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Editör’den

Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…
ABD’nin işgalinden sonra Türkiye, güney
komşusu Irak’a özel bir ilgi ve hassas bir politika ile yaklaşmıştır. Başlangıçta Türkiye’ye karşı
Irak’ta hasmane bir tavır sergilenmiştir. Türkiye
güney komşusuna yardım ve başlıca gıda maddeleri gönderirken, bu malları taşıyan yüzün üstünde
Türk şoförü katledilmiştir. Ayrıca her gün yaralanan yüzlerce kişinin tedavisi için ilaç ve diğer tıbbî
yardım malzemelerinin Türkiye’den sevkiyatı engellenmiş, hatta Türkiye’nin hastane açma isteği
dahi reddedilmiştir.
Irak giderek daha fazla kaos ortamına sürüklenince, kendisine gerçek dostluk elini uzatan tek
ülkenin Türkiye olduğunu görmüştür. Türkiye’nin
Irak hakkında gizli ajandası olmadığı, Irak’ta ve
bölgede barış ve istikrardan yana bir amacı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna karşılık Irak’tan
Türkiye’ye ithal edilen terör eylemlerinin durdurulması ve engellenmesi konusunda güney komşumuz aciz veya yetersiz kalmıştır. Özellikle Irak’ın
kuzey bölgelerinden Türkiye’ye yönelik terör eylemlerinin ardı arkası bir türlü kesilmemiştir.
Türkiye ile Irak hükümeti arasında giderek daha
samimi ve karşılıklı güven duygularının artması
üzerine düzelen ilişkiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan karşılıklı ziyaretlerle
daha da pekiştirilmiştir. Irak hükümeti içinde zaman zaman su yüzüne çıkan devlet yönetiminde
iki başlılık nedeniyle, Türk diplomatlarının Irak’ın
başkenti Bağdat’a yaptıkları her ziyarette, ülkenin
kuzey bölgesi ve özellikle Erbil’in ziyaret edilmesi
tartışmaları da gündeme gelmiştir.
İlk önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Bağdat’ı ziyareti tartışma konusu olmuştu. Ülkenin başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Erdoğan, Irak’ın
toprak bütünlüğüne de vurgu yapmıştı. Irak’ın
üniter yapısı ve toprak bütünlüğüne önem veren
Türkiye’nin Başbakanına, medyada bilinen bazı kalemler “Irak’ın toprak bütünlüğü mü kalmış, bütün
dünya Kürt Federe hükümetini tanıyor” biçiminde
imalarda bulunuyor ve Erdoğan’ın Irak’ın kuzeyindeki yerel yönetimi ziyaret etmesini istiyorlardı.
Cumhurbaşkanının 2009 yılındaki Irak ziyare2
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tine de atıfta bulunan aynı kalem sahipleri, Gül’ün
Irak gezisinde Erbil’i de ziyaret etmesi yolunda
telkinde bulunmuşlardı. Türkmenler en son Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Irak ve Erbil’i ziyareti Türkmenlerde de büyük heyecan yaratmıştı.
Davutoğlu bu sefer mutlaka Kerkük’ü de ziyaret
edecek denildi. Kerkük’te halk Türk Dışişleri Bakanına görülmedik bir tören hazırlamıştı. Hazırlanan ay-yıldızlı pastalar, halk müziği ve kıyafeti
ile geleneksel oyun gösterileri, her yer çiçekler ve
bayraklar ile donatılarak adeta bir bayram coşkusu yaşanacak, karşılama töreni için değişik seremoniler, programlar uygulanacaktı. Ancak ani bir
program değişikliği ile Davutoğlu’nun gezisi iptal
edildi. Türkmenler bu sefer de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Böylece Türkmenler önce sevinmişler, daha sonra üzülmüşlerdi.
Son olarak Başbakan Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret edeceği duyulunca umutlar yeniden canlandı.
Gezi programında Bağdat, Necef ve Erbil de vardı.
Başbakan Bağdat’ı ziyaret etti, bütün Arap kardeşlerimizin gönlünü aldı. Necef’i ziyaret edecek Şii
Arapların kalbini fethetti. Erbil’i de ziyaret ederek,
özellikle Barzani’nin de isteğini yerine getirdi. Zaten bütün senaryo da bunun için hazırlanmış gibi
görünüyordu. Ama Başbakanı Kerkük’ü ziyaret
etmedi. Eminiz ki Başbakan Kerkük’ü de ziyaret
etmek isterdi, ancak önüne nasıl bir bahane ile engel konuldu, doğrusu bilmiyoruz.
Herkes birbirine soruyordu: gezi programında
Kerkük neden yoktu? Bu sefer Erdoğan Kerkük’ü
mutlaka ziyaret eder deniliyordu. Birileri bunu engellemiş olabilir miydi? Buna hiçbir kimse ihtimal vermiyordu. Belki bazı gerekçeler vardı. Mesela Kerkük’te
güvenlik yoktur denilmiş olabilirdi. Ne var ki güvenlik açısından Irak’ın en sorunlu yeri başkent Bağdat’tı.
Irak’ta en kanlı terör eylemleri her gün Bağdat’ta yaşanıyordu. Necef de çoğu zaman kanlı eylemlere sahne olmuş bir yerdi. Bunlara göre Kerkük, ülkenin yine
de en sakin bölgesinde yer almıştır.
Erdoğan’ın Kerkük’ü ziyaret etmesini istemeyen
başka birileri mi vardı yoksa? Bu birileri çok nüfuzlu
ve çok etkili bir siyasî lider midir? Bu lider Maliki,
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Allavî, El-Hekim, Sadr veya Caferi de olamazdı.
Hepsinin Türkiye’ye ve Başbakan Erdoğan’a sevgisi ve saygısı vardır. Peki, bu siyasî lider Talabanî de
olamazdı. Çünkü herkesten çok Türkiye’ye sempati
duyan birisi idi. Kala kala elde sadece Barzanî kalıyor. Yoksa o mudur Erdoğan’ın Kerkük’ü ziyaret
etmesini istemeyen. Bu hususta bizim bir bilgimiz
yok. Kimsenin günahını da almak istemeyiz.
Teknik, siyasî, askerî yahut bilmediğimiz
başka bir sebep mi vardı bu ziyareti engelleyen?
Onu da bilemiyoruz ancak bu ziyareti istemeyen
ve engelleyen biri var. 1976 yılını hatırlayalım.
6. Cumhurbaşkanı rahmetli Fahri Korutürk Nisan
1976 yılında Irak’ı ziyaret etmişti. Gezi başkent
Bağdat ile sınırlı idi. Ne var ki Korutürk Kerkük’ü
de ziyaret etmek istiyordu. O zamanlar Kerkük’te
Türkiye’nin Kültür Merkezi vardı. Irak’ın Dışişleri Bakanlığı Kerkük’ün ziyaretini uygun görmemişti. Bunun üzerine Korutürk “Kerkük’ü görmeyeceksem Irak ziyaretini iptal edin”, dedi. Ertesi
gün Irak’tan, hem de özür dilenerek cevap geldi
ve Kerkük gezi programına alındı. Evet, Korutürk Kerkük’ü ziyaret etti ve Kerkük’te yer yerinden oynayarak tarihî bir gün yaşandı. Türkmenler
Korutürk’ü hep rahmet ve minnetle anmışlardır.
Türkmenler Başbakan Erdoğan’dan da böyle
bir çıkış istiyorlardı. Kerkük’ü ziyaret için yumruğunu masaya vurup, “Kerkük’ü de ziyaret etmek
isterim, uygun değilse güvenliği sağladıktan sonra Irak’ı ziyaret ederim” demesini bekliyorlardı.
Başbakan’ın delikanlı yapısını Türkmenler de biliyor ve seviyorlardı. Çünkü Erdoğan’ın “programda Kerkük yoksa bu ziyareti iptal edin”, diyecek
yüreklilikte olduğunu düşünüyorlardı. İsrail’e posta koyan, Avrupa Parlamentosuna meydan okuyan
Erdoğan, “Kerkük’te güvenlik neden yok? Bu şehri kim yönetiyorsa önce güvenliği sağlasın, sonra
bana gelsin”, diyecek kadar yiğit bir üsluba sahiptir. Aslında bu durum Başbakanı yanlış bilgilendirenlerden kaynaklanmıştır diye düşünüyoruz.
Başbakan’ın bildiğimiz kadarıyla danışmanları vardır. Gömleğinin biçimine, kravatının rengine
bile karışan ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzenleyen danışmanlar, Erdoğan’ı Irak ziyareti konusunda nasıl bilgilendirmişler ve nasıl yönlendirmişlerdir, doğrusu merak ediyoruz. Bu ziyaret sadece
belirli bir kişiyi memnun etmek için mi, yoksa o
coğrafyada Türkiye’ye bir kutsal toprak olarak bakan ve yıllardır ümitle bekleyen milyonlarca insanla
kucaklaşmak için mi yapılıyor. Bu insanların beklentisini ve sevgisini kazanmak dururken, bunlara
hayal kırıklığı yaşatmak doğru mudur?
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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50. Yıl Kutlaması

50. yaşına basan Bağdat’taki Kardeşlik
Dergisini kutluyoruz. İstanbul’daki Kardaşlık
Dergisi de 50. sayısına varmış ve bu arada
Kerkük Vakfı 50. kitabını da yayınlamış bulunuyor. Türkmenlere ve Türkmeneline hayırlı
ve bereketli nice yıldönümleri diliyoruz.
Irak ile olan ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi ve
dostane olmamıştı. Buna rağmen Kerkük’ü Türkiye Cumhurbaşkanı da ziyaret etmedi, Başbakan da… Dışişleri Bakanı da ne yazık ki henüz
Kerkük’e teşrif etmedi. Üstelik Dışişleri Bakanımızın bir dostumuza önemli bir sözü de vardır.
Evet, Kerkük’ün çok tanınmış kahvesi olan Ahmet Ağa’da beraber çay içeceklerdi. Bakan 26
Mart 2011 tarihinde İstanbul’daki Haliç Kongre
Merkezi’nde tarihî bir konuşma yapmıştı. Bakanlığın internet sitesinde de yer alan bu konuşmada
Davutoğlu şunları söylüyordu:
“İki hafta önce Yunanistan’da idik. Batı
Trakya’ya, Şahin Köyüne gittim. O insanların bütün gün nasıl bir özlemle, yüz yıllık bir özlemle
bizi beklediğini görmek bana bütün o yorgunluğumu unutturduğu gibi o tarihi yükü bir kez daha hatırlattı. Binlerce insan sokakta ve tarihi buluşmaya
şahit olduk. Gürcistan’a gittiğimizde Batum’a,
Suriye’ye gittiğimizde Halep’e, Irak’a gittiğimizde Musul’a, Erbil’e, Kerkük’e gitmek ve oralardaki kardeşlerimizle kucaklaşmak bizim için bir
vecibe. Ukrayna’ya gittiğimizde Kırım’a gitmek
ama bunu o ülkelerle kurduğumuz dostluk ilişkileri ile yapmak. O ülkeleri rahatsız etmeden, o ülkelerin dünya görüşünde bir rahatsızlık doğurmadan
hem o ülkelerle dostluklarımızı geliştireceğiz hem
de oradaki kardeşlerimizle tekrar tarihi buluşmayı
gerçekleştirmenin hazzını yaşayacağız.”
Ne kadar güzel, ne kadar doğru ve ne kadar
geniş ufuklu bir bakış… Biz bu sözleri gençlik yıllarımızda Dündar Taşer’den, Ziya Nur’dan, Galip
Erdem’den ve Erol Güngör’den duyarken gözlerimiz yaşarırdı. Hepsini rahmetle anarken, bu sözleri şimdi Türkiye’nin dışişleri bakanından duymak
uyuyan duygularımızı yeniden canlandırdı. Bu
yüzden Türkmenler Türkiye’ye kırgın… Bu kırgınlık Türk devlet adamlarının Kerkük’ü ziyaret
etmelerine kadar sürecek… Söylemesi bizden.
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP*
mnakip@yahoo.com

Global İletişimde Dengesizlik ve
Türkmen Medyası
Tanım
Dengesiz iletişim, teknik açıdan kalkınmış ülkelerden kalkınmakta olan ülkelere yönelen, nicelik ve
nitelik açısından tek taraflı olarak gerçekleşen yanlı
iletişimdir. Global iletişimde dengesizlik ise, uluslararası haber akışındaki dengesizliktir. Bu dengesizlik
doğal olmayıp, bir tarafın kasıtlı eylemiyle meydana
gelmiş, bir tür haber karartması ve haberlerin belli
bir yanlı kaynaktan kitlelere aktarılmasıdır.
Türkmenler farkında olarak ya da olmadan bu
dengesizliğin kurbanlarından birisidir. Dünya, ne
Türkmenler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip,
ne de haklarında üretilen bilgiler tam tamına doğrudur. Bu amaçla dünya çapında iletişimde dengesizlik
sorunu seçilmiş ve dünyadan bazı örnekler verilerek
Türkmenler için bazı çıkış yolları aranmıştır.
Kısa Tarihçe
Dengesiz iletişim aracı, İkinci Dünya Savaşı’nda
bariz bir şekilde kullanıldı. Savaştan sonra dünya iki
bloğa bölününce bu dengesizlik sürdürüldü. Bir tarafta ABD ve Batı Avrupa ülkeleri, diğer tarafta da
Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa devletleri yer aldı.
Her iki tarafın da iletişimdeki dengesizliğe büyük
katkıları oldu. Yalnız bu arada hiçbir kutba bağlı olmayan bazı ülkeler oluşmaya başladı. “Bağlantısızlar” olarak adlandırılan bu ülkelerin başını genç Afrika ülkeleri çekerken, söz konusu ülkelere Hindistan,
Endonezya, Yugoslavya, Malezya gibi ülkeler de
dahil oldu. İletişimdeki dengesizliklere ilk tepkiler
zikredilen bu ülkeler tarafından geldi.
BM’e bağlı UNESCO’nun 1976 yılındaki bir toplantısında Tunus Enformasyon Bakanı Mustafa Masmudi güçlü ülkelere tarihî bir eleştiride bulundu.
Bu eleştiride “Mevcut dünyanın iletişim düzeni,
uluslararası ilişkileri bozacak şekilde işlemektedir.”
diyen Sayın Bakanın görüşlerine katılmamak elde
değildir. Çünkü;
1.
Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler
arasında haber akışında açık bir dengesizlik vardır.
Birincisinden ikincisine akan haberler yoğun iken,
ikincisinden birincisine akan haberler sınırlıdır. Bunun sebebi kalkınmış ülkelerin haber ajanslarıdır.
Dünya haberlerinin %80’ini üreten tekelci ajansla* Prof. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Rektör V.
4
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rın gelişmekte olan ülkelere ayırdıkları pay %20’yi
geçmemektedir.
2.
Gelişmekte olan ülkelerin ürettikleri haberler engellenmekte ve dünya kamuoyuna iletilmemektedir. Bu da eşitsizliğe sebep olmaktadır.
3.
Uluslararası medya gelişmekte olan ülkelere az yer vermekte ve verdiği haberleri de kısıtlamaktadır. Genel olarak bu ülkelerdeki krizlere, sorunlara,
darbelere ve doğal afetlere yer vermektedir.
1976 yılında UNESCO 29 ülkeyi kapsayan bir
araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre
dünyadaki haberlerin takriben %75’i; dünyanın en
büyük United Press International (UPI), Reuters, Associated Press (AP), Agence France Press (AFP), Information Telegraph Agency of Russia (TASS) gibi
ajansları tarafından üretilmektedir. Ayrıca dünya, bu
beş tekel tarafından parsellere ayrılmış her biri bir
parselin patronu konumunda gözükmektedir. Araştırmaya göre ajansların ürettikleri haberler de birbirine oldukça benzer ya da yakın olmaktadır. Dolayısıyla dünya gündemine bu dev ajansların yön verdiği
kanaati hâsıl olmaktadır. Bu pay, eski büyüklüğünü
kaybetmekle beraber, maalesef günümüz için de büyük ölçüde geçerliliğini muhafaza etmektedir.
Bir Çarpıcı Örnek
Avrupalı medya araştırmacısı Williams C.
Adams’a göre Amerikan basınının gözünde bir Avrupalı ya da Amerikalı ölünün haber değeri;
- 3 Doğu Avrupalı
- 11 Ortadoğulu
- 12 Asyalı
- 20 Afrikalı ölüye eşit olmaktadır!..
Afrika’nın Atağı
Global medyada dengesizlik konusunda hep
Afrika’dan örnekler verilir. Bu, Afrika’nın ne denli
mağdur olduğunu göstermekle beraber, bu dengesizlikten etkilenen Türkmenler gibi toplulukların da var
olduğunu göstermektedir.
Uche Nworah Amerika ve Avrupa’da pazarlama
ve özellikle de reklamcılık konusunda eğitim görmüş aydın bir Nijeryalıdır. Amerika ve Avrupa’daki
basının, ülkesine ve Afrika’ya karşı yayınladığı yanlış, dengesiz, taraflı haberler konusunda 300’e yakın

Sayı/Issue 50 العدد

Nisan-Haziran/April-June 2011  حزيران- نيسان

Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

makaleyi 15 yıllık bir süre içerisinde Amerika ve
Batının yüksek tirajlı ve tanınmış gazete ile dergilerinde yayımladı. CNN ve BBC gibi kanallarda da
çıkarak tezini savundu. Bugün eğer Afrika, Amerika
ve Avrupa’nın gündemine girebilmişse büyük ölçüde
onun sayesindedir. Makalelerini “Global Medyada
Dengesizlik” adı altında bir kitapta topladı ve özellikle Avrupa’da çok rağbet gördü. Bir başka Afrikalı
yazar olan Sabella O Abidde, Uche hakkında şöyle
diyor: “Uche’den önce Afrika ve Nijerya hakkında
yazılanlar taraflı olmakla beraber çok yaralayıcı ve
onur kırıcı idi. Ama artık günümüzde Avrupa’da
Afrika’ya daha tarafsız ve insanî gözle bakılabilmektedir.
Dünyanın hakkımızdaki kanaatini kendiliklerinden değiştirmelerini ya da bilgisizliklerini kendiliklerinden gidermelerini beklemek saflık olur. Uche’nin
Afrikalılara ve Batılılara da çok anlamlı ayrı ayrı birer tavsiyesi var: Afrikalılara; “Kalkınmış ülkelerin
kapısını, sadece uğradığınız haksızlıkları dile getirmek, iş istemek, vatandaşlık istemek için çalmayın.
Bilim, edebiyat, sanat ve spor gibi alanlarda neyiniz
varsa onu sergilemeye gidin. O zaman hem gururunuzu korursunuz hem de Batıdan ilgi görürsünüz.”
Batılılara da bu minvalde Uche’nin bir tavsiyesi var:
“Afrika denince aklınıza sadece açlık, hastalık, ölüm,
sefillik, çöplerden yemek artıkları toplayan insanlar
gelmesin. Afrika’nın bilim adamları, sanatçıları ve
sporcuları da var.”
Mac-Bride Raporu
Global medya konusunda MacBride raporu da
oldukça önemlidir. Çünkü Amerika ve Batının medyayı taraflı bir şekilde, nasıl kendi yönüne çektiğini
açıkça göstermektedir. Bu raporun bir diğer adı “Çok
Sesli-Tek Dünya”dır. “Çok Sesli-Tek Dünya” raporu,
1980 yılında, UNESCO’nun “Uluslararası İletişim
Problemleri Çalışma Komisyonu”nu kurarak başına
da İrlandalı Nobel Ödülü sahibi Sean MacBride’i
getirerek hazırlattığı bir rapordur. Amacı; dünyada
barışı ve insan haklarına saygıyı sağlamak, iletişim
alanında meydana gelen haksızlıklar ve dengesizlikleri ortadan kaldırmak için çağdaş toplumda iletişim
problemlerini incelemek, özellikle kitlesel medya ve
haber kanalları arasında denge oluşturarak, gelişen
iletişim teknolojileri ışığında mevcut problemleri
azaltmaktır.
Ele alınan problemler arasında, medyanın nerelerde ve neden yoğunlaştığının ortaya çıkarılması,
iletişimin ticari boyutunun haber sağlığına olan etkileri yer almaktadır. Komisyon, iletişimin demokratikleşmesini, dış kaynaklardan etkilenmeyi azaltmak
ve bağımsızlığı sağlamak için ulusal medyaların güçlendirilmesini istemektedir. Rapor, uluslararası güçlü
bir destek görürken, ABD ve İngiltere tarafından sert
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bir dille eleştirilmiş ve protesto edilmiştir. Bu iki ülke
raporu, basın hürriyetine müdahale olarak görmüş ve
bunun üzerine UNESCO’dan 1985 yılında çekilmişlerdir. Belli bir süre sonra tekrar girmişlerdir.
MacBride gibi az sayıda Avrupalı çıkıp sözünü
ettiğimiz medya devlerinin tekelciliğini kırmaya
çalışmıştır. Bütün bu gerçekler ışığında, bir azınlık
medyası olarak kabul edilebilen Türkmen medyasını
dünyaya tanıtmak, Türkmen halkının sesini duyurabilmek, haklı davalarına taraftar bulabilmek hiç
de kolay değildir. Ancak kolay olmamakla beraber
imkânsız da değildir. Aşağıda bu çerçevede Türkmen
medyası bir analize tabi tutulmuş ve bazı çıkış yolları gösterilmiştir.
Türkmen Medyasının İncelenmesi
Afrika gibi koskoca bir kıta dışlanabiliyorsa,
Ortadoğu’da, dünyada hiç de iyi yönleriyle tanınmayan Irak gibi adaletsizliğin, şansızlığın, haksızlığın
diz boyu olduğu bir ülkede bir halk olmak kolay
olmasa gerek. Dolayısıyla bu talihsiz ülkede yaşayan Türkmenlerin medyasının dünyada tanınması
elbette kolay olmayacaktır. Seslerini Irak, Arap, Avrupa hatta dünya kamuoyuna ulaştırmalarını iğneyle
kuyu kazmaya benzetsek yeridir. Onun için realist,
mantıklı, akıllı, güçlü ve dirayetli adımlar atmamız
gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle yazılı, görsel,
işitsel ve elektronik Türkmen medyasının bir sınıflamasını yapmakta yarar vardır.
Dört tablo incelendiğinde aşağıdaki tespitleri
yapmamız mümkün olacaktır:
1. Türkmenlerin hangi dilden olursa olsun, günlük bir gazeteleri bulunmamaktadır.
2. Türkmenler gibi Irak’ın üçüncü milletini
oluşturan bir topluluğun 46 adet medya kuruluşlarının olması oldukça azdır.
3. Sadece bir dergide İngilizce bölüm bulunması, büyük bir eksikliktir.
4. Türkmenlerin Avrupa’da ya da Avrupa’ya
yönelik bir medya kuruluşu yoktur.
5. Türkmenlerin insan hakları ile ilgili dili İngilizce olan sadece bir İnternet sitesi bulunmaktadır.
6. Türkmenlerin bütün dünyaya hitap edebilecek tek bir uydulu televizyon kanalı bulunmaktadır.
7. Türkmenlerin dünyaya hitap edebilecek İngilizce ya da Arapça bir televizyonları yoktur.
8. Türkmen medyası genelde kendi insanına hitap etmektedir.
9. Türkmen medyasının çoğunluğu mahallidir.
10. Türkmen medyası genelde amatörce ve gönüllüler tarafından idare edilmektedir.
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Tablo 4 - Türkmen Medyasının Tasnifi

Dili

Türü

Sayı Oran
Gazete
Dergi
Türkçe, Arapça, İngilizce
Türkçe, Arapça
Sadece Türkçe
Eski Türkçe, Arapça
Sadece Arapça

Yer

Basılı

Ankara
Bağdat

10
10
20
1
9
4
2
4
20
1
4

50%
50%
100%
5%
45%
20%
10%
20%
100%
%2.5
20%

Bartın

1

%2.5

Diyale
Erbil
İstanbul
Kerkük
Musul
Tuzhurmatu

1
1
2
7
1
2
20

%2.5
%2.5
10%
35%
%2.5
10%
100%

Süre

3
15%
1
%2.5
10
50%
6
30%
20 100%
Bu 10 tespit sonucunda Türkmen medyasının
bir azınlık medyası görünümünde olduğunu, diğer
taraftan da halkın sesini dünyaya iletmekte yetersiz
kaldığını kabul etmek mümkündür. Aslında azınlık
medyası olmak, elbette olumsuz bir durum değildir.
Ancak Türkmenlerin Irak’ta bir azınlık olmadıklarını savunduğumuza göre başta medyamızı geliştirmemiz ve etkinleştirmemiz gerekmektedir. Kendi hakkımızda doğru ve realist teşhis koymak, çözümün en
az yarısıdır.
HEDEF SEÇME VE BÖLÜMLEME
Medya aslında bir pazara hitap eder. Pazar, tüketicilerden yani insanlardan oluşur. Medyanın içerdiği
bilgiler de birer üründür. Seçilen pazarlama enstrümanının etkili olabilmesi için bu pazarı bölümlendirmek gerekmektedir. Bölümlenmeyen bir pazara
ne sunacağımız belli olmaz. Ya da sunduğumuz ürün
kimisini memnun eder, kimisini de etmez. Ama bölümlenmiş pazara sunulan bilgiler, daha belirgin ve
seçilmiş bilgiler olduğundan, daha etkindir.
6

Haftalık
Yarı Aylık
Aylık
Üç Aylık
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Bölümlenmiş Pazar

Bölümlenmemiş Pazar

Bir başka stratejiye daha önem vermeliyiz. Bir
topluluğun ya da bir halkın medyasının etkili olabilmesi için çağdaş bir ilke olan “Global düşün, yerel
hareket et” stratejisi çok önemlidir. Bu stratejiden
hareketle bir halka ya da azınlığa ait medyanın üç
temel amacı vardır:
1. Kendi halkına hitap etmek,
2. İçinde bulunduğu ortama mesaj vermek,
3. Dünyaya mesaj iletmek.
Bu durumda Türkmen medyası aşağıdaki şekilde
bölümlendirilebilir:
A. Sadece Türkmen Halkına Hitap Eden
Medya:
Bu medyanın aşağıdaki özelliklerde olması gerekir:
1. Türkmen halkını siyasi, kültürel, sosyal ve sanatsal yönden eğitmek,
2. Türkmen halkına misyon yüklemek ve vizyon
çizmek,
3. Türkmen halkının sivil anlamda örgütlenmelerini sağlamak,
4. Yapıcı olmak kaydıyla siyasi, kültürel ve sosyal
olayları eleştirmek (iç ya da nefis muhasebesi).
5. Arapça ve/veya Türkçe olmalıdır.
6. Daha çok dergi, mahalli radyo ve televizyonlar yoluyla olur.
B. Irak Halkına Hitap Eden Medya:
1. Bütün Irak sathına dağıtılabilecek Arapça
günlük bir gazete şarttır.
2. Bütün Irak halkına hitap edecek Arapça ve
Kürtçe bir televizyon gereklidir.
3. Bu medyada Türkmenlerin hak ve hukukları savunulmalı, haklarında bilgiler verilmeli,
kültürleri ve tarihleri tanıtılmalıdır.
4. Türkmenler, herhangi bir siyasi, iktisadi ve
sosyal alanlarda bir mağduriyete uğrasalar, bu
medya araç olarak kullanılmalıdır.
5. Irak’ın bütün siyasi aktörlerine bu kanalla ulaşılması sağlanmalıdır.
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6. Bu medya hiç kimsenin düşmanlığını yapmamalıdır.
C. Dünyaya Hitap Eden Medya:
a.
Arap Ülkelerine Hitap Eden Medya
ı. Nilsat ve Arapsat uydularında yer almış Arapça
bir TV şarttır. Irak halkına hitap eden medyanın aynı
hedeflerini taşır.
ı.ı. Kaliteli ve yılda bir ya da en fazla iki defa
çıkan muhtevalı ve bilimsel yönü ağır basan bir dergi
çıkarılabilir. Burada Türkmenler hakkında bilimsel
araştırma ve makalelere yer verilmelidir.
b.
Türkiye’ye Hitap Eden Medya
ı. Türkmeneli TV, Türkiye halkına hitap etmede
yeterlidir.
ı.ı. Dergi olarak Kardaşlık, Türkiye’de önemli bir
boşluğu dolduruyor. Ama tirajı arttırılmalı ve dağıtımı çok daha yaygın ve profesyonelce yapılmalıdır.
c.
Avrupa Ülkelerine ve Amerika’ya Hitap
Eden Medya
Avrupalı aydınlara, siyasetçilere, bilim adamlarına hitap edebilecek dört aylık ya da yarıyıllık
İngilizce bir dergi çıkarılmalıdır. Buradan dünyaya
Türkmenler hakkında doğru bilgi verilmelidir. Dünya üniversitelerine, araştırma merkezlerine ve siyaset kurumlarına gönderilmelidir.
D. Diasporaya Hitap Eden Medya:
Türkiye, Avrupa, Kanada, Avustralya’da on binlerce Türkmen yaşamakta ve bu Türkmenlerin yerel
Türkmen kültürü ile ilişkisi giderek zayıflamaktadır.
Türkmen milli kültürünü diasporada yaşatmak, öğretmek ve hatırlatmak amacıyla çıkarılacak aylık ya
da daha seyrek birer dergi olmalıdır. Hedef kütlesi
sadece o bölgelerde yaşayan Türkmenler olmalıdır.
“Türkmen Bohçası” bunun güzel bir örneğidir. Hatta
bu amaçla bazı Türkmen siteleri de kurulabilir. Gerçi mevcut Türkmen sitelerinin bu görevi bir ölçüde
görmekle beraber özel anlamda bir uzmanlaşmadan
söz etmek zordur.
Sonuç Ve Öneriler
Dünya küreselleştikçe, güçlü medya organlarının imkânları daha da artmaktadır. Ancak teknolojik imkânlar yaygınlaşıp ucuzladıkça; bu imkândan
mahrum kıtalar, dışlanmış devletler, hasım olarak
görülen milletler ve unutulmuş azınlıklar da yararlanabilmektedir. Maddi kaynakları, kalem erbabı, teknik elemanları ve medya uzmanları yeterli düzeyde
olan topluluklar, bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen bir yolunu bulup dünya kamuoyuna ulaşabilmekte ve kaybolan haklarına kavuşabilmektedir.
Onun için bu çalışmada önce kalkınmış ülkelerin
tekelinde olan haber devlerine ve bu devlerin güçlerine temas edildi. Arkasından da bu çemberi yaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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rabilen Uche gibi bir Afrikalıdan söz edildi. Ayrıca
MacBride gibi Batı kökenli olduğu halde doğrudan,
haktan ve adaletten yana olan insanlardan da örnekler verildi. Türkmenlerin de en az birkaç Uche’si
olmalıdır. Dünyada MacBride gibi adamları bulup
onlara ulaşmamız da bir plan içinde olmalıdır. Yani
biz işimizi seviyeli, kaliteli, profesyonelce ve hedef
kütlemizi bilerek ve idrak ederek yaparsak daha sağlıklı neticeler alabileceğimize inanmalıyız.
Aşağıdaki tekliflerin Türkmen yetkililer tarafından dikkate alınacağını ümit ediyoruz:
1. Irak’ta günlük bir Arapça gazete yayınlamalıyız ve bu gazete çok yaygın bir şekilde Irak
sathına dağıtılmalıdır.
2. Irak’a ve Arap dünyasına hitap edecek Nilsat
ve Arapsat’ta yer alacak bir Arapça TV kanalı
mutlaka yürürlüğe girmelidir.
3. Türkiye’de gazetecilik, sinema-TV ve radyo bölümlerinde okuyan öğrencilere ayrı bir
önem verilmeli ve gerekirse içlerindeki başarılı öğrenciler Amerika’ya yüksek lisans eğitimi için gönderilmelidir.
4. Türkmen medyasında, gasp edilen bazı haklarımızı dile getirmenin yanında; Türkmen toplumuna yön gösterme, misyon çizme, hedef
belirleme, vizyon oluşturma, toplumsal bilinç
oluşturma, kolektif hareket etme, sosyokültürel konularda plan yapmasını öğretme gibi
hususlar yok denecek kadar azdır. Bu konuda
daha sıkı çalışmalar yapılmalıdır.
5. Türkmenler hakkında Arapça, Türkçe ya da
İngilizce ciddi ve yayımlanabilir bir film, belgesel, seri program maalesef yoktur. Böyle bir
faaliyet kendiliğinden olmaz. Bir merci bu iş
için bir kaynak ayırmalı, proje olarak hazırlatmalı ve dağıtımını üstlenmelidir.
6. Türkmenlerin dramı, sıkıntıları ve çileleri konusunda yayımlanmış hikâyelerimiz çoktur.
Ama Türkçe, Arapça veya İngilizce hiçbir romanımız yoktur. Roman çok önemli ve kalıcı
bir edebi eserdir.
7. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız bulundukları ülkelerin medyası ile çok iyi ilişkiler
kurmalı, bu medyayı Türkmenler konusunda
bilgilendirmeli ve kaynaklarla beslemelidir.
Kısacası, medyamız yeniden, sistematik ve bilimsel bir şekilde gözden geçirilmelidir. Toplumumuz bir değil, birkaç tane Uche yetiştirebilecek kapasitededir. Yurtdışındaki insanlarımızın önemli bir
kısmı iyi yetişmiş kişilerdir. MacBride gibi insanlarla mutlaka temasa geçilmeli ve unutulmuş Türkmen
toplumu gündeme taşınmalıdır.
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İzzettin KERKÜK

