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Birkaç Söz...

Irak Türkmen Folklorunda Doğum
Sonrası Halk İnançları VI:
Sünnet
1

Türkmenlerin baba ocağı Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından çıkarılan Kardeşlik
Dergisi’nin saygıdeğer okurları, dergimizin 2019 yılı Ekim- Kasım-Aralık sayısını sizlere
sunmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bulunduğumuz yılın dördüncü sayısını sizlere sunarken 2020 yılının gelmesi
münasebetiyle bütün Türk-İslam alemini içtenlikten kutlar, yeni yıl; Türk dünyası için
huzurlu, umutlu, bereketli ve 2019’da yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı
bir yıl olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.
Bir önceki sayı ile bu sayı arasındaki süreçte Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından
birçok etkinlik düzenlenmiştir. Ancak derginin ilerleyen sayfalarında «Türkmen Kardeşlik
Ocağı Yönetim Kurulu’nun 2019 Yılında Düzenlediği, Katıldığı ve Ev Sahipliğini Yaptığı
Etkinlikler» başlığı altında bütün etkinlikler ayrıntılı bir şekilde yer aldığı için burada
üzerinde durulmamıştır.
Dergimizin bu sayısının Türkçe bölümünde Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Mehmet
Ömer Kazancı, Prof. Dr. Lutviyye Asgerzade, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Doç. Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı, Dr. Yaşar Kalafat, Önder Saatçi, Ahmet Kasap, Hüseyin Şükür;
Arapça bölümünde ise Dr. Sadık Kevser, Dr. Sabah Abdullah Kerküklü, Dr. Orhan Bayatlı,
Dr. Suphi Şeyh Hasan, Dr. Muhammet Merdan, Dr. Nusrat Merdan, Muhammet Tahir ElSaffar, Oğuz Korkmaz, Abdulcabbar Derviş Rıza, Nermin Tahir Baba, Mecit Sadun, Ahmet
Suphi ve Sergun Polus tarafından ele alınan inceleme, araştırma ve şiir parçalarına yer
verilmiştir.
Elinizde bulunan bu sayıda herhangi bir eksiklik varsa hoşgörünüze sığınarak
bağışlamanızı diliyor, dergimizin zenginleştirilmesi için notlarınızı ve eleştirilerinizi
bekliyoruz.

Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı
31. Aralık 2019

Sünnet sözcük olarak Hz. Muhammet’in
Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan
davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş
olduğu sözler; ayrıca erkek çocukta,
erkeklik
organının
ucundaki
derinin
çepçevre kesilmesi (TTS 2005:1828),
anlamlarını
taşır.
Sözcüğün
karşılığı
Arapça’da ( )ختانHitan’dır (Boratav 2003:201).
Müslüman topluluklarda erkek çocuklarının
sünnet edilmelerinin gerekçesi, peygamber
efendimizin sünnetli olarak doğduğuna
inanılmasındandır (Örnek 2000:172).
Anadolu’da çocukla ilgili geleneksel, dinsel
ve törensel işlemler içerisinde en katısı ve
en yaygın olanı sünnet geleneğidir. Hiçbir
anne ve baba bu köklü geleneğin dışında
kalmak
istemez.
Sünnet
geleneğinin
yaptırımı, bu konuda bir karşı koyuşa
meydan vermeyecek kadar güçlüdür. Yaşı
geçtiği halde sünnet olmayan kişilere
aşağılayıcı ve kınayıcı tutum ve davranışlar
göstermek oldukça yaygındır. Bu konuda
köklü bir geleneğin yaptırım gücü, geçmişte
olduğu gibi günümüzde de yoğun bir biçimde
işlemektedir
(Sözlü
Kültür
Mirasımız
2002:1516-).
Bölgede çocuğun sünnet yaşı kesin
olmamakla birlikte eskiden 3–9 (Zabıt
1964:49) günümüzde ise 1–5 yaşları arasıdır.
Ama sağlık sorunu olursa daha önceden de
yapılabilir. Daha beşinci gününde sünnet
ettirilen çocuklara rastlanılmaktadır. 2
Tespitlere göre ailelerin birçoğu çocuklarını
ilkokula göndermeden yani 6 yaşına
1
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gelmeden sünnet ettirirler. Bölgede yaş
sınırı geçtiği halde sünnet olmayan çocuğa
her zaman kötü ve aşağılayıcı bir gözle
bakılır. 3
Anadolu’nun birçok yerinde “çocuğun
sünneti babası ve annesinin borcudur”
ifadesi yaygındır.
Bölgede sünnet için kesin bir mevsim veya
bir ay olmamakla beraber genel olarak
sünnet törenleri yazın Temmuz ve Ağustos
aylarında yapılır. Çünkü bu aylarda havalar
çok sıcak olur ve yara çabuk iyileşir. Sünnet
günü ise genellikle peyğamber (pazartesi)
veya ‘eli (Perşembe) veya da cuma günü
yapılır. Çünkü bu günler mübarek günlerdir.
Türk halk kültüründe aileler çocuklarının
sünnet olmasına son derece önem verdikleri
için sünnet törenlerini bir bayram, şölen ve
3

Kaynak kişimiz (Samia Rıfat) sünnet geleneğini anlatırken
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Kaynak kişinin (Mahmut Medine) verdiği bilgilere göre
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komşusunun yeni doğan oğlu işeme sorunu yaşadığı için

O yüzden onlara kimse kız vermezdi. Sonra ameliyat yoluyla

doğumunun akabinde 5. günde sünnet ettirilmiştir.

sünnet oldular.

3

Sünnet sözcük olarak Hz. Muhammet’in
Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan
davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş
olduğu sözler; ayrıca erkek çocukta,
erkeklik
organının
ucundaki
derinin
çepçevre kesilmesi (TTS 2005:1828),
anlamlarını
taşır.
Sözcüğün
karşılığı
Arapça’da ( )ختانHitan’dır (Boratav 2003:201).
Müslüman topluluklarda erkek çocuklarının
sünnet edilmelerinin gerekçesi, peygamber
efendimizin sünnetli olarak doğduğuna
inanılmasındandır (Örnek 2000:172).
Anadolu’da çocukla ilgili geleneksel, dinsel
ve törensel işlemler içerisinde en katısı ve
en yaygın olanı sünnet geleneğidir. Hiçbir
anne ve baba bu köklü geleneğin dışında
kalmak
istemez.
Sünnet
geleneğinin
yaptırımı, bu konuda bir karşı koyuşa
meydan vermeyecek kadar güçlüdür. Yaşı
geçtiği halde sünnet olmayan kişilere
aşağılayıcı ve kınayıcı tutum ve davranışlar
göstermek oldukça yaygındır. Bu konuda
köklü bir geleneğin yaptırım gücü, geçmişte
olduğu gibi günümüzde de yoğun bir biçimde
işlemektedir
(Sözlü
Kültür
Mirasımız
2002:1516-).
Bölgede çocuğun sünnet yaşı kesin
olmamakla birlikte eskiden 3–9 (Zabıt
1964:49) günümüzde ise 1–5 yaşları arasıdır.
Ama sağlık sorunu olursa daha önceden de
yapılabilir. Daha beşinci gününde sünnet
ettirilen çocuklara rastlanılmaktadır. 2
Tespitlere göre ailelerin birçoğu çocuklarını
ilkokula göndermeden yani 6 yaşına
gelmeden sünnet ettirirler. Bölgede yaş
sınırı geçtiği halde sünnet olmayan çocuğa
her zaman kötü ve aşağılayıcı bir gözle
bakılır. 3
Anadolu’nun birçok yerinde “çocuğun
sünneti babası ve annesinin borcudur”
ifadesi yaygındır.
1

Bu inceleme, Irak Türkmen Folklorunda Geçiş Dönemleri

Ertafında

Oluşan

Halk

İnançları

başlıklı

kitabımızdan

alınmıştır. Önümüzdeki sayılarda seri halinde yayımlanacaktır.
2

Kaynak kişinin (Mahmut Medine) verdiği bilgilere göre

komşusunun yeni doğan oğlu işeme sorunu yaşadığı için
doğumunun akabinde 5. günde sünnet ettirilmiştir.
3

Kaynak kişimiz (Samia Rıfat) sünnet geleneğini anlatırken

şu bilgiyi bize anlattı: Hanekin ilçesinde bizim …’nin ikiz
çocukları subay olmalarına rağmen daha sünnet olmamışlardır.
O yüzden onlara kimse kız vermezdi. Sonra ameliyat yoluyla
sünnet oldular.

4

Bölgede sünnet için kesin bir mevsim veya
bir ay olmamakla beraber genel olarak
sünnet törenleri yazın Temmuz ve Ağustos
aylarında yapılır. Çünkü bu aylarda havalar
çok sıcak olur ve yara çabuk iyileşir. Sünnet
günü ise genellikle peyğamber (pazartesi)
veya ‘eli (Perşembe) veya da cuma günü
yapılır. Çünkü bu günler mübarek günlerdir.
Türk halk kültüründe aileler çocuklarının
sünnet olmasına son derece önem verdikleri
için sünnet törenlerini bir bayram, şölen ve
eğlence havasında gerçekleştirirler (Artun
2007:233).
Bölgede geçmişte sünnet şenlikleri evlenme
düğünlerinde olduğu gibi yedi gün yedi
gece davullu zurnalı, tefli taraklı, halaylı
bir eğlence ile yapılırdı (Rejioğlu 1970:26).
Günümüzde ise bu şenlikler bir veya iki
günde yapılmaktadır.
Sünnet töreni yapılmadan önce sünnet
günü eskiden iki veya bir ay, günümüzde
ise iki hafta veya on gün önce baba ve anne
tarafından belirlenerek akraba, komşu
ve tanıdıklar davet edilir. Bu davetler
eskiden çocuğun bir akrabası tarafından
yapılırken günümüzde telefon vb. araçlarla
yapılmaktadır. Törenin kalabalık olmasına
özellikle dikkat edilir.
Sünnet olacak çocuk sünnet gününden önce
hazırlanır, ona yeni elbiseler ve hediyeler
alınır. Yatağı hazırlanır; yeni bir döşek
döşenir ve yeni çarşaflarla süslenir. Ayrıca
sünnette yapılacak yemeklerin malzemesi
de daha önceden temin edilir.
Eskiden sünnet şenlikleri bir hafta önce
yapılırken; davetliler salı günü çocuk için
getirdikleri hediyeleri verirlerdi (Zabıt
1964:49). Günümüzde ise sünnetin olduğu
gün hediyeler verilir. Çocuk sünnet için
psikolojik olarak hazır edilmeye çalışılır.
Sünnet gününün sabahı; çocuk, babası veya
ailesinin bir büyüğüyle birlikte hamama
gönderilir. Hamama komşu ve akrabalar
da çağırılır. Çocuk yıkanıp çıktıktan sonra
ona yerel kıyafetlerden giydirilir ve boynu
“gerdanlık, silahlık” gibi süslerle donatılır
ve başına “Maşallah” yazılı börk takılır
(Kayacı 1966:20).
Çocuk tek başına sünnet ettirilmez; onunla
birlikte başka bir çocuğun da bulunması
gerekir. Bu yüzden fakir ve öksüz çocukların

sünneti zengin çocuklarıyla birlikte yapılır.
Başka bir çocuk bulunmazsa onunla birlikte
bir horoz 4 kesilmelidir. Aksi halde çocuk
için kötü olacağına inanılır.
Eskiden
bölgede
çocuğu
yaşamayan
Türkmen
aileleri,
çocuklarını
Yahudi
çocuklarıyla birlikte sünnet ettirirlerdi.
İnanca göre Yahudiler pis oldukları için
kötü ruhlar bu pis çocukların yüzünden
Müslüman Türkmen çocuklarına zarar
vermezler (Kardeşlik 1967:8).
Kırklı ve ellili yıllarda sünnet töreni
şöyle yapılırdı: Sünnet olacak çocukların
başlarına Maşallahlar, Beşibirlikler ve
türlü türlü altınlar, nazar boncukları, süslü
fesler ve renkli börkler takılır. Giyecekleri
elbiselerin ise renkli kadife kumaşlar
veya ağır kumaşlardan olması şart idi. 5
Sağ kollarına çocuğun annesinin verdiği
kırmızı bir şal bağlanırdı. Yine onlarla
sünnet olacak yoksul ve yetim çocuklara
da düğün için sünnet olan çocuğun babası
tarafından diktirilen yeni elbiseler giydirilir.
Bütün çocuklar süslenip atlara bindirilerek
önlerinde davul zurna çalınır, kılıç kalkan
ve atlıkarınca oynatılırdı. Kılıç kalkanın
arkasında düğün sahibinin akrabaları,
komşuları toplanır. Mükellef bir alay şeklinde
memleketi dolaşırlar. Alay, dost-akraba ve
komşuların kapıları önünden geçerken ev
sahibinin maddî durumuna göre bir hediye
(top kumaş vb.) verilir. Alaydan birisi verilen
hediyenin kimin tarafından verildiğini ve
ne olduğunu bir kâğıda yazar. Bu da düğün
sahibinin o eve karşı olan borç zimmetine
geçmiş sayılır. Memleketin içi dolaşıldıktan
sonra tekrar sünnet olan çocuğun evine
gelinir (Rejioğlu 1970:26, Kk ).
Bütün davetliler hazır bulunduktan sonra
sünnet olacak çocuklar gelip konukların
ellerini
öper
ve
yerlerine
otururlar.
Sünnetçiler
(Rejioğlu
1970:26)
gelir,
leğenler getirilir, küçük bir tepsi içine
jiletler koyulur, davullar vurulur; çocuklar
birer birer yakalanır ve sünnetçinin
önüne getirilir (Rejioğlu 1970:26). Baba
kendi çocuğunun acısına dayanamadığı
4

Bölgede çoğu zaman şaka olarak enişteye “horozumuz”,

yengeye de “Tavuğumuz” denilir ve erkek bir horoza, kız da bir
tavuğa benzetilir.
5

Günümüzde çocuklara genellikle “Deşdeşe” denilen beyaz

entari giydirilmektedir.

