنتداب والتي كانت تنص على اعتبارهم
أقلية ضمن الوطن العراقي أحيانا أو ضمان حقوقهم
في التعلم بلغة األم ومساواتهم في الحقوق واالمتيازات
أسوة بالمكونات األخرى في أحيان أخرى ،تم االلتفاف
عليها على عهد الحكومات المتعاقبة  -حتى تلك التي
كانت تعتبر وطنية  -فالمواد الدستورية المعدلة أبان
تلك الحكومات المتتالية كانت بعضها تنص على وجود
قوميتين رئيسيتين في العراق هما القومية العربية
والقومية الكردية دون اإلشارة إلى مكون ثالث وهو
القومية التركمانية مع االعتراف ضمنيا ببعض الحقوق
المدنية للتركمان وتناسي أخرى  -أي حكومات أخرى
عن هذا البعض كإرهاصات لما هو أسوء في المستقبل
وكان الذي حصل ،حينما اقر مجلس قيادة الثورة بعد
االنقالب على الثورة البيضاء في  30تموز 1968
والذي جاء بزمرة البعث العربي على الحكم حينما اقر
بان العراق جزء اليتجزاء عن الوطن العربي تأكيداً
صريحا على هضم حقوق بقية القوميات وكان النصيب
األوفر من هضم الحقوق من حصة التركمان والذين
يشهد لهم التاريخ بوالئهم وانتمائهم لموطن السومريين
وتفانيهم واستماتتهم في الذوذ عن حياض الوطن ضد
أطماع الغزاة والفاتحين.
وقد مورست أبان العهد المباد شتى األساليب بغية
طمس معالم الهوية التركمانية والتي كان أبشعها الصهر
العرقي بصوره المتعددة منها منع التحدث بلغة األم في
المدارس والدوائر الرسمية وعدم قبول الخريجين في
الكلية العسكرية والوظائف الحساسة في دوائر الدولة
وحجب الشريط اإلحصائي عن العوائل التركمانية
التي رفضت تغيير قوميتها ،وأشدها وقعاُ وتأثيراُ على
المدى البعيد والذي الزلنا نئن تحت وطأته حتى اآلن أال
وهو تغيير أسماء بعض العشائر التركمانية واستبدالها
63
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بأخرى عربية كالعبيد والحمداني والطائي وغيرها
ولصق صفة القدسية على بعض العشائر بإعتبارها
خير وسيلة لتغيير الهوية ال لصحة االدعاء بل لتمرير
أهداف خبيثة نجحت فعال مع بعض العشائر ،وأتذكر
جيدا حينما طلب مني احد مدراء األمن من أفراد إحدى
العشائر التي تربطنا وإياهم صلة القرابة تزويده بنسخة
من شجرة نسب عشيرة (الچوالق) مدعياً بأن كلتا
العشيرتين ينتهي نسبهما إلى األمام موسى الكاظم،
فأجبته نعم أنا نظمت سلسلة النسب شخصيا اعتمادا
على معلومات والدي المرحوم ولكن والدي لم يقل بتاتاً
بأننا سادة ،بمثل هذه األساليب الدنيئة حاول النظام البائد
طمس الهوية التركمانية في العراق.
وبعد التحول الديمقراطي الذي شهدته الساحة
العراقية جراء سقوط الصنم وإسدال الستار عن
صفحة مظلمة من صفحات المأساة العراقية ،كان على
التركمان إستلهام الدروس والعبر من تجارب الماضي
والتعامل مع مستجدات الساحة العراقية بما يضع حجر
األساس في وضعه المالئم بعد إستجماع شتات األفكار
والروئ المتباينة بغية بناء هيكلية مناسبة ورصينة من
خاللها يمكن المطالبة بحقوق التركمان كمكون ثالث في
العراق الجديد  ،ولكن الذي حصل كان العكس تماماً،
ً
متخندقة
فبينما راحت طائفة ترعى مصالحها الضيقة
مع األحزاب السياسية التي أوصلتها إلى مواقعها
ً
متناسية الهم األكبر وهو الحس القومي ،انزلقت
الحالية
أخرى تخدم مصالح الجهات السياسية التي تنصلت
عن التزاماتها المبدئية وأخذت تنظر إلى المعضلة
التركمانية من زاوية أهدافها ذات البعد االستراتيجي.
في خضم هذا الصراع السياسي المستورد اختفى
الصوت التركماني واختفت معها المحاوالت الرامية
الحتواء األزمة والخروج من منطقة الظل ،وحتى
المؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة التي كانت تصب
في هذا المجرى لم تفلح كلها في الخروج من هذا المأزق.
مجمل القول إن فشل الساسة التركمان الذين كانوا
يتحركون ضمن خطط مرسومة لهم و يحملون أجندات
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