Kerkük Hatıralarım - V
Geçen bölümlerde anlatmıştım; Kerkük lisesinde iki bölüm vardı. Biri fen, diğeri de edebiyat
bölümü. Ben, sosyal bilimlere meylim olduğu
için edebiyat bölümünü seçmiştim. Bu tarihlerde
Irak’ın kuzeyindeki vilayetlerde bu iki bölüm sadece Musul ve Kerkük’te bulunurdu. Yani Erbil ve
Süleymaniye’deki liselerde edebiyat bölümü yoktu.
Bu sebepten dolayı adı geçen vilayetlerdeki öğrencilerden edebiyat bölümünde okumak isteyenler
öğrenimlerini tamamlamak için Kerkük’e gelirlerdi. Bunlar daha çok ideolojik ve etnik kökenlerinin
farklı olması nedeniyle kente bir türlü uyum sağlayamazlardı ve bölgecilik yaparlardı. Bu durum özellikle Kerkük Lisesi futbol takımının Süleymaniye
Lisesi futbol takımı arasında yapılan karşılaşmalarda
açık şekilde kendini gösterirdi. Adeta bir savaş havası içinde geçen bu maçlarda, sözü geçen öğrenciler,
öğrenim yaptıkları okulun takımı değil, rakip takımın kalesinin arkasında toplanır, yırtınırcasına bağırıp onları desteklerlerdi. Neticede Kerkük takımının maçı farklı galibiyetle sonuçlandırınca süklüm
püklüm olurlar ve günlerce suratlarından düşen bin
parça olurdu. İşte bu gibiler, maalesef Kerkük’ün nimetlerinden yararlandıkları halde, daha sonraki yıllarda (1959) bu medeni ve iyilik sever kentin halkına karşı işlenen dünyanın en gaddar ve en hunharca
katliamına katılmışlardır.
Lise son sınıfta uyum halinde olduğumuz arkadaşlar şunlardı: Necdet Sevimli, Nazım Ömer
Özgün, Salih Demirci, Nafi Abdülkerim Bezirgân,
Sabah Kasım Salihi, Ercüment Avcı, Necip Ahmet
Demirci, Yasin Arslan, Mehmet Hacı İzzet, Mehmet Ali Rıza, Hasip Saki, Sabri Kamber Çayır ve
Vahdettin Bahattin. Vahdettin Bahattin ile iyi arkadaştık. Fakat o daha ziyade Mısırlı edebiyatçılara
hayranlık duyardı. Bu yüzden arkadaşlar kendisine tanınmış, Mısırlı yazar ve edebiyatçı Dr. Taha
Hüseyin ismini takmışlardı. Vahdettin Bahattin,
kendisine seçtiği yolda azimle ilerleyerek hedefine ulaşmıştır. Günümüzde Türkmen edebiyatçıları
arasında kendi sahasında saygın bir konumdadır.
İlerlemiş yaşına rağmen hâlâ çalışmalarını sürdürmektedir. 60 yıldan beri kendisi ile görüşmediğim
değerli sınıf arkadaşımın yazılarını Türkmeneli
8
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medyasında zevkle okumaktayım. Kendisine çok
sevdiği İstanbul Boğaziçi’nden selam ve saygılar
yollar, sağlık ve esenlikler dilerim.
Öğrencilik hayatım boyunca kahvehane (çayhane) ve tavla oyunu nedir bilmezdim. Tek bildiğim ve boş vakitlerimde gittiğim yer, Kerkük’teki
Umumî Kütüphane idi. Dünya klasiklerinin birçoğunu o dönemde okumuştum. Evimizde de küçük
bir kütüphanem vardı. Arkadaşlarım okumak için
aldıkları kitapları iade etmemelerine karşı tek çare
olarak kitaplığın üzerine “Canımı al, bir tek kitabımı alma!” ibaresini yazmakta buldum. Atatürk ve
Türkiye hakkında Arapça yazılmış 10 kadar kitabım vardı. Göz tedavisi için Bağdat’a gittiğimde
de Suk-al-saray’daki sahaflar çarşısına her gün uğrar bazı kitapları alırdım.
Lise son sınıfta iken (1948) okulun düzenlediği
Kifri gezisine katıldım. Kafile başkanımız Hafaci
isminde bir Arap öğretmendi. Kifri’ye vardığımızda bizi oradaki okul öğretmenleri ve öğrencileri
coşku ile karşıladılar. Karşılama töreninde Türkçe
bir konuşma yapan okul müdürü bize “hoş geldiniz” diyerek Kifri halkının bu ziyaretten büyük
sevinç duyduklarını ifade etti. Kafile başkanımız
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İzzettin KERKÜK
Türkçe bilmediği için cevabî konuşmayı öğrenci
arkadaşlarımızdan Nafi Aldulkerim Bezirgân’dan
rica etti. O da bu görevi iyi bir şekilde yerine getirdi. Kifrili öğrenci ailelerinin hazırladığı güzel yemekler ikram edildi ve evlerden getirilen ter temiz
yataklarda o akşam okulda ağırlandık. Gece vakti
yapılan müsamere de Nafi ile birlikte Türkçe doğaçlama bir piyes oynadık.
Bilindiği üzere Kifri kasabasının (eskiden Salahiye adıyla anılırdı) Irak Türkleri tarihinde önemli
bir yeri vardır. Musul Vilayeti Salnamelerinde Kifri kazası ve o tarihlerde ona bağlı Tuzhurmatu ile
Karatepe kasabaları halkının tamamen Türk olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Musul Vilayetinin kaderinin tayin için 1925 yılında Cemiyet-i Akvam
(Milletler Cemiyeti) Tahkikat komisyonu ki bu komisyonda Türkiye’yi Cevat Paşa başkanlığında bir
heyet temsil ediyordu. Heyet çalışmaları sırasında
Kifri’ye gittiklerinde büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Türk heyetine uzman olarak katılan Kerkük
Mebusu Neftçizade Nazım Bey ile Süleymaniyeli
Fettah Bey de vardı. Fettah Bey, komisyonun çalışmaları hakkında Vakit gazetesine (3 Nisan 1925
tarihli nüshasına bakınız) verdiği beyanatta heyetin Kifri’de karşılanışını şöyle anlatmaktadır:
“... Selahiye’deki (Eski Kifri) karşılama,
Musul’un Türk’e incizabına en kudretli delili
idi. Heyet Selahiye’ye vardığı zaman minarelerden salalarla karşılanmış, Tahkik Heyetine yalnız
alemî (dünyevî) değil semavî bir cevap veriyordu.
Selahiye’de bir adet vardı: gebe kadınların doğum
zamanı geldiği vakit minarelere çıkarlar doğum ıstırabının zevali için yüksek seslerle dua ve tezahüratta
bulunurlar. Salahiyeliler de Cemiyet-i Akvam Heyetine cevapları işte bu dualarla ürpertici bir manzara
teşkil ediyordu. Türkiye’yi isteriz diyorlardı.”
Kifri şehrinin yetiştirdiği değerli ve idealist
şahsiyetlerle Irak Türklerinin kültür, sosyal ve edebiyat hayatına büyük katkıları olmuştur. Bunların
başında rahmetli Abdülhekim Reji, Reşit ve Hurşit
Kâzım kardeşler, Musa Zeki, Rifat Yolcu, Prof. Dr.
Hidayet Bayatlı ve eşi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Bayatlı, Enver Zeynelabidin ve rektörlük yapan Prof.
Dr. Enver Hasanoğlu gelmektedir.
Kifri şehri maalesef günümüzde peşmergenin
işgali ve zulmü altında inlemektedir. Türkmen ailelerinin büyük çoğunluğu şehri terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Daha önce zalim Saddam’ın gadrine
uğramıştı. Birinci Körfez Savaşı sırasında Irak’ın
kuzeyinden sözde Güvenlikli bölge ilan edilirken 34.
üncü paralelin altında kalmasına rağmen ABD tarafından peşmergenin yönetimine peşkeş çekilmiştir.
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1948 yılındaki Kifri gezimizin sonunda ben
ve yeğenim Nazım Şükrü Salihi kafileden ayrılarak Tuzhurmatu’ya uğradık. Teyzemin eşi Muhiddin Hacı Hüseyin Efendi orada Kaymakam vekili
olarak bulunuyordu. Bir akşam, eniştemle birlikte
Tuzhurmatu’nun eşrafından Kamber Çayır ailesinin divanhanesine gittik. Orada bizi çok sıcak karşıladılar. Türkiye’yi hiç görmediği anlaşılan yaşlı
bir zat bizi şapka ile görünce “Türkiye’de böyle
mi giyiniyorlar?” diye sordu. Kendisine cevabımız
evet olunca. “Türkiye’de ne giyiliyorsa biz de öyle
giyinmeliyiz” diye ilave etti.
Tuzhurmatu ile ilgili başka bir hatıramı anlatmak
isterim. 1956 yılında eşimle birlikte Kerkük’e ilk
gidişimizde Bağdat’ı da ziyaret etmiştik. Yolumuzda Tuzhurmatu şehrine uğramıştık. Otomobilimiz
bir çayhanenin önünde durmuştu. Yaz sıcağından
serinlemek için çayhaneden bize soğuk su ve meşrubat getirdiler. Önünde durduğumuz çayhane tipik bir Türkmen çayhanesi idi. Eşime “inelim bu
çayhanede sana birşey göstereyim”, dedim. Tuzhurmatu halkının Türklük şuuruna ne derece bağlı
olduklarını bildiğim için, içeride ne ile karşılaşacağımı biliyordum. Çayhaneye girince eşim hayretler içinde kaldı. Bütün duvarlar Atatürk, İsmet
Paşa, Fevzi Çakmak ve İstiklal Savaşını canlandıran büyük boy resim ve tablolarla süslenmişti.
Eşim, “Türkiye’de günümüzde maalesef böyle bir
manzarayı görmek mümkün değil” deyip şaşkınlığını dile getirmişti.
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Bu Toprağın Sesi

Mehmet Özbek

Mehmet Özbek, Nida Tüfekçi ile Mustafa Özgül’ün
arasında (1983 İzmir Pınarbaşı)

Onun sesini ilk kez TRT İstanbul radyosundan
duymuştum. Kerkük’ten okuduğu Mazan hoyratı
ve yine Kerkük’ten seslendirdiği “Elinde ayağında
Acem kınası” türküsü ile hepimizi kendine bağlayan bir ses… Okuyuşu, tavrı, edası, vurguları ile
o, bizden, içimizden biri idi. Kerkük’ten, yani ana
ocağından yüksek tahsil için İstanbul’a gelen bir
avuç genç olarak, zaman zaman sıla özlemini gidermek için bir araya gelip memleket havaları ile
avunan hepimiz, ilgimizi çeken bu sesin sahibini
tanımak için peşine düşmüştük.
Her seferinde anons kısmını kaçırdığımız bu
sesin sahibinin ismini, ilk olarak değerli ağabeyimiz Mehmet Gedik öğrenmişti. Adı Mehmet
Özbek’ti... Çok dikkatli olan, basın ve medyayı
merakla izleyen ve araştıran Mehmet Gedik Ağabey, radyo anonsundan ismi duyar duymaz bize
haber verdi. Bizler de ekip olarak seferber olduk.
Adı Mehmet Özbek olan bu güzel ve bizden olan
sesin sahibi kimdi ve nereliydi acaba? Derken Kerkük divanını ve buna bağlı olarak okuduğu hoyratları da bizleri heyecanlandırmıştı.
O zamanlar Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nin
mimarlık bölümünde öğrenci idim. Diğer arkadaşlarımız Ümit Musa (Akçay), Fevziye Kalayı
(Hasasu) ve Semire Mutapçı (Kerküklü) İÜ Tıp
10
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Fakültesi’nde; rahmetli olan kardeşimiz Yılmaz
Ali (Özkan) ile Nilüfer Abdülhekim (Bayatlı) İÜ
Tarih bölümünde, Yılmaz Kâzım (Hasasu) ile Mustafa Peri İTÜ Mimarlık ve Elektrik bölümlerinde,
okuyorlardı. Fakat haftanın en az bir veya iki günü
bir araya gelerek memleket havalarımızla, türkülerimizin sihirli ezgileriyle teselli buluyorduk.
Bir gün Yılmaz Kâzım kardeşimiz Mehmet
Özbek’in İTÜ Mimarlık bölümünde bir konuşma
yapacağını, okulda duvara asılı bir afişten öğrenmişti. Halk kültürü veya folklor haftası gibi bir
etkinlik vardı. Gününü ve saatini öğrendiğimiz
bu konuşmayı dinlemek için topluca Mimarlık
Fakültesi’nin Taşkışla binasının konferans salonuna doluştuk. Ve kürsüye gelen Mehmet Özbek’i ilk
kez orada gördük.
Konuşmasında halk ezgilerinin çeşitleri üzerine açıklamalar yapıyordu. Uzun havaları ve kırık havaları anlatıyor ve bunlardan örnekler veriyordu. Uzun hava çeşitlerinden olan hoyratlar
hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermeğe başladı.
Hoyratların Türkiye’de Urfa, Elazığ ve Diyarbakır yöresine özgü olduğunu dile getirince, bizler
de merakla beklemeğe başladık. Acaba Kerkük’ten
de bahsedecek mi, diye bekledik. Derken Özbek
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hoyrat ezgilerinin
zengin olduğu bir yer de, günümüzde sınırlarımızı
güneyinde kalan Kerkük bölgesidir.”
Bunu duyar duymaz bizler bir alkış tufanı başlattık. Bunu görünce kendisinin de gözleri parladı
ve Kerkük’ten bir hoyrat örneği verdi. Bizler artık
kendimizden geçerek hem alkışlıyor, hem de türkü
istiyorduk. İş iyice kızışınca Kerkük Divanını da
okumasını istedik. Ancak kendisi “arkadaşlar, bu
bir konferans olduğu için izin verirseniz anlatmağa
devam edeyim. Yoksa bu konsere dönüşür”, dedi.
Daha sonra konuşmasını tamamladı.
Salonda hemen etrafını sararak tanışmak istediğimizi ve uzun süreden beri kendisini merak
ettiğimizi dile getirdik. Zaten Mehmet Özbek de
salonda konferansı hararetle dinleyen ve kendisini
alkışlayan bu grubun kim olduğunu merak etmiş,
hatta Kerkük ezgilerini istediğimiz ve alkışladı-
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ğımız için de kimler olduğumuzu az çok tahmin
etmişti. O gün büyük bir hazine bulmuş gibi tanıştığımız Özbek’e dernek ve evlerimizin adreslerini verdik. Zaten kendisi de Kerkük ile ilgili ciddi
bilgiler toplamak, yörenin halk müziği hakkında
etraflıca araştırmalar yapmak istediğini söyledi.
Birkaç gün sonra Çemberlitaş’taki Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne geldi. Orada
uzun uzadıya sohbet ettik ve kısa sür içinde öylesine kaynaştık ki ağabey-kardeş gibi samimi ve teklifsiz dost olduk. Hafta sonları birbirimizi evlerde
ziyaret ederek, müzikli toplantılar yapıyorduk.
Urfa ile Kerkük’ün birbirine bu kadar candan yakın oluşunun sırrını da çözmeğe başlamıştık. Urfa
mutfağı ile Kerkük mutfağını, Urfalı ile Kerküklünün yapısını, Urfa mimarisi ile Kerkük mimarisini karşılaştırdık. Biz ondan Urfa’yı öğrendik. Biz
de ona canla başla Kerkük’ü anlatmaya ve tanıtmaya başladık. Ayrıca değerli araştırmacımız Ata
Terzibaşı’nın “Kerkük Havaları” adlı eski harflerle
basılmış kitabını öğrenci iken Latin harflerine çevirmiş ve bunu düzgün biçimde daktilo ile yazarak
ciltletmişti. Orada geçen türküleri bizlere sorarak
ezgilerini tanımağa çalışıyordu. Kısa süre içinde
aramızdaki dostluk, dünya görüşlerimizi ve siyasi
eğilimlerimizi aşarak gölgede bıraktı.
Bizim ekipte Ümit Musa udu, Özbek de bağlaması ile tadına doyum olmaz günler geçirdik.
Urfalı arkadaşlarla da hemhal olduk. Hikmet
Bozanoğlu ve Lütfi Emiroğlu gibi Urfalı aziz
dostlar kazandık. O zamanlar M. Özbek İstanbul
Radyosu’nda Halk Müziği sanatçısı idi. Türk Halk
müziğinin inceliklerini, türkü derleme tekniklerini çok iyi biliyordu. Urfa müziğinin inceliklerini,
hoyrat okuma gelenekleri ile musiki meclislerinde
icra edilen makamların sıra ve biçimlerini bizlere
anlattı. Biz de ona Kerkük hoyrat ezgilerinin ayrıntılarını bilebildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalıştık.
Böylece yetmişli yıllardan başlayan ve 40 yılı aşan
bir dostluğumuz oldu. Değerli eşleri Cevher Hanım da, bazen gece yarılarına kadar süren müzikli
toplantılarımızda çok kahrını çekmiştir.
Bu arada İstanbul’da Kerkük Gecesi düzenleyerek, bizleri olağan üstü bir gayretle destekledi.
Gecenin bütün ayrıntılarını ele alarak 2 kez muhteşem birer Kerkük Gecesi düzenlemiş oldu. Ayrıca
kendisi de Şan Sineması’nda unutulmaz bir resital
vererek elliye yakın parçayı seslendirdi.
İÜ Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Mehmet Özbek, klasik edebiyat ile halk
edebiyatını da çok iyi biliyor ve türkülerin ezgisel
yanı ile bunlara döşenen sözlerin edebî yapısını bir
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bütün olarak ele alıyordu. Türkü derleme vadisinde de üstün bir performans sergileyen Özbek, halk
müziğinin içki masalarında ele alınan bir meze
olmadığını, bunun bir müzikolog bakışı ile ele
alınmasının doğru yorum ve sonuçlar vereceğini
anlamış bir ustadır.
Bu anlayış içinde TRT televizyonlarında nitelikli halk müziği programları düzenledi. Günümüzde bu kalitede halk müziği programlarını
seyretmeğe hasret kaldığımızı açıkça ifade etmek
yerinde olacaktır. Bu programlarda Özbek, Türk
halk müziği vadisinde yörelerine özgü birçok sanatçının ortaya çıkmasını da sağlamıştır.
İstanbul’dan sonra çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Devlet Halk Müziği Korosu
Müdürü olarak Ankara’da sürdürmüştür. Orada
da kaliteli konserlerle halk müziği açısından çok
düzeyli icralar sergilemiştir. M. Özbek ile birlikte halk müziğinin icra zenginliğine de tanık olduğumuzu bu noktada hatırlatmak isterim. Böylece
Mehmet Özbek sadece bir derleyici, bir ses sanatçısı, bir bağlama ustası değil, artık o bir koro şefi,
bir müzikolog, bir bestekâr, bir bilim adamı olarak
da bu ülkenin, bu toprakların gerçek ulusal bir değeri, yerli ve bizim olan bir değerdi.
Türkiye’nin her yöresinin müzik yapısını inceleyen, Anadolu’nun en ücra yörelerindeki mahallî
sanatçılara kadar uzanarak, Türk halk müziğinin
yapısını anlamaya çalışan bir bilim insanı titizliğiyle eserler ortaya koymuş bir otorite ve bir hoca
olmuştur. Halk müziğinin yöresel icra tekniklerini
ve bölgelere özgü enstrümanları da repertuarına
alarak icra geleneğimizi zenginleştirmiştir.
Özbek’in en çok takdir edilmesi gereken yanı
da, temsil ettiği alanda dik duruş sağlamasıdır.
Halk müziği alanında hatır ve gönüle, ucuzluğa
ve bayağılıklara yer vermeyen ve objektif kriterleri elden bırakmayan Özbek’e, belki incinenler
olmuştur. Ancak geriye baktığımızda Özbek haklı
çıkmıştır. Hiçbir zaman popülizme iltifat etmeyen
soylu duruşu ile Özbek, genç kuşaklara örnek olmuştur. Sahip olduğu şahsiyet, takındığı vatansever bakış ve bütün bir Türk dünyasının ezgilerini
geniş ufukla kucaklayışı, ona büyük bir düzey kazandırmıştır.
Sanat yürüyüşünün ellinci yılını dolduran Özbek, geride leke bırakmayan, başı dik ve alnı ak bir
ömür sürmüştür. Bundan sonra da asude ve mutlu
bir hayat sürmesini dilediğimiz Özbek’e saygı ve
sevgiler sunuyoruz.
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Mustafa MİYASOĞLU

Mehmet Özbek ve Türkülerin Dili
Öncelikle bir kültür
adamı olarak Mehmet
Özbek’in kimliği üzerinde durmak istiyorum.
Yıllardan beri otantik
Türk müziğini aslına uygun bir şekilde icra eden,
Neşet Ertaş, Ümit Tokcan ve Mehmet Erenler
gibi hiçbir ideolojik veya
siyasî tavra girmeyen
nâdir halk müziği sanatçılarımızdan biridir. Her
şeyin ilk fırsatta siyasallaştırıldığı veya farklı
üslûplarla uydurma parçaların türkü diye sunulduğu bir ortamda klasik
üslubu sürdüren sanatçıların tavrı çok önemlidir.
Böyle bir tavır, işine ve
kendisine saygısı olanların yapabileceği bir iştir.
Ülkemizde sahte türkülere veya bir mevsimlik uyduruk parçalara alaka göstermeden, popüler
olmak için taviz vermeden otantik halk müziğini
yüreklerimizi titreterek seslendiren, gönül köşkümüzde müstesna bir yere sahip olan çok fazla
sanatçımız yok maalesef. Mehmet Özbek’in böyle
nâdir yetişen sanatçılarımızdan biri olduğunu ifade
edelim.
Yıllarca önce okuduğumuz “Folklor ve Türkülerimiz” (1975) adlı eseri yayınladığı günlerde
Ötüken Yayınevi’nde tanıştık ve o güne kadar hiç
görmediğim bu sanatçıyı gönlüme yakın buldum.
Bence duyarlı ve iyi yürekli bir insan olmadan iyi
sanatçı da olunamaz.
22 Mart 1974 günü İstanbul Şan Konser salonunda verdiği iki buçuk saatlik resitalle dikkati
çekmişti. Türkiye’de ilk defa uzun ve kırık havalarıyla zengin bir musiki olan Türk Halk Müziği
ile de bir solist konseri verilebileceğini ve bunun
evrensel yanlarını da gösterdi. Yine 22 Mart 1982
günü aynı yerde yaptığı ikinci resital ise daha
büyük ilgi gördü ve orada iki akşam tekrarlandı.
12
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Halbuki ben bu iki konseriz de izleyememiş, hep
methini duymuştum.
Mehmet Özbek’in Kerküklü büyük sanatçı rahmetli Abdurrahman Kızılay ile birlikte icra ettikleri parçalar, verdikleri konserler ve doldurdukları
plaklar ile onun bu topluma borcunu da ödediğini
gösterir. Özellikle Mum Gibi Yanan Kerkük için
yapılan özel gecede bu görüldü.
1966 yılından emekli olduğu 2007 yılına kadar
41 yıl gönlünce sanatını icra eden ve bilgilerini konuyla ilgilenenlerle paylaşan hoca tablı bir sanatçıdır.
Bu arada TRT ve Kültür Bakanlığı yanında Ankara
üniversitelerinin birçoğunda Halk müziği dersleri
veren Mehmet Özbek’in geçen yıl yeni bir araştırma
kitabı çıktı: Türkülerin Dili (Ötüken Yayınları).
Has Bir Sanatçı
1945 yılında Şanlıurfa’da doğan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, 1964 yılında
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girerek
Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören Mehmet
Özbek, aynı yıllarda İstanbul Belediye Konservatuarının Türk Müziği Nazariyatı Bölümü’ne de
devam eder. Bu arada devrin büyük sanatçılarını
yakından izler. 1966 yılında TRT’nin açtığı sınavı
kazanır ve İstanbul Radyosu’nda Türk Halk Müziği sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürür. TRT
yanında pek çok üniversitenin öğretim görevlisi
olarak öğrenci yetiştirir ve epeyce bir zaman Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği
Korosu’nun şefi olarak görev yapar. 41 yıllık hizmetten sonra mesleğinin zirvesindeyken emekliliğini isteyerek müzik birikimini kitaplaştırmaya
başlaması takdir edilecek güzel bir tutum...
Türk Halk Müziği ses sanatçısı olarak düzenlediği resitallerle ve yurtdışında verdiği konserlerle
büyük ilgi gören Mehmet Özbek, daha önce sahnelerde az icra edilen Tar, Kaval, Zurna, Tulum gibi
çalgıları bir orkestra disiplini içinde kullanmıştır.
Halk Müziğimizin repertuar bakımından çerçevesini ortaya koyduğu gibi, yaptığı icralarla da bu
müziğin zenginliğini ve evrenselleşmeye açık olduğunu vurguladı. Elimizden Obamızdan, Kervan
adlı programlarla o güne kadar yabancısı olduğumuz Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin mü-
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ziklerinden örnekler verdi ve “Aşıklık Geleneği”ni
de canlandıranların çabalarına da katıldı.
Anadolu ile çeşitli Türk boylarından üç yüz civarında sözlü ve sözsüz ezgi derleyen Mehmet Özbek,
çok sevilen radyo ve televizyon yapımlarına imza
atarak otantik Türk müziğini sergiledi. Farklı Türk
boylarının oyun ve müziklerini bir arada icra ederek
dil, tarih ve kültür mirası gibi musikimizde de temelde Türk kültür birliğinin varlığını ortaya koydu.
Altun hızma, Türkülerin Dilinden, Mum Kimin
Yanan Kerkük, Yadigâr Türküler adlı albümleriyle
uzunçalarları ve 45’lik plakları yanında; Folklor
ve Türkülerimiz, Müzik Eğitimi, Türk Halk Çalgı
Bilgisi, Türk Halk Müziği Terimleri Sözlüğü gibi
kitapları da bulunan Mehmet Özbek’e bu örnek
hizmetlerinden dolayı Haran Üniversitesi tarafından kendisine “Fahri Doktor” unvanı verildi. Popülizme düşmeden seviyeli bir sanat faaliyetinden
sonra köşesine çekilerek birikimini yazıya geçirerek de musiki için de kültürün gereğini vurguladı.
Sahne sanatçılarıyla müzisyenlerden çok azını sonraki nesiller hatırlayabilir. Türkülerimizin
unutulmaz derleyicisi ve pek çok talebe yetiştiren
Muzaffer Sarısözen bunlardan biri. Bu ülkenin onu
hatırlayan aydınlarının Mehmet Özbek’le Fırat
Kızıltuğ gibi sözü ve sazı olan sanatçıların bilgi
birikimlerine de ihtiyacı olduğu ortada. O yüzden
de böyle kendine mahsus tavrı olan has sanatçılarımızın kendi alanlarında kitap yayınlamaları çok
önemli. Ciddi kültür çalışmaları da yapan ve hakkıyla müzikolog sanatçılar olan bu şahsiyetlerin
kadri bilinmeli ve eserlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasının yolları aranmalı ve yazdıkları başucu
kitabı olmalı.
Benim gibi pek çok okur-yazar müziğin teknik
meselelerinden anlamaz. Fakat onun çok önemli bir
kültür taşıyıcısı olduğunu bilir ve klasik-otantik icralarını da severek izler. Bu sevginin ifadesi önemlidir: “Sevdiğimi söylemezsem bu sevgi boğar
beni” demiş şair. “Bütün sevgiler söylenmelidir!”
derdi Fethi Gemuhluoğlu bir hadise işaretle…
Mehmet Özbek’in albümleri ile kitapları her
kütüphanede bulunacak kadar önemlidir. Özellikle
Folklor ve Türkülerimiz ile Türkülerin Dili böyle
kitaplardır. Çünkü bunlar milli kültürümüzün çok
önemli birer kaynağı ve belgesi niteliğindedir.
“Türkülerin Dili” Başka
Türkülerimizin dili halkın günlük konuşma dilinden de gazetelerin politik söylemlerle kirlenen
dillerinden de farklıdır. Bu farklılığı ancak onların
dünyasına girince anlayabiliyoruz. Bir çoğunun
anlamını da bilmiyoruz veya yazı dilinde, edebi
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dilde kullanılmadığı için bilinmiyor. Bilinmediği için türkülerden
başka yerde duyulmadığı için de
önemi fark edilmeyen bu dil, aslında folklor ve Halk edebiyatımızın canlılığını sürdüren saklı su
gibi can damarıdır.
Bu dilin içinde büyüyen, Türk
Dili ve Edebiyatı öğrenimi ile de
günlük dilden farkını bilen Mehmet Özbek, Türkülerin Dili adlı
kitabında bütün bir ömrün birikimini 523 sayfalık orta boy bir
kitapta toplamıştır. 5777 türkü
metnini inceleyerek herkesin bilmediği hususları örnekli bir sözlüğe dönüştürmüştür.
“Türkü sevgisi çok küçük yaşlarda başlamalıdır” diyen Mehmet Özbek’in kitabı arka kapakta şöyle tanıtılıyor:
“Türkülerimiz, hakikati olduğu gibi görüp söylemekten çekinmeyen ermişlerin ve cesur kimselerin söylemleridir. Türk insanının düşünen, soran;
seven, küsen; gülen, ağlayan kalbinin içi görülür
türkülerde.”
Türkülerin sırlarını çözebilecek bilgileri sunan
bu kitapta, onların sevmeyi ve ahlaklı olmayı nasıl
öğrettiği, insana ve tabiata bağlılığı nasıl yansıttığı
örneklerle gösteriliyor. Ana dilimiz kadar kültür
dilini de en iyi şarkı ve türkülerden öğrendiğimiz
malum. Hikâyesi olan türküler ne kadar seviliyorsa, ne söyledikleri anlaşılanlar da öyle seviliyor.
Shakespeare’in, “Türküleri söyleyenler kanunları yapanlardan daha güçlüdür” şeklinde bir sözü
nakledilir...
“Piyasadakilerin büyük bölümü türkü değil!”
diyen Mehmet Özbek, türkünün hasıyla sahtesini,
otantik olanla düzmecesini ayırmanın yollarını da
öğretiyor. Tabii bütün bunlar söz planında ve folklor ile halk edebiyatı bağlamında değerlendiriliyor.
Elbette ezgilerin niteliğiyle müzikalite bu kitabın
konusu değil. Belki onlar geniş okuyucu kitlelerini
de ilgilendirmez.
Türkülerde duyduğumuz halde bilmediğimiz
kelimelere Divan-ı Lügati’Türk üslubuyla örnekleyerek açıklayan Türkülerin Dili adlı kitap, türkü
meraklılarının başucu kitabı olacak niteliktedir. Sayfalarını karıştırdıkça bazen çok eski bir dostla karşılaşanların yaşadığı farklı duygulara sürükleniyor,
bazen de yanlış bilgilerinizi rahatlıkla tashih ediyorsunuz. Mehmet Özbek’le Ötüken’e yaptıkları bu
benzersiz milli kültür hizmeti için teşekkür edelim.
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Kerkük’e Urfa’dan Hoyrat Çağıran
versitelerinde Türk halk müziği dersleri verdim.
1986’dan emekli oluncaya kadar Ankara Devlet
Türk Halk Müziği Korosu Şefliğinde bulundum.
Bu koroyla yurt içinde ve dışında birçok konser
verdik. Bu arada, ferdi konserlerim, radyo- televizyon programlarım oldu. Bundan başka, yurt içinden, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden, meselâ
Azerbaycan’dan, Irak Türklerinden, Balkanlardan
derlemelerde bulundum. Bunun yanında, çeşitli
dergilerde yazılar kaleme aldım, tebliğler verdim.
Makalelerim var. Kitaplar yazdım. Konferanslarla
Halk müziğimizi tanıtmaya çalıştım.