için çocuk, hazır olanların birisi veya bir
akrabası tarafından sıkı bir şekilde tutulur.
Seyit veya berber çocuğun sünnetini
yaparken başında birkaç kişi tarafından
ipekli kumaş örtülür ve silkelenir (Zabıt
1964:50). Sünnetçi parçayı kesmeden önce
çocuğu meşgul etmek için ağzına şirinlik
koyulur. Salâvatlar ve tekbirler eşliğinde
sünnetçi jiletle parçayı kestikten sonra
(Rejioğlu 1970:20) üzerine dövülmüş kömür
ve tuz koyar (Zabıt 1964:50, Kk.). Çocuk
sünnet olduktan sonra süslenmiş ve daha
önceden hazırlanmış yatağına yatırılırdı.
Şunu de hemen belirtmeliyiz ki Anadolu’nun
muhtelif yerlerinde Kirif, Kiriv, Kirva, Kivra,
Sünnet Babası, Sünnet Kardeşi, Sağdıç
gibi adlarla anılan Kirve (Örnek 1979:216217) ve kirvelik geleneği Irak Türkmenleri
arasında bulunmamaktadır.
Bölgede Musul kentinin doğusunda yer
alan ve yaklaşık 50 köyde yaşayan ve
Bektaşilik tarikatına bağlı (Seyit Abbas
1974:5) Şebek Türkmenleri (bk. Saatçi,
1996:.280; Pamukçu-Hürmüzlü, 2005: 7787, Saatçi, 2009: 2628-) arasında sünnet
işi pirin gelmesiyle gerçekleşir. Pir yapılan
merasime gelir, çocuklara hediyeler verir.
Çocuklar, pirin kucağına oturarak sünnet
olurlar. Sünnet işi bittikten sonra sünnet
olan çocuğun evinde mevlit okutulur, saz
çalınarak Bektaşi şairlerinin şiirlerinden
parçalar okunur ve yemek dağıtılır. Bütün
bu merasimin sonunda çocuklarını sünnet
ettiren aile pire bir hediye sunar (Seyit
Abbas 1973:7).
Sünnet işi bittikten sonra yere bir namazlık
serilir; çocuğun babası, annesi, akrabası
ve davet edilenler tarafından bu namazlığa
hediye veya para atılır. Toplanan para ile
çocuğa hediye alınır.
Getirilen hediyeler içerisinde, parfüm,
soğan, sarımsak ve kokulu eşyalar varsa
çocuk bu eşyalardan uzak tutulmalıdır ki
yarası çabuk iyileşsin. Çünkü adı geçen
nesneler yaranın şişmesine yol açabilir.
Varlıklı yani hali vakti yerinde olan aileler
sünnet töreninde kurban keserler. Kesilen
kurbanın eti konu komşu ve fakir fukaraya
dağıtılır.
Sünnet töreninde genellikle kuru fasulye,
dolma, biryani, pirinç pilavı vb. geleneksel
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Kültürel Uyanış Hamlesi ya da
Kendimize Dönmek
Bugün Irak ve Suriye adlanan yerlerdeki
Türkmeneli Türklüğü, Türkiye Türklüğü,
Kazakistan,
Türkmenistan,
Kırgızistan,
Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Kırım, Tataristan ve dünyanın
her yerindeki 350 milyon Türkler tek bir
millettir. Bunları tek millet yapan başlıca
iki unsur: Ortak dilimiz Türkçe ve Türk millî
kültürüdür.
Kültür, bir milletin, bir topluluğun hem
maddî anlamda dünya hayatını hem de
manevî anlamda ruhsal, kalbî, aklî hayatını
düzenlemede, işlevsel ve anlamlı hâle
getirmede
ürettiği
değerler,
eşyalar,
sistemler, anlayışlar ve eserler bütünüdür.
Bu bağlamda biz de büyük Türk milletinin
bir ailesi olarak yüzyıllar boyunca maddî
ve manevî sahalarda kültür ürettik ve bu
kültürü geliştirerek yaşadık, yaşattık.
Maddî kültür ürünlerimiz arasında, barınma
amacıyla ev; ibadet amacıyla cami; eğitim
amacıyla medrese, okul; defin amacıyla
kabir gibi mimarî ürünlerimiz, ziraat
amacıyla kullandığımız saban, düven, kağnı,
orak, çapa vs. bayram, düğün gibi özel
günlerde giyilen elbise ve takılar, gündelik
giyim eşyaları, yeme-içme amaçlı kapkacak
gibi eşyalar oluşturur.
Manevî kültür ürünlerimiz arasında ise
bayram, düğün, sünnet, askere yollama,
cenaze, Ramazan gibi belirli gün ve törenlere
bağlı gelenek, görenek, âdet ve töreleri,
Türkçenin etkili ve işlek kullanımına dayalı
atasözü, deyim, mani, türkü, benzetmeler,
kalıp ifadeler gibi sözel kültür ürünlerimizi;
dini ve tasavvufu yaşama ve algılama
biçimlerimize dayalı kültür birikimimizi
sayabiliriz.
Modernizm öncesi dönemde yani radyonun,
televizyonun, elektriğin olmadığı eski
zamanlarda
Türkiye’nin
her
köy
ve
kasabasında mahallî olarak üretilen ve
yaşatılan bir kültür vardı. Mesela köy
odalarında uzun kış akşamlarında insanlar
toplanırlar, hem sohbet ederler, görüşürler,
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meselelerini müzakere ederler hem de
kendilerinin ürettikleri masalları, efsaneleri,
türküleri ve başka edebiyat ürünlerini
söylerler, nesilden nesle aktarırlardı.
Ayrıca
düğünlerde,
bayramlarda
yine
kendilerinin
ürettikleri
türküleri
hem
söylerler, hem oynarlar, hem çalarlardı.
Kendi
ürettikleri
eğlence
şekillerini
bizzat uygulayarak, icra ederek o kültürü
yaşatırlardı. Bir bakıma herkes olmasa
bile pek çok kişi, kültür üretimine ve icra
edilmesine bizzat katkıda bulunurdu. Bu da
milletimizin zekâsının, üretme ve uygulama
kabiliyetinin gelişmesine imkân tanıyordu.
Ama maalesef bugün, mesela düğünlerde
Türk köylüsünün kendi ürettiği türküler,
şarkılar yer almıyor. Bunların yerine şehir
varoşlarında yabancıların ve Türkçeyi
doğru dürüst konuşamayan; bozuk, kaba
bir Türkçe konuşan, Türklükle de alakası
olmayan, cahil, medeniyetsiz, kaba saba
adamların, meymenetsiz suratlı heriflerin
türkü, şarkı diye ürettikleri sırf avaz avaz
bağırmaktan ve hatta böğürmekten ibaret
olan yoz, saçma sapan şeyleri, asıl ve asil
Türk zevkini yok eden gürültüleri müzik
diye sunuluyor.

İnsanımız
da
onları
dinleyip
onunla
eğlendiklerini sanıyorlar. Bu durumda
üretici, zeki Türk köylüsü, edilgen bir alıcı
konumuna düşürülmekte ve tabii kültür
üreten değil, yoz ve zararlı bir kültür tüketen
konumuna itilmektedir.
O yüzden öncelikle iç kültür emperyalizmine
karşı sahih, gerçek, saf, derin, ince, anlam
ve duygu dolu, tamamen bizi tanımlayan,
bize hitap eden, bizim ürettiğimiz hakikî
Türk kültürünü üretmeye ve tüketmeye
yeniden başlamalıyız.
Televizyon kanallarımızın akşamın en
verimli saatlerini, sabah kuşaklarını, gün
içi değişik saatleri işgal ve istila eden,
mizah diye iğrenç espriler yapan, müzik
diye insan kulağını tırmalayan anlamsız
bağırtılarla ses kirliliğine sebep olan,
bozuk Türkçeli adamların alıcısı, dinleyicisi
olmaktan kurtulup; kendi zarif sanatımızla
buluşmalıyız.
Müslüman Türk milleti, kendi derinlikli
ve zarif Türk-İslam kültürüyle, sanatıyla,
müziğiyle,
mimarisiyle,
süsleme
sanatlarıyla, edebiyatıyla buluşmalıdır. Türk
milleti, kendi kültürünü sabote eden, bilinçli
bir proje olarak Türk milletini yozlaştırmayı,
boş yere oyalamayı, uyutmayı, avutmayı,
parasını
ve
zamanını
yağmalamayı
amaçlayan, sanatçı, müzisyen, programcı,
yazar, siyasetçi bilmem ne diye kendisine
dayatılan kişileri protesto edip onlara yüz
vermemelidir. Türklükle alakası olmayan,
hatta Türk düşmanlığı yapan adamların
müşterisi, dinleyicisi olmamalıdır.
Ayrıca,
insanımız
üzerindeki
kültür
emperyalizminin
bir
başka
boyutunu
din üzerinden uygulanan sinsi bir proje
kapsamında görüyoruz. Ne mektep, ne
medrese görmüş, ilimle bilimle alakası
olmayan, hiçbir şey bilmeyen, kerameti
kendinden menkul, doğru dürüst Türkçe
konuşamayan, hatta sinsi sinsi Türk
düşmanlığı yapan bir takım uzak köylerden
çıkan ya da çıkarılan adamlar, cahil
Müslüman Türk ahaliyi şeyhim, şıhım,
seyyidim, veliyim, hacıyım hocayım bilmem
neyim diye kandırıp kendilerine mürit
ediniyorlar. Kesnizani tarikatı, Menzil
tarikatı, FETÖ, IŞİD gibi yapılar Türkler için
çok zararlı yapılardır, Türkler, Türkmenler
bunlardan uzak dursun.
Bu cahil ve kötü niyetli tarikat şeflerinin
bütün İslam bilgileri günde bin kere Allah