Bu sayıda, halk müziğimize bir ömür vermiş,
Türk dünyasını adım adım dolaşıp millî hafızamızın inci tanelerini derlemiş, insanlığa insanlık örnekleriyle dolu kültürümüzü yabancılara başarıyla
tanıtmış ve öğrencilerine, bayrağı gönül ferahlığıyla devretmiş bir ustanın, Mehmet Özbek’in gönül sofrasından aldığımız feyzi sizlere ulaştırmaya
çalıştık. Özbek’in Antalya’da emeklilik günlerini,
muhterem eşiyle birlikte geçirdiği evine misafir
olup kendisiyle uzun bir sohbette bulunduk. Bu
sohbetten derlediğimiz bazı konuşmaları da siz değerli Kardaşlık okuyucularıyla paylaşmak istedik.
Sn. Özbek, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1945 Urfa doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi
kendi memleketimde, yüksek öğrenimimiyse İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde
yaptım. Sonraki yıllarda doktoramı da aynı üniversitede tamamladım. Üniversitede okurken İstanbul
Devlet Konservatuarında iki yıl boyunca, Münir
Nurettin Selçuk, Melâhat Pars, Muzaffer Birtan,
gibi çok değerli hocalardan Türk Müziği nazariyatı dersleri aldım. 1966 yılında TRT’ye stajyer olarak adım attım. 1969’da da TRT sanatçısı unvanını
aldım. TRT’de bazı idari görevlerde bulundum.
1983’ten başlayarak emekli olduğum 2007 yılına
kadar aralıklarla, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üni14
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Müsaade ederseniz, size ilkin şunu sormak
isterim. Çok geniş bir halk edebiyatı mirasına
sahip olduğumuz halde birçok tür bugün unutulmuş durumda. Fakat türkülerimiz müstesna. Sizce türkülerin bu kadar uzun ömürlü olmasındaki sır nedir?
Bence, türküler gerçek hayatı yansıttığından,
halkımızın âdeta romanı olduğundan, yüreği yanık
insanlarımızın derin duygularını dile getirdiğinden
en yaygın folklor ürünlerimizdir. Sonra, türküler
her ortamda dinlenebilir. Ama masal veya diğer
türler öyle değildir. Bir de türküleri ilk yakanlar
hakikatleri cesurca dile getirdiklerinden türkülerde duygularımızı, özlemlerimizi, sezgilerimizi
buluruz. Hatta diyebiliriz ki türküler duygularımızın gazetesidir. Bizi yansıtır. Bunun yanında,
türkülerimizin yaşatılmasında derleme çalışmalarının da katkısı var. Cumhuriyet döneminde halk
kültürüne önem verilmeye başlandığından, birçok
türkü derlendi. Meselâ, 1926–29 yılları arasında
Darü’l-Elhan’ın gerçekleştirdiği derlemeler var.
1937–52 yılları arasındaysa Muzaffer Sarısözen’in
de katılımıyla Ankara Devlet konservatuarının öncülüğünde, birçok türkü derlenmiştir. Bundan başka, TRT’nin ve Üniversitelerimizin de derlemeleri
var. Bu arada, Ferruh Arsunar, Sadi Yaver Ataman
ve Nida Tüfekçi gibi derleyicilerin katkılarını da
unutmamak gerekir.
Hocam, biraz da kendi derlemelerinizden
bahseder misiniz? Hangi yörelerimizden, kaç
türkü derlediniz?
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Başta Urfa olmak üzere Anadolu’nun birçok
yöresinden Türkler derledim. Ayrıca 15-20 kadarı
Kerkük’ten olmak üzere, Azerbaycan, o zamanki adıyla Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya
Türklerinden 300 civarında türkü veya saz eserini
TRT arşivine kazandırdım. Zaten ben sanat hayatım boyunca, özellikle, dış Türklerin müziğine ilgi
duydum. Bu kültür mirasının ortaya çıkarılması,
tanıtılması için çaba sarf ettim. Çünkü geçmişte
Türkiye’de, Kerkük türküleri pek nadir yayınlanırdı. Hatta, Kerkük’ün, Azerbaycan’ın adını anmak
neredeyse yasaktı. Radyolarda, Azerbaycan mahnıları1, türküleri çalındığında bile Âzeri ağızlı bir
türkü veya Kars yöresinden bir türkü diye takdim
edilirdi. Kosova’dan derlenen türkülere de Batı
Trakya türküsü denip geçilirdi. Bu yüzden, TRT’de
çalışırken cesaretle bu meselenin üzerine gittim.
Bu yörelerin türküleri çalındığında Irak Türklerinin türküleri, Azerbaycan Türklerinin türküleri,
Balkan Türklerinin türküleri diye bunları anons
ettirdim. Bunu da yerleştirmeyi başardım.
Öğrencilik yıllarımda, konserlerinizi takip
ederdim. Sizin, o yıllarda, halk müziğinde orkestrasyon denemeleriniz vardı. Bu çalışmalar ne derece ilgi gördü? Bunu yapmaktaki amacınız neydi?
Bir orkestrada çeşitli türden çalgılar kullanılıyorsa bir lidere, bir disipline ihtiyaç var demektir.
Çünkü her çalgının ayrı bir ses rengi ayrı bir çalma
tekniği vardır; her biri ayrı duyguları ifade eder.
Bu fikirden hareketle ilk defa 1982-1984 yılları
arasında TRT’de hazırladığım “Elimizden Obamızdan” adlı programda halk çalgıları topluluğu
ile çoksesli örnekler verdim. Ve bunu dikkate ala1 Azerbaycan’da hoyrat ve mani için bu terim kullanılır.
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rak Kültür Bakanlığı Devlet Korosu şefi iken Türk
halk çalgıları bir orkestra disiplini içinde nasıl çalınabilir düşüncesinden hareketle bir metot hazırladık. Bu çalışmayı değerli bestecilerden Muammer
Sun, Ertuğrul Bayraktar, Erdal Tuğcular ve Burhan Önder ile birlikte yaptık. Fakat, bu alanda çalışanların kaçta kaçı bu kitaba ulaştı, bilemiyorum.
Çünkü, kitap maalesef pek az sayıda basıldı. Ama
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu orkestrasyon
çalışmaların sonunda tar, kaval, zurna gibi eskiden TRT’de hiç kullanılmayan veya kemane gibi
pek az yer verilen çalgıların, bir disiplin içinde birlikte nasıl çalınacağını, “Elimizden Obamızdan”
programında ilk defa ben göstermiş oldum.
Bir de halk müziğinde çok seslilik hakkında
biraz bilgi verir misiniz?
Şunu iyi bilmek lâzım ki çok seslilik bir amaç
değil, araçtır. Eğer bir türküyü çok sesli yorumladığımızda bundan güzel bir ürün elde ediyorsak
ne âlâ. Yoksa illâ ki çok sesliliğe geçmeliyiz diye
bir kural yok. Fakat çok sesliliği halka sunmak da
gereklidir. Çünkü her şeyi halkın kendiliğinden
keşfetmesini beklersek asırlar geçer. Zaten halk
arasında bazen türkülerin icrasında iki üç seslilik
örnekleri de görülür.
Öyleyse halk müziğimizin çok sesliliğe müsait olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet müsait, ancak halk müziğinin bünyesindeki özelliklerden, müziğimizin kendi imkânlarından
yararlanarak bunu yapmak gerekli. Yoksa, Batı
tekniğine göre yapılan çok seslilik itici olabilir.
Sizce, türkülerin Batı çalgılarıyla icrası zamanla türküleri sevdirir mi, yoksa yerli icra
tarzını geriletir mi?
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Mehmet Özbek ve eşi Cevher Hanım

Türküler Batı çalgılarıyla da pekâlâ icra edilebilir. Meselâ keman, viyolonsel, bas gitar, kontrbas
gibi çalgılar halk müziğine zenginlik katacaktır.
Çünkü bunların değişik ses tonları vardır. Muzaffer
Sarısözen 1930’lu yıllarda Tunceli ili Pertek ilçesinde Süleyman KAYA ve İsmail OĞUZ adlı kaynak kişilerden iki sesli ve kemanla çalınan ezgiler
derlemiştir. Yaklaşık yüz yıldır Trakya, Marmara,
Çukurova bölgelerinde, Elazığ’da halk müziği çalgıları arasında klarnet önemli bir yer işgal etmektedir. Halk, özellikleriyle kendine yakın bulduğu
ve ulaşabildiği çalgıyı benimser ve kullanır. Bunda
batıyı doğuyu gözetmez.
Kerkük müziğiyle nasıl tanıştınız?
1959–60 yıllarında TRT yayınları zayıf olduğundan, Urfa’da dinlenen tek radyo Bağdat Radyosu Türkmence Kısmı’ydı. Herkes evde, çarşıda bu radyoyu dinlerdi. O zamanlar Abdülvahit
Küzecioğlu ve Abdurrahman Kızılay bizi çok
etkilemişti. Bu yayınlar bir müddet sonra kesildi.
1969’daysa İstanbul Radyosunda çalışırken, bir
gün Nida Tüfekçi Hoca’nın odasına uğradığımda,
bana teypten bir Kerkük hoyratı dinletti. Tanıyor
musun, dedi bu okuyanı. Tabii, bu Abdurrahman
Kızılay; okuduğu da mazan hoyratı, dedim. Velhasıl, gözlerim doldu. O ses taa gençlik yıllarıma
götürdü beni. Sonra Hoca, hadi, bu hoyratı çalış da
söyle deyince, çok sevindim. Böylece mazan hoyratını ilk defa Türkiye Radyolarında ben okumuş
oldum. Sözleri de şöyledir:
Yarı gam
Sarardıptı yarı gam
Bir güne men düşmişem
Yarı dertti(r) yarı gam
Abdurrahman Kızılay’la tanışmanız?
Kızılay’la 1971’de tanıştık. Abdurrahman Kızılay o zamanlar sesiyle, uduyla yakın çevresindeki
herkesi etkilemişti. Radyoda, beş parçadan oluşan
16
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bir program da yapmıştı; fakat pek çalınmıyordu.
O yıllarda, demin dediğim gibi, Kerküklü bir sanatçıdan yerli ağzıyla türkü yayınlamak şöyle dursun; Kerkük’ün adını anmak bile neredeyse yasaktı. 1977’ye geldiğimizdeyse Ankara Televizyonu
yapımcılarından Âdem Gürses bana, televizyonda
halk müziğiyle ilgili bir program yapmayı teklif etti.
Programı ben hazırladım, kendisi yönetti. İşte, ayda
bir yayınlanan o programa davet ettiğimiz ilk mahallî
sanatçılardan biri de Abdurrahman Kızılay’dı. Sonraları Kızılay’ı daha başka programlara da davet edip
Kerkük türkülerinin, hoyratlarının yerli ağızla dinlenmesini sağladık. Bayramlarda olsun Ramazanda
olsun hep onu çağırırdık. Hatta, bir keresinde bir
Kerkük kahvesi kurduk. Biraz da Cütkahve2’yi hatırlatmaya çalıştık. Televizyonda sini-zarf oynadık.
Böylece Kerkük folklorunun sadece türkülerden,
hoyratlardan ibaret olmadığını, daha başka dalları
da olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bu program çok
büyük yankılar da getirdi. 1972’deyse Abdulvahit
Küzeci ile tanıştım.
Peki, Abdulvahit Küzecioğlu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Küzecioğlu Abdurrahman’ın hocası, Abdurrahman Kızılay’ı saz meclislerine götürürmüş. Onun
yetişmesinde büyük emeği var tabii. Daha önemlisi, bunların okuyuşları daha müzikal, yumuşak
ve nüanslı, yani sesin nerede yükseleceğini nerede
alçalacağını iyi bilen iki sanatçı. Bunu dinleyiciler
de rahatlıkla algılayabilir. Diğerleri gibi bağıra bağıra okumazlardı hoyratları.
Kerkük Musikisi hakkında araştırmalarınızı nasıl derinleştirdiniz?
Kerkük türkülerine yönelişim, bu alanda derinleşmem, 16 Nisan 1973 günü İTÜ’de verdiğim bir
konferanstan sonra oldu. O konferansa o zamanlar
mimarlık tahsil eden Suphi Saatçi’yle birlikte Kerküklü öğrencilerden oluşan bir topluluk da gelmişti. Suphi Bey’le de o vesileyle tanıştık. Konferansın sonunda Güneydoğu’dan, Kerkük’ten türküler,
hoyratlar seslendirdik. Böylece aradaki kültür bağlarını ortaya koymuş olduk. Kerküklü gençlerle bu
tanışıklığımız, zamanla dostluğa dönüştü. Bu sefer
haftada veya iki haftada bir bizim evde toplanmaya
başladık. O sıralarda Suphi Saatçi’den başka Hüseyin Şahbaz, tıp tahsili yapan Ümit Musa (Akçay)
gibi arkadaşlarla, Kerkük türkülerini çalar söylerdik. Bu şekilde, Kerkük türkülerini ilk ağızdan
derleme imkânım oldu. Sonra bunlardan 20 kadarını notaya dökerek TRT arşivine kazandırdım.
2 Kerkük’ün ünlü kahvehanelerinden biri.
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Ondan sonra, sanatçılar bu yeni Kerkük türkülerini
de seslendirmeye başladılar. Çünkü o tarihe kadar
“Çakmağı Çak, Cerenin Kulpu Burma, Gene Geldi
Fasl-ı Bahar, Ağlama Ceylan Balası, O yana Dönder Meni”den başka Kerkük türküleri Türkiye’de
bilinmiyordu.
Anadolu manileriyle Kerkük mâni ve hoyratları arasında, konu bakımından ne gibi farklılıklar vardır?
Bir millet hangi olaylarla karşı karşıya kaldıysa şüphesiz bunların izleri mânilerde, türkülerde görülecektir. Uzun savaşların, Anadolu halkı üzerinde derin tesirleri olmuştur. Bunların da
belli bir dönemde manilere yansımış olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak bunlar zamanla unutulmuş.
Bu yüzden, bugün Anadolu’da tespit edebileceğimiz maniler daha çok aşk, sevda üzerine yakılmış
olanlardır. Kerkük’teyse bir asırdan beri süregelen
ana vatandan ayrılık, bunun ızdırabı elbette mâni
ve hoyratlarda yerini bulacaktır. Bunlar şüphesiz
Kerkük yöresinin ürünlerine has konulardır. Ayrıca, Kerkük’te, saz meclislerinde hoyrat okumaya
çok önem verilmesi, ustalığın hoyrat çağırmada
aranıyor olması da Kerkük hoyratlarının konu bakımından zenginleşmesini sağlamıştır. Nitekim bir
Kerkük hoyratında şöyle denir:
Ağır ağır
Adım at ağır ağır
Besteyden gece bitmez
İgid ol hoyrat çağır
Kerkük Halk müziğinin sorunları hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Kerkük halk müziğinin müzikal bir zemine
oturması için bir eğitim kurumu şarttır. Burada
eğitim kurumu derken konservatuar demek istiyorum. Böyle bir kurumda, Kerkük halk müziği,
halk şiiri ürünlerinin hem yerli ağızla hem de eğitilmiş ağızla okunması, kabiliyetli yeni nesillere,
alanında uzman hocalar tarafından öğretilmelidir.
Böylece Kerkük hoyratları ve manileri daha yetkili kişilerce seslendirilecek ve sonraki nesillere
taşınacaktır.
Halk Müziğimiz dünyada nasıl karşılanıyor?
Almanya’daki konserlerimizde gördük ki
halk müziğimizin melodileri Avrupalının ilgisini çekmiyor. Ancak ritimlerimizi beğeniyorlar.
Japonya’daysa durum daha farklı. Meselâ oradaki
konserlerimde Japonların Urfa hoyratlarını, Kerkük Urfası’nı dakikalarca alkışladıklarını gördüm.
Çünkü onlarda da “kariboşa” diye adlandırılan
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uzunhava diye nitelendirebileceğimiz bir tür var.
Bir de Doğu toplumu olmamızın da bunda payı
var, diye düşünüyorum. Suriye, Irak, Mısır gibi
bölgelerdeyse müziğimizin daha fazla sevildiğini
görüyoruz. Hatta taklit bile ediliyor.
Sizce halk müziğimizin belli başlı sorunları
nelerdir?
Devlet memuru zihniyetiyle sanatçı olunamıyor. Çünkü devletin güvencesini arkasında bulan
sanatçı yeni arayışlara girmiyor. Kendini yenileme
ihtiyacı duymuyor. Bunun yanında, müzik eğitimi
ve öğretimi konularında sıkıntılarımız var. Meselâ,
ilk ve orta öğretimde müziğin bazı ayrıntıları, hem
de öğrencinin yabancı olduğu Batı tekniğiyle öğretilir. Çünkü öğretmen de yüksek öğrenimi sırasında
bu düşünce ile yetiştirilmiştir. Oysa bizim, öğrencilerimize, en başta nitelikli müziği yoz müzikten
ayırt edebilmeyi öğretmemiz lâzım. Bu da kendi
türkülerimizi, manilerimizi okullarda öğretmekle
olur. Müzik kültürü ancak bu yolla kazandırılır.
Yoksa birtakım marşlar ezberleterek yeni nesillere
müzik kültürü veremezsiniz. Sonra, halk müziği
öğretimi veren konservatuarlarda henüz ortak bir
öğretim metodu geliştirebilmiş değiliz; çünkü buralarda çalışan hocalar başka müzik dallarında metodoloji bakımından ne gibi gelişmeler var, bunları
yeterince araştırmış değiller. Bir de konservatuarlarda müzik öğretimi sadece teknik boyutlarıyla
değil, kültür boyutuyla da gerçekleştirilmelidir.
Meselâ tasavvufî kavramları bilmezseniz, bir deyişten zevk alamazsınız.
Medya-müzik ilişkisi üzerine neler söylemek
istersiniz?
Bana göre, halk müziğimizin karşısında duran
en büyük tehlike medya. Çünkü bu medya müziği bir eğlence aracı olarak algılıyor ve müziği ne
kadar arabeskleştirirse, yozlaştırırsa o kadar ilgi
göreceğini zannediyor. İşin kötüsü bazı yorumcular da maddi kaygılarla buna çanak tutuyorlar.
Hâlbuki işin kaynağına indiğinizde âşıklarımızın,
mahalli sanatçılarımızın kendi müziğimizi gayet
güzel ve seviyeli bir şekilde icra etmeyi sürdürdüklerini göreceksiniz.
Son söz olarak ne söylemek istersiniz?
Her şeyden önce Kardaşlık okuyucularına
sevgiler, saygılar sunarım. Bir de şunu eklemek
isterim: Gerçek halk müziği eserlerini anlamak
bir kültür ister. Bunu “Türkülerin Dili” kitabımda
bunu şöyle özetlemiştim: Türküleri sevmek kolaydır, ama gerekli kültür birikimine sahip olmadan
onları anlamak asla…
Sayı/Issue 50 العدد
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Mehmet Özbek ile Söyleşi
Şanlıurfa doğumlu olan ve halen Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun
yönetimini sürdüren Mehmet Avni Özbek, halk
müziği üzerine olan kitap ve makaleler yazmanın
yanı sıra, Abdurrahman Kızılay ile birlikte Kerkük
türkü ve hoyratlarından oluşan iki tane albüm kaydetmiştir. Özbek, Irak Türkmenleri’nin yakından
tanıdığı ve sevdiği bir sanatçıdır.
Hayat hikâyenizi ve müziğin hayatınıza girişinin öyküsünü anlatır mısınız?
1945 Eylül’ünde Şanlıurfa’da doğdum. İlk ve
orta tahsilimi orada tamamladım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünde tahsil gördüm. Aynı yıllar, 1965 yılında
İstanbul Belediye Konservatuarı Türk müziği nazariyatı bölümüne devam ettim. Bir yıl sonra İstanbul
Radyosunun açmış olduğu sınavı kazanarak Türk
Halk Müziği Stajyer Ses Sanatçısı olarak, İstanbul
Radyosunda çalışmalara başladım. Bu üç çalışma
alanını bir arada sürdürdüğümden fakülteyi 1968
yılında bitirmem gerekirken 1971 yılında mezun
oldum. 1974 yılında askerlik görevime başladım,
1976 yılında döndüğümde, İstanbul Radyosunda Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü’ne
atandım. O arada televizyonda “Yurdun Sesi” adlı
açıklamalı bir halk müziği programı hazırladım.
1982 yılında TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü’ne atandım ve bu sırada
televizyonda “Elimizden Obamızdan” ve “Kervan”
isimli Türk halk müziği programlarını hazırladım
ve sundum. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu’nu
kurarak, TRT’den ayrıldım ve o günden bu güne
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun şefi
olarak görevimi sürdürmekteyim.
Müzikle ilk tanışmam aslında aile ocağında
başladı. En büyük ağabeyim Halil Özbek’in sesi
çok güzeldi. Ayrıca babam da bende bir müzik
şevkinin uyanmasına sebep olmuştur. Ama esas
bu çırayı ağabeyim yakmıştır. Sesi güzel olduğundan dolayı, aile meclislerinde olsun, kırda piknikte
olsun, hoyratlar okurdu. Hoyrattan sadece ben et* Bu söyleşi “Irak Türkmenleri’nin Türkiye ile Sosyo-Kültürel
İlişkileri ve Bunun Müzikal Yansımaları” adlı yüksek lisans
tezinden alınmıştır.
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kilenmezdim, bizlerle birlikte olan konu, komşu,
dost, akrabalar hep ağabeyimin sesini çok severlerdi ve bir araya geldiğimizde ondan hoyrat dinlemek isterlerdi. Herhalde onun etkisinde kalmışım.
Ortaokul sıralarında bana bir cura hediye etmekle
bu iş biraz ciddiyet kazandı. Derken Orhan Ağabeyim beni, o sıralar Urfa’da faaliyet gösteren Urfa
Musiki Cemiyeti’ne götürmeye başladı. Musiki
Cemiyeti’nde, yöre müziği ile daha disiplinli bir
şekilde tanıştım. Orada özellikle merhum Mahmut
Güzelgöz’den çok yararlandım. Onun icralarını ve
repertuarını büyük bir titizlikle takip ettim. Çünkü
kendisi, Urfa müziğinin her yönüyle yaşayan bir
arşiviydi Tenekeci Mahmut, yöresel halk müziğine vâkıf olduğu gibi, Klasik Türk Musikisi’ne ve
dinî müziğe de çok vâkıf olan birisiydi. Kişi olarak
da Urfa’da çok sevilirdi, hâfız Kur’an’dı. Dolayısı ile din dışı müzik ortamlarında bulunduğu gibi,
ekibiyle birlikte mevlitlere de çağırılırdı. Okuma
yazması olmamasına rağmen, duyduğu bir şeyi hemen hıfz edebilme yeteneğine sahipti. Hafızasında
yüzlerce gazel vardı. Ben şahit olmadım, ama bir
dinleyişte 8-10 beyitlik gazeli ezberleyebilme yeteneğine sahipmiş.
İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Nazariyatı bölümüne girişim ise sanatçı olma
amacıyla değil, amatörce müzik çalışmaları sürdürdüğüme göre bunu ciddi bir şekilde öğrenme
isteğimden doğmuştur. Çünkü sanatçı olarak hayatımı sürdürmeyi düşünmedim hiçbir zaman. Bizim
yetiştiğimiz çevrede sanatçılığı meslek edinmek
ayıp sayılırdı. Hatta ben İstanbul Radyosu’nda ses
sanatçılığını kazandığımda, bunu bir yıl ailemden
gizledim. Çünkü nasıl bir tavır takınacaklarını bilemedim. Bizim ailede müzik yapmak onurlu bir
işti ama meslek edinmek ayıp sayılırdı. Konservatuara giriş sebebim, edebiyat tahsil etmek ama müziği de temelinden öğrenmekti. Çünkü iki komşu,
hatta kardeş sanattır edebiyat ve müzik. Orada da
çok değerli hocalarla tanıştım rahmetli Şefik Gürmeriç nazariyat hocamızdı, Naime Batanay, Melahat Pars, Süheyla Altmışdört Hanım, özellikle
nota denen muammayı çözmekte büyük yardımcı
olmuştur. Ayrıca gururla söyleyeceğim ki Dürdane
Altan Hanım vardı halk müziği hocamızdı ve ben
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de kendisinin övündüğü bir öğrenciydim. Özellikle
halk müziği ve bunun pedagojik, sosyolojik özelliği ve armoniyi öğrendiğim Halil Bedii Yönetken
hocamız vardı. Ne yazık ki bu çatı altında fazla
kalamadım 3. sene sonunda ayrılmak zorunda kaldım, çünkü hem radyo çalışmaları, hem edebiyat
fakültesindeki çalışmalar ile konservatuarı sürdürmek pek kolay bir iş değildi. Radyoya devam ettim. Burada ciddi ve önemli kazançlar elde etmeye
özen gösterdim. Halk müziği bilindiği gibi geniş
çevrelerce aslında basit bir müzik, halk tabakasının, avamın ilgilendiği bir müzik olarak düşünülür.
Oysa ki bunu edebiyat sanatı ile birleştirdiğimizde
veya o perspektiften bu müziğe baktığımızda halk
müziğinin çok farklı bir müzik, her bakımdan insan hayatını işleyebilen, yansıtabilen, bir toplumun
gerçek romanı olduğunu gördüm. Çünkü hayatın
her aşaması türkülerde vardır. Benim halk müziğine bakış açımda Halil Bedii Yönetken Bey’in
bakış açısının büyük etkisi olduğu gibi radyoda
stajımız sırasında halk müziği dersleri gördüğümüzde, repertuar hocamız sayın Neriman Altındağ
Tüfekçi ve Nida Tüfekçi’den çok yararlandığımı
söylemeliyim. Onların halk müziğine ciddi bakışları ve çok yüksek seviyede müzik estetiğine sahip olmaları beni çok etkilemiştir. Ben ilk defa o
kişilerden ciddi bir şekilde halk müziğinin gerçek
müzik olduğunu gördüm.
Urfa’dan ayrılmanızdan itibaren, memleketinizin müzik geleneklerini yaşatmak ve sürdürmek için neler yaptınız?
Urfa’dan ayrılmamdan itibaren, zaten benim
derleme çalışmalarım var. İstanbul Radyosunda
sanatçı olduktan sonra ilk derleme çalışmalarımın temellerini, Urfa türküleri oluşturur. Yaklaşık
altmış-yetmiş tane, o güne kadar repertuara girmemiş Urfa türküsünü TRT repertuarına taşıdım ve
yaptığım radyo programlarının çoğunda, ağırlıklı
olarak Urfa türkülerini okudum. Urfa’ya her gittiğimde -hala senede dört-beş defa giderim- yeni
bir şeyler olup olmadığını araştırırım. Eskisi kadar
bâkir, güzel şeyler olmamakla birlikte yeni şeyler
de buluyoruz. Eskiden köylere inme imkanımız
azdı. Şimdi köylere kadar gidebiliyoruz. Türkmen
köyleri var, Alevi köyleri var. Bu Alevi köylerinden yeni türküler derleme imkanımız, onların hayatlarını ve müziklerini gündeme getirme imkanımız oldu.
Urfa’dan sonra, Urfalı’ların yeğeni olan Kerküklülerin türküleri ile haşır neşir olmaya başladık.
Ailenizde uzak/yakın Kerkük’lü kimse var mı?
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Ailemizde, Kerküklü kimse yok ancak Urfa’da
birkaç Kerküklü aile var. Bunların başında Ersöz
ailesi gelir. Köklü bir Kerküklü ailedir. Hepsinden
önemlisi 19.yy.ın sonlarıyla 20.yy.ın başlarında
Urfa’da yaşamış olan Kerküklü Şeyh Abdurrahman Efendi vardır. Bu Urfa’da dini bilgisi ve
Şeyhliği ile Urfalıları derinden etkilemiş bir kişidir. Bir çok Urfalı şeyh, hafız, kendisinden icâzet
alarak bu konuda faaliyet göstermiştir. Kerküklü
Abdurrahman Efendinin, Bedü-ü Zaman Mezarlığında -Urfaya girişte sağdadır- büyük bir türbesi
vardır ve Urfalılar sıkıştıkları, gönülleri daraldığı
zaman burayı ziyaret ederler. Bu, bence Urfalılar
açısından Kerkük’e olan sevginin temelini teşkil
etse gerek. Benim yengemin annesi Kerküklüdür.
Ama Urfa’yı Kerkük’e bağlayan en önemli
sebeplerden birisi, aynı kültür coğrafyasında olmamız ve dolayısı ile 1959 yılında yayına başlayan Bağdat Radyosu Türkmence bölümünün
bütün Güneydoğu’yu etkilemesi ile başlamıştır.
1959, 1960 ve daha öncesinde, Türkiye Radyoları Güneydoğu’da ve Doğu’da zor dinleniyordu.
Bu bakımdan Bağdat radyosu çok dinlenirdi ve
Bağdat Radyosu’nun Türkmence yayına başlaması, Urfa’da çok büyük sevinçle karşılandı. Çünkü
Anadolu Türkçesi’nden çok Azerî Türkçesi’ni
kullanan ve Azerî kültür sahasında olan Urfalılar, Bağdat Radyosu’nun Türkmence yayınlarını,
kendi yayınları gibi kabul ettiler. Çünkü dil aynı,
konuşma aynı, müzik aynıydı. Ne yazık ki bu fazla
sürmedi. Bir sene sonra bu yayın kaldırıldı ve Urfalılar da bu zevkten mahrum oldular. Kendi kardeş kültürlerini yaşamaktan uzaklaştılar.
Bu arada Urfa’da Erbil’li bir Şeyh’te vardır.
Irak Türkmenlerinin dini liderlerinin, din konusundaki önderlerinin Urfa’da çok etkisi var. Biz efsane olarak “Kırk Doktor, Kırk Yiğit”i falan biliriz
ama. Temelinde bu bilim adamlarının veya ailelerinin alışverişi olsa gerek.
Özellikle Kerkük Türkmen müziğine olan
ilginiz nasıl başladı?
Türkmen müziğine olan ilgim Bağdat Radyosunun Türkmence bölümünü dinlemekle başladı.
Burada hepimizin dikkatini çeken iki ses vardı.
Bunlardan biri Abdülvahit Küzecioğlu, diğeri ise
Abdurrahman Kızılay’dı. Bu iki ağlak ve güzel ses,
Urfalıların kısa zamanda gönüllerini kazandı. Ben
bunların dışında Tahsin Kerkükoğlu, Erkem Buzlu, Fahrettin Ergeç gibi sanatçıları da dinlemekle
birlikte, hafızamda bu iki ses kalmıştı ve beni etkilemişti. Daha sonra, bu seslerin icra etmiş olduğu
türküleri ve hoyratları Türkiye Radyolarında okuSayı/Issue 50 العدد
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mayı düşünmüştüm. O da nasip oldu, okuduk.
Kızılay ve Küzecioğlu ile yüz yüze tanışmadan
önce 1971 ya da 1972 yılıydı, beni İTÜ’de hazırlanan bir Güneydoğu Anadolu Mimarisi konulu
sempozyuma davet etmişlerdi. Sempozyumun
sonunda da, Güneydoğu Anadolu Müziği konusunda benden bir konuşma istemişlerdi. Prof. Dr.
Metin Sözen’in başkanlığında yapılan bu sempozyuma katıldım. Sonunda, ben Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin müziğinden ve bildiğim kadarıyla,
Oğuz Türkmenleri’nin yayıldığı saha ve bu saha
içindeki etkileşim Urfa-Harput-Kerkük-MardinDiyarbakır müzikleri konusunda konuşmalar yaptıktan sonra, bir grup öğrencinin benden Kerkük
türküleri okumamı istemeleri üzerine Kerküklü
gençlerle tanıştım. Bunların başında Suphi Saatçi
geliyordu. “Dîvan” istediler, ben de okudum, bittikten sonra etrafımı sardılar, böylece dostluğumuz
başladı. Ben, sadece elimde radyonun arşivinde
olan ve Kızılay ile Küzecioğlu’nun okumuş oldukları türküler olduğunu, bunların dışında bir malzemenin olmadığını söylemiştim. Hemen birkaç gün
sonra bana Kerkük Halk müziği ile ilgili bir çok
doküman getirdiler. Ve ben o güne kadar duymadığım ve aklımda olamayan şeyleri de repertuarıma
katmaya başladım. Bu repertuarımın zenginleşmesinde de gerçekten Suphi Saatçi’nin ve bir çok arkadaşımızın katkıları büyüktür.
Ondan sonra benim evim, Kerkük müziği
dergâhı haline dönüştü. Hemen hemen her hafta
veya haftada 2 defa bu grup bizim eve gelirler,
önce sohbet eder, sonra çiğ köfte yerdik ve sonra
da Urfa ve Kerkük türküleri meşkine başlardık.
Radyoda benim Urfalı olmam ve Kerkük müziğine ilgi göstermem karşısında rahmetli Nida
Tüfekçi hocamız, bana yardımcı olma düşüncesi
ile bir gün odasına gittiğimde, bir bant hazırlamış
teybin üzerinde duruyor. “Bas bakalım düğmesine”
dedi. Bastım, hoyrat okuyor. Ben tabi tanıdım “Bu
Abdurrahman Kızılay, okuduğu da Mazan hoyratıdır” dedim. “Bu uzun havayı çalışmanı ve okumanı
istiyorum” dedi. Ben de çalışmaya başladım. Derken 1972 yılında, İstanbul’da bir Kerkük gecesi yapılıyordu. Abdurrahman Kızılay ve tiyatro sanatçımız İsmet Hürmüzlü gelmişler, “Muçıla Hoyratı”nı
sahneye koyuyorlardı. O vesile ile de, sesini 1959
yılında tanıdığım Kızılay ile tanışmış olduk.
Abdülvahit Küzecioğlu ile tanışmamız ise, yine
1972 yılındaydı zannediyorum, İstanbul Radyosu’na
geldiğinde oldu. Akşam birlikte oturarak onun sesinden derlemeler yaptım ve o derlemeleri radyo
programlarında kullanmaya başladım. Kerkük20