dedirmek, beşyüz kere tesbih çektirmek, şu
kadar salavat getirtmekten ibaret. Kur’ân-ı
Kerim’i doğru dürüst yüzünden okumaktan
aciz olan bu adamlar, sarık cüppe giyip iri
kıyım vücutlarını posta serip bu saf, dindar
Türk ahalinin parasını pulunu yağmalayıp,
saltanat kuruyorlar.
Büyük büyük saraylar, kâşâneler, villalar,
arabalar içinde keyif çatıyorlar. Karılarının
kolları, boyunları boydan boya altınlarla
dolu. Bu adamlar marifetiyle saf dindar Türk
ahalisi kandırılıyor, kendine ait temiz, sade
millî ve manevî dünyası yok edilip ne idüğü
belirsiz garip bir havaya sokuluyor.
Türk milletinin çok büyük İslam âlimleri,
velileri, kanaat önderleri vardır. Bizim
bizden olmayan adamların peşinden gitmeye
ihtiyacımız yoktur. Bunlar, çok yönlü
emperyalist kuşatmanın bir parçasıdır.
Amaç Türk milletini her anlamda başkasına,
özellikle de Türk düşmanlarına bağımlı hâle
getirmektir.
Türk milletini aptal yerine koymaktır bu.
Türk fabrika kuramaz, Türk işletme açamaz,
Türk şeyh olamaz, Türk âlim olamaz,
Türk siyasetçi olamaz, Türk yazar olamaz
havasını perçinlemek istiyorlar. Türk, her
alanda yabancılara, Türk düşmanlarına,
ilkel kafalı hurafelerle dolu kaba saba
adamlara muhtaç hâle getirilmektedir.
Bu emperyalist ablukaya karşı duracak olan
Türk’ün uyanık vicdanıdır, diri teyakkuzudur.
Artık yeter demenin zamanı çoktan geçti.
Üzerimize üzerimize çullanan emperyalist
ablukaya dur demek çok kolay. Yapılacak
tek şey, kararlı, çelik gibi dirençli bir irade
beyanıdır. Kendimize olan özgüvenimizi
yeniden kazanmaya bağlıdır her şey.
Biz Müslümanlığı asıl kaynaklarından,
Kur’an-ı Kerim’den, Hz. Muhammed’den,
büyük İslam âlimlerinden, ulu alim ve arif
atalarımızdan öğreniriz. Nereden geldiği
belli olmayan cahil cüheladan ve de
soyguncu, para toplayıcı, yağmacı, şarlatan
heriflerden İslam öğrenecek hâlimiz yok.
Hem dinî kültürümüze hem de millî
kültürümüze sahip çıkmak zorundayız.
Bu, kimliğimize sahip çıkmak demektir.
Yoksa kaba saba adamların, Türklüğü
millî bir kimlik olarak kabul etmeyen etnik
ırkçı heriflerin elinde paspas olmaktan
kurtulamayız. Artık bunlara yüz vermekten,
şımartıp tepemize oturtmaktan vazgeçip;
kendimize, kendi değerlerimize dönelim.
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Telafer Ağzı
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Özet
Irak Türkmenlerinin kullandığı dil Azerbaycan
Türkçesi ağızları içinde değerlendirilmektedir.
Irak Türkmen ağızları “ŋ” sesinin “v”ye ve
“y”ye değişmesi açısından başlıca iki gruba
ayrılmaktadır. 1400 yıldır Irak’ta yaşayan
Türkmenlerin dillerinin hukuksal statüsü bölgesel
dil seviyesindedir. Doğu Oğuz grubunun güney
kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi,
kendine has ses ve biçim özellikleri ile birlikte
eski Türkçe birçok unsuru yaşatması bakımından
dikkati
çekmektedir.
Irak
Türkmenlerinin
yerleşim
bölgeleri,
Irak’ın
kuzeyindeki
Telafer’den başlayıp, Musul etrafındaki köyler,
Erbil, Altunköprü, Kerkük, Dakuk, Tuzhurmatı,
Kifri, Hanekin, Bedre’ye kadar uzar. “ŋ” sesinin “y”ye değişmesi açısından Musul, Telafer,
Altunköprü, Tuzhurmatı, Kifri bölgelerinde kullanılan ağızların birçok ortak özellikleri vardır.
Irak Türk ağızları üzerine ülkemizde (özellikle de Kerkük, Erbil, Emirli bölgeleri) bazı yüksek
lisans ve doktora tezleri hazırlanmış olsa da bölgede kullanılan dil Türklük bilimi alanında
yeterince araştırılmamıştır.
ABD’nin Irak’ı işgal ettiği yıllarda, özellikle 20042008- yılları arasında yoğun çatışma dönemi
geçiren Telafer, en son IŞİD’in Irak’ta alan hâkimiyeti kurmaya başlaması ile bir felakete
sürüklenmiştir. 2014 Haziran’ında teröristlerin Musul’u ele geçirmesinin ardından 2017’de
biten işgal süresince Telafer halkının neredeyse % 90’ından fazlası şehirden göç etmek
zorunda kalmıştır. IŞİD işgali öncesinde Telafer’in merkez nüfusu yaklaşık olarak 350.000
kişidir. Nahiye ve köylerle birlikte 700.000 kişiden fazla insanın yaşadığı kentin merkez nüfusu
tamamen Türkmen olup nahiye ve köyler de hesaba katılırsa % 80’e yakını Türkmen’dir.
Telaferli Türkmenlerin büyük çoğunluğu Irak içerisinde göç etmiştir. Irak’ın içerisinde göç
eden nüfustan sonra Telaferli Türkmenlerin en yoğun olarak göç ettiği bölge Türkiye’dir.
Türkiye Telafer’den yaklaşık 80.000 kişilik bir göç almıştır. Türkiye’ye göç eden Telaferlilerin
% 80’ine yakını başkent Ankara’ya yerleşmiştir. Ankara ile birlikte Adana, Şanlıurfa ve
Gaziantep yoğun göç alan öteki illerdir.
50 sene önce Sadettin Buluç’un makalesi hariç üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan
Telafer ağzı, Irak Türkmencesi içinde kendine has özellikleri bakımından dikkati çeken bir
değişkedir. Eski Türkçe ve Doğu Türkçesine ait bazı ses ve biçimbirimlerin (ağrığ<agrıg “ağrı”,
“hastalık”;teki<teg, tegi “gibi”, “kadar”) korunduğu Telafer ağzı; yer yer Urfa, Gaziantep
ağzına (siye<sana) yaklaşmaktadır. Büyük ünlü uyumunun sağlam olduğu Telafer ağzının
en önemli özelliği “ŋ” sesinin “y”ye (birtükiŋ >verduğuy “verdiğin”,köŋül>göyül “gönül”,
soŋra>soyra “sonra”) dönüşmesidir. Ünlü düşmesi, ünlü değişimi, ünsüz değişmeleri, ünsüz
ikizleşmeleri, ünsüz benzeşmeleri, bile kelimesinin kişi ve dönüşlülük zamiri olarak kullanımı,
1
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geçirilmiş ve genişletilmiş biçimidir.
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isim ve fiil çekimlerinde kullanılan farklı biçimbirimler bildirimizde değerlendirilecektir. Kitle
iletişim araçlarının yaygınlaşması ve göç gibi sebeplerle Telafer Türkçesini kullananların
Türkiye Türkçesinden yaptıkları bazı kopyalamalara da temas edilecektir. Bildirimizde
yer alan dil malzemesi Ankara’da yaşayan Telafer Türkmenlerinden derlenmiştir. Ayrıca
Rıza Çolakoğlu’nun Telafer Folkloru (İstanbul 2017) ve Ahmet T. Tiryaki ve Füsun Menşure
tarafından hazırlanan Muhaceretteki Telaferli Türkmen Şairleri Antolojisi (İstanbul, 2018)
adlı eserlerde yer alan metinlerden de yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oğuzca, Irak Türkmen Ağızları, Telafer
Giriş
Oğuz Türkçesinin Irak’taki kolları Türkmen şehri Telafer’den Bağdat’ın güneydoğusunda
Bedre bölgesinde uzanan bir şerit içinde, başta Kerkük olmak üzere ülkenin kuzeydoğusunda
ve merkez bölgelerinde dağınık olarak konuşulur. Bu şeridin kuzeyinde Türkiye, batısında
Dicle Nehri, doğusunda İran sınırı yer alır. Doğudan kuzeybatıya doğru Kerkük, Musul, Telafer
hattı Türkiye’nin güneydoğusunda bir Irak Türkmen kuşağı oluşturur. Bu kuşak, Bayır-Bucak
Türkmenleri aracılığıyla Türkiye’de Çukurova’ya; Suriye’de Azez ve Afrin’e kadar uzanır. Bu
şeridin kuzeyinde Türkiye, batısında Dicle Nehri, doğusunda İran sınırı yer alır. Doğudan
kuzeybatıya doğru Kerkük, Musul, Telafer hattı Türkiye’nin güneydoğusunda bir Irak Türkmen
kuşağı oluşturur. Bu kuşak, Bayır-Bucak Türkmenleri aracılığıyla kesintili olsa da Türkiye’nin
en batısına doğru uzanır (Eker 2008:9495-).
Azerbaycan Türkçesi ağızları içinde değerlendirebileceğimiz Irak Türkmen ağızları, yaklaşık
2,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İran’ın Güney Azerbaycan, Tahran, Save bölgesi
ağızları ve Türkiye’nin Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ağızlarıyla büyük benzerlikler
gösteren Irak Türkmen ağızları “ng” sesinin “-v-”ye ve “-y-” ye dönüşmesi bakımından başlıca
iki gruba ayrılmaktadır. Kerkük, Erbil, Dakuk, Mendeli, Hanekin, Kazaniye ağzı “-v-” grubunu
(gēldüv<geldin, ēlüv<elin); Telafer, Altun Köprü, Duz-Hurmatu, Teze-Hurmatu, Kifri, Beşir,
Emirli ağızları ise “-y-” grubunu (eliy, geldiy) oluşturmaktadır (Buluç 2007:282). v ağızları
Tebriz’le, Afganistan Avşar ağızlarıyla; y ağızları Urfa’yla birlik gösterir. Anadolu doğu
kümesi ağızlarının da Azerbaycan Türkçesinin batı ve güney ağız kümelerinin birer uzantısı
oldukları görülebilir. Güneydoğuda Urfa ağzı, Anadolu doğu kümesi ağız bölgesini Telafer,
Altunköprü, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, Beşir, Emirli, Karatepe ile Kerkük, Erbil,
Dakuk, Mendeli, Hanekin gibi dil adacıklarıyla yaşamakta olan Irak Türkmenleri ağızlarına
bağlar(Jorma1999:99).
Van Gölü’nün güneyinden geçen bir hat, orta ve güney bölgelerdeki konuşma biçimlerini
birbirinden ayırır. Bu iki bölgeyi ayıran başlıca fonetik ölçü, kelime başındaki k-g farklılığıdır.
Bilhassa Kars ve Erzurum’un dâhil olduğu orta grupta kelime başındaki k’ler g olur: galmah,
goyun, gadın. Güneyde kalan, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Hakkâri’de kelime başındaki
k’ler gırtlağa kaymış olarak korunmaktadır, işte bu illerimizle Irak Türkleri ağzı ve Güney
Azerbaycan’daki bazı ağızlar, bir bütün teşkil etmektedir. (Ercilasun1992:117)
1400 yıldır Irak’ta yaşayan Türkmenler, üçüncü büyük etnik grubu oluştursa da dilleri
resmî dil olarak kabul edilmemiş, bölgesel dil sayılmıştır. Irak Türkleri eskiden beri kendi
kendilerine yerli ağzıyla “Türkman” adı vermekte, konuştukları lehçeye de “Türkmanca”
demektedirler (Paşayev 1998:1617-). Irak’taki Türkmenler 1990’lara kadar kendi dillerinde
eğitim almamalarına rağmen dillerini korumuşlardır. Saddam sonrası Irak’ta Türkçe eğitim
verilen 428 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bulunmaktadır. 199 okul ile Kerkük ve 119 okul
ile Telafer bu sayıda başı çekmektedir.
Irak Türkleri 1970’li yıllardan bu yana, Balkanlarda olduğu gibi, yazı dili/edebî dil olarak
Türkiye Türkçesini benimsemişlerdir; Halk edebiyatı ürünlerinde daha çok Kerkük ve Tuz
Hurmatu ağzı esas alınır. Örneğin, edebî dilde mastar eki –mAk, Kerkük Tuz lehçesinde ise
–magile gösterilir. Irak Türkçesi bölgelere, şehirlere hatta aynı şehir içinde mahallelere
göre farklılıklar gösterebilir. Doğal olarak bir sözcüğün farklı biçimlerini bir arada görmek
mümkündür. Örneğin e≠kiz’in yanı sıra ikki hatta ki biçimleri bir arada görülebilir.
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Kerkük ağzı ve diğer ağızlar günlük dilde; edebiyat ürünlerinde, özellikle hoyrat ve maniler ile
diğer sözlü edebiyat ürünlerinde kulla¬nılmaktadır. Resmî kaynaklarca kullanılan Türkmen
(Türkman) ve Türkmence terimlerine rağmen, Irak ağızları Azeri Türkçesinin doğal bir
uzantısı olarak kabul edilir. Böl¬gede konuşulan varyantlar için genel olarak Irak Türkçesi,
Irak Türk¬men Türkçesi, Irak Azericesi, Türk nüfusun bu şehirde yoğunlaşması sebebiyle
Kerkük Türkçesi vb. terimler kullanılmaktadır. Bunlardan Türkmence terimi dilbilimsel
olarak bölgenin Azerbaycan Türkçesi sahasında oluşu gerçeğiyle çelişir (Demir2002:53).
Oğuz grubunun güney kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi, kendine has ses ve
şekil özellikleri ile eski Türkçe birçok unsuru yaşatması bakımından dikkati çeker. Eski
Türkçede görülen “burun” Munna altmış il burun (Bundan altmış yıl önce) (Nuri: 24); “tek,
teki” (gibi, kadar) Sebbehe teki kef etti (Sabaha kadar eğlendi) (Haydar 1979: 7); “birle”
Gēlinyēvegirdigibirlįdamnan şeker sepelle (Gelinin eve girmesiyle damdan şeker dökerler)
(Nuri 1987:54) edatlarının varlığı; söz başı -k- ve -t- ünsüzlerinin kimi kelimelerin başında
korunması köbek, köç, köçmeğ, kölge, kösk “göğüs”, köynek, tikiş, tik-, tök, tohın- (Hürmüzlü
2003); “öng (ön)” Dereden çihtįoglannarın öngün aldı (Dereden çıkıp oğlanların önünü kesti)
(Nuri 1987:52); “yengice” (yenice) Yengice köyü kimįn yere (Haydar 1979:30); “donguz /dongız”
(domuz); “eng (ön)” (Hürmüzlü 2003) gibi kelimelerde Eski Türkçedeki “ng” sesinin varlığı,
“su” kelimesinin Eski Uygur Türkçesinde olduğu gibi yer yer “suv” şeklinde kullanılması: Tez
ēnsįn az suv aparsın (Çabuk gelsin az su götürsün) (Nuri 1987:26); Eski Türkçe fiilden isim
yapan -g- ekinin varlığı: acıg (öfke, inat), ulug (ulu), agrıg (ağrı, acı), başarığçı (başaran),
bilikli (bilgili), sıvağ (sıva), boyağ (boya) gibi (Hürmüzlü 2003).
Irak’ın ABD tarafından işgali sonrası Irak’ta yaşayan Türkmen Türkleri sıkıntılı döneme
girmişlerdir. Kürtlerin asırlardır Türklerin yaşadığı topraklara göz dikmesi sonucu
başlattıkları bölgeyi Türklerden arındırma girişimlerine daha sonra eklenen İŞİD zulmü
milyonlarca soydaşımızın yerlerinden yurtlarından olmasına yol açmıştır. Miladi 674 yılında
Irak’a gelip yerleşerek bölgenin en eski sakinlerinden olan Türkmenlere Osmanlı Devleti’nin
yıkılışının ardından katliamlara kadar uzanan zulümler yapılmıştır. Peşmerge ve İŞİD’in son
dönemde gerçekleştirdikleri zulüm karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınan soydaşlarımız
zorluklar içinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerimizde yaşamakta olup
doğma yurtlarına huzur ve rahatlığın gelmesiyle dönüş ümitlerini canlı tutmaktadırlar.
Irak’ı işgal ettiği yıllarda, özellikle 20042008- yılları arasında yoğun çatışma dönemi
geçiren Telafer, en son IŞİD’in Irak’ta alan hâkimiyeti kurmaya başlaması ile bir felakete
sürüklenmiştir. Haziran2014’teteröristlerin Musul’u ele geçirmesinin ardından 2017’de biten
işgal süresince Telafer halkının neredeyse % 90’ından fazlası şehirden göç etmek zorunda
kalmıştır. IŞİD işgali öncesinde Telafer’in merkez nüfusu yaklaşık olarak 350.000 kişidir.
Nahiye ve köylerle birlikte 700.000 kişiden fazla insanın yaşadığı kentin merkez nüfusu
tamamen Türkmen, nahiye ve köyler de hesaba katılırsa % 80’e yakını Türkmen’dir. Bu
yönüyle dünyanın nüfusça en kalabalık ilçesidir. Telaferli Türkmenlerin büyük çoğunluğu Irak
içerisinde göç etmiştir. Irak’ın içerisinde göç eden nüfustan sonra Telaferli Türkmenlerin en
yoğun olarak göç ettiği bölge Türkiye’dir. Türkiye Telafer’den yaklaşık 80.000 kişilik bir göç
almıştır. Türkiye’ye göç eden Telaferlilerin % 80’ine yakını başkent Ankara’ya yerleşmiştir.
Ankara ile birlikte Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep yoğun göç alan öteki illerdir.
Aramice tel (tepe) ve ağbar (toprak) sözünün birleşmesinden oluştuğu ve zamanla TellAfar ve Telafer’e dönüştüğü sanılmaktadır. Yöre halkının dilinde Tılafar söyleyişi hâkimdir
(Saatçi 2015:108). 50 sene önce SadettinBuluç’un makalesi hariç üzerinde hiçbir çalışma
yapılmayan Telafer ağzı, Irak Türkmencesi içinde kendine has özellikleri bakımından
dikkati çeken bir değişkedir. Eski Türkçe ve Doğu Türkçesine ait bazı ses ve biçimbirimlerin
(ağrığ<agrıg “ağrı”, “hastalık” teki<teg, tegi “gibi”, “kadar”) korunduğu Telafer ağzı; yer yer
Urfa, Gaziantep ağzına (siye<sana) yaklaşmaktadır. Büyük ünlü uyumunun sağlam olduğu
Telafer ağzının en önemli özelliği “ŋ” sesinin “y”ye (birtükiŋ>verduğuy, “verdiğin” köŋül>göyül
“gönül”, soŋra>soyra “sonra”) dönüşmesidir. Ünlü düşmesi, ünlü değişimi, ünsüz değişmeleri,
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ünsüz ikizleşmeleri, ünsüz benzeşmeleri, bile kelimesinin kişi ve dönüşlülük zamiri olarak
kullanımının yanı sıra isim ve fiil çekimlerinde kullanılan farklı biçimbirimler bulunmaktadır.
Salnâmelerde bile Çağatay Türkçesine yakın bir dille konuşulduğu aktarılan Telafer
Türkçesinde diğer Irak Türkmenlerinde olduğu gibi 12 ünlü vardır. Türkiye Türkçesinden
farklı olarak kapalı é, bulanık æ (a ile e arası), kısa í (ı ile i arası) gibi ünlüler ile ā ve ē gibi
uzun ünlüler de bulunur.b> m, v > ġ, ç > ş, ş > ç, y > b, n > l, n > v, n > y değişimleri dikkati
çeker. Kelime sonunda dar ünlülerin bulunması halinde baş taraftaki geniş ünlülerin uzun
olması, dar ünlülerin de kısalması Irak Türkçesinde yaygındır ve Telâfer ağzında da vardır
(Buluç 1974:51.) Telafer’de 1820- yaş üzerindeki insanların İstanbul Türkçesini konuşmakta
zorlandıkları görülse de çocuk ve gençlerin büyük kısmı rahatlıkla konuşabilmektedir. Bu
durum, Türk televizyon kanallarının yörede yoğun izlenmesinin ve Telafer’deki okullarda
verilen Türkçe derslerinin etkisiyle açıklanmaktadır (Bakır- Pekin 2018:106).
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve göç gibi sebeplerle Telafer Türkçesini kullananların
Türkiye Türkçesinden yaptıkları bazı kopyalamalar da dikkati çekmektedir. Bildirimizde
yer alan dil malzemesi Ankara’da yaşayan Telafer Türkmenlerinden Mutasım Efendi’den
derlenmiştir. Ayrıca Rıza Çolakoğlu’nun Telafer Folkloru (İstanbul 2017) ve Ahmet T. Tiryaki
ve Füsun Menşure tarafından hazırlanan Muhaceretteki Telaferli Türkmen Şairler Antolojisi
(İstanbul 2018) adlı eserlerde yer alan metinlerden de yararlanılmıştır.
Irak’ın Telafer bölgesinde konuşulan Türkmence diğer ağızlardan daha çok fonolojik olarak
ayrılmaktadır. Bazı kelimelerin sadece Telafer ağzında kullanımı da ayrı bir özellik olarak
dikkati çekmektedir. Irak Türkmen ağızlarının Türkiye’de ilk araştırmacılarından olan Prof.
Dr. Sadettin Buluç’un “Tellâfer Türkçesi Üzerine, (TDAY- Belleten 19731974-, Ankara 1974. s.
4957-) adlı makalesinin dışında Telafer ağzı üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2017
yılında NoorIbrahimAhmed Bayati tarafından hazırlanan Telâfer Türkmen Ağzı (İncelemeMetin-Sözlük) adlı yüksek lisans tezine hazırlayan tarafından erişim izni kısıtlaması getirildiği
için ulaşılamamıştır. Irak Türkmen ağızları üzerine 2014 yılına kadar yapılan çalışmalar
Önder Saatçi tarafından “Irak Türkleri Dil Çalışmaları Bibliyografyası” (Diyalektolog, Sayı 8,
Yaz 2014, s. 2147-) adlı makalede sıralanmıştır.
Yörenin folkloruyla ilgili çalışmaları bulunan Şair Rıza Çolakoğlu Telafer ağızlarının telaffuz
farklılıkları ve kelime tercihi bakımından diğer Irak Türkmen ağızlarından ayrıldığını
örneklerle açıklar. Çolakoğlu’na göre ñ,n> y değişiminden hareketle bazı Irak Türkmen
ağızlarıyla benzeşen Telafer ağzını bu grupların içinde göstermek doğru değildir. Irak
Türkmen ağızlarının hiçbirine benzemeyen Telafer ağzı Azerbaycan lehçesi ve Urfa ağzına
daha yakındır. Kalın seslileriyle tanınan Telafer ağzının Irak Türkmen ağızları içinde özel
bir yeri vardır (Çolakoğlu2017:12). Kalın ünlülerin hâkim olduğu ağzı erkekler ağzı veya
dili olarak nitelendiren Çolakoğlu’na göre “Telafer köylüsü kabaca konuşurken eski Türk
efsaneleri kahramanları anımsanır. Tren istasyonunda veya havaalanında rastladığın birisi
sana haralısay? yani ‘nerelisiniz’ der demez hemen bir Telaferli olduğunu bileceksin”. Kerkük
ağzında gere “siyah, kara” kelimesi Telafer ağzında gara şeklinde söylenir. Yine değirmen
kelimesi de dagırman şekliyle kalın ünlülüdür. Bazı kelimeler farklı anlamlarıyla Telafer
ağzında karşımıza çıkar: umağ “ümit”, tüley “şans”, “fırsat”, tense- “önemse-“, “umursa-“,
eşek cenneti “derin uyku”, serçek “hikaye”, “masal”, koray “perde”, “örtü”, tıknaz yerine
kullanılır. Tapxur “defa”, “kere”, mıklacı: “yol kesen”, berşevik “haydut”, çuğulla-“ İhbar
etmek”, “beze sarmak” çuğullanmış“gebermiş”, bugazlamak “hayvanı kesmek”, ğaritmağ,
kopmağ, lakımalamağfiileri “hızlı koşmak”; tomtat, tükme, dolu, kalın, pıfnı “tıknaz”
anlamındadır.
Telafer’de gizli bir dil kullanıldığını Rıza Çolakoğlu’nun şu cümlesinden anlıyoruz. “Bir grup
Telaferli aralarında muammalı bir şekilde konuşurlarken onlarla birlikte olan diğer Türkmenler
hiçbir şey anlamazlar” (Çolakoğlu2017:1213-).Telafer ağzı içinde iki ayrı ağız bölgesi olarak
Aşağı ve Yukarı Kale arasında sözcük kullanımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Çolakoğlu
“Biz Aşağı Kaleliler eyere balan derken Yukarı Kaleliler kevend derler. Biz çuvaldız deriz
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onlar febene derler (Çolakoğlu2017:14) cümleleriyle oldukça kıymetli bilgiler sunmaktadır.
Telafer Ağzında İki Lehçelilik
Bir dil kullanıcısının ana dilinin yanı sıra, aynı dilin bir başka lehçesini ya da ağzını, ses ve
biçim bilgisi düzlemlerinde iki değişik düzgüleme yoluyla kullanabilmesi ve sosyal ilişkilerini
her iki lehçede de yürütebilmesi durumu, dil biliminde iki lehçelilik (bidialecticism) olarak
adlandırılmaktadır. 13. yüzyıldan itibaren Türkçede gördüğümüz ve karışık dillilik olarak
da adlandırılan iki lehçelilikten kaynaklı dil kullanımlarına günümüzde de rastlanmaktadır
(Karaağaç 2013:484485-). Türkiye Türkçesi bazen ülke sınırları dışında yaşayan ve yerel bir
varyantı konuşan kişi ve toplulukların kullandığı bir üst dil durumundadır. Balkanlarda olduğu
gibi Kuzey Kıbrıs, Irak ve Suriye’de yaşayan Türkler de standart bir varyanta dayanan Türkiye
Türkçesi yazı dilini edebî eserlerinde kullanırlar. Türkiye Türkçesinin bu bölgelerde yaşayan
Türkler tarafından tercih edilmesinin temelinde statüsü yüksek, prestijli bir dil olarak kabul
edilme fikri yatmaktadır. Ölçünleştirilmiş bir yazılı üst dil olarak kullanılan Türkiye Türkçesi
ile yerel varyantlar arasında önemli farklılıklar göze çarpmakta olup karşılıklı etkileşimler
de mevcuttur. Ağız özellikleri farkında olmadan kullanılan yazı dili olan Türkiye Türkçesine
taşınır. Irak Türkmen edebiyatında halk şiiri hariç Türkiye Türkçesi kullanılmış olsa da
konuşma diline ait birçok unsur eserlerin içine dâhil edilmiştir. Telafer ağzına ait özellikler
2014 yılından beri Türkiye’de göçmen olarak yaşayan şairlerin şiirinde görülmektedir. Bu
şairler şiirlerini Türkiye Türkçesinde yazarken kendi yöresel konuşma biçimlerine de yer
verirler. Aşağıdaki şiirlerde Telafer ağzının bazı özellikleri –Xp öğrenilen geçmiş zaman eki,
-yX şimdiki zaman eki, teki “gibi” edatı, de- fiili yerine diy- biçiminin kullanımı, şimdiki zaman
çokluk 3. şahıs çekimindeünsüz ikizleşmesi (oturullar), Bildirme teklik 1. şahıs çekim eki
olarak Telafer ağzında –Am biçimi kullanılırken şair bunu Türkmenem örneğinde tercih etmiş,
öncesi ve sonrasında Türkiye Türkçesi yazı dilindeki –Xm eki benimsenmiştir. (Uygurum,
Türkmenem, Müslümanım, Yomutum//Amma tutsak benim) göynek, yıglı- sele- , men, torpag,
-yXgibi Telafer ağzına has biçimler yerine Türkiye Türkçesi yazı dilindeki gömlek, ağla-,
söyle-, ben, toprak,–(X)yor şimdiki zamanekitercihleri dikkati çekmektedir.
Yürekte yaralar çoğalıp bu çağ
Ciğere vurulup çapraz çapraz dağ
Akıllar yaşarken istiyortoprağ
İlahı sen koru bizi zulümden
Neccaroğlu der biz yaşıyuğ mahzun
Zalımlar elinden olubux mecnun
Doğme elimizden çıkmışızsurğun
İlahi sen koru bizi zulümden (Menşure, Tiryaki 2018:3637-)
Güneş kara takmış Dicle kan akar
Ölüm gömlekteki her gelen takar
Bu mihnet ne zaman vatandan kalkar
Ağlagönlüm ağla vatan yaralı(Menşure, Tiryaki 2018:66)
Mellahoğludiyer yok beni duyan
Belki de ölürsen bulunmaz yuyan
Mezarını kazan toprağa koyan
Böyle bir vatanda yaşıyorum ben(Menşure, Tiryaki 2018:120)
İki dertli bir odada
Oturullar dertli dertli
Dem dem sohbet sözlerini
Söylesinler dertli dertli(Menşure, Tiryaki 2018:125)
Uygurum, Türkmenem, Müslümanım, Yomutum
Amma tutsak benim(Menşure, Tiryaki 2018:156)
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Telafer Ağzı: Sesbilgisi Özellikleri, Fiil Çekimi
Telafer ağzının sesbilgisel özellikleri Hürmüzlü (2003), Çolakoğlu (2017) ve MenşureTiryaki’deki(2018) malzemeden hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Telafer
Türkmenlerinden olup birkaç yıldır Ankara’da yaşayan şair, ziraat yüksek mühendisi
Mutasım Efendi’nin sözlü bilgilerinden ve sesletimlerinden de yararlanılmıştır. Bildirinin son
bölümünde bazı metinler bulunmaktadır. Bunlar ricamız üzerine Mutasım Efendi tarafından
Rıza Çolakoğlu’na ait bir, kendisine ait iki şiir ve bir masalın Telafer ağzına uyarlanmış
biçimleridir.
Ünlü Uyumları
Kalınlık-incelik uyumu: Telafer ağzında kalınlık incelik uyumu sağlamdır. Alınma kelimelerin
çoğu büyük ünlü uyumuna girer: bayaz<beyaz, saxta<sahte,ataş<ateş,zalımlar<zalimler,
xeste<haste, elet<alet, ezen<ezan, kerven<kervan, birez<biraz, zerer<zarar, fekir<fakir,
fetihe<fatiha, kebir<kabir
Düzlük-yuvarlaklık uyumu:Tam değildir. Bazı ekler düz ünlülü, bazıları da yuvarlak ünlülüdür.
Bu durum düzlük yuvarlaklık uyumunun bozulmasına yol açar.Dögiş, deguldelüktür,bitirdü
xten,giyerduğyaxun,artuğ horız, dolı, otı-<otur-, koyın gibi.Bazı örneklerde uyum korunur.
Çamır, hamır, sabın vs.
Ünlü düşmesi: Telafer ağzında en sık rastlanan ses olaylarındandır: yer(i)<yürü<yorı,
oryu<oraya, kindi<ikindi, harıy<haraya “nereye”, âşret<aşiret, âzzim<azizim, it<iti “keskin”.
Şimdiki zaman eki –yX’nın ünlüsü çoğu durumda düşer. “tülküdüşüniy kurt dişlerini birbirine
sürtüy kapıda bekliyi”. Geniş zaman ekinin ünlüsü bazı çekimlerde düşer: allam<alaram
“alırım”, çagurrug<çagururug “çağırırız”
Ünlü değişmeleri
e>i değişimi :siye “sana”, miye “bana”, işek “eşek”ı>u değişimi: Furat “Fırat”, yaxun “yakın”e>a
değişimi: Gâlin “gelin”, ö>edeğişimi: sele- “söyle-”, ü>i değişimi: bilbil “bülbül”, o>u değişimi:
buğaz “boğaz”, ö>ü değişimi: çürek “çörek”, u>ı değişimi:bı<bu,mına “buna”,onı “onu”
Yer değiştirme (Metatez): Telafer ağzında çok sayıda metatez örneklerine rastlanır:
burğul<bulgur,
samırsag<sarımsak,
üskek<yüksek,eskük<eksik,
torpag<toprak,
gedül<degül“değil”, kirpik<kirpik, gerbil<kalbur, çılpag<çıplak gibi.
Ünsüz ikizleşmesi: Telafer ağzındaen sık görülen ses olayıdır: aşuğ (aşık) >aşşuğ, çene >çeyne,
köpek >köppek, pisik (kedi) >pissik, dögec (değenek) >dokkaç, deveçi (deveci) >deveççi, heps
(hapis) >heppıs, havadan >havaddan, köpik (köpük) >köppik, qaşuğ (kaşık) >qaşşuğ. öllük
dirik“Anneyle babanın son çocuğu”, toppuğ“topuk”, dokkuz,kisse,sebbah, karrı,birrik,appardı,
çıxammaz,gellem, ollam, hileççi, görrem<görürüm, çeççeg<çiçek, yeddi, tepe
Ünsüz Değişmeleri
k>g değişimi: ocag,dudag,sıcag,otlag,oğlag,olmag, gelmeg, savug
k>x değişimi: Söz içi ve söz sonu k sesi genellikle x(hı)ya dönüşür: oxur,çox, yuxu,kaxınca,ç
ıxardı,zorluxtan,kuyruxları,yoxtur,savux
l>r değişimi:kirri “kirli”, birrik “birlik”
ng sesinin durumu:Irak Türkmen ağızlarının en ayırt edici özelliklerinden biri ng>y değişimidir.
Telafer ağzında bu değişim diğerlerine göre daha ileri safhadadır. ng sesi yengi “yeni”, yünglü
“yünlü”, yeng “elbise kolunun ağzı” gibi örneklerde kendini korumuş, bazı örneklerde ise yn
sesine dönüşmüştür. köynek “gömlek”, soynu “sonu”, soyna “sonra”. köngül “gönül” kelimesi
daha çok gevil, givil, seyrek olarak da göyül, göyün biçimleriyle kullanılmaktadır.ög<öng,
“ön”, yalguz “yalnız” örneğinde g’ye değişmiştir. Bunun dışında özellikle de iyelik eki kökenli
2. şahısların olduğu isim ve fiil çekiminde birçok örnekte y sesine dönüşür. diyle-<tıngla-, ayla<angla-”, doyız<tonguz,yaylışlığıy<yangılış “yanlışlığını”, zilfiyin “zülfünün, seley “söyleyin”,
suyuy “senin suyun”, çüregiy “senin çöreğin”, boyuy “boyunu”, ağzıya “ağzına” vs.
n>y değişimi: Söz içinde özellikle eklerde n sesi y’ye dönüşür: siye “sana”, miye “bana”,
batasay” batarsın”
p>m değişimi: tammaca<tapmaca “bulmaca, bilmece”, k>g değişimi: giçi“keçi”, gerbil<kalbur,