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

lü önemli kişilerden Ata Terzibaşı ile de 1976’da
1.Uluslararası Folklor Kongresinde tanıştım.
Kerkük müzik folkloru, Kerkük halk edebiyatı konusundaki ilk çalışmam, Ata Terzibaşı’nın
“Kerkük Hoyratları ve Manileri” isimli kitabını
eski harflerden yeni harflere çevirmem ile oldu.
Bunda da yine rahmetli Nida Tüfekçi hocamızın
vesile olduğunu belirtmek isterim.
Enver Yakuboğlu’ndan da yararlanarak eski
harflerden çevirdiğim bu kitapla, Kerkük müziğini
daha disiplinli ve daha iyi bir şekilde öğrenmeye
çalıştım. Hoyrat adlarını, türkü sözlerinin doğru
şekillerini, o güne kadar ismini bilmediğim, ismini
bildiğim fakat hayatını bilmediğim pek çok sanatçıyı bu kitap vesilesi ile tanıdım.
Sizce Kerkük Türkmenleri, Türkiye’de ne
zaman fark edildiler? Buna ne sebep oldu?
Kerkük Türkmenlerinin Türkiye’de fark edilmeleri, maalesef Saddam’ın zulmü ile başladı.
Özellikle Irak’ta Saddam’ın iktidarına son verme
olaylarından, yani Amerika’nın Irak’a çıkarma
yapmasından sonra, Kerkük’ün varlığı geniş kitlelerce sezilmeye başlandı.
Kerkük’ün nerede olduğu, ne olduğu Türkiye’de
kimse bilmiyordu değil. Mutlaka milli kültürle,
milli sosyoloji ile, milli hassasiyetlerle ilgilenen
herkes, Kerkük’ü ve yaşadığı ortamı, karşılaştığı
haksızlığı biliyordu. Ama en acısı, aydınlarımızın
bir çoğunun bilmeyişi, bilenlerin de bu hususa sırtlarını dönmesiydi. Türkmenlerin dertleriyle, gelecekleriyle, onları yakan kavuran olaylarla aydınlarımız ilgilenmiyorlardı. İşte sanatçının misyonu
burada başlıyor. Ben, yetiştiğim çevre, geldiğim
ortam ve aldığım tahsil gereği, yapacağım işin sadece eğlendirme olmadığını, kendi kültürümün ve
kendi insanımın dertlerini acılarını dile getirmek
olduğunu düşündüm. Bu bilinçle hareket ederek,
Kerkük türkülerini dile getirdim. Hatta sevgili
Suphi Saatçi’ye de söylediğim gibi, çalışmalarımı
şöyle bir hoyratla dile getiriyorum;
O yanmadı,
Men yandım o yanmadı
Kırk yıl hoyrat çağırdım
Ankara uyanmadı
Biz bu türkülerle, Kerkük Türkmenleri’nin
uğradığı haksızlığın dile getirilmesine uğraştık.
Anadolu insanının da, biraz gözünü o tarafa çevirmesi için, oradaki kardeşlerinin hakkını korumak
için, güçlü bir devlet olan Türkiye’nin faaliyete
geçmesini sağlamak için türküler, hoyratlar söy-
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ledik. Sevgili Kızılay ile birlikte albümler çıkardık. Bu albümlerde gizli de olsa, orada yaşayan
Türkmenler’in dertlerini dile getirmeye çalıştık.
Yani Dadaloğlu nasıl Türkmenler’in dertlerini dile getirmişse, biz de hoyratlarla Irak’taki
Türkmenler’in dertlerini ve onların masum isteklerini dile getirdik. Onların istedikleri kavga değil, dövüş değil, bugüne kadar ellerine silah almış
değillerdir. Tek istedikleri, atalarından kalan bu
toprak üzerinde haklarınca ve hak ettikleri şekilde,
adil bir şekilde kültürlerini koruyarak yaşamak.
Kerkük Türkmenlerinin müziği ile Anadolu
Türk müziği arasındaki bağlantı ne zaman ortaya çıktı, siz nasıl bir bağlantı kurdunuz?
Kerkük müziği ile Anadolu müziği arasındaki
bağlantı aslında çok eskilere dayanıyor. Aslında
bu bağlantıyı kuran ve bugün iki olan coğrafya
aslında tekti. Ortada Irak sınır diye bir şey yoktu.
Nihayet seksen senelik bir hâdise bu. Ondan evvel
gidip gelmeler, aileler arasındaki bağlar ve aynı
kültür coğrafyasında olmamızdan dolayı bu alışverişin olması son derece tabii. Bu ortak müziğin
oluşmasında sanatçıların gidip gelişinin ve daha
sonra da plakların büyük etkisi vardır. Edindiğimiz üç-beş kelimeden anlıyoruz ki Urfa’lı Cemil
Cankat, Diyarbakırlı Celal Güzelses ve Harputlu
Nuri Bey, Kerkük Türkmenleri üzerinde büyük
etki bırakmış.
Bu etkileşimin esas örnekleri ise müzikler.
Harput-Urfa ve Kerkük arasındaki bağın en belirgin özellikleri, başta ezgilerdir. Harput’ta okunan
“Çayın öte yüzünde, ceylan oynar düzünde” türküsünün aynı ezgisini Kerkük’te görüyoruz “Tellere
değme, değme” diye. Makamını soruyorsunuz,
burada Muhalif, orada Kesük deniyor. “Zeynelim”
türküsünü duyuyorsunuz burada, o türkü gitmiş
Kerkük’te “Zeynebim” olmuş. Çok ufak bir ölçü
değişikliği ile, aynı melodi ile. Urfa’nın “Derik”
diye bir oyun havası vardır, “Derik ilde bir kuş var,
kanadında gümüş var”, ölçü değişikliği ile “Ağlama ceylan balası” olmuş Kerkük’te. “Derik ilde
bir kuş var” 2/4’lük, “Ağlama ceylan balası” onun
üçerli şekli olan curcuna usulüne dönüşmüş, melodi seyri aynı. Yine Harput’un “Meteristen ineydim,
güllüm gile gideydim” türküsü, Kerkük’te “Oy
güllü, güllü,güllü” diye söylenir.
Yani Anadolu ile Kerküklü Türkmenler arasında öyle bir bağ var ki, o türküler kendi türküleriymiş gibi son derece candan okuyorlar ve bunların
sayısı giderek artıyor.
Dil birliği zaten yadsınamayacak bir şeydir.
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Azerbaycan’dan Kerkük’e kadar uzanan, bu tarafta Sivas’a kadar gelen bir üçgenin içinde doğudan
batıya doğru zayıflamakla birlikte Azerî dili konuşulmakta. Doğuya gittikçe bu dil daha da netleşmekte ama batıya gittikçe zayıflamakta. Anadolu
sınırları içinde, Azerî Türkçesi’nin merkezi Kars,
oradan bu tarafa doğru gelin, Erzurum, Bayburt,
tipik Azerî dilini kullanır. Biraz daha güneye doğru
inin Harput, biraz daha batıya gelin Sivas, buralarda tabi etki azalıyor. Güneye doğru indiğimizde
yine Azerî Türkçe’sinin çok parlak bir mekanı olan
Urfa, Diyarbakır ve daha güneyde Kerkük.
Sonra aynı dörtlüklerin Anadolu’da ve
Kerkük’te olması geliyor gündeme. “Kal’anın dibinde bir taş olaydım”ı düşünün. Diyarbakır’da
var, Urfa’da var, Malatya’da var ve Kerkük’te var.
“Gelene gidene kardeş olaydım” anlatım aynı, ifade aynı, düşünce aynı. Hiçbir fark yok. Urfa ile
Kerkük arasında hoyrat sözleri beraberliği çoktur.
Tabi bunların beraber olmasının temeli ortak bir
kültüre sahip oldukları gibi, ortak bir zevke de sahip olmalarıdır.
Bunun sebeplerinden biri, Kerkük’ün geçmişte
büyük bir kültür merkezi olmuş olması ve özellikle
Akkoyunlular döneminde, aynı coğrafyadaki kültür
merkezleri ile olan ilişkilerinin çok sıkı olduğunu
biliyoruz. Kuzeyden başlayacak olursak, Azerbaycan, Bakü, Erzurum, Bayburt, Harput, Diyarbakır,
Urfa gibi kültür merkezleri aralarında ilişkiler var.
Bu ilişkilerin, kültür birliğinin oluşmasında çok büyük etkisi var. Dolayısı ile buralarda makam fikrine
dayalı bir müzik icra ediliyor. Bunun en güzel ispatı
da çeşitli makam ve bu makamların alt şûbelerinin
isimlerinin aynı olması. Bir bakıyorsunuz Harput’ta
“Beşiri” diye bir hoyrat var ve Mahur makamının
bir dalı, gidiyorsunuz Urfa’da da aynı şeye “Beşiri” deniliyor, Kerkük’te de aynı, Diyarbakır’a geliyorsunuz orada da aynı ezgiye “Beşiri” deniliyor.
Mahur makamının bir dalı olan “Beşiri” hoyratının
Azerî sahasının dışındaki Anadolu yani Batı Oğuz
sahasında ise görmüyorsunuz. Bu da enteresan bir
birlik ifadesidir. Mesela Harput’ta, Urfa’da, Kürdî
ismi var, yine bir dal adı. “Kesük” makamı deniliyor, ses sistemi itibarı ile biraz farklı olmakla beraber burada da aynı ismin (Kesük tabirinin) yine
bir kültür birliğinin göstergesi olarak karşımıza
çıkar. Mesela “Muhalif”, segah makamının bir dalı
olmakla birlikte Harput’ta, Urfa’da ve Kerkük’te
bir hoyrat makamı olarak karşımıza çıkar. Bu ortak
isimler, bu üç önemli merkezin, geçmişte ve bugün
aynı kültüre sahip olduklarını gösteren çok güzel ve
en belirgin özellikler.
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Benim kurduğum bağlantı, bu anlattığımdan
ibaret aslında. Ancak burada şunu belirteyim, ben
radyoya sanatçı olarak girdiğimde, sadece radyolarda beş-altı tane Kerkük türküsü vardı. Bunlar
daha çok sözleri eğlenceye yönelik olan sıradan
türkülerdi. Hoyrat okuyan sanatçı yoktu. Kerkük
hoyratlarının, oradaki insanların duygu ve düşüncelerini yansıtan özellikler taşıyan biçimleri yoktu.
Onları okumaya çalıştım. Benimle birlikte böyle
bir değişim oldu.
Biraz zorluğundan olsa gerek ki, Kerkük türkülerini pek okuyan kimse, daha doğrusu hoyratları okumaya cesaret eden sanatçı sayısı az, birkaç
sanatçı var bence güzel de okuyorlar. Tabi yöresel
üslubu aksettirmeleri biraz zor olmakla birlikte,
güzel okuyorlar. Ama her şeyden önce tebrik edilecek tarafı, hoyrat okumak istemeleridir. Yoksa
herkes, eğlenceye yönelik olarak Anadolu türkülerini, şıkır şıkır türküleri okuyarak eğlenebilir,
eğlendirebilir herkesi. Ama sanat yönü, sanatsal
özelliği daha fazla olan hoyratları okumaya arzulu
olmak ve onları okumaya can atmak, bence takdir
edilecek bir şey.
Kerkük Müziği üzerine çalışmalarınızın ilk
zamanlarından itibaren, Kerkük’ten nasıl tepkiler aldınız?
Her şeyden önce, o sözünü ettiğim 1972 veya
1973 yılında, İstanbul’da yapılan Kerkük gecesinde ben büyük bir heyecanla Kerkük Urfası denen
Dîvan’ı okudum. Salonda çok büyük bir Kerküklü
kitle vardı. Biz o zamanlar Enver Yakuboğlu ile tanışmıyorduk. Bir kişi ben divan okurken, söylediğim her şeyi tasdik ediyordu başıyla. Konser bittikten sonra kulise Suphi Saatçi geldi, beni tebrik ettiler. Beni ilk defa görüyorlar, Şan Sineması’ndaki
bir geceydi bu. Suphi’ye sordum beni tasdik eden
en önde oturan kişi kimdi diye Avukat Enver Yakuboğlu imiş. Demişler ki “Altunköprülü herhalde”.
Biliyorsunuz Altunköprü, Kerkük’e çok yakın bir
yer. Oranın dili Urfa ağzına çok yakın. Hatta Telafer ile Urfa’nın ağzı aynı. Beni o akşam konserde
Altunköprü’lü Türkmen zannetmişler.
Türkmenler, benim okuduğum, yaptığım her
şeyi takdir ettiler. Ben de bundan dolayı her geçen
an, daha bir şevkle bağlandım bu müziğe. Bunun
da temelinde, Türkmen kültürüne ve Türkmenlere sahip çıkma bilinci yatıyordu. Hele hele geçen
sene sevgili Kızılay’la birlikte Irak Türkmenleri
Kongresi için Kerkük’e gittiğimizde orada beni
kendi sanatçıları gibi karşılamaları beni çok duygulandırmıştı. Beni tanımayan kimse yoktu orada.
Bu çok gurur verici bir şey bir sanatçı için. Demek
22

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

ki yaptığımız şeyler yerine, adresine ulaşmış. Beni
bir eğlence sanatçısı değil de kendi dertlerini dile
getiren bir sanatçı olarak gördüklerinden dolayı
gurur duydum.
Sizce TRT’nin Irak Türkmen müziğini
Türkiye’de tanıtılmasındaki rolü nedir?
Radyoda eğlence amaçlı kullanılıyordu Kerkük türküleri. Kerkük’ün yerini bilmeyen bir çok
insan vardı.
Irak Türkmen müziğinin tanıtımını yapan
başka kurum veya kuruluşlar var mıdır?
Bilgim dahilinde yok ama. Özellikle müzik
itibarı ile olmasa bile, diğer kültürü, özellikle edebiyatı ve şiiri ile yansıtan bir çok kuruluş vardır.
Özellikle üniversitelerimizde, seminer, kongre ve
sempozyumlarla, bazı şiir günleri, şiir akşamlarında Türkmen şairlerin şiirleri söylenir.
Yaptığınız müziğin dinleyiciler üzerindeki
duygusal yansımaları sizi nasıl etkiliyor?
Çok büyük bir etki. Türkmen olsun olmasın,
özellikle beni ve sevgili Kızılay’ı dinleyen her
kesimden insan, karşılaştığımızda boynumuza sarılırlar. Bunların içinde, çok sesli müzikle uğraşan
akademisyenler de dahil, köylü kardeşlerimiz, dağ
başında çobanlık yapan insanlar da dahil. Çünkü
Türkmen müziğindeki o ezilmişlik ve duygu yüklü ifade, Anadolu özlemi ve özellikle Güney doğu
Anadolu müziği ile kardeşmişçesine olan bağları,
Irak Türkmen müziğinin Anadolu’da çok sevilmesine sebep olmuştur. Tabii zamanla Kerkük’le, Irak
Türkmenlerinin çektikleri medyaya yansıyınca, bu
bilinç oluşmaya başladı ve Kerkük türkülerine karşı farklı bir sevgi, ilgi duyulmaya başlandı.
Biz sevgili Kızılay ile “Mum Kimin Yanan
Kerkük”ün galasını yaptığımızda, ağlayan insanlar dikkatimizi çekti. Salon sonuna kadar doluydu. 1987 yılında ise, Bağdat’ta Babil Festivali’ne
koromla birlikte katılmıştım. Konserin sonunda
dört türkülük bir de solo yaptım. İki hoyrat, iki de
türkü söylemiştim. Beş bin kişilik Babil Açıkhava
tiyatrosu, Türkmenler ile doluydu. İlk defa orada
Türkmenler’in nasıl etkilendiğini gördüm. Bir tarafta oynayan, bir tarafta ağlayan Türkmenler doldurmuştu orayı. Protokolde de BAAS partisinin
subayları oturuyordu ve o Türkmenler hiç onlardan çekinmeden, korkmadan konser sonrası karakola çekilip sorgulanıp hapse atılacaklarını göze
alarak bize ilgi gösterdiler.
Sizce Türkiye’de sınır ötesi müzik kültürlerinin uygulanma politikası nasıl/neye göre gelişti?
Irak Türkmen müziğinin buradaki rolü nedir?
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Türkiye’de enteresan bir sınır ötesi müzik politikası var. Siz de çok iyi bilirsiniz ki Batıya açık
sınır ötesi müziklere Türkiye açıktır. Ama doğuya
açık müziklere maalesef kapalıydı yakın zamana
kadar. Doğuya, kendi kardeşlerimize, soydaşlarımıza açık değildik. Tabi bunlar içinde bizi en yakında ilgilendiren, özgürlükleri söz konusu olmadığı için bizi daha çok üzen, Irak Türkmenleri’nin
durumudur. Irak Türkmenleri’nin müziklerine,
belli bir dönem siyasi açıdan kapalı kaldık biz.
Türküler, Kerkük türküsü olarak söylendi ama
Kerkük’ün yeri hiçbir zaman söylenmedi. Ben TRT
Müzik Dairesi, Halk Müziği Müdürü olduğumda
ilk defa o türküleri, “Irak Türklerinin Türküleri” adı
altında topladım. Kerkük Türküleri adı altında değil. O tarihe kadar “Azerî türkü” denirdi. Ben onları
Azerbaycan Türklerinin Türküleri adı altında topladım. “Rumeli türküsü” denip işin içinden çıkılırdı.
Hayır. “Yugoslav Türkleri’nin türküsü” dedim.
Şimdi, özellikle Türkiye’de milli kültüre sahip
çıkan insanların sayısı da giderek artmaya başladı. Bugün rahatlıkla söylüyoruz Kerkük’ün nerede
olduğunu. Ben ve sevgili Kızılay, Anadolu’nun
bir çok ilinde -Samsun, Kayseri,Sivas, Urfa, Kırıkkale, Konya, İstanbul, Bolu ve İzmir, AntalyaKerkük türkülerini tanıtmak, Kerkük türkülerinin
duygu düşüncelerini sunmak için özel konserler
verdik ve bu türküleri ilk defa dinleyen, bu güne
kadar kulaklarını kapatmış insanlarla karşılaştık.
Bu güne kadar Kerkük türkülerinin bu kadar güzel
olduğunu, hoyratların bu kadar etkileyici olduğunu
bilmiyorduk diyenler oldu. Bu konserler özellikle
son on yıl içinde yoğunlaştı. Daha önce çok aralıklarla veriyorduk. Fakat Birinci Körfez Savaşı’ndan
sonra, Türkmenler’in gündeme gelmesinin ve dolayısı ile bu gündeme getirmenin bizim tarafımızdan ancak kültürel unsurlarla olabileceği kanaatine
varmamızdan itibaren yoğunlaştırdık.
Peki Irak’ta 1900’lerin başından itibaren
Türkmen müziğinin resmi kurumlarda konumu neydi?
Bağdat radyosundaki Türkmence yayını ne yazık ki çok kısa sürdü. Türkmence bölümü kapatılmakla beraber sadece müziğe devam edildi. Türkmence bölümü ise başlı başına bir yayın kuşağıydı.
Şiir, tiyatro, Türkmenlerle ilgili haberler, sohbetler,
çocuk programları vardı. Bu bölüm kaldırıldı ama
tek tek müzik programları devam etti.
Bir eğitimci olarak, günümüzde halk müziği
ya da batı müziği öğrencilerinin Irak Türkmen
müziğine bakış açılarını yorumlar mısınız?
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Irak Türkmen müziği, makamsal çeşitlilik
bakımından zengin ama usul yönünden biraz kısıtlı. Türkmenler, özellikle 2/4’lük ve 10/16’lık
dediğimiz Nim Sofyan ile Curcuna Usulü arasına sıkışmış olan bir usul kalıbı içinde Türkülerini söylemişler. Bunun dışında çok zengin bir usul
repertuarı yok. Ama çeşitli türküler, özellikle söz
unsuru üzerinden hareket ettiğimizde burada çeşitli öğrencilerimizi etkilemekte. Kerkük türkülerinin
sözleriyle hangi kesimden olursa olsun insanların
etkilediğini görüyoruz.
Irak Türkmen müziğini Türkiye dışında -ve
sizin dışınızda- yorumlayan sanatçılar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Gençler ne yazık ki otantiklikten uzaklaşıyorlar. Yani aslına uygun icra etme düşüncesinden
ziyade, eğlendirmeye yönelmiş durumdalar. Maalesef bu durumla karşılaştığımızda ben üzüntülerimi sevgili Kızılay’a belirtiyorum ve gençlere de
söylüyorum . Genç okuyucular, eğlence ortamının
insanlarını taklit etmek istiyorlar. Karşılaştığım
genç Türkmen sanatçılara öğüdüm şu oldu; “Özellikle Küzeciğolu ve Kızılay’ı dinleyin onlardan
yararlanın, onların üslubunu devam ettirerek kendi
yorumunuzu koyun”.
Kızılay ve Küzecioğlu’ndan önce söyleyen
sanatçıların üslupları, biraz tabîî ortam üslubu ve
dağlık, hoyrat okuyuşları güzel ses çıkarmaktan
öte bağırmaya yönelik. O bakımdan Kızılay ve
Küzecioğlu’nu örnek almalarını daima önermişimdir. Yeni türküler üretirken, Kerkük Türkmenlerinin
duygu, düşünce ve dertlerini ve uğradıkları haksızlıkları dile getiren türküler yapmalarını söylüyorum. Türkülerle her şey dile getirilebilir çünkü.
Acaba Irak’ta yaşayan Türkmenlerin dışındaki gruplarda da hoyrat geleneği var mı?
Irak Türkmen edebiyatının temelini hoyratlar
teşkil ediyor. Anadolu’da da hoyratların yaygın olduğu merkezlerden biri Urfa, diğeri de Harput’tur.
Hoyrat terimine, bilindiği gibi kesik manî, ayaklı
manî gibi şekillerde de rastlanıyor. İstanbul’da da
semaî kahvelerinde de kesik manî söylenmiş ama
bizim anladığımız hoyrat kavramı dahilinde söylenmiş değil. Karslı âşıklar da bu manîleri söylüyorlar ama bizim hoyrat kavramımızın temelinde
müzikle şiirin birlikteliği yatmakta.
Bizde hoyrat, cinaslı mani, kendine has şiiri
biçimi ve müzik örgüsü ile başlı başına bir anlam kazanmıştır. Bu anlamda hoyrat diğer milletlerde yoktur. Ama şiir biçimi olarak Kars’ta,
Azerbaycan’da ve İstanbul’da da söylenmiştir.
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Özbek’in 50. Sanat Yılı
Urfa’da Kutlandı

Şanlıurfa Belediyesi düzenlediği 50’inci Sanat
Yılında Mehmet Özbek Gecesinde Türkü Bilgesi
sanatçıya Üstün Hizmet Payesi Ödülü verdi. Türk
Halk Müziği’ne solist, yönetici, koro şefi, derlemeci ve akademik yayınlar yoluyla verdiği sayısız
hizmetleri bulunan Mehmet Özbek’i Urfalı hemşerileri unutmadı.
Şanlıurfa Belediye Meclisinin aldığı kararla
300’ün üzerinde Türkü derlemesi bulunan Sanatçı Mehmet Özbek’e Üstün Hizmet Payesi ile
ödüllendirdi. Ödülü, Şanlıurfa Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği 50.
Sanat Yılında Mehmet Özbek Gecesinde verildi.
Urfacity Avm’de Şanlıurfa Belediyesi Nikâh ve
Konferans Salonu’nda gerçekleşen gecede 14 sanatçı arkadaşı da hazır bulundu. Kerküklülerin çok
sevdiği Mehmet Özbek’in 50.Sanat Yılı Gecesini
Türkmeneli Televizyonu canlı yayınlayarak hayranlarına ulaştırdı.
14 Sanatçı Arkadaşı Gecede Özbek’i Yalnız
Bırakmadı
Birçoğu TRT’ sanatçısı ve talebesi olan sanatçı
arkadaşları gecede sahne alarak bir birinden güzel
şarkılarını Mehmet Özbek ve Urfalılar için seslendirdi.
Hüsamettin Subaşı Gülşen Kutlu, Aysun Gültekin, Neşe Dilekçioğlu, Muzafer Ertürk, Yücel Paşmakçı, Zafer Gündoğdu, Kubilay Dökmetaş, Cem
Gürdal, İrfan Gürdal, Çiğdem Çürdal, Erol Aktı,
24
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Dündar Yıldız ve Ali Gürlü gibi sanatçılar sahne
aldıkları gecede Mehmet Özbek ile aralarında geçen bir anıyı konuklarla paylaşmadan edemediler.
Salonu dolduran kalabalığın yaklaşık 5 saat süren
programı sonunu kadar aynı heyecan ve Tempo ile
takip etmesi dikkat çekti.
Türkü Bilgesi sanatçı Mehmet Özbek’e 50.
Sanat Yılının anısına Şanlıurfa Belediyesinin Üstün Hizmet Payesi ödülünü Şanlıurfa Belediye
Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba verdi. Şanlıurfa
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
hazırladığı plaketler ve çeşitli hediyeleri Mehmet
Özbek ve sanatçılara Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan,
Şanlıurfa Belediye Başkanı M.Fevzi Yücetepe ve
Şanlıurfa Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü
nemci Karadağ tarafından verildi.
Mehmet Özbek’in İsmi Urfa’da Bir Sokağa
Verilecek
Gece’de sanatçı Zafer Gündoğdu’nun Urfa’da
Mehmet Özbek’in isminin bir caddeye yada sokağı isminin verilmesini önerdi. Bunun üzerine
Başkan Fakıbaba “Bizim meclisimizin zaten daha
önce düşündüğü şeyler bunlar. Hem çok değerli
hocamız hem yine şehrimizin gurur duyduğu çok
sanatçılarımız. şuan birsi de Almanya’da tedavide
sayın İbrahim Tatlıses. İnşallah Urfamız bunlarla
var. Biz inşallah meclis olarak inanıyorum meclisteki bütün arkadaşlarımız bize katılacaklardır.
Zaten Mehmet Özbek bey7e verdiğimiz Üstün
hizmet Payesinde bütün arkadaşlarımızın emeği
vardır. Bu bizim için borç ve şeref olacaktır.” İfadelerini kullandı
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Özbek, Harran Üniversitesi Konservatuvarının Başına Getirilecek
Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan Gecede yaptığı
konuşmada Harran Üniversitesinde Konservatuar
Bölümünün kurulmasını ve bu bölümün başına
Mehmet Özbek’in getirilmesini önerdi. Harran
Üniversitesi rektörü Halil Mutlu’dan da bunun
sözünü alan Vali Okutan, bunun en kısa zamanda
çalışmalarının başlatılmasını da istedi.
Fakıbaba: Urfa Halkı Özbeki Hiçbir Zamana Unutmayacaktır
Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 50. Sanat yılında Mehmet Özbek gecesinde yaptığı konuşmada “50 yılını sanata, Urfa’ya,
Urfa kültürüne ve urfa müziğine ayrıca Türk kültüre adamış bu evladını kadir şinas Urfa halkı da
unutmamıştır. Hiç bir zamanda unutmayacaktır.
Şanlıurfa belediye Meclisi 4 Nisan 2011 de almış
olduğu bir kararla değerli sanatçımız Sayın Mehmet Özbek’e Üstün Hizmet payesi vermiştir. Bunu
kendisi hak etmiştir. Mutluyuz. Yaşamında da sağlık ve başarılar temenni ediyoruz.”dedi
Özbek Bu Ödül Bana Emeği Geçenlere Armağan Olsun
300’ün üzerinde Türkü derlemesi bulunan Mehmet Özbek’te gecede konuklara mizik ziyafeti çekti ve ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Biz sanatçılar her zaman çok şansılı insanlarız.
Kabahatimiz olsada bizi her zaman alkışlayan seven bir dinleyici kitlemiz vardır.Ben kendimi daha
da çok şanslı hissediyorum.Beni çok iyi yetiştirmeye gayret gösteren bir ailem,yetişmem sırasında
bana her türlü bilgiyi aktarmaya gayret gösteren
hocalarım,meslek hayatımda bana o meslekte önder
olan ve şimdi birini rahmetle ve birini de şükranla
anmam gereken iki hocamı biri Nida Tüfekçi, biri
de salona teşrif eden sayın yücel Başmakçı.Böyle
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hocalara sahibim.Daha sonra radyoda proğramlar
yaptığımda televizyonda proğram yaptığımda başarılı proğramlar yapmama vesile olan değerli sanatçı arkadaşlarım.Yurt dışı ve yurt içinde konserler
verdiğimizde büyük bir gayretle oralarda başarılı
olmamızı sağlamak için canla başla çalışan ve başlama komutumu vermemi bekleyen arkadaşlarıma
buradan ne kadar teşekür etsem azdır.Sayın başkanım biz sanatçılar biz çok sayıda ödül alıyoruz.Ama
bu akşam çok farklı.Özelikle Urfa halk müziği başta
olmak üzere Türk Halk Müziğine hizmetten dolayı.Bana göstermiş olduğunuz bu tevecüh, bu onur
ve bu ödül, hazırlamış olduğunuz bu gece aslında
benim değil benim aracı olduğum,az önce adlarını
saydığım ve minnat olduğum hocalarım, babam,
ailem, sanatçı arkadaşlarım geçmişte mesleğimde
bana yardım eden hocalarıma sunulan bir armağan
olarak kabul ediyorum.Ben sadece aracıyım”
Bu arada geceye Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan,
Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın,
Jandarma il Komutanı Emin Dursun, Harran Üniversitesi Rektörü Halil Mutlu, İl Özel idare Genel
Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Hasan Yılmaz, DSİ 15.Bölge Müdürü
Sait Umucu, Şanlıurfa Vakfı Yöneticileri ve STK
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Urfalı katıldı.
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Aydın Doğan Ödülü Özbek’in
tamamladı ve ‘edebiyat doktoru’ unvanını aldı.
Repertuvara 300 türkü kazandırdı

15. Aydın Doğan Ödülü, ‘Türk Halk Müziği’
dalında Mehmet Özbek’e verildi. Sanatçıya ödülü
11 Nisan Pazartesi günü İstanbul Hilton Convention Center’da düzenlenen bir törenle sunuldu.
Bu yıl Türk Halk Müziği dalında verilen Aydın
Doğan Ödülü’ne Mehmet Özbek değer görüldü.
Yücel Paşmakçı (Başkan), Melih Duygulu, Erdal
Erzincan, Zafer Gündoğdu, Doğan Hızlan, Prof.
Songül Karahasanoğlu, Arif Sağ, Hasan Saltık ve
Süleyman Şenel’den oluşan Seçiciler Kurulu, 14
Şubat 2011 Pazartesi günü, ödülün bu yılki sahibini belirlemek üzere toplandı. Toplantıda Kurul,
Türk Halk Müziğine verdiği sayısız hizmetler, derlediği ve notaya aldığı eserlerle halk müziği genel
repertuarına kazandırdığı eserler ve akademik hayatta yetiştirdiği öğrenciler nedeniyle, Aydın Doğan Ödülü’nü Mehmet Özbek’e verdi.

1966 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sınavı kazandı ve İstanbul Radyosu’nda çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe, Gazi, Ankara
Üniversiteleri’nde Türk Halk Müziği dersleri verdi. 1986’dan başlayarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet
Türk Halk Müziği Korosu’nun şefi olarak görevini sürdüren Özbek, Ekim 2007’de kendi isteğiyle
bu kurumdan emekliye ayrıldı. Başta Urfa olmak
üzere Anadolu’da birçok yörenin; yurtdışında ise
Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya Türklerinin halk ezgilerini derledi. Sözlü
ve sözsüz olmak üzere bunların 300 kadarını TRT
repertuarına kazandırdı.
Türküler bizim romanımızdır
MEHMET Özbek adına kurulan internet sitesinde 50’nci sanat yılı nedeniyle yazdığı yazısında
türkülerimiz üzerine şunları söylüyor:
“Halk ezgileri, ezgisel buluşların ve bazen
insan üstü yaratışların harman olduğu eserlerdir.
Türkülerimiz ise, hakikati olduğu gibi görüp söylemekten asla çekinmeyen ermiş ve cesur kimselerin söylemleridir. Türk insanının düşünen, soran;
seven, küsen; gülen, ağlayan kalbinin içini görürüz
türkülerde. Onlar bizim romanımızdır, bizi anlatır
asırlardır. Kendi türkülerini okumayan milletlere,
yabancılar kendi türkülerini okuttururlar.”

Seçiciler Kurulu ayrıca, ülkemiz kültür-sanat
hayatına ve bu bağlamda Türk Halk Müziği ve
Oyunlarına 1984 yılından bu yana bir eğitim kurumu olarak hizmet veren Ege Üniversitesi Devlet
Türk Müziği Konservatuarı’na hizmet ödülü verilmesine karar verdi. Aydın Doğan Ödülü Töreni, 11
Nisan 2011 Pazartesi günü İstanbul Hilton Convention Center’da düzenlendi.
1945 yılında Şanlıurfa’da doğan Özbek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili
ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Urfa Türkülerinin
Dil ve Anlatım Özellikleri’ adlı teziyle doktorasını
26
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Ata TERZİBAŞI

Ağıt ve Taziyetnâme
Divan edebiyatında mersiye denilen ağıt,
değerli bir kimsenin ölümü sebebiyle duyulan acı
ve üzüntüyü belirten nazım türüdür. Taziyenâme
ise ölünün arkasında kalanlarına baş sağlığı, ölüye
de rahmet dileme yazısıdır. Her ikisi de insana az
çok teselli veren etkenlerdir. Duyulan bu acı ve
ıztıraplar bazen -yerli deyimle- vurar geçer: ama
bazense deler geçer.
İşte son zamanlarda gazete ve dergilerde
saptanan ağıt ve taziyetnameler, sondaki ağır ve
babettendir. Netekim ecel, geçen şu bir iki ay içinde
ağıt ve taziyetnamelere sahne olan şehrimizde
milletçi kahramanlardan eski Türkmen Ocağı
Başkanı Dr. Merdan Ali, Arslanzade Dr. Sati‘ ve
ünlü ses sanatkârı Abdurrhman Kızılay’ı elimizden
almakla yetinmeyerek bu kez edebiyatımızın
sönmez çırağı Mevlut Taha Kayacı’yı alıp
götürdü.
Rahmetli Mevlut’un taziye merasiminin icra
edildiği sığınak yeri zir-zemine (zerzemi) inmeğe
muktedir olamadığımdan, teessüratımı ancak
konaklarına giderek ailesi efradına iletmiştim.
Hayatı boyunca milli görüş ve prensiplerinden
asla ta‘viz vermeyen idealist bir insan olan Kayacı
daha yirmi yıl edebiyatımıza hizmet edebilirdi.
Ama ecel yakasını salmadı... Ölüme ne çâre var!
Hiçbir cihetten boş yere maddi bir şey kabul
etmeyen güçlü bir yazar ve müdrik bir okur, yani
kitapsever okuyucu idi. Sık sık yanıma gelir
edebî sohbette bulunurduk. Ölümünden iki hafta
önce bana uğradığı vakit konuşma esnasında
söz Bağdat’ın eski valilerinden Mithat Paşa’dan
açılmıştır. Bu büyük zatın daha çok edebî hayatıyla
ilgili olarak Türkmeneli – kültür ve sanat dergisinin
bir önceki sayısında yayımladığım makaleyi
dikkatle okuduğunu ve bunda bulduğu görkemli
bir yanılgımı mütevazı‘ ve nâzik bir dille bana
anlatıverdi. Bu noktayı sonradan tetkik ettiğimde
gerçekten mühim bir kavram hatası yaptığımı
öğrenmiş oldum ve kendi kendime “kemal sadece
Tanrıya mahsustur” sözünü tekrarladım. Bu hususta
beni ikaz eden Mevlut’a teşekkür etmek için ikinci
bir gelişi bekledim. Ama gelmediği görünce(m)
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değerli dostu ve meslektaşı sayın Necat Kevser’le
yaptığım bir mülakatta Kayacı’nın gerçek bir
müdekkik olduğunu söyledim ve sağlık durumun
sordum. Necat, iki gündür rahatsızlığını anlatınca
derhâl telefona sarılarak sıhhatini sordum. Sesi
biraz kısık çıkıyordu. Kendisine geçmiş olsun
dileğiyle, bir hafta önceki söz konusu yanlış
mazmun hususunda belirttiği tavzihi doğru
bulunduğu ve bu sebeple takdirlerimi bildirdim.
Kendisiyle bu son görüşmem olmuştur.
Müdekkik bir yazar olan rahmetli Kayacı tenkit
ve takyim etme yazılarında çoğunlukla düğümlediği
ibarelerinde müteaddit kavram ve mazmunlar yatar.
O şiirle pek ilgilenmeyerek, sanatlı düz yazılarıyla
daima milli görüşü yansıtırdı.
Hâlâ gönüllerde yaşayan münevver gazeteci,
emekli öğretmen, Türkçe ve Arapçada ünlü yazar
ve hızlı mütercim olan adam sarrafı Mevlut
Taha Kayacı’ya Tanrıdan bol rahmet ve mağfiret
niyaz eder, kalanlarına uzun ömür, edebiyatımıza
ve izinden yürüyen genç kalemlere baş sağlığı
dilerim. Gömütü nurla dolsun.
من الناس ميت وهو حي بذكره
وحي سليم وهو في الناس ميت
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Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Büyük Dava Adamı Mevlut Taha Kayacı
Hakka Yürüdü
(Kerkük, 2 Mayıs 1941-Kerkük, 7 Mart 2011)