13

b>m değişimi: min- “bin-”, men, moncuğ, mına “buna”, t>d değişimi: daş, oynadır, kaynadır,
ş>ç değişimi: Çaşar “şaşar”, şorba “çorba”.
nd>nn benzeşmesi: Özellikle -n- ile biten tabanlara ayrılma hali getirildiğinde ortaya
çıkar:acınnan, ivasınnan “yuvasından”, gidennen,gelennen,mennen
l>n benzeşmesi: Vasıta hali ekinin sonunda yer alan n sesi ekin başındaki l sesini n’ye
benzeştirir:yavrularıynan, gonşusınnan, ulduzuynan,duzuynan, zornan, eliynen
y türemesi: Daha çok ses düşmesi ve kelime birleşmelerinde görülür. Uzunluklar da y sesinin
ortaya çıkmasını sağlar. diy-“de-” neyçin “ne için”, yuxu “uyku”, çeyne “çene”
n düşmesi: sora “sonra”, sinet “sünnet”
-r- düşmesi: –DXr ekindeki r sesi genellikle düşer. bağındadı, kişidi, şirindi, mege, “meğer”,
ege “eğer”
-y-düşmesi: üreksiz “yüreksiz”, iva “yuva” imşağ “yumsak”, uldurum “yıldırım”, üskek
“yüksek”, üz “yüz”, iğit “yiğit”
Hece düşmesi: mırta “yumurta”, üsne “üstüne”,mahla“mahalle”
Ünlü birleşmesi: Ünlüyle biten bir kelimenin ünlüyle başlayan bir başka kelimeyle birleştiği
durumlarda ortaya çıkar. nit-<ne et-, niş<ne iş “niçin, neden”, nolır<ne olur, neynim<ne
eyleyeyim, bele<bu ile, ele<o ile
-g ekinin korunması: Bazı kelimelerde Eski Türkçe fiilden isim yapım eki -g korunmuştur:
Allah siye ağrığ incik vermesin, sıvığ “sıvı” boyag “boya”, sıvag “sıva”
Başta t sesinin korunması:Bazı kelimelerde sözbaşı t sesi korunmuştur: tök-, tik-, teki “gibi”
FİİL ÇEKİMİ
Telafer ağzı fiil çekimi bakımından büyük ölçüde Kifri ağzıyla benzerlik göstermektedir.
Telafer ağzında fiil çekimi kendine özgü şekilleri ile dikkati çeker. Özellikle 2. şahıslarda
ng sesi y’ye döner. 1. çokluk şahıslarda ek çoğunlukla –ug olarak tek biçimli olup, büyük
ünlü uyumunu bozmaktadır. Ankara’da yaşayan Mutasım Efendi’den aldığımız malzemeden
hareketle fiil çekiminin Telafer ağzındaki görünümü şöyledir:
Ek Fiilin Çekimi: 3. şahıslarda –DXr ekindeki r sesi düşer. Olumsuzluk degül edatıyla yapılır.
Geçmiş zaman çekiminde ek-fiilin ünlüsü düşer.

xesteyim

xeste degülem

xesteydim

gözelsem

xestesey

xeste degülsey

xesteydiy

gözelsey

xestedi

xeste degül

xesteydi

gözelse

xesteyug

xeste degülüg

xesteydug

gözeliyseg

xestesiz

xeste degülsiz

xesteydiyiz

gözelseyiz

xestediler

xeste degüldiler

xesteydiler

gözelseler

Bilinen Geçmiş Zaman: -DX
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Öğrenilen Geçmiş Zaman: -Xp ekinin bütün şahıslar için yaygın kullanımı vardır. Azerbaycan,
İran, ırak ağız çevresinde 1. şahıslara ait kullanımına çok rastlanmazken Telafer ağzında
yaygın kullanımı vardır. Ayrıca –mXş eki de öğrenilen geçmiş zamanı bildirir.

durubam

durmuyıbam

durmuşam

durmamışam

durupsay

durmuyıpsay

durmuşsay

durmamışsay

durup

durmuyıp

durmuş

durmamış

durubug

durmuyıbug

durmuşug

durmamışug

durupsız

durmuyıpsız

durmuşsız

durmamışsız

duruplar

durmuyıplar

durmuşlar

durmamışlar

Şimdiki Zaman: -(X)y/-(x)yI ekiyle yapılır. Ekin sonundaki ünlü ses 3. şahıs çekimi hariç
diğer şahıslarda düşer.

gédiyem

bilmiyem

kalıyam

görmiyem

gédiysey

bilmiysey

kalıysay

görmiysey

gédiyi

bilmiyi

kalıyı

görmüyi

gédiyug

bilmiyug

kalıyug

görmüyug

gédiysiz

bilmiysiz

kalıysız

görmiysiz

gédiyler

bilmiyler

kalıylar

görmiyler

Geniş Zaman-r/ -Ar -Ir/-Ur
Telafer ağzında geniş zaman eki olarak –r/-Ar kullanılır. Türkiye Türkçesinde geniş zaman
eki olarak –Ar eki isteyen fiiller Telafer ağzında -Ir/-Ur ekiyle geniş zaman ifade eder. Terse
arxta ağaç mızgaf kururduğ, Kimi oyun oynar kimi çalırdı, Kimi biçer kimi yolma yolurdu.
Olumsuz 1. tekil şahıs çekiminde bazen –mAnAm ve çoğul şahıslarda –mAnIg ekinin
kullanımına da rastlanır. Sonu l ile biten fiil tabanlarına ek getirildiğinde ekteki r sesi l
sesine dönüşür. allam<alaram, öllem<ölerem gibi. 3. çokluk şahıslarda çokluk ekindeki l
sesi gerileyici benzeştirme sonucu geniş zaman ekindeki r’yi l’ye dönüştürür. –lAr çokluk
ekindeki r sesi bazen düşer. diyelle<diyerler “derler”

yaparam

bilmem (bilmenem)

diyerem

yaparsay

bilmessey

diyesey

bagladım

baglamadım

bagladıy

baglamadıy

yapar

bilmez

diyer

bagladı

baglamadı

yaparug

bilmerug (bilmenig)

diyerug

bagladug

baglamadug

yaparsız

bilmessiz

diyesiz

bagladıyız

baglamadıyız

yapallar

bilmezler

diyelle

bagladılar

baglamadılar
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Gelecek Zaman: -AcAg ekiyle yapılır. Seyrek kullanılır. Gelecek zaman daha çok geniş
zaman ekleriyle yapılmaktadır.

gidecegem

gitmiyeceyem

gidecegsey

gitmiyecegsey

gidecek

gitmiyeceg

gideceguz

gitmiyecegug

gideceksiz

gitmiyecegsiz

gidecekler

gitmiyecegler

yıgliyim

yıglemiyim

yıgliyesey

yıglemiyesey

yıglaya / yıgla

yıgleme

yıgliyeg

yıglemiyeg

yıgliyesiz

yıglemiyesiz

yıglesinner

yıglemesinner

İstek: 			

Gereklilik: İstek çekiminin önüne gerek, lazım, ille kelimeleri getirilerek yapılır. 3. çokluk
şahıs eki ilerleyici ses benzeşmesi sonucu –nAr şekline değişir.

gerek gelim

gerek gemlim

ille verim

gerek gelesey

gerekgelmisey

ille verisey

gerek gelsin

gerekgelmesin

ille veri, versin

gerek geleg

gerek gelmiyeg

ille vereg

gerek gelesiz

gerek gelmiyesiz

ille veresiz

gerek gelsinner

gerek gelmesinner

ille versinner

Emir – İstek: 2. teklik ve 1. çokluk şahıs çekimlerinde eklerin genişlemiş biçimleri de bazen
kullanılmaktadır.
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alım

almıyım

al(alginen)

alma

alsın

almasın

alag (alagın)

almıyag

alıy

almay

alsınnar

almasınnar

Şart

çeksem

çekmessem

çeksey

çekmessey

çekse

çekmesse

çekseg

çekmesseg

çekseyiz

çekmesseyiz

çekseler

çekmeseler

Birleşik çekimler Türkiye Türkçesinde
olduğu gibi esas zaman ve kip eklerinden
sonra –DX, -mXş ve –sA ekleri getirilerek
yapılır. Gediydim, gediymişem, gediysem
gibi.

Güvenirdüğ tepe üsne (üstüne) çıxanda
Halay tepen güzellere baxanda
O delüge kızlar barmağ soğanda
Her kız sessiz sessiz dua iderdi
Senden gelen ses sadayı diylerdi (dinlerdi).

METİNLER
HIDIRELLEZ DESTANI
(Rıza Çolakoğlu, Telafer Ağzına Uyarlayan /
Mutasim Efendi)

Xadduç (Hatice) anam degirmene yollarduğ
Oyzdan (ordan) buyzdan (burdan) kamış lüle
bellerduğ
Kavut kissesini (kavurga kesesini) boyundan
asarduğ
Buğazımda kavut durdu diyerduğ
Tılafar’ım anam yurdu diyerduğ

Xıdırellez geldim seni sesliyem (çağırayım)
Ziratına (bahçene) bayrağ asam süsliyem
Üregimde siye (sana) sevgi besliyem
Nezr edibem (baktım) geldim kurban
kesmeğe
Üzüm sürdüm torpağına basmağa
Gene geldi xıdırellez diyerduğ
Yengi (yeni) silik (ipek)baza (pazen) köynek
giyerduğ
Sebbah kaxıp hâlim aşı yiyerduğ
Torbamıza helva külçe koyarduğ
Köme (küme) köme bağ uzunu axarduğ
Bugün dere sebbah külçe yapılır
Toy nakkara döğer halay tepilir
Xıdırellez veli diye tapılır
Eskilerden kalan inanç bizde var
Xıdırellez günü sevinç bizde var
Parçabağ’da cihan Allah görülür
Atlı yayan kıble sarı(doğru) sürülür
Şenlik olur herkes düze serilir
Genç iğitler ata miner oynadır
Kurban kesen kazan kurar kaynadır

Xıdırellez evvel bahar ayları
Kiflenirdi bizim ilin toyları
Bezerdiler gelin yüklü tayları
Yerirdiler yayan gelin minekli (binekli)
At telli pürçüklü (pürçekli) gelin bezekli
«Yar köse» seliye (söyleye) yolun uzunu
Bir abrı (utanma) sarardı gelin üzünü
Yeller savururdu atın tozunu
Kimi atın nuxtasını (yularını) alırdı
Kimi oyun oynar kimi çalırdı
Xıdırellez anam tezden kaxardı
Koyunları sağıp ayran çalxardı
Biz yuxudan kaxınca gün çıxardı
Telese telese (aceleyle) çeşlik (kahvaltı)
yiyerdim
Damımız ardında kuzu yayardım
Mart ayından süt kuzusu yayarduğ
Dokkuz donlu çelikburnu yiyerduğ
Başımıza abdal börkü giyerduğ
Terse arxta ağaç mızgaf (tuzak) kururduğ
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Bilbilleri mızgaf sarı (doğru) sürürdüğ
Bahar günü yeşarırdı yer üzü
Pencer (pancar) yığan kızlar bezerdi düzü
Onların havası çekerdi bizi
Oxuya oxuya düze koparduğ (koşardık)
Karatepe bölügünü keserduğ (geçerdik)
Xıdırellez o dem (zaman) biçin gelirdi
Herkes orağ kaynağını (kılıfını) alırdı
Kimi biçer kimi yolma yolurdu
Rıza abbam pek haddadî (mani) selerdi
Xadduç anam rıxtım taya elerdi
Yadıma düşüyü bir yaz axşamı
Nice kara sa’îd uttu (yendi)abamı (babamı)
İşte bizde vardı mırta (yumurta) bayramı
Bizde âdet o gün mırta boyarduğ
Hansı mırta kırsa utar diyerduğ
Yaz günü gelende nar incir çağı
Köme köme kızlar özlerdi bağı
Çigninde (omzunda) torbası elde çanağı
Koğasın
(kovasını)
doldurmuş
Unlu
Bulağ’tan
Kulağta tanalar (küpeler) parlar uzaktan
Çilerduğ sererduğ banığta yeri
Çanağta elerdi anam kıdiri
Datlı olur kızlarağacı, deri
Güzeldi yaz günü bağlar havası
Hala kulağımdan gitmez sadası
Gün sarısı kala (kaleye) sarı axarduğ
Bölük bölük kala usne (üstüne) çıxarduğ
Partal (çamaşır) yuyan kız geline baxarduğ
Bax o kıza sağ elinde dokkacı
Sara Hısso bağındadı ağacı
Xıdırellez kış kapıyı alanda
Köme (bütün) kiflet (aile) bir dar kûxa
(kulübeye) dolanda
Xızanlığ (yoksulluk) kölesi marşı çalanda
Yığılırduğ bir mankalın oduna
Bayılırduğ çay çüreğin dadına.
Xıdırellez herkesin bir dengi var
Her çiçeğin koxusu var rengi var
Her türküye uyğun çalğı çengi var
Men diyerem ne köy olur bakkalsiz
Sen diyersey ne çam (orman) olur çakalsız

18

SERÇEK:TÜLKÜ İLE KARRI KURT (Yazan:
Mutasım Efendi)
Bir varmış bir yoxmuş yalan gerçekten
çoxmuş. Karrı bir kurt varmış, tükü tökülmüş,
kış günleri yaxlaşmış, ivasınnan çıxmış dere
yamaşında güneşlemeğe başlamış, dereden
geçen tülkü onı görmüş, selemiş kurt kardaş
güneşleniysey , ,a’he, tülkü kardaş, tülkü
selemiş dünya savığ, kış uzun siye bir farva
tiktir, kurt, kim tiker? Tülkü menim dostum
var o tiker. Kurt, mına ne kimi hacat lazım.
Tülkü yalğuz yeddi kuzu, men derilerini sah
soyarım debbağlanmasını da elerem, kurt
kardaş İki günde bir kuzu getirsey on beş
igirmi gün kış çillesi gelmeden biter. Kurt
kuzuları tülküye getirmeğe başlar on beş
gün tükenir, beş gün soynu tülkü geldi kurt
kardaş iki kuzu lazım çünkü, farvanın yalğuz
iki kolu kaldı, kurt iki kuzuy da tülkünün
olduğu ivaya appardı, tülkü kuzuların etini
yiyer ımşağ yünglü derileri altına serir
sebbaha kimi sah sah yavrularıynan ile
birrik yatar. Bir hafta geçti tülkü ortalıgta
yox. Tülkü de bu sırada kurdun olduğu yere
gitmedi. Kurt tülkünün ivasına gitti kapıdan
içeri seslendi, içeriye giremiy çünkü,
ivanın geçiş kapısı dar, hesap iva degül
bir delüktür. Kurt tülkünün pis niyetliğin
hileççiliğini aylamış, başlamış tülküyü
axtarmağa, tülküde kurttan korxtuğunnan
ivasınnan yazıya çıxammaz. Kurtta her gün
beklemexten acizlendi yorıldı. Hal tülkünün
ivasın kapsına kuru bir çekkür asmış yel
estüğçe ses çıxaran çekkür tülkü düşüniy
kurt dişlerini birbirine sürtüy kapıda bekliyi.
Saxladığı etler tükendi karnı ac oldu hal
ne? Düşünür halına yazıya çıxsa kurt özün
parçalar yiyer, acınnan günde yavrularınnan
birini yiyer. Yavrular dıx yiye yiye tükenir,
hal ne? Düşünür mınakla yazıya çıxmağa
ivadan bir zerk vurur kuyruğu kapıda asılan
çekküre ilişir kökünnen kopar. Kurt gelir
tülkünün kuyruğunu çekkürde sallana
görür, kuyruxsuz tülkü harıy kaçarsay?
Tülkü nilesin bir karrı arvat yanna gider,
karrı ana siye neğada yüng istersey verrem
yalğuz miye bir kuyruğ eyle fasallı moncuğlu
moncuğlu, karrı arvat tülküye bir kuyruğ eler
gören kısxanır çaşar. Tülkü çamlığa gider
tülküyü gören tülküler nedi bu arxadaş, nice