Irak Türkmenlerinin önde gelen dava
ve fikir adamı Mevlut Taha Kayacı 7
Mart 2011 Pazartesi günü vefat etmiştir.
2 Mayıs 1941 yılında Kerkük’ün Bulak Mahallesi’nde doğan Kayacı, 1962
yılında Kerkük İlkokul Öğretmenleri
Enstitüsü’nden mezun oldu.
Önceleri Kerkük’ün değişik okullarında öğretmen olarak görev yaptı.
Kerkük’te 1971 yılında dikta rejimi tarafından kapatılan Türkmen okullarını protesto etmek için başlayan öğrenci boykotlarından dolayı 200’e yakın öğretmen ile
beraber tutuklandı. Yargılamadan beraat
etmesine rağmen, öğretmenlik mesleğinden kovuldu.
Birçok öğretmen ile birlikte Irak’ın
değişik yerlerine sürgün edildi. Kayacı da 1973 yılına kadar Samava’da sürgün hayatı yaşadı. Daha sonra öğretmen olarak Tuzhurmatu’ya tayin edildi.
Tuzhurmatu’nun ücra bir köyünde rejim
muhafızlarının gözetiminde görevini sürgünde devam ettirdi.
Okulundan mezun olduktan sonra,
emekli olana kadar öğretmenlik mesleğini sürdürdü.
Önceleri Kerkük’teki çeşitli okullarda
öğretmenlik yapan Kayacı, Türkmen davasına olan inancı, taşıdığı milliyetçi ideal ve düşünceleri yüzünden Kerkük’ten
değişik bölgelere sürgün edildi. Buna
rağmen öğretmenlik mesleğini devam
ettirdi ve fikirlerinden bir zerre taviz vermeden mücadelesini sürdürdü.
Vatan ve millet aşkı ile her türlü mihnete, sıkıntıya, baskı ve zulme karşı geri
adım atmadı. Vatansever kimliği ile de
toplumundan her zaman saygı ve sevgi
gördü.
Aynı zamanda tanınmış bir edebiyatçı olan Kayacı makale, hikâye, eleştiri,
deneme ve fikir yazıları ile ilgi çeken
bir şahsiyetti. Türkmen Edebiyatçılar
28
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Birliğinin üyesi ve bir süre başkanlığını da yapan
Kayacı’nın asıl mesleği öğretmenlikti. Kayacı gazeteci ve edebiyatçılığının yanında bir gönül adamı idi.
Mevlut Taha Kayacı’nın ani vefatı ile birlikte
üyesi olduğu Türkmen Basın Konseyi mensuplarını da derin üzüntüye boğmuştur. Ömrü boyunca
hiçbir baskıya boyun eğmeyen ve değişik yönetimlerin zulmüne karşı koyan Kayacı, her zaman
başı ve dik alnı açık yaşamıştır. Nadide bir şahsiyet
olan Mevlut Taha Kayacı görmüş olduğu bütün işkence ve acılara rağmen memleketi Kerkük’ten hiç
ayrılmamıştır. Son nefesine kadar da Kerkük’ün
toprağını mukaddes bilmiştir.
Titiz çalışmalarıyla ünlenen Mevlut çalışmaları
ile Türkmen kültürüne hizmet etmiştir. Kayacı’nın
makale, hikâye, araştırma ve tercümelerinden başka yayımlanmış kitapları şunlardır:
Şehitleri Anarken (Derleme, Kerkük, 1965)
Namık Kemal (Kerkük, 1970)
Mehmet Sadık (Kerkük, 1971)
Reşit Kâzım Beyatlı’nın Eserlerinden Seçmeler (Bağdat, 1988)
Peltek Babanın Sağır Oğluna Öğüdü (İstanbul,
2004)
Çeviri Çalışmaları
Ata Terzibaşı, Kerkük fi’l-Karn el-Tasi Aşar /
el-Halel-İctimaiye ve’l-Edebiye (Kerkük, 2010)
Ata Terzibaşı, Tarih El-Tıbaa ve’l-Sahafa fi
Kerkük (Kerkük, 2008)
Hüseyin Avni, Kerkük Eyaleti (Kerkük, 2008)
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Necat KEVSEROĞLU
nejatkevser@yahoo.com

Büyük Kaybımız
Mevlut Taha Kayacı
7 Mart 2011 günü, Türkmen toplumu değerli
bir evlâdını daha ebedi âleme uğurladı.
Mevlut Taha Kayacı, çağdaş Türkmen
kültürünün sembollerinden biri idi. Bütün ömrünü
inancına uygun şekilde yaşadı. O samimi bir
Müslüman, Türkmen Milletine âşık bir milliyetçi,
ülkücü ve tam anlamıyla bir dava adamı idi.
Gençliğinden itibaren son nefesine kadar davası
uğrunda çalışmıştı. 1960 larda, Kerkük’ün Bulak
Mahallesinde kurduğu Fuzûlî Kütüphanesinde,
gençlere Türkçe dilini ve edebiyatını öğretirdi.
O milleti için gerçek bir öğretmen idi. Irak’ta
Türkmen coğrafyası ve yerleşim yerleri hakkında
ilk olarak Kardeşlik dergisinde o yazdı. Türkmen
eğitimi, öğretimi ve yeni harflerin kullanmasının
isteğinde bulundu ve savunucusu idi.
Türkmeneli gazetesinde son yazısı bile
Türkmen eğitimi ile ilgili bir konu idi. Milletine
âşık milliyetçi ve bir ülkücü idi. Bu konuda çok
anlamlı yazılarla, doğru yolu, toplumu ilgilendiren
meseleler için Türkmeneli gazetesinde İzlenim adı
verdiği köşesinde, olumlu çözüm ve düşünceler
sunmuştur.
Açık sözlüydü; içi dışı bir insandı, gördüğü
aksaklıklarla, yanlışlarla ilgili ikazlarını, Arkası
Kınalı adlı köşesinde, Okumaz Yazıcı takma
adı altında yapardı. Ancak herkes samimiyetini
bildiğinden söylediklerinden, yazdıklarından
kimse alınmazdı, çünkü amacı millî menfaat ve
toplumun yükselişi idi.
Durmak nedir, duraklamak nedir, yılmak nedir,
yorulmak nedir bilmezdi. Hastalığı sırasında,
zorluk çekerek, gazeteye gelip, son çıkan tüm
sayfaların taslağını alıp satır satır incelerdi.
Türkçeden Arapcaya veya Arapcadan Türkçeye
yaptığı çevirilere insan hayranlık duyardı, yazıyı
eline alır, gözle okur, Türkçesini veya Arapcasını,
kendisiyle oturana söyleyip o yazardı. İki dilde bir
dilci ve bilgin idi.
Usta gazeteci idi, bu alanda, bizim için, bir
rehber, danışman, bilgi kaynağı ve sözlüğümüz idi.
Dert dinledi, dert yanmadı, verdi, almadı,
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Mevlüt Taha Kayacı (Solda) ve arkadaşı Necat Kevser Ankara’da

kendisi için istemedi, gözü de, gönlü de toktu;
sözü gibi, özü gibi.
Türkmen davası ve kültürü için mutluluk
çiçekleri toplamaktan bir an bile geri durmadı.
Türkmen hikâye (öykü) sanatının gelişmesi,
bugünkü hâlini alması yıllar öncesi, Kardeşlik
dergisinde yaptığı ilk anket sonucu olmuştur.
Türkmen kültürüne ve sanatı uğrunda kendini vakıf
ve çeşme gibi sebil edenlerdendi. Yeminli mütercim
(çevirmen) idi; yaptığı çevirilerden kimseden para
diye bir şeyler almadı, çünkü parayı sevmezdi.
Onbir kitap yazdı, bunların yanındada yurt
içinde ve Türk dünyasında çok dergilerde yüzlerce
yazılar yazdı.
“Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir
azimetten” diye coşkuyla seslenirdi topluma.
İşte kaybımız ve acımız çok büyüktür.
Edebiyatımızın sönmez çırağı Mevlut Taha Kayacı,
Türkmen kültür, siyaset, düşünce alanında yeri
kolay dolmayacak bir dava ve kültür adamıydı.
Hakkında ne söylenilse azdır, ne denilse yazılsa
eksik kalacaktır.
Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun,
Türkmen toplumunun, ailesinin başı sağolsun,
kaybımız büyüktür, Allah’tan sabırlar dileriz.
Sayı/Issue 50 العدد
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Acılarla Eskittiğin Yıllar Bir
Ömür Doldurdu Hocam

Mevlut Taha Kayacı’ya
Mersiye

Mevlut Kayacı’ya
Gün olur toz duman
Kaplar her yeri
Gün olur inceden inceye
Bir yağmur yağar
Yatıştırır her şeyi
Ne toz kalır ne duman
Öyledir bu hayatın kanunu hocam
Yaz bırakır kışa yerin
Son bahara güze yerin
Ama sen ölmedin hocam
O sembolleşmiş yüzün
Görünmekte Kerkük’ün her yerinde
Bulak’ta kalada Musalla’da
Sarıkahyada
Ama sen ölmedin hocam
Kokun hala duyuyor
Kitaplarda gazetelerde
Seni hala dimdik görüyorum
Güle güle
Ey yolların yorgunu
Hoşça kal söz ustası
Ağalar ağası
Kayacı

Ağlıyor hep Türkmeneli ağlıyor kardeş bacı
Ağlıyor erbab-ı kalem ağlıyor acı acı
Yazdı son hikâyesini bugün Mevlut Taha
Vardı ebediyete en gözde araştırmacı
Türk dili uğrunda biçilmez emeğine paha
Aydındı aydın yetiştirmekti onun amacı
Az gelir âleme böylesine aydın bir deha
Şah-ı üdeba hayıf düştü başından tacı
Helal edin hakkınızı okuyun bir Fatiha
Şefaat eylesin şah Muhammet olsun aracı
Bir elif eksik ile Bayraktar attı tarihin
Yazısın tamamladı ah göçtü üstat Kayacı
ﻴﺍﺰﻴﺴﻴﻦ ﺗﻣﺎﻣﻼﺩﻯ ﺁﻩ ﮔﻭﭽﺩﻯ ﺍﺴﺗﺎﺫ ﻗﺎﻴﺎﺠﻰ
2010+1= 2011

Cengiz BAYRAKTAR

Aydın KERKÜK
Kayadan Kayacı
Mevlut Taha Kayacı’ya
Kaya büyük ve sert taş kütlesi, dört tarafı
su ile çevrili bir kayadır, bir adacıktır. Taşların en serti oluşumdan ziyade en verimli
niteliğe sahiptir. Kayadan sıcak yuvalar,
yüce ibadethaneler, fabrikalar ve anıtlar
yapılır.
Adam var seher yeli gibi yumuşak, sel
akıntısı gibi çarpıcı, kocaman kaya gibi
büyüktür. İşte böyle yaratılmışsın ey Mevlut abi…
- Sende bir romancı nefesi var (dedin sen
benim ilk ürünümü okuduktan sonra).

- İstikbalde benden iyi bir şey çıkar mı?
(diye ben sordum).
- Okumak ve yazmağa ısrar edersen (dedin sen uzaklara bakarak).
Ben edebiyat dünyasında o günlerde bir
tüy idim; sen yalçın kaya. Uzun yıllar geçti ben hâlâ tüyüm; sen kocaman kaya…
Ne tüylüğümden ben vazgeçtim, ne sen
büyüklüğünden.
Kaleden Kaya düştü Kayacı
Kalemden kalem çıktı Kayacı
Karanlık nuru aştı Kayacı
Ardından gelen günler çok acı

Necmettin BAYRAKTAR
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Ahmet TELAFERLİ

Büyüğümüz Ağabeyimiz
Dr. Merdan Ali
1942 yılında Telafer’de ilkokulu bitirdim. O
yıllarda Telafer’de ortaokul ve lise olmadığı için 3
yıl boyunca ailemize ait olan Ceddu‘ köyünde tarım işleri ile uğraşarak çiftçilik yaptım. Ağabeyim
rahmetli Abdullah Mahmut Erbil’de memuriyete
başlayınca, beni de Erbil’e alarak tekrar okumaya
devam etmemi istedi. Böylece 1945–1950 yılları
arasında ortaokul ve lise okullarına devam ettim.
Erbil’de kaldığımız süre içinde hastalandığımız
zaman, askerî Doktor Merdan Ali ağabeyimize
müracaat ederdik. Kendisi Erbil’de tanınan en iyi
doktor idi.
Yüksek tahsil için 1951 yılında Türkiye’ye
geldim ve Ankara’da Tıp Fakültesi’nde eğitime
başladım. Ankara’daki öğrencilik yıllarımda Ziraat Fakültesi’nde okuyan iki Kerküklü öğrenci ile
tanıştım. Biri Merdan Ali’nin kardeşi olan Enver
Ali, diğeri ise Ercüment Hüseyin Avcı idi. 1962 yılında tıbbiyeyi ve ihtisasımı tamamladıktan sonra
döndüm. Ercüment kardeşimizle Türkmen Kardeşlik Nadisi(Kulübü)nde zaman zaman karşılaşırdık.
Fakat Enver Ali Beyi bir daha hiç görmedim.
Irak doktorları tarafından çok itibar gören, aynı
zamanda baba makamında görülen, hem de çok
sevilen ve sayılan Merdan Ali Bağdat’ta Müdîr
Hademat Tıbbiye (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü) idi. Ben de 1965 yılında Dr. Merdan Ağabeye
başvurdum ve Telafer’de tayinimi istirham ettim.
Bana dedi ki “tayinleri şimdi Sağlık Bakanı Dr.
Şamil Samarraî yapıyor, korkma git, sekreterinden görüşme için randevu al”. Ben de değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz Merdan Ali’nin cesaretlendirmesi üzerine sağlık bakanı ile görüştüm ve
kendisine muayenehanemim Telafer’de ve kendim
de Telafer’li olduğum için halkıma hizmet vermek
istediğimi söyledim.
Sağlık Bakanı Dr. Şamil Samarraî beni aynı
gün emr-i vüzarî (bakanlık emri) ile tayinimi Telafer Devlet Hastanesine çıkarttı. Dr. Merdan Ağabeye teşekkür ettim ve dedim ki “eğer siz bana bu
cesareti vermeseydiniz ben bakan beyle görüşemezdim”. Daha sonra sevinçle Telafer’e döndüm.
Türkmenlerin özellikle doktor olan bütün meslekKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

Rahmetli Merdan Ali Irak Eski Cumhurbaşkanı
Abdurrahman Arif ve Ahmet Hasen el-Bekr ile.

taşlarımızın Dr. Merdan Ali ağabeyle mutlaka birer hatıraları vardır. Çünkü doktorlarımızın bütün
tayin işlerinde Merdan ağabey, mutlaka yardımcı
olmuş veya yol göstermiştir.
Merdan Ağabey çok büyük ve bir o kadar da
mütevazı bir insandı ve aynı zamanda çok da değerli bir doktordu. Kendisinin vefat haberini duyunca doğrusu çok üzüldüm ve onunla ilgili bu
anımı Kardaşlık okuyucuları ile paylaşmak istedim.
Bu vesile ile kendisine rahmet, bütün ailesine,
Türkmen toplumuna, hizmet vermiş olduğu doktorlara baş sağlığı diliyorum. Nur içinde yat aziz
ağabey.
Not
1975’te İstanbul’a döndüğüm zaman Ercüment
Avcı ile görüşmek istedim. Fakat kısmet olmadı.
Kerkük’e dönerken vefat etmiş. Ailesinden kimse
ile bağlantı kuramadım. Onun için bu vesileyle Ercüment kardeşime de rahmet dileyerek seslenmek
istiyorum: Sen de nur içinde yat Ercüment kardeş,
hakkını bana helal et…
Sayı/Issue 50 العدد
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Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın
Kurucusu ve İlk Başkanı Dr. Merdan
Ali’nin Ardından...

Dr. Merdan Ali ve kızı Ayten

Türkmeneli’mizin yetiştirdiği bilim adamlarının arasında Dr. Merdan Ali’nin yeri her zaman için
yüksek olmuştur. Dr. Merdan Irak’lılara sunduğu
doktorluk hizmetlerinin yanında yazar ve araştırmacı ruhuyla bu hizmetlerini kat kat artırmıştır.
İnsan sağlılığı ve modern tedavi metotlarını kolay
anlaşılır bir dille Kardeşlik dergisi başta olmak
üzere makalelerini Arapça ve Türkçe yayımlamıştır. Bu makalelerden bir kaçı şöyle: “Bayılmak”1,
“Kusak Hastalığı (Kolera)”2 , “Baş Ağrıları”3
Arapça Türkçenin yanında İngilizceyi de çok iyi
derecede bilen Dr. Merdan Avrupa ve Amerika’da
sağlık dergilerinde önemli gördüğü araştırma makalelerini tercüme edip Kardeşlik dergisinde yayımlayarak Irak halkının bilgisine sunmuştur. Örneğin zamanın ünlü göğüs hastalıkları uzmanı Dr.
Alton Ochsner’in Amerika da tıp dergisinde yayımladığı sigaranın kanser sebebi olabilecek kadar
zararları olduğu konusundaki uluslararası önemli
bir araştırmayı tercüme ederek ve de özetleyerek
““ ”التدخين يسبب السرطان في الرئةAkciğer Kanserinin
1 Kardeşlik Dergisi Yıl:6, S.4 Ağustos l 1966-Bağdat.
2 Kardeşlik Dergisi Yıl:6, S.5 Eylül 1966-Bağdat.
3
Kardeşlik Dergisi Yıl:7, S 1-2, Mayıs Haziran 1967Bağdat
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Başlıca Nedeni Sigaradır”4. Başlığı altında yayımlamıştı.
Irak’ın devlet olma sürecinde Merhum Dr.
Merdan’ın sağlık alanında yaptığı verimli çalışmalar, bilinçlendirmeler takdire şayandır. Dr.
Merdan’ın Tıp alanında çalışmaları ehemmiyetle
ve de bilimsel araştırmalarla ele alınması gereken akademik bir konudur. Dr. Merdan Ali’nin
hatıralarını kaleme almış olması hem Irak için
hem biz Türkmenler için başka bir bahtiyarlıktır.
Dr. Merdan’ın yaşama serüveni(1923 -2011arası)
biz Türkmenleri yakından ilgilendirmelidir. Bu
kıymetli eserin hem orijinal Arapçasının hem de
Türkçeye çevrisinin an önce gün ışığına çıkarılması elzemdir. Bu bizim ona vefa borcumuzdur. Söz
konusu eser kızı Ayten hanımın zimmetindedir.
Kendilerine bir ricada bulunarak bu kıymetli eserin ilk sayfasının bir kopyasını bana göndermelerini rica ettim sağ olsunlar bu isteğime ek olarak Dr.
Merdan’nın kırkıncı gününde Şair Yılmaz İzzettin
Abdi tarafından kaleme alınan ve okunan mersiyeleri, Dr. Merdan’ın Şehitler kabristanındaki mezar
taşının fotoğrafı dâhil birkaç özel fotoğrafı da bana
gönderdiler.
Dr. Merdan’nın Arapça yazmış olduğu bu hatıralarının ilk sayfasındaki bilgiler şöyle:
S:1 (sayfa bir) Çocukluk hayat ve okul eğitimi
(Başlık)
7 Şubat 1923 Kerkük’te doğdum. Eski Kerkük bölgesindeki Bulak mahallesine yakın Ahi
Hüseyin semtinde. Hatırladığım konular arasında diyebilirim ki ilkokul eğitimimi mahallemizin
yanı başında olan Kadı camisinde gördüm. Kadı
camisinin hem en iyi hatibi hem de camii öğretmeni olan Molla Rauf bize ders veriyordu. Birkaç
yıl bu camide okudum Kuran’ı hatmettim. Hat ve
İmla kitaplarını Arapça Türkçe, Gülistan kitabını
ise Farsça okuyup öğrendim. Annem mütedeyyin
bir insandı beni namaz kılmaya, eğitim almaya
teşvik ederdi. Kuran-i Kerimi hatmetmem gününü
hatırlıyorum bu münasebetle camide büyük bir tören düzenlemişlerdi…”
4 Kardeşlik Dergisi Yıl:4, S 6 Ekim 1964-Bağdat
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Yılmaz İzzettin Abdi’nin mersiyelerinde dikkatimi çeken dörtlük ve hoyrat ise şöyle:
Keşke herkes yürüyüp yolunda ilmi bulsun
Senden sonra doktorlar her birsi Merdan olsun
Seneler geçse bile unutulmaz bir cansın
Gece gündüz duamız mezarın nurla dolsun
Ektiğin bağ olsun doktor
Hastan sağ olsun doktor
Duamız mahşer günü
Yüzün ağ olsun doktor.
Kerkük Şehitler Mezarlığında defnedilen Dr.
Merdan’nın Ay yıldızlı mermer mezar taşında eski
harflerle yazılan Türkçe bilgiler şöyle: Bu mezar
rahmetli üstat doktor hacı Merdan Ali Abdullah’ın
mezarıdır. Doğum günü 2.2.1923 - Vefat tarihi

26.12.2010. Mezarın yan cephesinde ise aşağıdaki
dörtlük yer almaktadır:
Bir diskinsin5 dalanlar
Aslı Türkmen olanlar
Fener oldun yandın sen
Yolu görsün kalanlar
Dr. Merdan Ali’ hizmet anlayışını yıllar önce
Kardeşlik Dergisi muhabirine şöyle izah etmiştir6.
Türklerin güzel bir meseli vardır “İyilik yap denize at balık bilmezse Halik bilir” ben dostlarıma
her zaman karşılık beklemeden iyilik yapmalarını
tavsiye ederim.
Nur içinde yatsın
5 İrkilmek
6 Kardeşlik Dergisi Yıl:14, S 1-2, Mayıs Haziran 1974Bağdat

Dr. Merdan Ali’ye Ağıt
Pek maharetliydi mesleğinde ahlakı âli
Ağladı firakına Kerkük’te cümle ahali

Parladı parlattı memleketin istikbalini
Memnun oldu nice cumhurbaşkanı nice vali

Milleti için çalıştı feda etti varını
Olmasaydı olmazdı onca eser İhtimali

Söyledi esefle Bayraktar cevher tarihini
Gitti o aşkından doktor hocamız Merdan Ali
كيتدى اوعشقيندن دكتور خوجاميز مردان علي
2010

Çare buldu tımar etti Türkmen’in ahvalini
İdealistti bilmezdi şatafatlı ikbali

Cengiz BAYRAKTAR
Dr. Merdan Ali’nin Ardından
Baba bugün
Yol başı taktı1 neynim2
Günü şafaktı neynim
Torpağ3 kimleri yedi
Bes4 ölüm haktı5 neynim
Al piçağıv6 kaşa7 sen
Dıxtorluğta paşasan8
1
2
3
4
5
6
7
8

Taktır
Neyleyeyim
Toprak
Ne var ki
Haktır
Bıçağın(ı)
Kaşı
Doktorlukta paşasın

Déme men öldüm géttim
Gévlimizde yaşasan9
Ektiv10 bağ olsun dıxtor
Xestev11 sağ olsun dıxtor
Dü‘emiz12 mahşer günü
Üzüv13 ağ olsun dıxtor

9 Gönlümüzde yaşarsın
10 Ektin
11 Hastan
12 Duamız
13 Yüzün

Yılmaz İzzettin ABDİ
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Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
Giriş
Türkiye’nin en eski ve en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk Ocağı, 25 Mart 1912 tarihinde kurulmuştur. 1912’de yayımlanan Esas
Nizamnamesi’ne göre Ocağın amacı, “Akvam-ı
İslamiye’nin bir rükn-i mühimmi olan Türklerin
milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin
terakki ve i‘lasıyla Türk ırk ve dilinin kemaline
çalışmak” biçiminde özetlenmiştir. Dernek, amacını gerçekleştirmek için “Türk Ocağı adı ile kulüpler
açarak dersler, konferanslar, müsamereler tertip,
kitaplar ve risaleler neşredecek, mektepler açmaya
çalışacaktı. Türk Ocağının amacına ulaşmağa çalışırken “sırf milli ve içtimai bir vaziyette” kalacağı belirtilmekte, “asla siyaset ile uğraşmayacak ve
hiçbir vakit siyasi fırkalara hadim bulunmayacağı”
denilmekte idi.
Merkezi İstanbul’da olan Türk Ocağı’nın, faaliyetlerini sürdürürken, İzmir başta olmak üzere,
belli başlı şehirlerde şubeler açarak çalışmalarını
yaymağa giriştiğini, şube sayısının 1916’da 25’e,
1919’da 35’e ulaştığını tespit eden Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu, Türk Ocaklılarının Sevr Anlaşması uyarınca Osmanlı yurdunu işgal etmeğe başlayan istilacı güçlere karşı mücadeleye başladıklarını, halkı onlara karşı koymaya özendiren, Fatih ve
Sultanahmet mitingleri gibi, açık hava toplantıları
düzenlediklerini dile getirmektedir. Bu yüzden işgal
güçlerinin, halkın milli duygularını harekete geçirmeğe çalışan Türk Ocaklarını, başta İstanbul’daki
merkezi olmak üzere, basmağa ve kapatmağa başladıklarını ve bazı üst yöneticilerini Malta’ya sürdüklerini, bu arada Ocağın genç üyelerinin çoğunun, istilacılara karşı açılan kurtuluş mücadelesine
katılmak üzere kurulan oluşumlara iltihak etmeye
başladıklarını ve bunun sonucunda Türk Ocağı çalışmalarının, “Kurtuluş Savaşları” boyunca askıya
alındığını ifade etmektedir.
1922’de Milli Mücadele zaferlerle sonuçlanınca Türk Ocağı’nın çalışmaları yeniden canlanmış
ve kapatılan şubeler yeniden açılmıştır. Mustafa
Kemal Paşa’nın desteği ile bunlara birçok yenileri
de katılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra başlatılan inkılâpların başlıca destekçisi ve yayıcısı
34
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Türk Ocakları olmuştur. Bu dönemde açılan Ocakların sayısı, 1928 yılı başında 141’e ulaşmıştır.
Ayrıca bu tarihlerde Ankara’ya taşınmış olan Genel Merkez’de birçok bilimsel ve sosyal toplantılar, kültürel etkinlikler düzenlenirken çok sayıda
da eser yayınlanmıştır. Bu arada şubeler de kendi
imkânları çerçevesinde halk okulları, dispanserler,
başka sosyal kuruluşlar kurarak topluma yararlı olmağa çalışmışlardır.1
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı topraklarının mirasını paylaşma yarışına giren müttefiklerin büyük ortağı olan İngiltere, savaşın sonlarına doğru mütareke kurallarına aykırı olarak Musul
Eyaletini de ele geçirmişti. Bugünkü Irak’ın kuzeyini içine alan ve Musul, Kerkük ve Erbil illerini
1 İnternetteki Türk Ocağı sitesinde Prof. Dr. Necmeddin
Sefercioğlu tarafından yazılan “Türk Ocaklarının Kısa
Tarihçesi” başlıklı yazıya bakınız.
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kapsayan Musul Eyaleti, bilindiği gibi Türkiye ile
İngiltere arasında çok çetin diplomatik çekişmelere
sahne olmuştur. Tarihe Musul Meselesi olarak geçen bu bölgenin en önemli özelliği Türkmenler başta
olmak üzere genel nüfusun çoğunluğunun Türkiye
yanlısı olması idi. Türkiye için hayatî önem taşıyan
bu bölge üzerindeki mücadele, Türk aydınlarının ve
Kurtuluş Savaşı’nın öncü kadrosunu oluşturanlar
açısından dikkatle izlenmiştir. Bu kadronun içinde
ise Türk Ocağı mensupları ön sıralarda yer almıştır.
Türk Ocağı ve Irak Türkmenleri
Türk Ocakları Türkiye dışındaki Türklerin varlığına ve yaşadıkları sıkıntılı durumlara karşı her
zaman duyarlı davranmıştır. Türk Ocaklarının faaliyetlerini genişletmek, özellikle de Türk dünyası
ile ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulması kararlaştırılan “Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı”
1988 yılında resmilik kazanmıştır. Böylelikle Türk
Dünyası ülkelerinden gelip Türkiye’de eğitim gören yüz kadar öğrenciye her öğretim yılında burs ve
bunların başarılı olanlarına her öğretim yılı sonunda
ödül verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca son yıllarda, her
Kurban Bayramında Kerkük ve Azerbaycan’ın
Karabağ bölgesinde, Kırım’da zulüm mağduru
olarak çile çeken Türkler için, onların bulundukları
yerlerde yüzlerce kurban kesilerek yoksul insanlarına dağıtılması sağlanıyor.
Türk Ocağı’nın başlatıp sürdürdüğü çok önemli
bir etkinlik de Türk dünyası devlet ve topluluklarından yüzlerce gencin bir araya gelip Türklüğün
sorunlarını tartıştığı, ülkelerinin kültürel varlıklarını birbirine tanıttığı ve sağlam dostluk köprüleri
kurduğu “Türk Dünyası.
Gençlik Günleri” adlı yıllık toplantılarıdır. Her
yıl Türk Dünyasının ayrı bir ülkesinde düzenlenen
bu etkinliği gerçekleştirme hizmetinin yükünü Türk
Ocağı üstlenmektedir.2
Bu yazıda ise Türk Ocağı’nın yıllar önce özellikle Irak Türkmenlerinin varlıklarına ve davalarına
gösterdiği ilgi üzerinde durulacak ve bu arada Türk
Ocağı’nın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinin
en eski sayılarındaki nüshalarından itibaren yer verdiği Irak Türklerine dair yazılara işaret edilecektir.
Türk Yurdu’nun Irak Türklüğü Hakkındaki
Neşriyatı
Irak Türklüğünün varlığına, bölgedeki yerleşme merkezlerine, örf adet ve gelenekleri ile edebiyatlarına ilk kez Türkiye’de yer veren dergi, Türk
Ocağı’nın yayın organı olan Türk Yurdu olmuştur.
Irak Türklüğünü ilk kez Türkiye’de duyuran, bu ko2 Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu tarafından yazılan ve bir
numaralı dipnotta belirtilen siteye bakınız.
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nuda ilk ciddî araştırmayı ortaya koyan kişi
de Haşim Nahid’dir.
Sonradan Erbil soyadını alan Haşim
Nahid, aynı zamanda
Türk Ocağı’nın da
parlak simalarından
biri sayılır.3
Türk Ocağı’nın
1915
yılında
İstanbul’da Türk Yurdu dergisinde Haşim
Nahid (Erbil) imzası ile yayımlanan 7
bölümlük dizi yazı,
Irak’taki Türk varlığı hakkında çıkan ilk
ciddî neşriyat olarak
büyük önem taşımaktadır. Türk Yurdu’nun
eski harflerle çıkan
nüshalarında yer alan
Haşim Nahid’in seri
yazıları, İzzettin Kerkük tarafından yeni
harflere aktarılarak
diğer yazıları ile birlikte kitap halinde
yayımlanmıştır. Haşim Nahid’in biyografisi ile
birlikte bu yazılar geniş bir bibliyografya eşliğinde
kitaplaşmıştır.4 Habib Hürmüzlü tarafından Arapçaya da çevrilen bu kitap, Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nce neşredilmiştir (İstanbul, 2010).
İzzetin Kerkük, Haşim Nahid’in diğer yazılarını
da yeni harflere aktararak yayınlamıştır. Bu yazıların künyeleri şöyledir:
İzzettin Kerkük, “Haşim Nahit Erbil’in Irak
Türküleri Yazısı Hakkında”, Kardaşlık dergisi, yıl:
2, sayı: 5, Ocak-Mart 2000, s. 42
Haşim Nahit Erbil, “Irak Türküleri Serbest
Nazm’ın Menşei”, Yayına hazırlayan: İzzettin Kerkük, Kardaşlık dergisi, yıl: 2, sayı: 5, Ocak-Mart
2000, s. 42–45.
Haşim Nahit Erbil, “Irak Türküleri”, Yayına ha3 Ali Birinci, “Türk Ocağı’ndan Simalar Erbil’li Haşim
Nahid’in Hikâyesi”, Türk Yurdu dergisi, sayı: 156, Ağustos
2000, s. 5–9; Bu yazı ayrıca Kerkük Vakfı tarafından çıkarılan
dergide de neşredilmiştir. Bkz: Ali Birinci, “Türk Ocağı’ndan
Simalar Erbil’li Haşim Nahid’in Hikâyesi”, Kardaşlık dergisi,
yıl: 2, sayı: 8, Ekim-Aralık 2000, s. 6–11.
4 İzzettin Kerkük, Haşim Nahit Erbil ve Irak Türkleri, Kerkük
Vakfı, İstanbul, 2004.
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zırlayan: İzzettin Kerkük, Kardaşlık dergisi, yıl: 2,
sayı: 6, Nisan-Haziran 2000, s. 32–33.
Haşim Nahit Erbil, “Irak Türküleri ve Serbest Nazım”, yayına hazırlayan: İzzettin Kerkük, Kardaşlık
dergisi, yıl: 2, sayı: 8, Ekim-Aralık 2000, s. 43–44.
Kerkük’te Türk Ocağı
Türk Ocağı’nın tarihçesini inceleyenler, Irak’taki
Türk varlığının en önemli merkezi olan Kerkük’te
ocağın bir şubesi olup olmadığını tespit edememiş
olsalar bile, son yıllarda ortaya çıkan birkaç belge
sayesinde, Kerkük’te Türk Ocağı şubesinin gizlice
kurulduğunu ve bunun iki üyesinin de isimlerinin
belli olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Kerkük Türk Ocağı ile ilgili birinci belgede,
Ankara’dan Başbakanlıktan Diyarbakır’da bulunan
7. Kolordu Komutanlığına gönderilen şifrede Süleymaniye Mebusu (Neftçizade) Nâzım Beyefendiye “Kerküklü Şair Rasih Efendi namındaki zatın
hüviyet ve şahsiyeti ve tarz-ı faaliyeti hakkında malumat istenmektedir.
3/1/ (1)341 tarihinde Başvekilin imzası ile gönderilen şifreye karşı, ikinci belgede 7. Kolordu Kumandanlığının cevabı 10/1/(1) 341(10 Ocak 1925)
tarihinde Diyarbakır’dan Başvekâlete gönderilmiştir. Bu hususta Kerküklü Râsih Efendi hakkında
36
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Nâzım Bey’in verdiği cevabı sadeleştirerek veriyoruz:
“Kerküklü Rasih Efendi’yi on gün önce Mardin
Valisi vasıtasıyla Dâhiliye Vekâleti de sormuştu. Bu
adam Kerkük eşrafından ve orta sınıfa mensup, namuslu bir kimse bilinir olduğunu söylemiştim. Bu
zat Kerkük cemiyetinin evrakını taşıdığını söylemiş
ise de, o gizli cemiyetin şifre ve anahtarı yalnız bende mevcut olup, başka kimsede mevcut olmaması
ve kendilerinin doğruca Ankara ile temasa teşebbüs
etmeleri bu mesele hakkında şüpheye yol açmış bulunduğundan cemiyetin hangi cemiyet bulunduğu
hamili olduğu evrakın hangi şifre ile kapandığı tetkike ihtiyaç duyulan bir keyfiyet olup, araştırılmasının tahkiki Kolorduya ait olduğunu arz eylerim.”
Üçüncü belge Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti’ne Rumiye Baş Şehbenderliği
(Konsoslosluğu)’nden gelen 29 Kânûn-ı Evvel 340
(29 Aralık 1924) tarih ve 811 numaralı şifre telgrafname suretidir. Bu telgrafta şöyle denilmektedir:
“Kerkük’te teşekkül etmiş Türk Ocağı içindeki
gizli cemiyetin üyesi olduğunu söyleyen ve elinde
Kerkük eşraf ve âyanı tarafından imza edilmiş mazbatalar bulunan ve Ankara ile temas etmeleri üzere
buraya gönderilen Şair Râsih Efendi’nin haberleşmek için Şemdinan’a gittiği arz edilir.”5
Sözü edilen bu belgelerden, Süleymaniye
Mebusu olan Kerküklü (Neftçizade) Nâzım Bey
ile Kerküklü şair Mehmet Râsih (Öztürkmen)
Beyin de Kerkük Türk Ocağı şubesinin üyeleri
oldukları, o tarihlerde Kerkük bölgesi işgal altında bulunduğu için cemiyetin faaliyetini gizlice yürüttüğü anlaşılmaktadır. Bu belgelerin
esas ortaya koyduğu diğer önemli bir husus da,
Türk Ocağı Kerkük şubesinin Ankara Hükümetinin bilgisi ve ilgisi dâhilinde kurulmuş olduğu
ve bunun faaliyetlerinin takip edilmiş olmasıdır.
Bunun bir diğer anlamı da şudur: Kerkük bölgesi Türkün ve Türkiye’nin Misak-ı Millî sınırları
içinde ve Mustafa Kemal Paşanın deyimiyle “’an
karip” yani en yakın tarihte bölgenin Türkiye’ye
katılacağının ümit ve beklentisi içinde olunduğunu göstermesidir.
Nejdet Koçak Türk Ocağı’nda
Türk Ocağı ile ilişki kuran diğer ünlü bir Türkmen rahmetli Nejdet Koçak olmuştur. Yıllar sonra
Türk Ocakları Genel Başkanı olan Nuri Gürgür,
kaderin Nejdet Koçak’ı Türkiye’ye geldiği ilk günden nasıl Türk Ocağı ile buluşturduğunu şöyle dile
5 Mehmet Uzun (Baboğlu), “Kuruluşundan Günümüze Türk
Ocağı Şubeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 168,
Mayıs-Haziran 2007, s. 31-50. Yayımlanmış olan bu belgeler
ve okunuşları yazının ekinde verilmiştir.
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getirmiştir:
“Onu ilk defa tarihî Türk Ocağı binasının ikinci
katında yarım asırlık eski avizelerden sızan ışıkların aydınlatmaya çalıştığı ve sohbet mekânı olarak
kullandığımız büyük salonda tanıdım. Bizler gibi
onun da üniversitede ilk yılıydı. Muhtelif fakültelerden izahı hayli zor tesadüflerle birbirini yeni
tanımaya başlayan, sınırsız millî duyguların, heyecanların, ümit ve hayallerin irtibatlandırdığı, bir
mefkûre beraberliğinin ilk denemelerini yaşayan
bir avuç gençtik. Fakülte dışındaki zamanlarımızın
büyük kısmını yaşadığımız salonda, konusunu şimdi hatırlamam mümkün olmayan bir toplantımızın
dinleyicileri arasında Nejdet de vardı. Sonradan
öğrendiğimize göre İtfaiye Meydanı’nda bir otelde
kalıyordu. Irak’tan yeni gelmiş, Ziraat Fakültesi’ne
kaydolmuştu.
O gün otelden çıktıktan sonra sonbahar sarısının daha hüzünlendirdiği bir gurbet şehrini tanımaya çalışarak, adımlarının götürdüğü yöne doğru
yürümeye başlamıştı; bir süre sonra kendisini tarihî
binanın önünde bulmuştu. Binanın giriş kapısı üzerinde yazılı olan “Türk Ocağı” adını benliğinin
derinliklerindeki millî duygu ve özlemlerin cevabı
olarak okumuş ve müthiş heyecanlanmıştı. Böylece
coşkulu delikanlı adımlarıyla tırmanarak salona gelirken hangi ilahî plânın mükellefi olduğunu kendisi
gibi bizler de bilemezdik.”6
Nejdet Koçak, bir öğrenci olarak Ankara’da
başlayan hayatı boyunca Türk Ocağının adsız bir
neferi olarak çalışmıştır. Özellikle Ankara’da bulunduğu süre boyunca, Türk Ocağı’ndan uzak kalmamıştır. Her zaman ve her yerde ön sıralarda idi
ve her konuda bir fedai gibi göreve hazırdı. Çünkü
o, yıllarca hasret kaldığı Türk’e, Türklüğe ve Türkçeye susamış bir Türkmen genci olarak, soydaşları,
dava arkadaşları ve ülküdaşları arasında bulunmak
dışında, hiçbir şeyden zevk almıyor ve hiçbir şey
bunun kadar kendisini mutlu etmiyordu. Ayrıca
Koçak, Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntı ve acıları
anavatandaki soydaşlarına ve dava arkadaşlarına
anlatmak misyonunun da idraki içindeydi. Üstelik
Kerkük Katliamı’nın acıları henüz dinmemiş ve
Türkmen şehitlerinin kanları kurumamıştı. 14–16
Temmuz 1959 Kerkük Katliamı henüz bir yılını
yeni doldurmuş ve Koçak bu korkunç vahşeti yaşayan canlı bir tanık olarak Ankara’ya gelmiştir.
Ankara Türk Ocağı’nda Kerkük Gecesi
Ankara’daki öğrencilik yıllarının başlangıcından
itibaren Nejdet Koçak, her mahfilde Irak Türklüğü-

nü, Kerkük’ü, Erbil’i, Telafer ve Tuzhurmatu’yu,
Kerkük Katliamını dile getirmiş, Türkmenlerin
Irak’ta çektikleri çileleri ve yaşadıkları acıları anlatmıştır. Bu hususu şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler şöyle nakletmektedir:
“Bütün insanlık âleminin de yüz karası olan o
korkunç Kerkük Katliamının dehşetli safhalarını ilk
defa Nejdet Koçak’tan dinledim.
……
Benim, adeta bir gözyaşı sessizliği ile boşalan
Kerkük Ağıtı isimli şiirim, Nejdet Koçak’ın, iliklerimi donduran açıklamalarından sonra yazılmıştır. Şiiri yazan benim, ama şiirde konuşan Nejdet
Koçak’tır.
……
1963 yılında, Ankara’da, Türk Ocağı Salonu’nda
ilk defa yapılan bir Kerkük Gecesi’ni Onunla birlikte hazırladık.”7 Görüldüğü gibi Nejdet Koçak,
Türk Ocağı’nda ilk Kerkük Gecesini gerçekleştiren
kişi olmuştur. Kerkük’ün sesi rahmetli Abdulvahit
Küzecioğlu’nun katıldığı ve seçkin bir davetli grubunun izlediği bu gecede Necmettin Esin, Bayrak
Şairi Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna gibi
ünlü şairler de şiirler okumuşlardır.
Ankara Türk Ocağı’nda Başkan Osman
Turan’ın Konferansı
Türk Ocakları Genel merkezinin Ankara’ya
nakli üzerine 1959’da yapılan Kurultayda Prof. Dr.
Osman Turan Genel Başkan olunca, Türk Yurdu
Mecmuası da yepyeni bir muhteva ve ruhla çıkmaya başlamış ve Türkiye’nin en çok okunan fikir
dergisi olmuştur.
Ciddi ilim adamı formasyonu, sağlam karakteri,

6 Nuri Gürgür, “Eleme Âşina Nesil”, Şehit Nejdet Koçak
Albümü, Ankara, 1999, s. 19–21.

7 Yavuz Bülent Bakiler, “Kerkük’lü Nejdet Koçak”, Şehit
Nejdet Koçak Albümü, Ankara, 1999, s. 37–39.
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yüksek medeni cesareti, doğruluğu ve tok sözlülüğü,
çok geniş fikri ihata kabiliyeti, Türklükle ilgili geniş ve sağlam bilgisi, muktedir kalemi ile tanınmış
bir ilim adamı olarak tanımlanan Prof. Dr. Osman
Turan’ın Genel Başkanlığı döneminde Türk Ocakları
“her bakımdan şahsiyetini kazanmış, fikir ve kanaatleri cemiyetin her kesiminde kabul gören itibarlı bir
kuruluş olarak kamuoyunda yerini almıştır.
Dünya çapında bir Selçuklu tarihi mütehassısi
olan Prof. Dr. Osman Turan’ın yüzlerce makalesinin
dışında çok sayıda kitabı vardır. Prof. Dr. Osman
Turan’ın 1959–1960, 1960–1961 ve 1966–1973 tarihlerinde Türk Ocağı Genel Başkanlığı görevlerinde bulunduğu biliniyor. Yassıada’ya sevk edilince
bir süre Türk Ocaklarından ayrı kalmış, daha sonra
tekrar genel başkanlık görevini sürdürmüştür.8
Osman Turan’ın döneminde çıkarılan Türk Yurdu dergisinde hizmet veren Kerküklü bir Türkmen
daha vardır. Bu kişi ilk olarak Kerkük’te Türk Ocağı
şubesinin kuruluşu için çaba harcayan şair Mehmet
Râsih Öztürkmen’in oğlu Ömer Öztürkmen’dir.
Şair, gazeteci, yazar, bir dönem milletvekilliği de
yapan değerli fikir adamı Ömer Öztürkmen (1929–
2010)’dir. Öztürkmen, Galip Erdem ile birlikte
Türk Yurdu dergisinin yayımlanmasında değerli
hizmetleri olmuştur. Her ikisini de rahmet ve minnetle anmak gerekir.
Irak hükümeti 24 Ocak 1970 tarihinde Türkmenlere kültürel haklar tanımıştı. Ne var ki Türkmenlere verilen haklar kısa süre sonra yozlaştırılmış
ve amacından saptırılmıştı. Kerkük ve diğer Türk
bölgelerinde meydana gelen boykotlar sonucunda
Türkmenlerden tutuklananlar olmuş, bu arada işkence görenler arasında halk tarafından çok sevilen
Hüseyin Ali Demirci adlı tiyatro sanatçısı şehit düşmüştü. Irak Türklüğünün karşılaştığı bu sıkıntılar o
tarihlerde Türkiye’de de gündeme gelmiştir. Bunun
üzerine Türk Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Osman
Turan Ankara’da önemli bir konferans vermiş ve bu
durumu ayrıntılı biçimde ele alarak kamuoyunu aydınlatan uzun bir konuşma yapmıştı.
“Irak Türkleri Meselesi” başlıklı bu konferans
genel olarak Dış Türklerin Durumuna Dair, Irak
Türkleri, Irak Türklüğünün Karanlık Devri ve TürkArap Dayanışması başlıklı dört bölümden oluşmuştur. Bu kapsamlı ve ihatalı konferans ile Turan, Türk
dış siyasetine de ışık tutmuştur.9
Tekirdağ’da Kerkük Konferansı
8 Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu tarafından yazılan ve bir
numaralı dipnotta belirtilen siteye bakınız.
9 Konferansın metni için bkz: Osman Turan, Selçuklular ve
İslamiyet, 6. basım, Ötüken yayınları, İstanbul, 2005, s. 209–
218.
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Türk Ocağı’nın Tekirdağ Şubesi 14 Ekim 1967
Cumartesi günü Kerkük Türkleri gecesi düzenlemiştir. 14 Temmuz 1959 Kerkük’te Türkmenlere
yapılan katliamı, yaşanan zulüm ve işkenceleri dile
getiren Türk Ocağı’nın bu etkinliğinde önce saat
15.00 bir sergi açılmış aynı günün akşamında, konuşmacı olarak Tekirdağ’a davet edilen Av. Enver
Yakuboğlu tarafından Kerkük olayları anlatılmış,
şiirler okunmuş ve projeksiyonla olaylar halka gösterilmiştir. Tekirdağ’ın mahalli gazetesi Şafak, bu
toplantının haberini manşetten vermiştir.10
Türk Yurdu’nda Kerkük Dosyası
Irak Türklerinin meselesi 1990’dan sonra hem
Türkiye, hem de dünya kamuoyunda da gündemin
üst sıralarına tırmanmıştır. Birinci Körfez Savaşı,
ABD’nin Ortadoğu’ya Irak üzerinden giriş yapması, Irak’ın kuzeyinde sorunları günümüze kadar
giderek büyüyen bir plan uygulaması, dikkatleri
Kerkük ve yöresine ek olarak Türkiye üzerinde de
yoğunlaştırmıştır. Bu konuda Türk Yurdu dergisi
konuya karşı duyarlılık göstermiş ve Kerkük Dosyası/Irak Türkleri üzerine yoğunlaşan bir sayı neşretmiştir. Ocak 1993 tarihli derginin 65. sayısında
konu üzerinde sırası ile şu yazarların yorumlarına
yer verilmiştir: Alâeddin Korkmaz, Fazıl Demirci,
Nilüfer Bayatlı, Suphi Saatçi, Ümit Özdağ, Cüneyt
Mengü, Nefi Demirci, Ayten Koçak, Muzaffer Arslan, Ziyat Köprülü, Aydın Beyatlı, Habib Hürmüzlü, Ata Terzibaşı ve Güçlü Demirci.
Türk Ocağı Şubelerinin Kerkük Davasına
İlgileri
Türk Ocaklarının Genel Merkezinden başka İstanbul (İstanbu ve Kadıköy şubeleri), Adana, Kayseri, Tekirdağ, Antalya, Eskişehir, Kocaeli (İzmit),
Sivas, Trabzon gibi birçok şubeleri de Irak Türkmenleri hakkında1990 yılından günümüze kadar,
değişik tarihlerde konferans, panel ve sohbet toplantıları düzenlemişlerdir. Hem üyeleri, hem de
bulundukları illerdeki kamuoyunu aydınlatmak açısından Türk Ocağı şubeleri, bu hususta her zaman
duyarlı ve bilinçli bir yaklaşımla Irak Türklerinin
mücadelesine destek vermişlerdir.
Türk Ocağı’nın Ankara’daki Paneli
Türk Ocakları Genel Merkezi 20 Şubat 1999
tarihinde Türk Dil Kurumu’nun Ankara’daki salonunda “Irak Türklüğünün Dünü, Bugünü, Yarını” başlığı altında bir panel düzenlemiştir. Şehit
Nejdet Koçak’ın ölümünün 19. yılı münasebetiyle
düzenlenen bu panel Türk Ocakları Genel Başkanı
Nuri Gürgür’ün açış konuşması ile başlamış, ar10 Şafak (Tekirdağ’da çıkar siyasî tarafsız gazete), yıl: 5, sayı:
682, 9 Ekim 1967
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dından Nejdet Koçak’ın eşi rahmetli Ayten Koçak
konuşmuştur. Rahmetli İhsan Doğramacı’nın kısa
bir konuşma ile renk kattığı paneli Erzurum eski
milletvekili Nevzat Kösoğlu yönetmiştir. Panelde
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Kayseri Milletvekili ve eski Kültür Bakanı rahmetli Ayvaz Gökdemir, Adana Milletvekili Orhan Kavuncu, Erciyes
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Nakip,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Suphi Saatçi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Özdağ ve Avukat-Yazar
Şevket Bülent Yahnici birer konuşma yapmışlardır.
Kalabalık bir dinleyici kitlesi tarafından izlenen panel dört saat sürmüştür.11
Şehit Nejdet Koçak Albümü
Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Irak
Türklüğünün kıymetli evladı rahmetli Nejdet
Koçak’ın anısını yaşatmak için bir anı-albüm kitabı
yayımlandı.12 Bu kitapta şehit Nejdet Koçak’ı dava
arkadaşları ve bütün sevenleri yazıları ile dile getirmişlerdir. Ayrıca rahmetlinin aile albümünden seçilen fotoğraflara da yer verildi. Şehit Nejdet Koçak
Albümü “Bir Ülkücünün Hayatı” başlık bu kitapta yazı ve şiirleri yer alanlar şunlardır:
Ayten Koçak, Nezahat Koçak, Nuri Gürgür,
Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Ömer Öztürkmen, İzzettin Kerkük, Yavuz Bülent Bakiler, Yücel Hacaloğlu, Habib Hürmüzlü, İsmet Hürmüzlü, Abdurrahman Kızılay, Sadi Somuncuoğlu, Hüsnü Poyraz, Acar Okan, Nejdet Özkaya, Nevzat Kösoğlu,
Ayvaz Gökdemir, Yalçın Avcı, Salah Nevres, Erşat
Hürmüzlü, Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Ümit
Akkoyunlu, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Kemal Beyatlı, Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Orhan Arslan, Dr.
Cezmi Bayram, Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Mehmet
Zeki Müftüoğlu, Doç. Dr. Suphi Saatçi, Yrd. Doç.
Dr. Ekrem Pamukçu, Erdal Ahmet Muratlı, Doç. Dr.
Mahir Nakip, Yıldırım Hasanzade ve Atsız Asker
……..
Bu kitabın yeni baskısı Kerkük Vakfı tarafından
(İstanbul, 2007) yayımlandı. Yeniden basılan bu kitaba Nejdet Koçak hakkında daha sonradan yayımlanmış olan yazılar da eklenmiştir.
Türk Ocağı’nda Nejdet Koçak İçin Anma
Toplantısı
Türk Ocakları Genel Merkezi Galip Erdem Salonunda 6 Nisan 2002 tarihinde Kerkük Şehitlerinden Doç. Dr. Nejdet Koçak’ı anmak için bir panel
11 Mahir Nakip, “Bir Panelin Ardından”, Kardaşlık dergisi, yıl:
1, sayı: 2, Nisan-Haziran 1999, s. 17–18.
12 Şehit Nejdet Koçak Albümü “Bir Ülkücünün Hayatı”,
Ankara, 1999.
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düzenlemiştir. Türk Ocakları Ankara Şubesi’nin bu
toplantısı toplantı, Nejdet
Koçak’ın doğum yıldönümü (7 Nisan 1939) anısına düzenlenmiştir. Açış
konuşması Türk Ocağı
Ankara Şubesi Başkanı
Türkân
Hacaloğlu’nun
yaptığı toplantıda rahmetli
Nejdet Koçak’ın eşi rahmetli Ayten Erdem Koçak,
ablası Nezahat Koçak birer konuşma yapmışlardır.
Daha sonra başlayan panelde Kerkük Türklüğünün dünü Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, bugünü
Prof. Dr. Mustafa Kafalı,
yarını Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür tarafından anlatılmıştır.13
Son Dilek
Kurulduğu günden beri Türkiye’nin hayati konularına dair görüş ve bakışını büyük bir hassasiyetle
ele alan Türk Ocağı, Türkiye dışındaki kardeşlerini
de ihmal etmemiş ve onların millî davalarına destek
olmuştur. Bu ocağın yayın organı olan Türk Yurdu
dergisi de hem Türkiye’nin hem de dış Türklerin yolunu aydınlatan yazıları ön planda tutmuştur. Kısacası Ocak her türlü millî dava ile alakadar olmuştur. Bu
alakadan Irak Türkmenleri de nasibini almıştır.
Osmanlı döneminden itibaren Irak Türklerine
ilgi gösteren Türk Yurdu dergisi, Haşim Nahid’den
günümüze kadar Irak Türkmen davasına ve kültürüne dair yazılara yer vermiştir. Son yıllara kadar süren dönem içinde derginin sayfalarında Irak Türkmenlerinin güncel olan konularına ve buna dair
yorumlara yer verilmiş ve verilmektedir. Kısacası
başta Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür’ün
dergide başyazı olarak yer alan “Ayın Yorumu” köşesi ile zaman zaman değişik imzaların da görüldüğü Irak Türkleri konusuna ışık tutan makale ve
yorumlar, dergide hiçbir zaman eksilmemiştir.
Misyonunu aksatmadan sürdüren Türk Ocağı,
Türkün şanına yakışır bir geçmişi tarih sayfalarına
emanet etmiştir. Türkiye’nin, Türkün ve Türklüğün
“sönmeyen ocağı” olan bu aziz ve kutsal kurum
100. yaşını idrak ediyor. Gururumuz ve onurumuz
sayılan, Türk ve Türklük tüten ocağın sönmemesi
dileğiyle daha nice 200. ve 300. yıllara diyoruz…
13 Kerkük Şehitlerinden Doç. Dr. Nejdet Koçak Anıldı”,
Kardaşlık dergisi, yıl: 4, sayı: 14, Nisan-Haziran 2002, s. 14.
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4. Irak Türkmen Basın Kurultayı
Ankara’da Yapıldı

4. Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı 1517 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Irak Türkmen yazılı, sözlü ve görsel medya
dünyasını bir araya getiren kurultaya 100’ün üstünde delege katıldı. Kurultaya, ağırlığını Türkmen
gazeteci, yazar, şair ve radyo-televizyon temsilcisinden başka Arap ve Batı dünyasından, Irak’ın
değişik etnik grup, parti, fikir, kültür örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da temsilcileri katıldı.
Ankara Tandoğan İlci Otel’de gerçekleşen Kurultayın açılış töreni 15 Nisan 2011 Cuma günü
yapıldı. Açılış konuşmasını Irak Türkmen Basın
Konseyi genel sekreteri Kemal Beyatlı yaptı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Daha sonra
ikinci ve üçüncü oturumlara geçildi.
Kurultayın birinci günkü oturumlardan sonra
akşamüstü bir şiir dinletisi sunuldu. 30 Türkmen ve
Arap şair dinleyicilere şiirler ve hoyratlar okudu.
Kurultayın ikinci günü ve dördüncü, beşinci,
altıncı, yedinci ve sekizinci oturumlar yapıldı.
Aynı günün akşamı Ankara Milli Kütüphane Salonunda muhteşem bir Türkmen gecesi düzenlendi.
Geceye Elazığlı Sanatçı Osman Bulut kendi yöresinden türküler okudu.
Daha sonra Kerküklü sanatçı İhsan Ekber sahne alarak türkülerden seçilmiş bir demet ezgi sun40
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du. En son sahneye çıkan sanatçı Fethulla Altunses
oldu. Okuduğu uzun hava ve hoyratların yanında
milli marşlar ve türkülerle herkese duygulu anlar
yaşattı.
Sunuculuğunu Cumhur Kerküklünün yaptığı
geceye şair Nesrin Erbil, Ürdünlü bayan şair Meysun Abubakır, şair Salah Nevres ve Yılmaz İzzettin
Abdi okudukları güzel şiirleriyle renk kattılar.
Kurultayın üçüncü ve son günü oturumlar boyunca yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler 12
maddeden oluşan sonuç bildirisine yansıdı. Sonuç Bildirisi ise Türkçe ve Arapça olarak ikidilde
okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
Son olarak Basın Konseyinin yeni yönetim
kurlu seçimine geçildi ve yeni yönetime kuruluna
şunlar seçildi:
Kemal Beyatlı
Mehmet Tütüncü
Şükran Kayacı
Fevzi Ekrem Terzioğlu
Dilşat Terzi
Türkeş Muhatroğlu
Feyha Zeynelabdin
Yeni yönetim kurulu arasında yapılan toplantı
sonucunda Kemal Beyatlı yeniden Türkmen Basın
Konseyi’nin Genel Sekreterliğine seçildi.
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Türkmeneli Gençlerinin
Bursa Çıkarması
Türkiye’de öğrenim gören lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan yaklaşık 45
kişilik Türkmen grubu Bursa iline yapılan geziye katıldı. 19–21 Mayıs tarihleri arasında yapılan gezide
şehir turlarının yanı sıra seminerler de düzenlendi.
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
(ITKYD) Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Türkmeneli Fikir Kulübü’nün düzenlediği geziye
İstanbul’dan ve Ankara’dan toplam 45 öğrenci katıldı.
Bursa Valiliği ve Bursa Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan gezide
Bursa’yı büyük beğeni ile gezen Türkmen gençleri, Uludağ, Yıldırım Beyazıt Camii, Koza Han,
Kapalı Çarşı, Kent Müzesi, Yeşil Camii, Türk İslam Eserleri Müzesi ve daha pek çok yeri görme ve
tarihçeleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.
Geziye katılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suphi
Saatçi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez
seminer verdi. “Coğrafya’dan Vatana” konulu seminerlerde vatan kavramını ve onu oluşturan unsurları ele alan Saatçi, sonraki seminerlerde Türkmen kimliği ve Türkmen coğrafyası ile ilgili geniş
bilgi verdi. Gençlerin kendilerini yetiştirmelerinin
Türkmenlerin geleceği açısından önemine de değinen Saatçi, Toplantılara yoğun ilgi gösteren gençlerle Türkmeneli’nin güncel sorunları ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Bursa’nın geleneksel ürünlerini satın alma fırsatı
bulan gençler, gezinin son gününde deniz kıyısındaki
Mudanya İlçesini gezdi. Üç günün ardından dostluklar kuran gençler, hem kültürel hem eğlenceli olan
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bu tip etkinliklerin sık sık tekrarlanması gerektiğini, bu etkinliklerin gençleri bir araya getirerek milli
bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi.
Gezi sonunda katılımcılara teşekkür eden
ITKYD Genel Sekreteri Deniz Musa Tütüncü,
Derneğin gençlere büyük önem verdiğini, özellikle
yüksek tahsil için Türkiye’ye gelen öğrencilerimizin öğrenimleri süresince üniversitede öğreneceklerinin dışında milli bilinç ve genel kültür bakımından en iyi şeklide yetişmeleri ve Türkmeneli’ye
döndüklerinde toplumumuza en iyi şekilde hizmet
edebilmeleri için katkıda bulunmaya çalıştıklarını
söyledi. 2009’dan bu yana gençlere yönelik yapılan ve büyük ilgi gören toplantılara tüm gençleri
beklediklerini dile getirdi.
2009’dan bu yana faaliyet gösteren Türkmeneli Fikir Kulübü faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz
yıl Bartın, Amasra ve Safranbolu’ya üç günlük
gezi düzenleyen Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, gençlere yönelik
etkinliklerin süreceği müjdesini verdi.
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Abdurrahman Kızılay Anısına Konser
Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları, 25 Mart
2011 günü merhum Kerküklü sanatçı “Abdurrahman Kızılay Anısına” bir konser düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarının
oluşturduğu koro tarafından, Ankara’da Kızılay’ın
anısına yakışır muhteşem bir konser verdi.
Konser Ankara’da Devlet Resim ve Heykel
Müzesi Konser Salonunda yapıldı. Konsere sanatçının ailesi (eşi, kızları ve damatları), uzun yıllar
beraber yan yana Kerkük’ün bağımsızlığı için türkü söyleyen değerli hoca Mehmet Özbek, rahmetli
Kızılay’la Kerkük türkülerini notaya alan ve derleyen Salih Turhan, TRT Ankara Radyosu sanatçısı
Bergüzar ve Dem Bu Dem programlarından tanıdığımız sanatçı Muzaffer Ertürk, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Türk dünyası müzik topluluğu sanat
yönetmeni İrfan Gürdal, aynı topluluktan sanatçı
Seher Çağatay, Bakanlık Halk Müziği Korosu sanatçısı Pelin Çetin, Bilkent Üniversitesi Opera ve
Sahne Sanatları Bölümünde okuyan Türkmen Ahmet TUZLU, TRT ekranlarından tanınan sanatçı
Gürsoy Babaoğlu sesleriyle konsere renk kattılar.

42
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Konseri hazırlayan, koroya hocalık ve şeflik
yapan Kanun sanatçısı Turgay Coşkun bu konuda
şunları söyledi:
“Rahmetli Kızılay’ın bende çok emeği olduğunu öncelikle belirtmem gerekir. Ayrıca 2010 yılı
Mart ayında yine benim organize ettiğim Mehmet
Özbek’e Saygı Konseri’nde Abdurrahman Ağabey
bana şöyle seslendi:
- Bak Turgay, Özbek Hoca’ya konser yaptın,
bana ne zaman yapacaksın? deyince, ben de:
- Söz hocam önümüzdeki yıl size de yapacağım, dedim.
Rahmetli sanatçıya sağlığında böyle bir konser
yapmayı yetiştiremedim. Onun da ömrü yetmedi.
Bu da benim içimde bir ukde olmuştu. Bu konseri
onun ruhu önünde saygı ile eğilerek veriyorum”
dedi.
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Aktaran: Rabia KOCAMAN