elediy, arxadaşlar, asant yaxında bir çamlığ
var orada elettirdim, bizi dıx oryu appar,
yalla, baş göz üsne, yığışın birrik gideruğ,
orda kuyruxlarıyızı ağaça bağlaram bir
müddet kalır soynı yavaş yavaş bezenir.
Tülkü başlar tülkülerin kuyruğlarını kayyım
bir şekilde ağaçlara bağlamağa, bitirdüxten
soyna, başlar uvuldamağa kurtlar geldi
kaçağın, kaçar kalan tülkülerde uvuldar
kaçmaya başlalla zorluxtan kuyruxları
kopar ağaçta kalır, tülkü saxlandığı yerden
çıxar gelir kuyruxları yığıştırır, bir alçağ
yerde gömer, kifine göre gezmeğe başlar,
git gün gel gün özini kurt görür, haryı
kaçarsay elimnen tülkü seler kurt kardaş
bir yaylışlığıy var, biz büyük bir kuyruğsuz
aşratuğ inanmasay yer bilemce çamlıga
gideğ, gittiler kurt gerçekten kuyruğsuz
tülküleri gördü kurt inandı, tülkü de bu
hilesinde kurtuldu. Siz sağ, men selamat
MASAL: TİLKİ İLE YAŞLI KURT
Bir varmış bir yokmuş, yalan gerçekten
çokmuş. Yaşlı bir kurt varmış, tüyü
dökülmüş, kış mevsimi yaklaşmış, yuvadan
çıkmış
dere
kenarında
güneşlemeye
başlamış, dereden geçen tilki onu görmüş,
demiş kurt kardeş güneşleniyor musun,
evet, tilki kardeş, tilki demiş, dünya soğuk,
kış uzun sana bir kürk diktirelim. Kurt: Kim
diker? Tilki benim usta dostum var o diker.
Kurt: Buna ne gibi malzeme lazım? Tilki:
Sadece yedi kuzu, ben derilerini iyi çözerim
ve tabaklanmasını da yaparım. İki günde bir
kuzu getirirsin, on beş yirmi gün kışın çilesi
bastırmadan biter. Kurt kuzuları tilkiye
getirmeye başladı ve on beş gün bitti. Beş
gün sonra tilki geldi. Kurt kardeş iki kuzu
gerekli. Çünkü kürkün sadece iki kolu kaldı.
Kurt iki kuzuyu da tilkinin bulunduğu yuvaya
götürdü. Tilki kuzuların etini yer, yünlü
yumuşak derileri altına serer ve sabaha
kadar mışıl mışıl yavruları ile beraber uyur.
Bir hafta geçti. Tilki ortada yoktur. Tilki de
bu sırada kurdun olduğu yere uğramadı.
Kurt tekrar tilkinin yuvasına gitti. Kapıdan
seslendi, içeriye giremiyor. Çünkü yuvanın
kapısı o kadar dar, sanki yuva değil bir
deliktir. Kurt tilkinin kötü niyetli ve hilebaz
olduğunu anlamış, başlamış tilkiyi aramaya.
Tilki de kurttan korkuyor, yuva dışına
çıkamıyor. Kurt da her gün uğramaktan bıktı

yoruldu. Çare tilkinin yuva kapısına kuru bir
post asmış. Yel estikçe ses çıkaran post
için tilki; kurt dişlerini birbirine sürtüyor
ve kapıda bekliyor sanmış. Sakladığı etler
bitti. Acıkmaya başlamış çare ne? Düşünür,
taşınır. Dışarı çıksa kurt onu parçalar yer,
yavruları da ölür. En doğrusu yavruların
günde birini yemeye karar verir, yavrular
da biter tükenir. Çare ne? Tekrar düşünür
taşınır, karar verir dışarı çıkmaya. Yuvadan
fırlar. Bunu yaparken kuyruğu kapıda asılan
kurumuş posta takılır ve kökünden kopar.
Kurt gelir tilkinin kuyruğunu postta takılı
görür. Kuyruksuz tilki nereye kaçarsın?
Tilki ne yapsın bir yaşlı kadının yanına
gider, yaşlı ana sana ne kadar yün istersen
veririm. Sadece bana bir kuyruk yap süslü
renkli renkli boncuktan. Yaşlı kadın tilkiye
bir kuyruk yapar. Gören kıskanır şaşırır.
Tilki ormana gider tilkiyi gören tilkiler ne
bu hal arkadaş, nasıl yaptın? Arkadaşlar,
yakında bir orman var orada yaptırdım.
Bizi de götür oraya. Haydi, baş göz üzeri,
haydi toplanın beraber gidelim. Ormanda
kuyruklarınızı ağaca bağlarım. Bir müddet
kalır. Daha sonra yavaş yavaş süslenir, Tilki
başlar tilkilerin kuyruklarını sert bir şekilde
ağaçlara bağlamaya, bitirdikten biraz
sonra nara atar. Kurtlar gelir. Kaçmaya
başlar, diğer tilkiler de zor durumda kalırlar
ve kaçmaya çalışırlar. Bağlı kuyrukları
kökünden kopar ve ağaçta bağlı kalır. Tilki
saklandığı yerden geri döner ve kuyrukları
toplar ve bir çukura gömer. Başlar serbest
dolaşmaya. Bir gün kendisini gören kurt
nereye kaçarsın elimden, dişimden? Tilki
dedi kurt kardeş bir yanlışlığın var. Biz
büyük bir kuyruksuz aşiretiz. İnanmazsanız
buyurun ormana gidelim. Beraber ormana
gittiler. Kurt gerçekten kuyruksuz tilkileri
gördü ve geri döndü ve tilki de kurnazlığıyla
kurtuldu. Siz sağ, ben selamet.
ŞİRİN TILAFAR (Mutasım Efendi)
Eski Tılafar
Çölü yaşıl suyu deyâz (sığ)
Evleri var kardan bayaz
Men deyim sen deftere yaz
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Evleri var daş kireçten
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Daşı gelmiş köy Kıraç’tan
Biber alır kör Feraç’tan
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Dereleri ince uzun
Kışın eskük olmaz buzun
Besler otun koyun kuzun
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Kızla oğlan kömeleri(kümeleri)
Toyda şorba (çorba) yemeleri
«Dey buba dey» dimeleri
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Ayşeleri Fatmaları
Yazın damda yatmaları
Hala o naz satmaları
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Salam cami malasına (mollasına)
Çüt (başörtüsü) dolardı kellesine
Gel sen dayan zillesine
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
Yengi Tılafar
Kışın yağış yazın sıcağ
Yoxtur odun yanmaz ocağ
Dünya savux (soğuk) titrer dudağ
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Kışın çamır yazın torpax
Ne şirindi bizim mahla
Geceleri yanmaz çırağ
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Geçim derdi su derdi çox
Bahçeleri bağları kok (boş)
Zengini aç fakirî tox
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Kırnalarda (köşelerde) yâşıl otlağ
Otu yeyer kuzu oğlağ
Kızlarını bezer ahlak
Ne şirindi Tılafar’ım
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Şeker baldı Tılafar’ım
***
Kaça-kaçta (İngilizlere karşı ayaklanma)
adları var
Konağ üçün zadları (yemekleri) var
Ğaripe karşı sedları var
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
***
Âşıkının elinde saz
Kalbinde var tek bir muraz
Tılafer’ım ne yazsam az
Ne şirindi Tılafar’ım
Şeker baldı Tılafar’ım
TÜRKMEN TILÂFAR (Mutasım Efendi)
Nar incir yaşıl bağında
Kuşlar öter budağında
Gâlin (gelin) kızlar bulağında
Tarla bizim bayar bizim
Kumlu çöller sizin olsun
***
Bozkurtlar gezer dağında
Kıraçlar var sol sağında
Türkmen köyler kırağında
Şahin bizim bozkurt bizim
Vahşı çiller sizin olsun
***
Kurân oxur gözü ağlar
Tanrıya belini bağlar
Bu din bizi bize bağlar
Mihrap bizim minber bizim
Sıfır (bakır) caraslar(ziller) sizin olsun
***
Mavi ulduz sancağında
Tılafar dil dudağında
Türkmen ölmez yatağında
Atlı bizim yayan bizim
Şullo şiller (felçliler) sizin olsun
***
Sönmez yanan ataşımız
Her zaman dikti başımız
Kahramandı vüld-başımız (yiğit başımız)
Dögiş bizim dostlux bizim
Kaçan kullar sizin olsun
***
Savux sıcax kışım yazım
İki olmaz içerim yazım
Olmaz dimeğ neme lâzım
Ocax bizim ataş bizim
Kara küller sizin olsun
***

Furat yavrum, Dicle kızım
Türklüğüme niye kızım
Budur menim alın yazım
Dicle bizim, Furat bizim
Durğun göller sizin olsun
***
Kahraman Türk menim müselselim
Yere gelmez sağlam düzüm
Tarih’te var büyük şopum
Kerkük bizim Musul bizim
Kalan iller sizin olsun
***
Dayağ olmam kötü kula
Ayağım varmaz pes yola
Köle olmam para pula
Altun bizim gümüş bizim
Saxta pullar sizin olsun
***
Türke kurban erkek kadın
Her zaman üskekti (yüksektir)adın
Türk bir oldu gözün aydın
Türkmen dili ana dilim
O bir (öbür) diller sizin olsun
***
Şirin ruhum Türke yaxun
Kanımı kalaya yaxın
Türklüx üçün bin mum yandırın
Çürek bizim burğul (bulgur) bizim
Boş Tifeller (tabaklar) sizin olsun
***
Reşidiye (köy adı), Karakoyun(köy adı),
Şırxanları (köy adı), kalbe koyun
Heble saxlaTürkmen soyun
Koyun bizim giçi bizim
Kara kıllar sizin olsun
Kalu – kıllar (boş sözler) sizin olsun
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90 Yaşında Bir Bilge Adamın
70 Yıllık Edebiyat Serüveni
Vahidettin Bahattin
Hocamız Vahidettin Bahattin her zaman,
her yerde hatırı sayılır, hürmetle, saygıyla,
sevgiyle

anılır

değerlerimizden

biridir.

Bu konumu kuşkusuz ki, edebiyatımıza,
kültürümüze vermiş olduğu yılmaz, yorulmak
bilmez çabalarıyla, yoğun emekleriyle hak
etmiştir.
Bu emeklerin ömrü azından 70 yıldır. 1929
yılında gözlerini Kerkük kalesinde dünyaya
açan hocamızın, bir münasebette anlattığına
göre, ilk yazısı yirmi yaşındayken, yanı 1949
yılında yayımlanmıştır. Günümüze kadar
bu emekler hummalı bir gayret ile devam
etmektedir.

Kendisine

geçen

ramazan

Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı

ayı yaptığım bir ziyarette, «gününü nasıl
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geçiriyor hocam» diye sormuştum. «Elimde

vardır, bitirmeye çalışıyorum». Bu sözün

bir yazı vardır, bitirmeye çalışıyorum» diye

arkasında, bir ses vardır, her kesin, tecrübeli

yanıt vermişti. Hiç şaşırmamıştım. Çünkü

olmayınca duymadığı, duyamayacağı bir

kime ne sorduğumu biliyordum. Sanatçı,

ses: «bir yazı yazıyorum» demek: «bir çile

kim olursa olsun, sanatı ne olursa olusun,

yaşıyorum» demektir bir bakıma. «Bitirmeye

vazgeçemez,

kadar

çalışıyorum» demek, «üstesinden gelmeye

peşini salmaz. Gerçek sanatçı, sanatının

çalışıyorum» demektir. Evet, her yazı bir

aşığıdır. Çok ufak bir kıvılcım ile başlar

cefadır, bir çiledir, bir acıdır. Bitirmeyince

bu aşk. Merak adı verdiğimiz bir kıvılcım

dinginliğe, huzura kavuşamaz insan.

ile. Zamanla büyür, büyür insanın bütün

Gençlik

hücrelerine yayılır. Ruhu ile perçinleşir,

başlayan

vücudu ile birleşir. Alışkanlık haline gelir.

yayımladığı

Huya dönüşür. Huy da, eskilerin deyimiyle,

Bunların yarısından çoğu Türkmen edebiyatı

can alındadır, can çıkmasa huy çıkmaz.

ve edebiyatçıları ile ilgili eserlerdir.

Hele edebiyat aşkı bir başkadır, şöyle kolay,

Hocamızın

kolay anlatılamaz. Cefası sefadır, çilesi

yayımlamıştır. «Havâtır u Hâime / Avare

eğlence, acısı huzur. Hocamızın o günkü

Hatıralar» adlı bu eserde hikâye tarzıyla

yanıtı, daha sonra hep bunları hatırlatarak,

yazılan bazı sosyal konular ele alınmaktadır.

kulaklarımda

Oysa sonuncusu, «Işıkları ve Gölgeleriyle

ömrünün

çınladı.

sonuna

«Elimde

bir

yazı

yıllarından
hocamızın

edebiyat

günümüze

eserlerinin

ilk

tutkunluğu

eseri

sayısı

1960

kadar
21’dir.

yılında

Hayatım» başlığıyla 2018 yılında Kerkük’te

O kendine özgü üslubuyla, değil benim,

yayınlanan

herkesin

310

sayfalık

hatıra

nitelikli

dikkatini

çekiyor,

her

kesin

bir eserdir. Çocukluk yıllarında yaşadığı

beğenisini kazanıyordu. Çünkü alışılmışın

sıkıntılardan tutun, edebiyat hayatının son

dışında bir üsluptu. Arapçada örneğine az

dönemlerine kadar geçirdiği renkli evrelerle

rastlayabileceğimiz bir türden, bir tiptendi.

ilgili birçok ince ayrıntılar içermektedir.

Üslup

Bu eser de diğerleri gibi Arapçadır. Evet,

kültürünü, mizacını ve dile egemenliğini

hocamız bütün eserlerini Arapça olarak

yansıtır. Bu yüzden kimileri «Üslup yazarın

kaleme

ta

almıştır.