Haşim Nahit Erbil’in
Paris Mektupları 4
Haşim Nahid, İkdam, 26 Temmuz 1922 ( 30 Zilkade 1340) , Nu: 9109, s.2
“Siyasi Vaziyet”: Paris’den Görünüş
Devletler Şark Meselesi hakkında görüşmektedirler. Savaşa fiilen müdahale olunmaması yolunda ittifak-barışı yakınlaştırma ve uzaklaştırma
konusunda görüşüyorlar.
Paris Muhabirimizden:
Gerek Paris’deki Türk yetkilileriyle ve gerek
diğer sorumlu Fransızlarla meydana gelen görüşmelerden meydana gelen kesin bilgi şudur: Fransa, İngiltere, İtalya devletleri Türk -Yunan sorunu
hakkında bugün yazışıyorlar. Roma’dan gelen bir
telgraf Türk- Yunan savaşına doğrudan müdahale
edilmemesi konusunda İngiltere ve İtalya’nı n görüş birliğinde olduğunu haber veriyordu. Doğrudan müdahalenin içeriği- Avrupa’nın bugünkü ruh
haline ve özellikle Fransızların aldıkları tutuma
göre-bizce pek bilinen bir durumdur. Ancak aynen
bu telgraf hiç olmazsa Türk işlerinden bahs edildiğini haber veriyor ki, bizce anlaşılması lazım gelen
de budur.
Türk- Yunan sorununda yapılacak bir konferansın üç itilaf devleti tarafından Londra’da imzalanacağı da resmiyet kazanıyor. Bugün Londra’dan
gelen bir telgrafa göre “Bu yeni toplantı tarihinin
saptanmasının söz konusu olmadığı” İngiltere başvekili tarafından Avam Kamarasına bilgisi gönderilmiş ve toplantı tarihinin belirlenmesi hiç olmazsa toplantının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin
sağlanması istenmiştir.
Acaba Londra Konferansında hangi sorunları
görüşüp incelemeye çalışacaklar?
Başta Almanya’nın Fransa’ya tediyatı(?) sorunu olduğu halde tanca(? )ve Türk- Yunan sorunlarını görüşecekler.
Ve Türk - Yunan sorunu tamirata yönelik akımlara bağlı ikinci bir mesele gibi kalıyor. Bu böyle
olduğu halde Türk ve Yunan sorumlularının karşılaştırılması şeklinde bir uyarı konferans fikride
ortada dönüyor. Türkler Yunanlılarla bir masa
başına geçip birbirlerinden ne istediklerini orta44
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ya koysunlar diyorlar. Taraflar arasında böyle bir
kurucu konferans için İngiltere “teyakkuz- baskı”
teklif ediyor.
Fransa bunu Anadolu hükümetine teklif olarak
değerlendiriyor.
İstanbul Hükümeti görüşme yeri konusunda
zaten “ İstanbul” u kabul etmemişti. Anadolu’ya
gelince onun gözünde Beykoz ile İstanbul şehrinin herhangi bir mahallesi arasında fark yok. Ve
işte bu bakışa açısından oluşturulan konferansın
“İzmit” ya da “İzmit sahilinde” mesela bir Fransız
gemisinde yapılması teklifi doğuyor.
İstanbul’un kendi yağıyla kavrulmak şeklinde
durumunu devam ettirmesi ve Anadolu’nun da
karşı koyma gücünü hiç olmazsa koruması gerekmektedir.
Bu barışın geri çevrilmesi anlamında değerlendirilmemelidir: Biz barış istiyoruz. Fakat bağımsız
olmak şartıyla!
İşte bu şartı ihmal edecek duruma düşmemek
için İstanbul hayatını Anadolu’da gücünü devam
ettirmelidir. Buranın muhalefetinde Yunan kuvvetinin çökmek üzere olduğuna dair görüş var.
Anadolu’nun sinirlerine hakim olması eğer bu düşünceyi gerçekleştirirse hristiyan azınlıkların korunması endişesi bile bu barışı geciktirmeyecektir.
Haşim Nahid, İkdam, 31 Temmuz 1922 ( 5 Zilkade 1340), Nu. 9114, s.1
“Ankara İçişleri Bakanı’nın Paris Muhabirirmiz Açıklaması” Fethi Bey Millî Mücadelemizi kabul ettirmek için girişimde bulunur”
Paris Muhabirimizden: Önceki gün Fethi Bey’in
Paris’e geldiğini haber alır almaz “İkdam” adına
benimle bir görüşme yapmasını Hüseyin Ragıp
Bey aracılığı ile istemiştim. Ertesi günü Anadolu
sorumluları bürosunda görüşme sözü verdi. Ben de
görüşmede hem Anadolu durumu hakkında hem de
siyasi durum hakkında bilgi almayı planlıyordum.
Herhangi bir devlet adamının gazeteci karşısında
kullandığı özenli dikkatli olma tavırların hiç birisi
onda yoktu. Yalnız “İkdam”ın Paris’teki muhabirinin de ilk karşısına çıkan muhabir olmasına dair
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hayretti. Anladım ki, Ankara muhabiri O’nu sık sık
ziyaret etmiş. .. Fethi Bey’in gösterdiği kibarlıktan
hemen faydalanmaya başladım:
- Büyük Millet Meclisi vekiler heyetinde son
bir değişiklik oldu. Bunu çeşitli nedenlere bağlayanlar var. Bu konuda sizden bir bilgi alabilir miyim?
- Vekiller Heyetini oluşturmak için önceden
adaylar belirlenirdi. Buna bağlı bir kanun vardı.
Görülen lüzum üzerine artık aday vekillere gerek kalmadan vekillerin doğrudan doğruya meclis
tarafından belirlenmesi, yeni bir kanun ile kabul
edilmiş ve eski vekillerde bu konuda meclisi serbest bırakmak için istifalarını vermişlerdir. Bunun sonucunda yeni vekiller oluşturulmuş ve eski
vekillerden bir kısmı da makamlarını muhafaza
etmişlerdir. Bundan başka eskiden vekiller heyeti başkanı , vekiller tarafından seçilirken, yeni
kanuna göre doğrudan doğruya meclis tarafından
seçimi yapılmış ve Raif bey bu şekilde başkan seçilmiştir.
- Anadolu’nun millî hareketinin güç kaynağını
milliyetçiler çok iyi bilirler. Fakat onlar bile bu güç
kaynağının ilerlemesi konusunda iş başındakilerin
ne şekilde çalıştıklarını ve halkın tabaka tabaka
düşüncelerini öğrenmek ve bunu özellikle İç İşleri
Bakanı’nın ağzından duymak isterler.
- Bütün halk tabakalarında bir tek görüş vardır:
Düşman anavatandan çıkarılacak. Çocuklardan ve
kadınlardan başlayarak köylüler ve herkes bu konuda görüş birliğindedirler. Ve amaca ulaşana kadar her fedakarlığı yapacaklardır.
- Geçenlerde bir siyasinin diğer bir siyasiye şu
sözü söylediğini açıkladılar: “ Türklerin hareketi
blöfdür” Eğer Türklerin kuvvetleri olsaydı Yunanlılara saldırırlardı!” Bu sözde Fransa aracılığı ile
belki bir hatanın gizlenmesi niyeti vardır. Buna
rağmen başkaları ne düşünürse düşünsün, askeri
durumumuz hakkında fikrinizi soracağım?
- Askeri durumumuz her bakımdan güven vermektedir. Ordumuz düşmanı, zorla ve yok ederek
Anadolu’dan çıkarmak için gerekli olan her türlü
birikime sahiptir. Ordumuzun taarruz gücü günden
güne artmaktadır. Bir gün gerekli olduğunda bunu
düşmanlarımıza göstereceğiz. Fakat öyle bir gün
gelene kadar kan dökmemek ve doğu barışının kurulması konusunda Avrupa devletlerinin harcadıkları çabayı boşa çıkarmama konusunda her türlü
siyasi görüşmeden de çekinmeyeceğiz.
- İtilaf devletleri ile Anadolu hükümeti arasındaki görüşme bugün ne durumdadır. Barış hakkınKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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daki düşünceniz nedir?
- Paris ve Roma kabineleri tarafından bize gösterilmekte olan ilgiyi minnet ve şükranla anarız.
Fransa ve İtalya’nın bize karşı gösterdikleri
hak ve adalet işini Londra kabinesi de uygulamakta gecikmeyecektir.
- Seyahat amacınızı öğrenebilir miyim?
- Özel bir nedenle geldim. Ancak bu seyahatimden faydalanarak, bulunduğum şehirlerde Milli
Mücadelemizi kabul ettirmek için devlet ileri gelenleri ile görüşmekten de çekinmeyeceğim.
Mösyö Puvankare ile görüştükleri önemli bir
günde bu kadar açıklama yapmış olmalarından dolayı Fethi Bey’e teşekkür ettim.
23 Temmuz 1922
Haşim Nahid, İkdam, 3 Ağustos 1922 ( 9 Zilhicce 1340), N. 9117, s.4
“ Paris’te ilk gözlem ve izlenim”
Fransa’da Vatan Hissi: Fransa put perest olmuş
fakat Fransızların taptığı put Fransız Vatanı ve
Fransız milletidir.
Marsilya- Paris , şimendiferinin sürat katarı
gece tam saat 12 de hareket etmişti:
Yürüyor gibi görünen bulutların arkasında şurada burada parlayan yıldızlar gibi şimdi görünüp
biraz sonra yeşillikler arasında kaybolan ışıkları
seyrediyorum. Geceleyin şimendifer yolculuğunun bana bu kadar üzüntü vereceğini bilmiyordum. Derin bir gözlem duygusunun sade birkaç
ışık damlasıyla noktalanmış sonsuz bir şüpheyle
karşılaşması insana cidden sıkıntı veriyor.
Gündüzü geceye tercih edişimizin ilk nedeni
onun her şeyi bize açık bir şekilde göstermesidir.
Ve “yeni” olarak algıladığımız manzara eğer çok
önemli olursa hayallerimizin başlangıcı dahi mutlak surette “eski” kalır. Ve bu şüphesiz bizi tatmin
edemez. Ağırlaşan göz kapaklarım ara sıra açılıp
kapandıkça hiç olmazsa bu çeşitliliğin rüyası hoşluklarıyla avunayım dedim.
Sisli bulutlu bir sabahın ilk aydınlıkları bir ilk
baharın canlı ve dilber levhalarını gözümün önüne serdi. Gelincik ve papatya çiçeklerinden ibaret
güldesteler yolun üstüne yığılmışlar… “Çamlıca”
eteklerinde dün solmuş olan çiçekler sanki bugün
“Lyon” un yamaçlarına gelip tazelenmişler. Ve
sabahın yasemin ışıklarına göz kırpıyorlar. Yer
yüzünde baharı iklimden iklime takibe koyulmuş
divane bir aşk halini kendimde görüyorum; lakin
ey bahar sen git “Marmara”ve “Sakarya” sahillerindeki şehidlerin taçsız mezarını süsle!
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Karadeniz veya Çanakkale’den İstanbul’a geldiğiniz zaman karşısında kaldığınız büyük bir şehrin ihtişamlı manzarasını Paris’te bulamazsınız.
“Lyon” garına yaklaşdıkça parça parça görünen
Paris’in hayali panoramasını kavramadan trenimiz durduruldu. Ben de hiç durmadan “metro”
ile “étoile” meydanına çıktım: Ta ortada bir abide
var. Abidenin geniş kemerleri altında ve “meçhul
asker”in çelenklerle süslü hatıra levhası karşısında
dört tarafıma göz gezdirdim. Abidenin etrafında
geniş caddeler gerçekten de bir yıldızın ışık sızıntıları şeklinde uzanıp gidiyor. Arı kovanının ağzındaki kalabalığın ve çeviklikle otomobiller, otobüsler, arabalar düzenli olarak hareket ediyorlar.
Medeni hayatın muntazam bir makine tarzındaki bu işlemesi karşısında artık daha kuvvetle hissettiğim şey “zaman, mekan” ın alışılan anlamları
oldu: Güneşi göremiyorum ki, şehrin hangi yönünde olduğumu bileyim!
Zaman ve mekan hakkındaki bilgimizin “benlik” şuurumuzla böyle sıkı bir ilgisini hiç sezmemiştim. Güneşin çıktığı veya battığı noktayı anlamak insan için bazen ruhi bir ihtiyaç oluyor. Yönümü kaleme vurmakla öngörmek benlik şuurum
üzerinde öyle kötü bir etki yaptı ki, karanlık bir
ormanla bilinmeyen bir şehrin aracı demek insana
hemen hemen aynı hissi veriyor.
Paris’in genel manzarasından tutup bir “seyahat edebiyatı” yapmaya kalkışmak bence komiktir. Her şehirde, binada var, insanda var. Binaların
çehre ve kıyafetlerin çizgi farkı- böyle karışık bir
şekilde ne ilmi bir araştırmaya sahnede bir sanat
eserine ilham kaynağı olamaz.
İnsanların “akıl” ile “kalp” atışlarını birbirine
karıştırdıkları zamanlarda böyle şeylere rastlanabilirdi. Fakat bugün! Bugün istemeden farkına vardığım ince nokta budur:
Akıl ve mantıkın ve hatta güzel zevkin çeşitli
zamanlarda meydana getirdiği ve karmakarışık bir
genelliği olan yerler ne yüksek bir zirve gibi ne de
engin bir deniz veya ıssız bir çöl gibi insana hayret hissi veremezler. Bir şehrin varlığınız üzerinde ilk yaptığı etkiyi tarif etmek isterseniz mutlaka
“karşılaştırma” yapacaksınız. Yani karışık ve genel
heyet halinde gördüğünüz bina, heykel, vesaireyi
parçalara ayırıp değerlendireceksiniz. Sonradan
ister “terkib” gezi yapınız veya yapmayınız. Sizin
bu ilk hareketiniz akılcıdır. Ve bunda ne hayret ne
de heyecan vardır. Halbuki bir zirvenin bir denizin
karşısında duyduğunuz heyecan ondaki “birlik”
den , uyumdan ve ruhunuza dağılır. Bir şehir ise
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göreceli birliğine rağmen hiç de böyle değildir.
O’nun bölümleri arasında ne bir birlik ne de uyum
yoktur. Bu böyle iken bazı biçare yazarlar- doğa
manzaralarının ya bir tek sanat eserinin görünümü
ve duygularının geleneğine kapılarak bir şehrin
birliksiz güzel görünümünden edebiyat yapmaya
kalkışmışlardır.
Muhterem okuyucular Paris’in hiçbir meydanı
hiçbir sokağı size bu şehir hakkında bir fikir veremez: Binaların biçimli ve yüksek , kaldırımların
asfalt veya tahtadan yapılmış, sokakları geniştir.
İnsanlar da temiz giyinmişlerdir. Fakat işte o kadar. Binaları böyle yapmak, kaldırımları bir tarzda
döşemek, sokakları bu şekilde genişletmek ve nihayet böyle temizce giyinip bunlara sahip olmak.
Akıl ve zekanın bir eseridir. İşte bu eserin ta başlangıcından mesela asfaltın yapılışından başlayarak onu yapıp kullanan aklın ve zevkin seviyesine
ve kaynağına kadar gidebilirsiniz. Bu da bir yoldur. Ancak başka ve daha doğru bir yol var ki, o
da asıl bu aklı “inşa” eden nedenleri araştırmaktan
ibarettir. Bu ise Üniversitelerde yan dal ve başlangıç okullarındadır. Kütüphane ve müzelerdedir.
Tiyatrolarda, cemiyetlerde ve diğer yerlerdedir..
Fabrikalarda, ticarethanelerde ve nihayet köylerdedir. İşte bu bir hava gibi her tarafa dağılan bir
koku gibi bütün eşyaya sinmiş olan akıl ve hissin
tekamülüdür ki, medeni dediğimiz bu eserleri meydana getirmiş bu kadar dağınık ve belirsiz, böyle
anlaşılmaz ve bilinemeyeni yaratılış kaynağında
arayalım. Fakat sabırlı, daima sabırlı olunuz!
Şimdi bu mektubumu çeşitli gözlemlerin verdiği bir tek düşünceyi size sunmaya çalışacağım:
Paris’e geldiğim günden beri fırsat buldukça genel
bahçeleri, ormanları, büyük meydan ve caddeleri,
üniversite bölümlerini, müzeleri, kiliseleri, vs. dolaşıyorum. Hiçbir köşesini sadece ve derin bir şekilde inceleyemedim.
Suyun kaynağını bulmak için tabaka tabaka
yerin dibine inmek lazım geldiği şekilde hareket
ediyorum. Bu ilk ve genel kuşbakışı gözlem yapmanın bana verdiği ilk izlenimim şudur: Fransa
bed prestedir! Bunu açıklamalıyım:
Bilindiği üzere, Avrupa’nın ileri milletleri ,
özellikle İtalyanlar ve Fransızlar, Yunan- Latin
medeniyetine mirasçı olduklarını söylerler. Şimdiki medeniyet eski Yunan medeniyeti ile başlamıştır
derler.
Eski Yunan’ın açık özelliklerinden biri kendi
özelliklerinden her birini bilinen birer şekil verdiği örneklerde kutsallaştırmış olmasıdır. Yunani
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olan her milli ve ortak özellik bir Yunan tanrısının
örneğinde simgelenir. Bu ilahlar insan şeklinde oldukları derecede insanın zayıf ve huy iyi ve kötü
özelliklerine de sahip sahip idiler: Yerler, içerler,
uyurlar, severler, vs…
Romalıların taklit şeklinde devam ettikleri bu
huy, bir gün hristiyanlıkla karşı karşıya geldi ve
Katoliklik ve huyun doğurduğu güzel bir sanatı dinleştirdi. Yani ilaha şekil verme sanatını alıp
Hıristiyanlığa uyguladılar. Eskiden mesela tanrıça “Zeus”un heykelleri yapılıyordu. Hıristiyanlık
Hazreti İsa Aleyhisselam’ın çarmıha çekilmiş ölüsünü mermere işlemeye başladı. İşte bu başkalaşma bugün Fransa’da üçüncü başkalaşma dönemine
girmiştir.
Bugün Paris’in herhangi bir meydanında tesadüf edilen heykel bir Fransız kahramanının bir
Fransız kumandanının bir Fransız şair veya aliminin heykelidir. “Louvre” sarayına kurulmuş olan
“gambite” nin heykeli altına şu cümleler yazılıyor:
“Vatan, Cumhuriyet Gambite’nindir”
Cephesinin üstünde altın sarısı yazılarla “vatan”
büyük adamlarına minnettardır.” Cümlesi nakşedilen o en büyük mabed kadar muazzam “Panteon”
un içinde “Gambite”nin kalbi “Ruso”, “Volter” ,
“Victor Hugo”, “Emil Zola” nın lahti var. Cumhuriyetçi Fransa, “Napolyon”un hatırasını azizlerden
daha aziz ve koyu tanıyor. Dün başının üstünde şiir
ilahisi bekleyen “Musa” nın hazin heykeli önünde
titredim. Hazreti İsa’nın heykeli kilisenin kuytu
yerlerinde aklayan Fransa sema ve güneşe karşı
bütün “büyük” çocuğunun heykellerini dikmiştir.
Ve işte bu insanlığın kendi nefsine terbiye etmesinden ibaret olan eski devreye dönüşüdür. Yani Fransa put perest olmuş… Ancak Fransızların taptığı
put Fransız vatanı ve Fransız milletidir!
Haşim Nahit, İkdam, 8 Ağustos 1922 ( 14 Zilhicce 1340), N. 9119, s.1
“Paris’te İstanbul Meselesi”
Dış işleri Bakanlığı Yunanlıların İstanbul’a
yürümelerine ihtimal vermiyor. Yunan gösterileri
bazı ihtimalleri de ortaya attığından bunları dikkat
etmek lazımdır.
29 Temmuz 1922
Paris muhabirimizden: İstanbul’un Yunanlılar
tarafından İşgali niyetiyle Edirne civarında askeri
yığınak yapmakta olduklarını dün akşam Fransız
gazeteleri yazdılar. Bu haber üzerine derhal Dış işleri Bakanlığına gittim. Aldığım açıklama şudur:
“İstanbul, itilaf devletlerinin askeri işgaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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li altındadır. Yunanistan’ın bir askeri harekat düzenleyerek İstanbul’u işgal edeceği haberi tamamen hiledir. Yunanistan’ın Edirne civarına asker
yığması haberi doğru olabilir. Ancak Edirne’den
İstanbul’a hareket ederek ele geçirme niyetine girmesi “ cinnet” olarak değerlendirilir.
Dış işleri Bakanlığı’nın resmi bilgisine göre
böyle bir harekete imkan vermediği anlaşılıyor.
En zayıf ihtimali gerçekleştirmek için çeşitli
resmi kaynaklara başvurdum. Bu işgal sorunu etrafında dönen bütün senaryoları bir bir size sunacağım:
Bugün gazeteler Yunanistan’ın Londra’daki elçiliğinin bir notasından söz ettiler. Yunanistan’ın
Doğu’da bütün rahatlığıyla hareket edecek bu nota
askeri yığınağa artık bir anlam vermek istiyor.
Yine bugün gazetelerde itilaf devletleri yüksek komiserliğinin bir duyurusu var:
Yunanistan’ın böyle hareketine karşı koymak
için Çatalca’nın Fransız askerleri tarafından işgaline emir verilmiş Royter Ajansı’nda bunu doğrulayan bir açıklaması var.
İstanbul’un Yunan askeri tarafından işgali haberinin fiilen gerçekleşmesine itirazla beraber bu
Yunan gösterilerinin ortaya koyduğu ihtimalleri
saymak gerekir:
1.

2.

Yunanistan gerek İzmir ve civarında ve gerekse Trakya’da özerklik ilan ederek oralarda
kalmak istediği için Bulgaristan’ı da dahi hesap ederek şimdiden Edirne ve civarında sağlam bir şekilde yerleşmek istiyor.
Yunanistan, “Englo Persan” şirketine

Makedonya’da bazı tavizler verdi.
(Zaten Yunanistan Anadolu’yu daima elde etmek fikrinde olduğunu çeşitli deneyimleriyle gösterdi. İşte bu iki ihtimal dışında bir üçüncü ihtimal
var ki, bu “gayr-i mamul” sıfatı ile tarif edilebiliyor. Anadolu’nun barış şartlarını kabule yönelmesi
için İstanbul’da yeni bir durum oluşturmak!
Ve olabilir ki, bilinmeyen bir plan ve bilinmeyen bir kuvvet, beklenilmez bir olay ortaya
çıkacak her şeyin doğal hürriyetini görmeye alışkın olan beyinler, böyle bir olayı ne şekilde tarif
ederlerse etsinler doğal olmayan bir zamanda doğal olmayan bir davranıştır. Elimizde yeteri kadar
delil bulunmadığından şimdilik bu garip olayın sonucunu beklemek ya da yeterli belgelere ulaşmak
durumundayız.
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Külliyat-I Haşim Nahid: Hikayeleri
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Veysel ERGİN*

Monte Carlo’da Bir Müşahade1
Bu hafta, Haşim Nahid’in felsefi teessürlerinin ürünü
bir hikayesiyle karşı karşıyayız. Hikayemizin uzunluğu
dolayısıyla hemen hikayemize geçelim…
Sevimli romancımız Reşat Nuri Güntekin’e
Sade yarsı görünen yuvarlak bir dağın eteğinde, deniz kenarına kurulmuş Monte Carlo’nun o
meşhur gazinosu hiç de güzel değil. Bu yerin dillere destan olmasının sebebi kumar olsa gerek;
yoksa bu küçük beyliğin devlet olarak nesi olabilir? Gazino kapıcılarının kıyafeti mi, avuç içi kadar gezinti yeri mi? Bu cüce şeyler yanında, dağ
yamaçlarını, bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla dolaşan
yollardan, denizi ve etrafı seyretmekten başka nesi
var? Lâkin onu bir de kumarcılara sormalı...
Bir sefer Akdeniz’de vapur yolcularından
bir Türk’le tanışmıştım: Monte Carlo’dan bitkin
bir halde İstanbul’a dönüyordu. Balmumu gibi
sararmış çehresi, çukura girmiş gözleri benim
için unutulmaz bir hatıradır. Rulet veya iskambil
kâğıdı masalarının etrafında erkekli dişili acayip
mahlûklar görürsünüz. Bunlar arasında prens,
kont, marki gibi asalet unvanını takınmış olanlar
da pek çoktur; bu unvanların çoklukla yalan olduğunu düşünmelisiniz Yalan, hiyle ve desisenin
kaynağı olan bu yerde, kumar oynamadan onları
tanımak imkânsızdır; lâkin garip bir tesadüf, kumar oynamadan birçok kumarcıları bana tanıttı.
Bunu mutlaka size anlatmalıyım:
***
Küçük bir salonda sekiz on kişi bir masanın
etrafında toplanmıştılar. Ortadaki masada ne rulet,
ne de kâğıt yoktu. Kupkuru yüzlü, ince ve zarif bir
adam, arkadaşlarına söylüyordu:
Sizi, oyun zamanı olmayan böyle bir saatte buraya topladığımın sebebini bilmezsiniz, değil mi?
İçlerinden biri hemen cevap verdi:
-Mister James, biz sizi her saatte görmekle
bahtiyarız.
-Söylemek istediğim şeyi, pek çabuk bana söy(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
1. Yeni Adam, “Monte Carlo’da Müşahade”, No. 313 - 26 Aralık 1940
s. s.6 / 15
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letmek istiyorsunuz; öyleyse peki: biliniz ki ben,
James değilim, Misler Sam, milyoner Sam, işte
benim.
Hepsi şaşaladılar: -Bu ne demek? O, devam
etti:
-Mister James, benim sekreterimdir. Bu ilim
değişikliğini mahsus yaptım. Bir milyonere nasıl
yanaşmak ve ne yapmak istediğinizi görmek istiyordum da ismimi sekreterime verdim.
Ve zile bastı; garson gelince, ona dedi ki:
-Mister Sam’a telefon ediniz, çabuk gelsin.
Garson telefona koştu. Mister Sam:
-Efendiler, dedi, size başka söyleyeceklerim
de var. Mösyö Constaat’ın işini düzeltmenizi rica
edeceğim.
Küçük gözlü ve gözlüklü biri:
-O, bir tricheur’dur (Bu, kâğıt oyununda hile
yapan kimselere verilen bir sıfattır )
Mister Sam, kahkahayla gülerek dedi ki:
-Oyun kâğıdının değiştiğini ilk söyleyen,
Pavlo’dur; lakin kâğıdı onun cebine usulca yerleştiren sizsiniz Sazanof!
Küçük gözlü:
-Galiba siz çıldırdınız, dedi.
Amerikalı milyoner, bu sefer daha yüksek bir
kahkaha ile gülerek:
-Kimin çıldıracağını şimdi görürsünüz.
O sırada toparlak, iri gözlü ve elleri çok iri birisi içeriye girdi, eğilerek selâm verdi. Amerikalı
milyoner bu adama dedi ki:
-Mister James, lütfen benim kim olduğumu bu
efendilere söyler misiniz?
O, bir daha eğilerek güler yüzle:
Mister Sam, benim efendimdir (maitre) dedi,
ben onun sekreteriyim. O, ne emrederse, onu yaparım.
Amerikalı milyoner, Mister James’e oturmalını
rica ettikten sonra, ötekilere döndü:
Mösyö Constant’ı, sahtekârdır, diye hapisha-
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neye yolladığınızın sebebini biliyorum: Onun bir
oyuncuda bulunabilen vasıflardan daha çok yüksek meziyetleri var ve şüphe yok ki kumarcılar
hakkında bir tetkik yapmak için aranıza girmiştir.
O, büyük bir romancıdır. Asıl ismi de başkadır.
Çok para kazanmaya başlayınca, onu çekemediniz
ve bu tezviri tertip ettiniz!
Küçük gözlü:
-Siz artık çok oluyorsunuz; milyonlarınızı şeytanlar alsın, diyerek ayağa kalktı, ötekiler de gitmeye hazırlandılar.
Amerikalı milyoner hiç istifini bozmadan, küçük gözleriyle dedi ki:
-Oturunuz, 920 numaralı, oturunuz!
Bu sözde gizli bir kuvvet varmış gibi herifi bir
et yığını hâlinde sandalyesinin üstüne yıktı.
Amerikalı ötekileri de, bayağı ve iğrenç şeylere bakan bir nazarla süzdükten sonra şunu ilâve
etti i.
-Balkanlar’dan, Rusya’dan ve birçok yerlerden
hepiniz hakkında malûmat istemiştim ve Mösyö
Constant’ın işine karışmadığımın sebebi de bunun
gecikmesiydi. Lâkin bugün detektif istihbarat memurlarımın getirdiği vesikalar avlumun içindedir.
Herifler renkten renge girdiler ve yerlerine
oturdular. Mister Sam piposunu yaktı ve zile basıp
gelen garsona, oturanlar için şampanya, kendisi
için de buzla çay getirmesini emretti.
İçkiler içilince, Mister Sam sert bir sesle dedi ki:
-Constant’ı hapishaneden çıkarmak için yarın,
hâkime gidip bu oyunu nasıl tertip ettiğinizi ona
söyleyeceksiniz!
İçlerinden birisi atıldı:
Demek istiyorsunuz ki biz onun yerine hapishaneye gireceğiz, öyle mi?
Amerikalı gülümseyerek sırıttı:
-İdam cezası size daha mı ehven geliyor, söyleyiniz!
-Bir başkası, ayağa kalkıp sıvışmak isteyince,
ona da:
-Bunak Richard, dedi, sizin gidecek yeriniz
yoktur; genç karınız sizi bu saatte kabul edemez.
Ve saçları dökülmüş, salyası akmasın diye bir
düziye yutkunan bir başkasına:
-Böyle açık ve korkulu sözler sizin boşunuza
gitmez; siz gizli işler yapmaktan başka neye yararsınız? Bununla beraber faka bastığınızı da bilirsiniz! İşte hepinize söylüyorum; eğer dediğimi
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yapmasanız, sizi polise teslim edeceğim. Dosyalarınızı elde etmek için, kumar masasında, benle
James’in kaybettiğimiz paralardan daha fazlasını
buna sarf ettim.
Sonra nazik bir tavırla onları yine şampanya
içmeye davet etti.
***
Bu adamlar, otomatik bir tarzda hareket ediyorlardı; yediler, içtiler ve yine uslu ustu yerlerine
oturdular. Topu, tüfeği olmayan bir tek adam bir
sürü insanı, yularlı hayvanlar gibi kaldırıp oturtuyordu.
Amerikalı milyoner tekrar söze başladı:
-Müsaadenizle bu işlerin biraz da psikolojisini yapacağım: Amerika haydutlarından dehşet ve
nefretle bahsedersiniz; lâkin unutmayınız ki onların bile bir asil tarafları var. İlk önce ölümü göze
alırlar da öylece tehlikeli ve fena işlere girişirler.
Lâkin siz, her şeyden evvel korkaksınız. Bununla
beraber gizli fenalıklarda haydutları bile geçiyorsunuz. Başkalarının namusu ve hayatı sizin için bir
hiçtir; çünkü siz namus ve şerefe, yalnız sokakta
giyilen bir elbise gibi bakar ve dört duvar arasında
bunun hiçbir kıymet vermezsiniz. Para kazanmak
için kumar masasına mutlaka bir kadınla beraber
gelmek âdetinizdir; çünkü kadın sizce,
sinek
avlamaya yarayan bir örümcek ağıdır ve bundan
başka neniz var, söyleyiniz! Zekânız mı, iradeniz
mi, yoksa bir meslekte ihtisasınız mı? Bunların
hiçbirisi sizde yoktur. Okuryazarlığınıza gelince,
hiçbir insani fikri tam ve doğru olarak bilmezsiniz,
bilemezsiniz de; çünkü sizde ilmî bir zekâ yok da,
dalavere çevirmeye elverişli şeytanlıklar vardır.
Bunu da yalnız para için işletirsiniz. Başkalarına
gelecek fenalık sizin umurunuzda değil... Lâkin
rica ederim, bir şampanya daha içiniz! Bugün
Kaliforniya’da bir altın madeni veya bir petrol kuyusu keşfetmiş gibi seviniyorum.
***
İçkiden sonra Mister Sam ipin ucunu kaybetmeden sözlerine söyle devam etti:
-Sizin ruhunuz, bir petrol kuyusundan daha
derin olamaz ya! William James’in kilisede vaaz
eder gibi verdiği psikoloji dersleri hiç hoşuma gitmez, bazı imanların petrol kuyusundan daha fena
kokan ruhlarının derinliklerine, elimdeki fenerle
inmeyi pek severim. Efendiler, Constant’ı ortadan
kaldırmak için, onun size rakip olmasından başka bir sebep daha yok mudur, dersiniz? Ben sizin
gibi düşünmüyorum. Sizlerin her biriniz, bir aile
çocuğudur ve terbiye görmüştür; muhakkaktır ki
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sizin şuurunuzun(subsconscient) alt tabakasında,
bir ahlâk duygusu var ki bazı bazı canlanır ve sizi
rahatsız eder. İşte bu duyguyu, bu iç sesi susturmanın yegâne çaresi -lâkin bu size göredir- kendinizde gördüğünüz ahlâk kusurlarını başkalarında görmektir. Bu arzunuz da yine şuurunuzun alt
tabakasından gelir; bu neye benzer, bilir misiniz;
sürgünde, hapishanede, sokak kaldırımları üstünde
yaşamaya mahkûm olanların, kendileri gibi olanları görünce, müteselli olmalarına benzer. Siz de
öylesiniz: Mösyö Constant’ın sahtekâr olmadığını
bilirsiniz; bununla beraber onun bu tarzda tanınması, sizi sevindirmedi mi, söyleyiniz! Sanırım ki
bu duygunun içerisinde intikama benzer bir unsur
dahi vardır. Fena birer adam olduğunuza nadimsiniz ve talihine küsmüş bir vaziyette olan sizler,
başkasını sahtekâr göstermek suretiyle talihten ve
mukadderattan öç almış olmak gibi bir zevk duyarsınız, yani “talih” denilen bir tesadüfü, bir şartı yaratmak zevkini ve hatta gururunu sezersiniz. Talih
ve mukadderatın yerine “cemiyeti” koyalım. Her
şeye çabuk inanan bazı insanların sade-dilliğini,
saflığını suiistimal etmek insanları aldatmak suretiyle cemiyetin bazen hükümlerinde yanıldığını
görmek ve göstermek suretiyle cemiyetten de intikam alıyorsunuz! O cemiyet ki sizi böyle bir ahlâk
eksikliğiyle meydana getirmiş, o cemiyet ki bu
aynı eksiklikten dolayı sizi hor görüyor!
Lâkin şunu unutuyorsunuz ki talih ve mukadderat yaratmak, sihirbazlık devirlerinde, yarım silahların yaptığı bir şeydi; ben bu devrin geçtiğini

size göstermek istiyorum!
Heriflerden birisi, sağ elini yan cebine götürmek
isteyince, bu sefer, Mister James, gülmeye başladı;
milyoner Mister Sam ise, kahkahalarını koyuvererek artık kelimelerini tane tane söylüyordu:
-Tabancanızın kurşunu boştur, bıçaklarınızın
demirini de teneke ile mübadele ettirdim. Sizin
bunları, yalnız kadınlarınıza karşı, gösteriş olarak
kullandığınızı da bilirim. Ne şimendifer, ne de otomobil ile ve hatta ne de yaya olarak kaçamaz ve
bir tarafa da gizlenemezsiniz. Sizi emniyet altında
bulundurmak için bütün tedbirler alınmıştır.
Karnı şişmiş ve yüzü perişan birisi: -Bana müsaade ediniz, dedi. Mister Sam:
-Süprüntü tenekenizi boşaltmak için size bir
dakika kâfi gelir.
Dedikten sonra, oturanlardan ikisine işaret etti,
kalktılar. Birisi esmer ve kısa, öbürüsü sarı ve uzun
olan bu iki adama dedi ki: -Siz ikiniz her zaman
yan yana yürüdünüz. Boyunuzdaki nispetsizliğe
rağmen dalkavuklukta ve aşağılıkta birsiniz. Yanaştığınız efendileri sıra ile ölüme gönderdikten
sonra, yeni bir efendinin uşaklığına koşarsınız ve
şükür olsun ki elinizdeki damgadan başka öğünecek bir şeyiniz kalmadı. Eğer bununla öğünmek
kabilse! Benim dalkavuğa artık ihtiyacım yoktur,
defolunuz!
Ve sonra, ötekilere: -Yarın saat 9.30’da hâkimin
odasında sizi bekleyeceğim, diyerek Mister James
ile beraber uzaklaştılar.

Dr. Sati Arslan
Kardeşim gurbet arkadaşım Dr. Sati
Kalbin hep Kerkük için Türkmenler için attı
N’edelim Kader böyle ayrılık günü çattı
Çekti vatan hasreti kucaklarına seni
Türkmeneli’nde eyvah yine bir güneş battı
Vatan hasreti çeken bir arkadaşım vardı
Kaybettiği al pembe semaları arardı
Masalını Kerkük’te bitirmeğe mi gittin
Birlikte yazdığımız şiirler yarım kaldı

Sarıkâhya semtinden Yayçı’ya Türkalan’a
Dizildiler selama içleri yana yana
Hasa Çayı suyundan Begler Mahallesi’ne
Tuz’da yas oldu günler haberini duyana
Sen sevgiyle yoğrulmuş bir arkadaş bir candın
Kardeşlerine baba evlatlarına yardın
Gittin beraberinde şenlikleri götürdün
Bir yıldız gibi değil bir güneş gibi kaydın

Nesrin ERBİL
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Kardaşlık

Bir Ülkü Devi Daha Devrildi
Türklük davasının yılmaz ve yorulmaz eri Türkçü
şair ve yazar Refet Körüklü 1 Nisan 2011 tarihinde
hakkın rahmetine kavuştu. 1944 ruhunun son simgesi
olan Körüklü Türkiye’de Türk milliyetçiliğinin önde
gelen simalarından ve ulu çınarlarındandı. .

ler içinde bulundu. Milliyetçiler Derneği, Türk
Ocakları Ankara Merkez Şubesi Başkanlığı, Türk
Kültür Derneği kurucusu ve genel kurul üyeliği,
Türkçüler Derneği ve Türk Ocakları Umumi Heyet
Azalığı görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde Koroner Yoğun Bakım Servisi’nde cihaza bağlı olarak yaşam
mücadelesini kaybeden Rafet Körüklü’nün cenazesi Heybeliada Camiinden ikindi namazını müteakiben kaldırılarak Heybeliada mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Kartal’dan da siyasetçiler
ve önemli isimler katıldı.

Uzun yıllar Türk Ocağındaki hasbi çalışmaları
dolayısıyla Refet Körüklü’ye, 23 Mart 2002 tarihinde, Türk Ocağı Tarihî Binasında armağan töreni
düzenlenmiştir.

Refet Körüklü Kimdir?
1922 yılında Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsus’ta tamamladı. 1947 yılında Ankara
Maliye Mektebi’ni bitirdi. Aynı yıl, Maliye Bakanlığı Milli Emlâk Umum Müdürlüğünde stajyer
memur olarak memuriyete başladı.
1947 yılında Münevver hanımefendi ile evlendi. 1948 de askerliğini yedek subay olarak yaptı.
Askerlikten sonra Bursa ve İstanbul defterdarlıkları emrinde vazife gördü. 1949 yılında Neslihan
Hatice, 1952 yılında oğlu Ertuğrul Osman adında
çocukları oldu. 1955 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü emrine tayin edildi.
1973 yılında şube müdürü olarak buradan emekli oldu. Yüksek Ziraat Mühendisi, peyzaj mimarı,
aynı zamanda bayanlar arası okçuluk şampiyonu
olan kızını 1988 yılında, Sivas Tıp Fakültesinde
Doç. Dr. olan öğretim üyesi olan oğlunu eşiyle birlikte 1991 yılında trafik kazasında kaybetti.
1946 yılından bu yana şiir ve yazıları milliyetçi dergilerde, Bucak, Toprak, Orkun, Filiz, Emel,
Milli Yol, Ötüken, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı,
Defne ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih
Dergisinde yayınlanmıştır. İlk şiir kitabı “Hani”
1965’te çıkmıştır. Türkiye Hoyratları ve Türkçülerin Kaleminden Atsız adlı eserleri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanmıştır.
Gönüller Üstü ve Özlenen Koşu adlı şiir kitapları
2001 yılında yayımlanmıştır.
1943 yılından bu yana milliyetçi faaliyetKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Refet Körüklü H.Nihal Atsız’ın samimi arkadaşı ve kendi tabirleriyle “ülküdaşları”ndandı.
Yaklaşık 30 yılını H. Nihal Atsız ile geçirmiş ve
Atsız’ın vefat ettiği 11 Aralık 1975 tarihine kadar
yanında bulunmuştur.
Irak Türkmenlerinin her zaman yanında olan,
Kerkük ve Musul üzerine şiirler yazan, bu arada hoyrat tarzında dörtlükleri olan Körüklü’nün vefatı Türkmen camiası arasında da büyük üzüntüye yol açtı.
Körüklü’nün Kerküklüm adlı şiiri:
Kerkük’lüm
Yağız çehreli yiğidim
Bil ki
Bana benden yakınsın
Beni kahreden tutsaklığın yasın
bazan Kerkük’te Musul’dasın
Bazan şuracıktasın
Dinle
Ben her seher senin horyatlarına
Başı dumanlı Cilo’dan x
Yanık yanık türküler söylerim
Sesimi duymaz mısın?
Sesimi duymaz mısın?
...
Ferman çıksın da gör han’dan
Ben hemencecik ordayım
Oğuz boylum buğday benizlim
Bak
Dicle Fırat adlı
Kollarım sarmış seni
Karındaşımsın Kerkük’lüsün
Sen ki dilimden hiç düşmeyen türküsün
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Türkmen Albümünden

Mehmet Özbek arkadaşları ile piknikte (27 Mayıs 1969 Göksu).

İstanbul Belediye Konservatuarı’nda öğrenci ve öğretim üyeleriyle (1971).
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Türkmen Albümünden

Mehmet Özbek sanatçı arkdaşları Mükerrem Kemertaş, Suat Işıklı ve Ömer Şan ile
birlikte (İstanbul Radyosu)

Mehmet Özbek ve arkdaşları hocaları Yücel Paşmakçı ile birlikte (İstanbul Radyosu)
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Basından

Telafer’e Dokunan Türkiye’ye Dokunur

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Irak’ın Telafer Kenti’nden gelen 47 kişilik heyeti kabul etti.
Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’ndeki
görüşme, basına kapalı olarak 20 dakika sürdü. Şii
ve Sünniler’den oluşan heyette milletvekilleri Taki
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Mevla ve Nebil Harbo da yer aldı. Erdoğan, 7 yıldır Telafer’de çatışan ve İstanbul’da bir araya gelerek barış anlaşması imzalayan tarafları tebrik etti.
Heyeti, Hilton Oteli’nde kabul eden Davutoğlu,
görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Telafer’de barışın sağlanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Güvercin göğsü gibi
parlıyorsunuz. Allah daim eylesin” dedi. 2004’te
Estonya’dayken Telafer’in kuşatıldığı haberini aldığını anlatan Davutoğlu, şunları söyledi: “O zaman ABD Dışişleri Bakanı’na telefon ettik. Mesaj
çok açık. “Telafer’e dokunan, Türkiye’ye dokunur”. Bütün Irak bizim için azizdir. Onun için nerede bir Iraklı kardeşimizin sıkıntısı olursa, nerede
en ufak bir saldırı olursa hemen hareket geçeriz.
Telafer’in ebediyete kadar yanında olacağız. Eğer
sizin aşınız yoksa bize aş haramdır, sizin suyunuz
yoksa su bize haramdır, sizin sulhunuz yoksa biz
burada rahat uyuyamayız. Bunların olabilmesi
için her şeyden önce Sünni, Şii aşiret farklılıklarını gidererek bir araya gelmeniz lazım. Telafer
Türkmenlerin kalesi. Bugün Telafer’in en büyük
bayramı. Çünkü artık evlerinde huzur içinde uyuyacaklar.”
Hürriyet, 27.02.2011
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Ata TERZIBASHI
Translated by Ghazi Al NAKEEB

The Legends Regardıng Some
Locatıons on Kerkuk Citadel

No writer or researcher, until now, had gone
through the legends and popular myths regarding
some locations on the Kerkuk Citadel. Properly,
they do not hear the elderly persons, or they did
head; but do not remember. Yet, we do not neglect
these legends and myths that we had heard it from
our ancestors. We added our researches and comments to those hearings.
· Kharnokli Imam, locates in western north of
the Citadel. In the corner, close to the street, there
was a Carob tree that was considered by the inhabitants as one of Almighty Allah good persons. In
the recent years, people began visiting this location, asking and begging ( him) to make their wishes
true. They believed in that the red syrup that oozed
from the tree, was the blood of a person who was
executed unjustly. The people narrate this epic in
this way: once upon a time, the ruler of the Citadel became angry from one of his closet ministers;
so he ordered the executioner to behead him. The
executioner was logic, so he hided the minister in a
secret safe place and executed a stranger he found
in the city. The beheading took place in the mentioned location. through his blood, the tree grew and
continued oozing the red syrup looked like blood.
This tree is still until now. After w while, the ruler regretted his sentence against the minister. He
talked to the executioner; saying, “ why did you
apply my order very quickly?”. He blamed him;
then, the executioner dared to say the truth and the
minister is still alive. The ruler became thankful
of the minister being alive and sad for the executing that another man. He said, “ unjustly killing
of the stranger will a reason for the strangers to
56
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occupy the Citadel in the future. Our city will be
full of the strangers. The genuine inhabitants will
be minority and will go through very hard and sad
times.” In 1950, a respectable Turkmen ( Shamil
Al Yaqubi) who was the mayor, began developing
the city, including the mentioned location. He turned that location into flowers full garden. The tree
was perished. They said that the reason of being
terminating from his post, was the cutting of that
tree which the people used to visit.
· Top Kapi ( the Artillery Gate) , the side that
faces the west of the Citadel. On a marble stone
above the gate, was written some words that were
corrosive because of the time. Could those words
singed the date of the constructing the gate or could be a poem. According to the inhabitants, those
words said, “ we, the people of the city, bought 40
eggs for one ( Jirq- a coin then equal to one penny).
So, looking for the present situation; what could
they say? We buy 30 eggs by 5000 Iraqi Dinars;
or 5 000 000 Jirqs! Personally, I saw the day in
Kerkuk, when one egg was equal to 4 pennies. In
the past, people did not know the nutrition value of
the egg; so they did not use to buy it.
· Yiddi Kizler ( the Seven Girls), in the esat side
in the Citadel. In the opposite side of the bazaar, by
the end of the way up to Meydan neighborhood.
In the north, there is a closed room with graves in
called ( yiddi kizler- the seven girls). In the past,
there was an unjust ruler of the Citadel. Escaping
his injustice; a group of people hided them selves
in this room and were forgotten
· The Grave of Nebuchadnezzar. They said that
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Gul: Kirkuk is a miniature Iraq

ü

Turkish President , Abdullah Gul confirmed
that Turkey prevented the division of Iraq and that
Kirkuk is a miniature of Iraq in which his country
is seeking that its three spectra would enjoy peace
and justice, according to the Turkish site news.
“Turkey Day” Website quoted Gul as saying in
an interview at the presidential palace in Ankara
with Iraqi journalists and Arabs attending the
Fourth Conference of Turkmen- Iraqi media and
press in Ankara, as saying that “Turkey has made
its utmost to maintain the unity of Iraq.”
Gul has said that meetings of Iraq’s neighbors
Conference was held nine times, and he presided
some of them, “if not for the Turkish positions
, Iraq would be divided, but the problem in this
country is the Shiaa-Sunni fighting , some forces
that did not believe if there was no Iranian-Israeli
clash then a sectarian clash should be achieved “.
With regard to the Turkish position from
Kirkuk, Gul said “Turkey discussed Kirkuk issue
with NATO and with the European Union and
the rest of the international parties interested
in Iraq’s situation and assured them that

Kirkuk is a miniature of Iraq and our demand
that its three spectra (Turkmen, Kurds and
Arabs) would live with equality and justice.”
Reported by Abdul Qader al-Wendawi
SA/GS AKnews

Nebuchadnezzar whom called by Turkmens ( Bahtek) was the builder of the Citadel. His grave is in
unknown some where on the Citedal. One of the
local poets, Mulla Ibrahim Razi, found the place
of the grave; becoming angry from the inhabitants,
he wrote a long poem regarding this subject. We
will refer to few verses of that poem which were
mocking those who hated him. If we would refer
to the whole poem; all the Citadel inhabitants would run far away. The verses are:
I saw a tomb on the Citadel; said it was
Nebuchadnezzar’s
Yet; I could not know, the late was either male
or female!
For a while, I stood there; telling him
You, who knows every thing, with a faith full
heart;
You, filled my heart with fire

Do not know whether, you were a king or a
slave!
Then, by the Al Mighty Creator well, an echo
came from the tomb,
Telling me; You the knower who lost his sense,
Wishing if you were not asked such question
Who did ask such question? Why?
Yes; I did built this Citadel;
I did built the bridge on the Khassa river.
Notes
· The translated article is from a book named
(Turkman’s Kashkool) in Turkish
· The verses were translated from Turkish into
Arabic by Najat Kawther
· It is known that the bridge on the Khassa river
was built the inhabitants of the Turkmen Kerkuk
when Midhat Pasha was the ruler.
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فاروق فائق كوبرلو
كثيرة من المدينة ،ثقافتها ،عمرانها ،صروحها والقواسم
المشتركة بين معمارية الحاضر والماضي وقد اجاد
الدكتور في توضيحه معالم الحياة الكركوكية في السكن
وطابع البناء خاصة وان الدكتور يحمل شهادة عليا
في مفاهيم التراث والمباني والترميم وكذلك الفولكلور
الشعبي الذي تتمتع به كركوك والحياة االجتماعية في
الزي والملبس والنقش والحفر على الخشب وغيرها .
وفي الفصل الثاني الذي اسماه “كركوك مدينة” كان
محور الجغرافية يأخذ مدياته القصوى ترجمة للعنوان
فيها احصائيات وارقام طبوغرافية لالماكن والمحال
ومنها نهر (خاصة صو) الذي يشطر المدينة الى نصفين
الجانب الكبير والجانب الصغير .وقد اخذ اصل تسمية
كركوك محورا علميا وعمليا ذكر فيها اسماء وتواريخ
مدهشة حيث تشير لوحة عثر عليها مصادفة عام
 1923ان آثار االستيطان في كركوك تمتد الى اواسط
الـ  2000قبل الميالد  ..واسمها كان (آرانجا) ذكرت
في المصادر االشورية ولقد عزز هذا الفصل اضافة
الى منهجه المتسلسل الرصين على خرائط وصور
مواقع ملونة وغير ملونة تعود الى حقبة التنقيبات التي
سادت في مستل القرن العشرين  .وقد اخذ بناية القلعة
التي تشتهر فيها كركوك نصيبها االوفى واالفر بتفصيل
يستحق الثناء والتقدير لكونها دحضت بالعديد من
المصادر واالثار والمخططات المعتمدة لمديرية االثار
العراقية  ..وان المتغير الديموغرافي التي تعرضت له
القلعة قد كشف عن كنوز من العمائر والمباني والقبور
والدكاكين والمحالت استحوذت على جل االهتمام الذي
نهجه الكتاب مدعومة بالصور الفوتوغرافية .
اما الفصل الثالث الذي يحمل (بيوت كركوك)
فكانت القلعة تمثل ابرز مالمح عمارة البيوت للمدينة
في قلعة كركوك  ..واجرى الدكتور صبحي ساعاتجي
دراسة مستفيضة مدعومة وموثقة بالصور مع
تسمياتها ربما لم يسمع بها البعض الكثير من قبل مع
مخططات رسمية وارفة الظالل  ،انه كتاب نتمنى ان
يدخل الى كل بيت كركوكي كي يقرأ ابناء كركوك
العراقيون جميعا تلك المدينة النادرة المثالية في كل
ماتحويه من تراث وفكر وحضارة ورموز وتواريخ
 .اما الفصل الرابع فقد حمل موضوعه حول فولكلور
العمارة والتقليدية شمل هذا الفصل المباني المحلية
والعمارة التقليدية ولقد حملت صفحات هذا الفصل
صورة لمقهى “جفت قهوة” القريبة من سوق الحدادين
وعرجت على المحال التجارية والباعة وافرد صفحة
نيسان  -حزيران Nisan-Haziran/April-June 2011

لعمال االبنية في (االسطاوات) مع صورهم الشخصية
وكذلك صور لما تبقى لمقهى المجيدية وجامع الحاج
عبد الرزاق وازدانت ايضا بمجموعة من صور
الشخصيات يرتدون ازيائهم الشعبية كان لهم باع
وبصمات ملموسة في خقول البناء والعمران  .الفصل
الخامس الذي يحمل عنوان “الكتابات” أي “شواهد
على التاريخ” وهو مدخل للتاريخ االسالمي حيث
زينت كركوك وهي من اهم مدن تركمان العراق
في العصر االسالمي بمجموعة من الجوامع وفي
المنازل والحمامات والمراقد وكانت قلعة كركوك هي
نواة المدينة تعتبر من الشواهد البارزة في النسيج
الحضاري للمدينة ويتركز الدكتور بأن شواهد القبور
الممتلئة بالكتابات هي الخزين الموروث للمدينة ومنها
المقابر مثل مقبرة اليهود التي تقع شمال بريادي
ومقبرة على باشا المسماة (عبدي بك) ومقبرة الشهداء
االكثر شهرة ومقبرة تعليم تبة ثم مقبرة المصلى
وما يميز هذه المقابر هو الشواهد المزدانة بجمالية
الخط العربي وباللغة التركمانية والتي توثق تواريخ
المتوفين مع اسماء كثيرة منهم الشهيد عسكر عثمان
باشا وهو قائد عثماني واهم تلك المراقد هو في القلعة
للنبي دانيال ونقوش جامع ( ناقشيلي منارة) اما الفصل
السادس فيذهب الكاتب في نهاية كتابة الى اهمية
الكتاب انه تناول فنون العمارة التقليدية لمدينة كركوك
الواقعة شمال العراق الى ابرز هويتها العمرانية
وديموغرافيتها القومية  .ومدينة كركوك امتداد
تلقائي لطبيعة البناء العشوائي التي اتسمت به المدن
االسالمية فهناك ازقة غير سالكة (جيقماز صوقاق)
معلم بارز في النسيج العمراني لها نعم انها مدينة
تحتل موقعا بارزا في االطار الثقافيى التركي ومن
اقدم البقاع التي عرفها البشر  .اما االقواس (الطاق)
فتعتبر عالمات عمرانية متميزة في كركوك ثم يأخذنا
الكتاب مسهبا الى الوصف الذي يمتاز به البيوت
وخاصة االبواب والشبابيك والنقوش التي تطرق
عليها  .ثم يلحق الكتاب جدول المباني الرئيسية في
مدينة كركوك موثقة تاريخ بناءها ومعززة بالمصادر
القيمة التي اعتمدها الكاتب في تجسيد وتعزيز بحثه
هذا من مصادر تركية وعربية واجنبية وباالضافة
على ذلك مثبتة على مصادر صورية ناطقة  .نعم انه
كتاب جدير باالعتزاز والثناء النه ثمرة يانعة للجهد
الرائع الذي قام به مؤلفة االديب والباحث االكاديمي
الدكتور صبحي ساعتجي ابارك لمنجره الثقافي ووفقه
هللا خدمة للثقافة العراقية االصلية .
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فاروق فائق كوبرلو

كركوك وهويتها العمرانية
كركوك ارث حضاري وسفر تاريخي خالد  ،يمور
في آفاق انتظار مرتقب  ،كان ثمة آمل يلوح لقراءة
صفحات ناصحة لتاريخ رصعته الحقائق والحجج
الدامغة التي أحجت ولعنا االدبي والتاريخي بأطاللة
فجر تمادى شعاعه العسجدي ليوقظ ارواحنا الضامئة
ورغباتنا العارمة انه الكتاب الموسوم ( كركوك
وهويتها العمرانية ) لالستاذ الدكتور صبحي ساعجتي
 ..نعم كركوك عنوان ازلي انقشع عنها غبار مواسم
الجدب وبان بريقها عبر الكتاب االنيق الذي يندر ان
حظي مايوازيه من جمالية منظرة  ،وروعه جوهره
،ولوعه كاتبه  ،ذلك الوهج المزدان بأفخم التعابير
واروع الصور وابهى النور لنبعث في انفسنا النشوة
والفخار ،نجول بأبصارنا بشوق وحبور لما تحقق
من متعة فنية وقيمة حضارية تقودك الى االعتزاز
في سحرية موطنك وعظمة ارثه الخالد  .كتاب من
القطع الكبير بـ( )197صفحة طبع على نفقة وقف
كركوك تستهل في طلعة الكتاب االخراج والطباعة
الرائقة في كل معطياته لندرك القيمة الفاعلة للشخصية
الحميمة الواثقة التي تتجلى بها االستاذ الفاضل الدكتور
ساعتجي وهو يستلهم تاريخ امتنا العظيمة عبر
مجدها المبجل وهي تنهض من سبات دهر ران عليه
التهميش والتهجير واالقصاء وهمس الهوية القومية
 ،استفاقت كركوك على نصاعة تاريخها الموثوق ،
تدحضه الكتابة الموضوعية والمصادر النادرة مع
الحقائق الراسخة بالصورة والعنوان والتاريخ ..
ورغم المنزلة التي يحتلها تراث كركوك و تاريخها
،فأن العناية به توثيقا ودرسا وتحليال لم تكن بالقدر
الذي يكشف عن مكانتها  ،لم تلق االهتمام الكافي
لتوضيح تأثيرها الحضاري اال بأشراقة هذا الكتاب
الرصين في كل معطياته الخالقة  ،ذلك الذي جاءت
به قدرات واسلوبية المنهل العلمي والبحث اال كاديمي
للدكتور البروفيسور صبحي ساعجتي باالضافة الى
كل ماذكرناه في هذه المقدمة فقد جاء الكتاب بورقه
المصقول ونكهته المنشورية البيضاء غنيا بالصور
والرسوم والمخططات التي احتلت جانبا من الكتاب
فأضفت عليه حيوية ورونقا وزاده ثقة وتوثيقا سرمديا
59
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فأصبح اضافة نادرة ومهمة ومرجعا ومرتعا خصبا
تتشرف به المكتبة العراقية عامة والكركوكية خاصة
 .قبل ان الج الى فصول الكتاب اود ان اعرف كاتبه
ببعض السطور !!
صبخي ساعتجي من مواليد كركوك عام 1946
انهى دراسته االبتدائية والمتوسطة واالعدادية فيها
ثم انتقل الى تركيا الكمال دراسته الجامعية في عام
 1974حصل على شهادة البكالوريوس في فن العمارة
من اكاديمية الفنون الجميلة في اسطنبول والتي يطلق
عليها اليوم جامعة المعمار سنان للفنون الجميلة .عمل
لفترة في مجال الحفاظ على البيئة التاريخية والترميم
من جامعة اسطنبول  /كلية العمارة قسم الترميم عن
اطروحته الموسمة ( مدينة كركوك والطراز المعماري
لبيوتها ) في عام  1994نال درجة استاذ وعين استاذ
في جامعة المعمار سنان حيث يواصل منصبة حتى
االن وألف ونشر ما يقارب الخمسة عشر كتابا تناولت
مفرداتها تاريخ كركوك وعمارتها ورموزها وشوا
خصها وتراثها ومنتخبات اغانيها التراثية الشعبية
وعشائرها التركمانية في العراق ومناطق استيطانهم ،
ولعل الكتاب الذي نتناول فصوله والمطبوع عام 2009
في اسطنبول يعتبر ذخيرة حية وصياغة تأليف نادرة
في مقدمته الشيّقة يقول د.صبحي ساعجتي ((يمكننا
القول بأن تحول مدينة كركوك الى حديث الساعة
في االعوام االخيرة كان عامال مؤثرا في زيارة هذا
االهتمام )) وهي حقيقة ملموسة عبرت عن ذاتها حيز
جاءت عقول اخرى من ابناء كركوك للكتابة عن المدينة
وتاريخها كل حسب قدراته والمواضيع التي تناولها .كما
نرى ان ازدهار مدينة كركوك ثقافيا ومعرفيا اصبح
ضرورة موجبة وان االماني المعقودة للمضي في
الكتابة للمدنية اصبح استحقاقا نهضويا مازال يسير
قدما  .ستة فصول ..اخذت مديتها التفصيلية التحليلية
موشاة بطرز موضوعي وايضاح مشوق بطباعه االنيقة
المتقنة  ،ففي الفصل االول الذي كان التمهيد نبراسه
للحديث عن كركوك بأسلوب شيق تناول فيه جوانب
السنة Yıl/Year 13
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آيدن كركوك
واالخير يقصد اللغة المتداولة في الجمهورية التركية .
والفروق طفيفة بين هذه اللهجات وهي ناجمة عن مسار
التطور اللغوي الذي طرأ عليها عبر القرون  .ولكن
السباب سياسية وخاصة النظام السوفيتي التي تبنى
نظرية اتخاذ اللهجات باعتبارها لغات بغية الحيلولة
دون توحد أبناء االقطار في لغة موحدة وقامت اجهزة
االعالم والتربية بترسيخ في اذهان الناشئة الذين تربوا
على النظرية الخاطئة .
ونستدل من الوثائق التأريخية أن جميع ابناء
االقطار التي تتكلم  Turcicaكانوا يدعون بأن لغتهم
هي التركية التي ترعرعت لكونها دولة عظيمة (
العثمانية ) ثم لغة الجمهورية التركية بعد قيامها وقد
شهدتا تطوراً ثقافياً انعكست آثاره على اللغة وتقدمها
على بقية اللهجات .
والدليل على ذلك ان التركمان في العراق كانوا
يسمون باالتراك كما تبين من الالفتات التي رفعها الوفد
التركماني الذي قام بزيارة الزعيم عبد الكريم قاسم إال
ان عوامل سياسية تسربت بل تحكمت في ذلك وأستبدل
المصطلح الى التركمانية وتم تطبيق ذلك في جريدة
كاوورباغى التي حلت محل جريدة كركوك وحلت عبارة
القسم التركماني محل عبارة القسم التركي سنة 9591
ثم قام المتنفذون في الجريدة بالغاء القسم التركماني منذ
العدد الثاني وطمست عبارة ( القسم التركماني ) واللغة
المتدولة  ،بين تركمان العراق هي التركية الغربية التي
تنتمي اليها لغة الجمهورية التركية.
وهناك لهجة تركمانية متداولة في تركمانستان
وهي أقرب في التلفظ وطرح المفردات الى لغة
تركمان العراق من لهجة اللغة المتداولة في تركيا .
ولهجة تركمانستان قد انتهجت خطأ آخر تمت السيطرة
الروسية في تطورها محتفظة باالصول القديم دون أن
تتأثر باللغة التركية وكل ما أكتسبته هي تسرب الفاظ
والمصطلحات الروسية بوفرة بالغة الى جانب ذلك انها
واظبت على خط السير الشرقي في اللغة دون االنفتاح
على النمو والتطور اللذين طرأ على اللغة الغربية (
أذربايجان تركيا والعراق وايران ) .
أما بالنسبة للحروف فقد دعت عوامل ذاتية وموضوعية
الى التوصل بحروف جديدة غير العربية التي لم تكن
كافية للكتابة التركية بسبب محدودية عدد حروفها ووجود
أصوات ال يمكن رسمها بالحروف العربية .
وكانت اللغة التركية المتكوبة بالحروف العربية
صورية رمزية تعوزها الكفاية لمقابلة االصوات
التركية  ،وترجع جذور الدعوة الى ايجاد حل لتلك
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المعضلة الى ماقبل نشوء الفكرة القومية لدى االتراك.
وتستخلص النواقص الكافية في الحروف لمواجهة
االصوات التركية  ،اذا قيل صار ( )udlOومات ()üdlö
سيان  .بسبب تشابه رسم الكلمتين بنفس الحروف أي
باستعمال (واو) الصائتة وحدها لرسم اربعة اصوات .
ولم تكن الدعوة فكرة النظام الجمهوري الذي انتهج
الفكر القومي  ،فقد جاءت الدعوات من قبل (ميرزا
فتحقلي ) آخوندوف من آذربايجان وتقدم الدكتور داود
الجلبي ( نائب الموصل في مجلس النواب العثماني
) بالئحة الى المجلس حول استبدال الحروف وكان
العالمة ساطع الحصري ( مدير دار المعلمين ثم رئيس
الجامعة ) قدم بالشكوى من صعوبة رسم االلفاظ التركية
بالحروف العربية لعدم كفايتها لمقابلة االصوات فيها
دون تمديد الحروف المرجحة تداولها لذلك فاستخدام
الحروف التركية الحديثة التي تطلق عليها جزافاً
الالتينية حاجة ال مناص منها ألنها وسيلة وحيدة للحل
وباتت ال مهرب فيها بعد تعميم استعمال تلك الحروف
من لدن جميع األقوام التي تكتب بالتركية .
والتركمان اليوم في العراق ليس لديهم كادر علمي مؤهل
العداد كتب مدرسية خاصة (األلفباء ) بتلك الحروف.
ان ما تقدم من الحقائق عن اللغة والحروف التي
هي وسيلة التفاهم والتواصل والتي تدرس على مقاعد
الدراسة كان الفقيد الراحل من دعاة التعليم بلغة االم
التركمانية في عموم منطقة توركمن إيلي وال نغالي لو
قلنا انه اول من نادى ابناء التركمان بضرورة تكلم لغتهم
واول من طالب الجهات المعنية بهذا الحق المشروع ونال
ما نال ضغوطات نفسية وبدنية مقابل التزامه بهذا الحق
وتمسكه برأيه حتى ذاق مرارة المعتقالت والنفي الى
محافظات الجنوبية ولم تخمد جذوة هذا المطلب في نفسه
حتى تأجج كالشعلة الوقادة بعد انبالج فجر الديمقراطية
في العراق عند سقوط النظام البائد وكان له الدور الفاعل
في طرح اراء صائبة في المؤتمرات التربوية التي
اقيمت لوضع منهج مالئم للدراسة التركمانية وكتب
رحمه هللا مقاالت بلغت العشرات في موضوع الدراسة
التركمانية وشركائه المتميزة في وضع المناهج والكتب
للدراسة التركمانية أغنت كثيراً المسيرة التربوية بجميع
مراحلها وحتى شارك في القاء دروس ومحاضرات
في معهد اعداد المعلمات في كركوك وبصورة مجانية
وجدير بالذكر بان آخر مقالة ليراعه المبدع انصبت على
موضوع كيفية تطوير الدراسة التركمانية .
المزيد من المعلومات  :مولود طه قاياجى  :رأي
للمناقشة مجلة االخاء قارداشلق  0791 ،بغداد .
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آيدن كركوك

المرحوم قاياجى أحد أعمدة
الدراسية التركمانية

ليس من اليسير الحديث عن النجوم فيحتاج ذلك
يقظة ودراية فالقراءة تقتضي ان ينظر الكاتب بعين
جوارحه وهواجسه الى قلبه  ،أي ان يركز عمله وتفكيره
الكتشاف كوامن الخزين في الشخصية التي يود تناوله
 ....عليه ان يحكم ذاته  ،تلك الذات القادرة على أكتشاف
حقيقة المبدعين وان يمتلك االدوات الحقيقية للبرهنة
على صدق ما يطرحه في موضوع ما.
لم يكن مولود طه قاياجى مجرد اديب بل كان هو
االدب برمته  ،ووفقاً لحيوية التقاء الذات باالشياء
تندرج قابليات االديب الراحل مولود طه قاياجى
بمزاوالته االدبية والصحفية التي نمت وتشكلت على
وفق نمط تعبيري  ،اعتمد على فاعلية المفرادات وقوة
االفكار الواقعية في موضوعاته عند الكتابة او اثناء
تحدثه  ،فاالوساط االدبية التركمانية فقدت بكل أسف
أديباً بارعاً ومحدثاً لبقاً  ...كان رحمه هللا يشد انتباه
سامعيه اليه رغم انوفهم بجميل بيانه وجودة مواضيعه
التي يتنوع في تناولها وال شك ان هذه القابلية الخارقة
تأت من فراغ ولم تلد من هباء بل كانت ثمرة جهوده
لم ِ
المضنية في البحث واالطالع  ،كان زميلنا الراحل
قاياجى اديباً شمولياً طرز مسيرته االدبية والصحفية
بتحف نادرة وعندما نقترب من شواهده المكتوبة نطالع
61
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فيها معالجة دقيقة لمصير الصور التي يحاول ان
يرسمها لنا بمفردات بالغية التي حمله الراحل قاياجى
القدرة على استيعاب اكثر من أنتقالة متخيلة  ..هذه
الحالة الفريدة التي كانت يمتاز بها الفقيد كانت صيغة
غير ممكنة للكل سجّ ل االديب المعروف قاياجى عبرها
مهارته في خلق ابداعاته المعبرة .
وبجانب هذا الكم الهائل من الروائع االدبية التي
كانت حصيلة مسيرته النضالية واالدبية كان رحمه هللا
مربياً
ً
فاضال ومعلم اجيال تعجز الكلمات من االيفاء
بحقه مهما اتسعت الرؤية ويشرفني ان القي حزمة
ضوء على بعض جوانب تلك الشخصية الفذة النادرة
ً
عمال
واقول سلفاً قد ال اوفي الموضوع حقه ولكن
بالقول المأثور (ما اليدرك كله ال يترك جله ) اتكل
على هللا في االقدام على هذه الخطوة المباركة الشاقة.
المعلوم تاريخياً ان اللهجات المنتشرة في المناطق
التي تتحدث التركية انها تعود الى لغة االم يطلق عليها
في علم االورال االلطائية .
كما أن العرب يتداولون اليوم لهجات متعددة هي
حصيلة لغة االم التي تطورت تحت الظروف التاريخية
وتأثيرات البيئة  .كذلك اللغة التركية  .ويجب التمييز
بين المصطلحين العالميين Turcica, Turkish
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سامي عزالدين بيرقدار
باشي رحلته الى الديار المقدسة الداء مناسك الحج.
و “كركوكده عمارت وتأسيسلرينك منظوم
تاريخلري” (التاريخ الشعري للعمارات والمؤسسات
في كركوك).
و“كركوك ودواليلرنده اواليلرك منظوم تاريخي”
(سرد تاريخي لما جرى في كركوك وأطرافها من
حوادث تاريخية).
و “توركمان كشكولي” (كشكول التركمان).
و “أربيل شاعرلري” (شعراء أربيل) ويتكون من
ثالثة اجزاء.
وقد جرى طبع معظم هذه الكتب في فترة الخمسينات
من القرن الماضي ومن ثم أعيدت طباعتها لمرات
عديدة خالل العقود الالحقة .
وما يميز ترزي باشي أنه وطوال هذه السنين
الطويلة كان يتولى طباعة كتبه على نفقته الخاصة ولم
يقبل يوما ما أن تتولى أية جهة كانت تمويل طباعة هذه
الكتب لقاء أجر يدفع له.
ومازال حتى اليوم أطال هللا في عمره المديد
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يواصل عمله البحثي حيث يحتفظ بمخطوطات نادرة
تحمل قيمة تاريخية كبيرة ورثها عن أبيه وأجداده .
وأساتذنا ترزي باشي يحمل عشقا أزليا خالصا
لمدينته كركوك التي ولد وعاش فيها سنوات عمره
المديد حتى يومنا هذا .ولهذا السبب نالحظ أن كل
مؤلفاته القيمة حملت اسم مدينته الحبيبة .
وفي نية باحثنا الكبير ترزي باشي اصدار قاموس
شامل باللغة التركمانية ليكون مرجعا لغويا يعتمد عليه
وهو منكب على العمل في هذا المشروع الكبير ومنذ
سنوات .وقد تم طبع الجزء األول الذي يحتوي على
الكلمات التي تبدأ بحرف األلف في  286صفحة.
وأديبنا الكبير ترزي باشي بحكم حبه الكبير واهتمامه
المتواصل بالفن التركماني أالصيل والمقام العراقي
فانه يحتفظ بأرشيف فني تاريخي اليقدر بثمن يضم
تسجيالت صوتية نادرة لعمالقة قراء المقام العراقي
ورباعيات الخويرات التركماني وأالغاني التركمانية
والتي أداها أشهر المطربين التركمان وطوال عقود
طويلة مضت وهذه التسجيالت محفوظة في البكرات
الصوتية القديمة وأالسطوانات الحجرية وغيرها .
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سامي عزالدين بيرقدار

عطا ترزي باشي نجم ساطع في سماء أالدب
والفن التركماني منذ أكثر من نصف قرن مضى

اليختلف اثنان من المهتمين بالشأن أالدبي والثقافي
والفني التركماني على كون أالديب الباحث عطا
ترزي باشي واحدا من ألمع النجوم التركمانية في هذا
المجال.
فهذا أالديب والباحث المخضرم المحامي الذي اسمه
الحقيقي هو عطا هللا عمر عبد اللطيف والملقب بترزي
باشي كونه ينحدر من عائلة ترزي باشي التركمانية
العريقة هو من ساهم منذ أربعينيات القرن الماضي
في توريخ وتوثيق كل مايخص أالدب والثقافة والفن
التركماني من خالل كتبه التي تعد مراجع تاريخية
معتمدة في هذا المجال .
وفوق كل ذلك فترزي باشي واحد من ألمع المحامين
التركمان من خالل عمله في المجال الحقوقي طوال
عقود طوال وهو حقيقة يعد مرجعا قانونيا يتم أالستناد
اليه في كل مايخص القوانين العراقية .
وترزي باشي اضافة لذلك كله صحافي بارع اليشق
له غبار ويعد من رواد الصحافة التركمانية اضافة الى
63
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مقاالته القيمة في المجال القانوني والتي نشر أولى
مقاالته في جريدة الشورى سنة  1947وكان يحمل
عنوان (الصحافة عندنا)
وعطا ترزي باشي كان من أوائل الصحافيين
التركمان الذين نشرت مقاالتهم في صحف “كركوك”
و “البشير” و “أالفاق” الكركوكلية.
ومنذ حقبة الخمسينيات من القرن الماضي باشر
ترزي باشي بنشر كتبه التي خصصها لتوريخ أالدب
والفن التركمانيين ,واولى كتبه حملت عنوان “ كركوك
خويراتلري وماعنيلري” سنة  1956والتي أرخ فيها
بجهد اليستهان به رباعيات الخويرات التركماني
وأالغاني القلكلورية التركمانية .
ومن كتبه القيمة نذكر:
كتاب “كركوك شاعرالري” (شعراء كركوك)
وهو يتكون من اثني عشر جزءا.
و “كركوك مطبوعات تاريخي” (تاريخ الطباعة
والصحافة في كركوك)
والذي يتألف من جزئين.
و “كركوك هواالري” (أالنغام الكركوكلية)
و “كركوك أسكيلر سوزي” (االمثال القديمة في
كركوك)
و “ أرزي قمبر” (أرزي وقمبر)
و “كركوكلي شيخ رضا وتوركجه شعرلري”
(الشيخ رضا الكركوكلي وأشعاره باللغة التركية)
ويتكون من ثالثة أجزاء.
و “ كركوكلي قابل” (الشاعر الكركوكلي قابل-
حياته وشعره وأثاره)
و “كركوكلي فائض” (الشاعر الكركوكلي فائض
 حياته وشعره وأثاره).وهو يتكون من اربعة اجزاء.
و “سر كذشت سعادت” (رحلة الحج السعيدة).
وهذا الكتاب الذي يتكون من ثالثة أجزاء هو من أدب
أالسفار ويسرد فيه جده الحاج عبد اللطيف ترزي
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