Arapçayı

edebiyat

dili

yazarın

kendisidir»

karakterini,

derler.

eğitimini,

Hocamız

da

ilk

olarak seçmiş, benimsemiştir.

kaleme aldığı yazı ve eserleriyle kendisi

Hocamızın Arapçayı edebiyat dili olarak

olmaya çalışmıştır. Kimseyi körü körüne

seçmesinin nedenlerini, edebiyat yaşamına

örneksemek

Arapça

kitaplar

kendine özgü bir çığır açmıştır. Hocamızın

liseden

mezun

okuyarak

konuda

bu üslubuna tanık olanlar, her hangi bir

ilkokul öğretmeni olarak görev yapmasına

yazısını okurlarsa, adı üstünde olmasa bile,

ve daha sonra edebiyat fakültesinin Arapça

kendisine ait olduğunu çıkarabilirler.

bölümünü bitirmesine bağlayabiliriz. Ancak

İlk

Arapçayı, yalnız kitaplardan değil, bu dilin

sonraki eserlerinde de aynıdır. Her zaman

uzmanları ve bilge adamlarıyla da ilişki

tüm güzellik ve özellikleriyle karşımıza

kurarak

çıkmaktadır.

1962

yılında

yayımladığı

ihmal etmemiştir. Bunların başında Mustafa

«Türkmen

Edebiyatından

Örnekler»

Cevat gelir.

adındaki eserine bu üslup, estetik açıdan

Mutafa Cevat, hepimizin bildiği gibi, Arap

değişik bir boyut kazandırmıştır. İlk olarak

dili, tarihi ve edebiyatı alanında yaptığı

Türkmen

çalışmalarıyla bilinen ünlü bir Türkmen

örnekler, kaliteli, su geçirmez bir dille Arap

bilgesi,

adamıydı.

çevrelere tanıtılıyordu. Hocamız, o tarihlerde

Altmışlı yıllarda «Kul velâ Tekul» adında

bu eseriyle, mensup olduğu milletine karşı

bir radyo programı sunmaktaydı. Programın

üstüne düşen büyük sorumluluğunun bir

temel amacı Arapça dilinde yaygın olarak

nebzesini de olsa ifa etmeye çalışıyordu.

kullanılan hataları düzeltmekti. Program,

O tarihlerde Türkmenler bu ülke içerisinde

Arapça

hocamızın

yeni bir dönem - tekrardan kendilerini tarif

ilgisini çekerek, Mustafa Cevat ile yazışmaya

etme, tanıtma, varlıklarını saptama dönemi-

başlamıştır.

önemli

yaşıyorlardı. Kerkük soykırımı olayından

bir kısmını 1971 yılında «Arapça Dilinin

sonra başlayan bu dönemin içinde herkes

Feylesofu Mustafa Cevat» adlı kitabına

yer almaya çalışıyordu. Bunların arasında

almıştır. Bu kitap günümüzde bile, bu büyük

aydın

insanlarımız

bilim adamı hakkında kaynak gösterilen

Nasıl

her

nadide eserlerden biri sayılmaktadır.

sorumlulukları

Vahidettin hocamızı, önceden kitap halinde

da belli sorumlulukları vardır. Ancak bu

çıkarmış olduğu eserleri ile birlikte Kardeşlik

sorumluluklar diğerlerinkinden çok daha

dergisinde yayımlamakta olduğu yazılarını

ağır, çok daha farklıdır. Aydınlarımız bu

izleyerek tanımıştım. Yeni yola çakan bir

sorumluluğun idraki, algısı içindeydiler.

edebiyatçı olarak, yazılarında kullandığı

1959 yılında Şekir Sabır Zabıt’ın yayınladığı

üsluba

«Irak’ta

bir

sonra

Bu

Arapça

bütün

olduktan

başlamasına,

istememiştir.

incelikleriyle

Türkmen

vurgunu

bilim

Vahidettin

Aldığı

hayranlığımı

öğrenmeyi

cevapların

gizleyemiyordum.

yazılarında

bu

üslup

edebiyatından

alınan

önde

insanın
varsa,

Türkmen

neyse

daha

seçkin

gelmekteydi.

toplum

içerisinde

aydın

insanların

Tarihinin

Özeti»

adlı
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eserinden sonra, Türkmen edebiyatı ile

tarafından yayımlanan bu eser, yeni Türk

ilgi bir şeylerin yazılmasının zamanı gelip

edebiyatı

çatmıştı. Bu görevi işte Vahidettin hocamız

temsilcileri hakkında Irak’ta yazılan ilk eser

yüklenmiş, üstlenmişti. Eserde on Türkmen

olarak bilinmektedir. Eserde Baki, Şinasi,

şairinin, şiirlerini en ince yönleriyle tahlil

Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif,

ederek Arap çevrelere tanıtmıştı. Ne var

Hüseyin Cahit, Yahya Kemal, Ahmet Haşim,

ki, Türkmen şiiri hakkında Arap okurlarını

Cahit Sıtkı’dan şiir çevrileriyle, şiirlerini tahlil

kapsamlı bir bilgiyle donatmak için, esere,

ederek içerdikleri kavramların açıklamasını

araştırma

ile

yapmaktadır. Eserde adları geçen şairlerin

Türkmen

bir kısmını tanıdığı için, onlarla Türkiye’ye

niteliğinde

başlamıştır.
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olan

Birincisi

iki

«Çağdaş

yazı

ve

bu

ileri

yapmış

Türkmen

başlığını

sohbet etmiş olduğu için, bu tahlilleri çok

taşımaktadır. İlk olarak Kerkük’ün ismi,

isabetli olmuştur. Tanışmış olduğu Türk

Arapça bir eserde, Türkmen ismiyle bir arada

şairlerinin başında Yahya Kemal gelir.

anılıyor ve net olarak şöyle deniliyordu:

Vahidettin hocamız Yahya Kemal ile birkaç

«Kerkük sayılmayacak kadar kabiliyetler

defa görüştüğünü kimi hatıra yazılarında

yetiştirmiştir.

fikir

bildirmekte ve Yahya Kemal’i fazlasıyla

alanlarında kendi varlıklarını en güçlü bir

kendini beğenmiş ve hatta gurura sarılmış

surette ortaya koydukları gibi, yetiştikleri

bir

şehrin de kültürel kalkınmasında gerekeni

Türkiye’ye 1954 yılında ilk yapmış olduğu

yapmaktan, özellikle de meçhule doğru

ziyaretinde

giden yeni kuşağın yolunu aydınlatmaktan

şa’ip gazetesinin resmi muhabiri olarak

geri kalmayarak üstlerine düşen görevi en

kendisiyle bir mülâkat yapmıştır. Mülâkatta

iyi bir şekilde yapmaya çalışmışlardır.»

Yahya Kemal, Abdulhak Hamit ile yeni Türk

Eser için Rıfat Yolcu’nun da yazmış olduğu

edebiyatı hakkında kimi olumsuz görüşlerde

önsöz, her bakımdan ilginç bir yazdır. Kitabı,

bulunmuş

haklı olarak, Türkmen edebiyatını Arap

muhabiri olduğu gazetede yayınlamıştır.

çevrelere tanıtan ilk eser olarak görmekte

Mülakatı daha sonra Ayda Bir dergisi, Türk

ve bu gibi çalışmaların devam etmesini

kamuoyunu Yahya Kemal’e karşı tahrik

dilemektedir. «Çünkü Türkmen edebiyatı

etmek

bunu, gerek nicelik gerekse de nitelik

çevirerek yayınlamıştır. Böylece hocamız

bakımından hak etmiştir.»

ile Yahya Kemal arasında bir kırgınlık

Kerkük»

Bunlar,

İlklere

imza

sonra

gelenleri

edebiyat

atanlar,

ve

ziyaretlerinde

gelen

Şiirinde Vatanseverlik» ikincisi «Çağdaş
Şiirinde

olduğu

edebiyatın

şahsiyet

olarak
onunla

ve

bu

amacıyla

görüşüp

nitelemektedir.
tanışmıştır.

görüşleri

Arapçadan

Eş-

hocamız,

Türkçeye

kendilerinden

başlamıştır. O tarihte hocamız 25 yaşında

yüreklendirir,

Yahya Kemal ise 70 yaşındadır. Bu olay

cesaretlendirirler. Vahidettin hocamız da

hocamızın gazetecilik alanında yaşadığı

yarattığı bu ilk ile genç edebiyatçılarımızın

ilk sıkıcı, ilk acı tecrübelerinden biridir.

önünü

ürenler

Daha sonra diğer örneklerini de yaşamıştır.

vermeye yollarını açmıştır. Bugün ortada

Ancak bu mesleği sevdiği için, bırakmamış,

Türkmen edebiyatı hakkında Arapça yazılan

sırtını bu mesleğe çevirememiştir.

yüzlerce eserler vardır. Bu eserleri yazanlar,

Aslında

az çok, o ilke borçludurlar. Bunu söyleseler

gazetelik mesleğinden girmiştir. Bağdat’ta

de, söylemeseler de.

farklı dönemlerde çıkarılan yaklaşık bir on

Vahidettin hocamızın ilklerinden biri de

kadar yaygın gazetenin, değişik süreçlerde

«Türk

adlı

muhabiri olarak çalışmıştır. Bu çalışmaların

eseridir. 1965 yılında «Irak Bilim Kurumu»

bir kısmını ücretle, bir kısmını gönüllü olarak

esinler,

döşemiştir.

Edebiyatı

Bu

Ünlü

konuda

Simalardan»

hocamız

yazarlık

dünyasına

yapmıştır. Bu yüzden, zamanla, adı yayılmış,

mı dersiniz? İşte hocamız bu ünlü yazarlar

yazar ve okurlar arasında şöhreti artmıştır.

ile samimi bir dostluk ilişkisi içerisinde

Ünlü edebiyatçı ve gazetecilerle tanışma

olduğu için, bunu yapabilmiştir. Davetini bu

fırsatı olmuştur. Çevresi genişlemiştir. İşte

yazarlar, saygın bir kişi olduğunu bildikleri

bu yüzden yine, 1952 yılında şehirde yaptığı

için ret etmemişlerdir. Böylece gazeteyi

imar ve ıslah hareketleriyle tanınan Kerkük

yöresel bir gazete olmaktan çıkararak,

belediye başkanı Şamil Yakubi tarafından iki

ulusal bir seviyeye kavuşturmuştur. Bu

dilde çıkarılan Kerkük gazetesinin Arapça

tarihte hocamız 23 yaşındadır. 1926 yılında

başyazarlığına getirilmiştir. Bu görevde bir

yayın hayatına başlayan Kerkük gazetesi

yıl bir müddet «10. 4. 1952 – 26. 7. 1953»,

ise 26 yaşındadır.

ciddi bir hizmet vererek çalıştıktan sonra

Evet, hocamızın çok erken bir yaşta bu

ayrılmıştır. Döneminde çıkarılan 49 sayıda,

gibi ağır sorumlulukları yüklenme teklifini

uluslararası değerde Mustafa Cevat, Yusuf

kabul ederek, başarıyla yerine getirmesi,

İzzettin, Mehmet Behçet El-eseri, Abbas

bir yandan toplum içerisinde kalemine ne

El-azzavi gibi ünlü yazarların yazılarına

denli güvenildiğinin, öte yandan, nasıl güçlü

rastlanmaktadır.

ve etkili bir karaktere sahip olduğunun

Kerkük

Matbuat

Tarihi

kitabında rahmetli hocamız Ata Terzibaşı

bir

bu konuda şöyle der: «Vahidettin Bahattin

diğerini, 1955 yılında da görüyoruz. Bu

gazetenin bu kısmını - Arapça kısmını -

tarihte Vahidettin hocamız Kerkük Genel

dolgun yazılarıyla başarmış, kendi yazdığı

Kütüphanesinin

yazılarından başka, Irak’ın ünlü yazarlarını

atanıyor. İki yıl kaldığı bu görevde, kitap

bu kısımda yazmaya özendirerek, gazetenin

âşığı bir insan olduğu için, kütüphaneyi her

muhteviyatını

Ünlü

bakımdan düzene sokmaya, geliştirmeye

yazarları, Kerkük gazetesi gibi yerel bir

çalışıyor ve en iyi bir şekilde bu görevi yerine

yayın organında yazmaya özendirmek kolay

getiriyor. Tekrar öğretmenliğe dönüyor.

zenginleştirmiştir».

göstergesidir.

Bu

göstergenin

Sekreterliği

bir

görevine
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da, bu yeni ortamda bir o kadar ispat etmeyi

olduğunu,

de

araştırma ve incelemelerinde, tek ve tek

başarmıştır. Çevresini daha da genişletmiş,

bazı yakın dostlarımızdan bilirim. Yalnız

Türkmen edebiyatı ve edebiyatçılarını konu

sesini, dergi ve gazetelerde yayımladığı

kitap

kütüphane,

almaktadır. Üstelik farklı bir yöntemle, yıllar

yazılarıyla

duyurabilmiş,

ayrıca çeşitli gazete ve nadir dergiler

boyunca kalemiyle yaşadığı tecrübelerden

meclislerinde

içermektedir.

edindiği bilgilere dayanan, derin ve bilimsel

adına,

daha

katıldığı

mütevazi diplomasıyla sözlü olarak Tisin ilk
okulunda çalışmıştır. Daha sonra, yüksek
eğitim kursu alarak, Merkezi ilkokul, Garbiye
ortaokulu, Musalla lisesi, Sanayi lisesi, Tisin
lisesi gibi Kerkük’ün ünlü okullarında, başta
Arapça olmak üzere çeşitli dersler vermiştir.
Ve Dr. Çoban Hızır, Hamza Hamamcıoğlu,
Salah Faik, Vecdi Enver, Ahmet Otrakçı ve
Hasan Kevser gibi yüzlerce usta yazar ve
sanatçıların yetişmesinde rolü olmuştur.
Altmışlı yıllarda Bağdat’a yerleşirken de
bu görevi üç ayrı okulda sürdürmüştür.
Daha sonra Eğitim Bakanlığının değişik
kurumlarında üst vazifeler almıştır. 1970
yılında

Türkmenlere

tanınan

kültürel

haklar uyarınca kurulan Türkmen Eğitim
Müdürlüğünün

başına

getirilmiş,

bu

müdürlük iptal edilince Okul Kütüphaneleri
Genel Yönetmeni olarak görevlendirilmiştir.
1984 yılında kendi isteğiyle bu görevden
emekli

olmayı

tercih

ederek,

yeniden

kültürel ve edebiyat çalışmalarına eskisi
haz ve hevesi ile dönmüştür.
Hocamızın

yaşam

serüvenini

izleyenler,

ne denli dinamik bir insan olduğunu itiraf
etmeden geçemez, şaşmadan, şaşırmadan
edemezler. Kerkük’te iken, kendini kültür
sahasında ne denli ispat etmişse, altmışlı
yılların başında Bağdat’a yerleştikten sonra
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hazinesi

değildir

Gençlik

hem

bu

yıllarından

temeli

atılan ve hocamız ile birlikte büyüyen, 90

bir yöntemle.

kazandırabilmiştir.

yayın

yıllık demeyelim, azından 70 yıllık bir ömre

«Kültür ve Basın Alanında Türkmen Simaları/

dergisinin

sahip bir kütüphane. Yani bir ömrün belleği

2008»,

diyebileceğimiz.

«Çağdaş

getirilmiş ve bu bölümü gerek kendi yazıları,

Hocamız da parlak bir belleğe sahip bir

Örnekler/ 2011»,

gerekse de dergide yazmaya teşvik ettiği

insandır. 90 yaşına varmasına rağmen,

«Ata Terzibaşı: Özgeçmişi ve Çalışmalarına

Arap

epeyi

hatıralarını detaylarıyla anlatır, anlattıkça

Toplu Bir Bakış/ 2011»,

zenginleştirmiş, olgunlaştırmıştır. Bir ara

de hasret geçirir. Dünyanın çeşitli ülkelerine

«Bizim Şair ve Edebiyatçıların Aynalarında

Türkmen Kardeşlik Ocağın kütüphanesini

yapmış

oldu

Kerkük/ 2016» ve

yönetmek göreviyle görevlendirilmiştir. Bu

olduğu

edebiyatçılar,

görevi, yaşına, makamına, adına, şanına

yazarlar ve yazışmış olduğu sanatçılar ile

eserlerinde Türkmen edebiyatına damgasını

layık bir görev değildir diye ret etmemiştir.

hatıralarını, dün yaşamış gibi anlatır. Bu

vuran bütün edebiyatçılar hakkında bir ve

Seve seve kabul etmiş ve tek başına

hatıralar arasında, Taha Hüseyin, Tavik El-

bazen iki yazıya rastlamak işten bile değildir.

çalışarak görkemli bir hale getirmiştir. Bu

hâkim, Mahmut Timur gibi Mısır edebiyatçı

Bütün

yüzden 2003 yılının Şubat ayında yaşanan

ve şahsiyetlerinin önemli bir yeri vardır.

görüşmemizde hocamıza « gününü nasıl

acı

saldırıya

Kimi yazı ve eserlerinde bunlara yer yer

geçiriyorsun hocam» sorduğumda, «elimde

uğramasından dolayı, yıllarca emek verdiği

değinmiş ve onlarla yapmış olduğu fikir

bir yazı vardır, bitirmeye çalışıyorum» demişti.

kütüphanenin dağılmasına, kitapların yağma

tartışmalarını

paylaşmıştır.

Evet, bugünlerde 90. yılını giren hocamız,

edilmesine, en fazla üzülen, kaygılanan

Zaten hocamızın en önemli özelliklerinden

hala kalemini elinden salmamıştır. Hala

kendisi olmuştur.

biri, hatıra yazılarına ağırlık vermesi ve bu

edebiyatımıza,

yazılarıyla yaşadığı tecrübelerini okurlara

bir delikanlı heyecanı ile sürdürmektedir.

da

aktarmasıdır. Hatta bizim çevrede, kendisi

Önünde şapkamı çıkararak yer kadar eğiliyor

geçirmiştik.

gibi yalın bir hatıra yazarı edebiyatçıya

ve «ömrüne bereket hocam» demekten

Yaz kış, her cumartesi sabahı, koltuğu

rastlamak mümkün değildir denebilir.

başka bir şey bulamadığım için gözyaşlarımı

altında kara çantasıyla ocağa ilk giren

Mektup edebiyatında da önemli bir kalem

tutamıyorum. Yazdın, çizdin, eğitin, öğrettin,

kişi

erbabıdır

Bağdat’a

basında emek verdin, edebiyatta emek.

yerleştikten sonra, göç edebiyatına merakı

Hiçbir yerde kusurun olmadı hocam. Seni

çantasına yerleştirdikten sonra sohbete

artmış,

ilgisi

Gurbette

seviyoruz, bu sevgi sana sunabileceğimiz tek

başlardı. Dünya, siyaset yüzünden alt üst

yaşayan

edebiyatçılar

mektuplaşarak

madalyamız. Kabul edersen mutlu oluruz,

olmuşsa bile, sohbeti, edebiyat ve kültür

temasa

girmeye

sınırlarını aşamazdı. Bu konularda bütün

değişik konularında bu edebiyatçılar ile fikir

gelişmelerden, en incelikleriyle haberdardı.

alışverişinde bulunmuştur. Bu mektupların,

Ocak’ta, gelen üyelerimizin çoğalmasıyla

edebiyat açısından önemli olanlarını, kimi

idari işlerimiz başlayınca, izin isteyerek

yazılarında tarihi belgeler olarak okurlarının

ikinci kattaki kütüphaneye çekilir, yine

önüne sermiş, sergilemiştir.

kitaplar arasına başını sokardı. Uzun bir

Hocamızı,

halvete girerdi. Kitaplarla ilişkisi buydu

Türkmen

edebiyatına

hocamızın.

yılından

Kardeşlik

bölümünün

yazarlarının

olaylar

Ocağın

sırasında

ile

güçlendirmek

kendisi

ocağın

yaptığım

ilişkilerimizi
fırsatını

olurdu.

matbuatları

Evindeki

başyazarlığına

çalışmalarıyla

başkanlığını

hocamız

gelen

1961

başlayan

Arapça

sonra öğretmelik ile başlamıştır. İlkin bu

edebiyat

kendisinden

gösterdiği ehliyet ile daha da yaygınlık
hayatına

Hocamız meslek hayatına, liseyi bitirdikten

da

hem

ele

İlkin

sorar,

Günümüzde
kütüphaneyi

yıllarda,

daha

Kerkük’ten

hissesini

de

alıp

ziyaretlerinde,

karşılaşmış

görüşmüş

okurlarıyla

hocamız.

Nedense

yoğunlaşmıştır.

nasıl

ile

başlamış,

olduğu

edebiyatın

başlangıçta

adamışsa,

bu

ve

Metinler/

çalışmalarına

kültürümüze

Edebiyatından

2016»

rağmen,

gibi

son

hizmetlerini,

seviniriz…

2003

işte.

yılından

sonraki

çalışmalarında

görmedim,

ama

tekrardan

Türkmen

edebiyatına

olduğunu görüyoruz.

«Şahsiyetler

Kadın

kalemini

budur

çok kocaman ve zengin bir kütüphane

Türkmen

da,

adamış

Bu tarihten sonraki
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Türkiye Türkçesinde Neler
Oluyor? (2)
Çok hareketli bir tarihî sürecin yaşanmış
olduğu Anadolu ve çevresindeki coğrafyada
bin yıldır yaşamakta olan Türklerin
geliştirmiş olduğu Türkiye Türkçesi de
tıpkı onu ortaya koyanlar ve yaşatanlar
gibi sürekli değişim hâlinde. Türk dilinin
en işlek lehçesi olan Türkiye Türkçesi her
geçen gün daha da hareketlenerek yoluna
devam ediyor ve bizleri peşinden koşmaya
zorluyor. Sözü fazla uzatmadan sizlerle
“paylaşacağım” örneklere bakalım.
İlkin,
biraz
önce
kalemime
takılan
“paylaşmak”tan söz açalım. Şimdilerde bir
sosyal medya var ve herkes bu alanda bir
şeyler paylaşıyor. Kimi gezdiği yerleri, kimi
yiyip içtiklerini… Gerçi size bu paylaşmadan
elle tutulur bir şey düşmüyor ama yine
de payınıza düşeni almış oluyorsunuz
(!). Kısacası “paylaşmak” artık kişinin
kendisiyle ilgili haberleri başkalarına
aktarması, bir de bir hususta bilgi verme
anlamlarına da geliyor, diyebiliriz. Sözlük
yazarları bu yeni anlamları yeni baskılarında
dikkate almalılar bence.
Geçenlerde televizyondaki dizilerden birinde
otuz yaşlarındaki bir kadının şımarıkça ve
görgüsüzce davranışlarını 13 yaşındaki
oğlum “ergen işi” diye nitelendirdi. Önce,
kendisi sanki ergen değil, dedimse de
içimden sonra, “ergen” kelimesine acaba
yeni bir anlam mı katılıyor diye düşünmeye
başladım.
Bundan sonra şımarık ve
görgüsüz
insanlara
“ergen”
diyenleri
çevrenizde görürseniz şaşırmayın, derim.
Hem Anadolu ağızlarının bazılarında, hatta
Kerkük ağzında “ergen” bekâr anlamında
kullanılır. Acaba bu kelime günümüzde de
yeni bir anlam kazanıyor olmasın? Bekleyip
görelim…

28

Önder Saatçi
Ergen demişken aklıma o çağındaki
çocuklarımızdan çokça duyduğum “kanka”
sözü geldi. Bir de bunun “kanki” şekli var.
Bu söz bana “kan kardeşi”nihatırlatıryor.
Bir kısaltmaymış gibi duruyor karşımızda.
Zaten, Kubbealtı Lugati de öyle yazıyor.
Oysa, Dil Derneği Sözlüğü bunun Yunanca
bir argo olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz
ki rivayetler muhtelif. Fakat ne olursa olsun
“kanka” artık dile yerleşmiş durumda.
Hem, argodan günlük dile transfer olan
kelimelerin ilki değil bu; sonu da olmayacak.
İlk
zamanlar
duyduğumda
nefretle
karşılıyordum bu kanka“yı. Bana, yozlaşan
dilimizin bir tokadı gibi geliyordu. Fakat
dedim ya, dile öyle bir yerleşti ki ben de
bazen kullanıyorum. Önceleri bir hitap
sözü olarak ergenler arasında kullanılmaya
başlanan bu söz, zamanla “samimi”
anlamına gelmeye başladı. Hatta, ben bunu
biraz da alaycı bir anlamla kullandığımı fark
ettim. Yani, “kişilerin aşırı samimiyet”lerini
bu sözle anlatır olmuşum. Fakat sözlüklerde
benim kullandığım anlam kayıtlı değil. Ama
bu anlamı da ben icat etmiş olamam her

hâlde. Ayrıca bu anlam biraz “ahbap çavuş”
tabiriyle anlatılanı karşılıyor sanki…
Demin
“dilimizin
yozlaşması”
dedim
ya,
aslında
kültürümüzün
yozlaşması
demeliydim. Gerçi sosyal hayatımızdaki
her değişme bir yozlaşma değil; fakat
kültürdeki her türlü değişme dilde hemen
kendini belli ediyor. Siyaset ve ekonomi
programlarında
sıklıkla
duyduğumuz
“skala” kelimesi buna bir örnek olabilir.
Bu kelimeyi aslında, bizim Anadolu’ya bin
yıl önce gelen atalarımız daha o zamanlar
“iskele”ye
çevirmişler.
Fakat
şimdiki
gazetecilerimiz ve yazarlarımız, şüphesiz
ki birkaç yabancı dil bildiklerinden önceleri
biraz lügat parçalamak kabilinden olsa da
bizim asırlar öncesinde “iskele” şekline
getirip dilimize uyduruğumuz bu kelimeyi
tekrar eski şekliyle ve anlamıyla “skala”
diye kullanıp duruyorlar. Bu bana, birinin
eşeğini çaldıktan sonra allayıp pullayıp
ona satmak gibi geliyor; ama meseleye dil
penceresinden bakınca, azcık da kitaplarla
haşir neşir olunca, buna benzer kelimelerin
Türkçemizde pek çok örneğinin (ana-anne,
bakır-mangır, ceviz-koz ve daha neler neler)
bulunduğunu, başka dillerde de örneklerinin
varlığını keşfediyoruz. Bu tutum dillerde o
kadar yaygın ki nerdeyse bir kelime yapma
yolu olarak da kabul edilebilir.
Şimdi diyeceksiniz ki bu gazeteciler yok
mu… Hepsi de “entellektüel” adamlar
tabi. Ben de diyeceğim ki o gibilere tek l
ile “entelektüel” denir. Ama siz beni yine
dinlemeyeceksiniz ve “entellektüel” demeye
devam edeceksiniz. Ben de sonunda bunu
kabulleneceğim ve belki 2030- yıl sonra bir de
bakmışsınız ki artık sözlükler de bu kelimeyi
iki l harfiyle yazmaya başlamış. Gerçi
sözlüklerimiz Batı’dan gelen kelimelerin
imlasında biraz muhafazakâr. Ama onların
da sizlere; yeter artık, ya kelimelerin
telaffuzlarıyla oynuyorsunuz ya da her
birine yeni yeni anlamlar yüklüyorsunuz,
sıtkımız sıyrıldı, diyecekleri günler yakındır.
Ama siz daha şimdiden entelektüeli
“entel” hâline getirdiniz bile. Hatta, bunu
da alaycı bir tavırla söylüyorsunuz. Bu da

yetmezmiş gibi bir de “entel dantel” diye bir
ikileme çıkardınız. Şu entelektüellerin sizin
elinizden çekeceği var, vesselam. Merak
edip sözlüğe baktım. Gözünüz aydın “entel”
sözlüklerimize girmiş bile; ancak “enteldantel” her hâlde daha argoluktan terfi
edememiş. Yakındır, onu da görür bu gözler,
yeter ki Mevla’m ömür versin…
Son yıllarda dilin genişlemesinde yeni anlam
yükleme modası epeyce yaygın. “Adına” gibi
çekim ekleri almış bir kelimeye dahi “için”
edatının anlamını yükleyebiliyoruz. Bu yeni
anlamın da politikacıların ve gazetecilerin
ağızlarından günlük dile geçtiğini söylemek
mümkün. Eskiden şöyle cümleler duyardık:
“Hukuk adına hukuk katledildi.” veya “Bütün
bunlar dış politikada itibar kazanma adına
yapılıyor.” ve daha nice politikacı cümleleri…
Şimdiyse şöyle cümleler duyabiliyoruz:
“Ülkem adına endişeliyim.”, “Senin adına
sevindim.” “Toplumu ikiye bölmemek adına
ödülü kabul ediyorum.” Şimdi bir Türkçe
öğretmeni çıkıp dese ki bu cümlelerde
“adına” yerine “için” kullanılmalı. Siz
de ona deyin ki geçmişte buna benzer
bir sürü örnek var. Zamanında anlamı
değişmiş ve bugünlere ulaşmış kelimeleri
de eski anlamlarıyla mı kullanacağız? Ona
bakarsanız, eskiden insanlar “ödül”ü sadece
güreşçilere veriliyordu, şimdi ise herkese.
Bu da onun gibi işte. “Adına”nın suçu,
anlamının bu devirde genişlemiş olması mı?
Yani, biz dünyaya gelmeden önce bu anlam
genişlemesi olsaydı onu kabul edecektik de
biz yaşarken anlamına anlam katıldı diye
bunu yanlış mı kabul edelim…
Tabi, dilde olup biten her şeyi de anlayışla
ve olgunlukla kabul etmenizi istemiyorum
elbette. Hele, şapkalar kalktı diyerek
önce kendini kandırıp sonra da ince
telaffuz edilmesi gereken bütün k’leri kalın
okumayın sakın. Hele “kâtib”in şapkasını ne
olur başından almayın. Türkçenin estetiği
de lazım bize.
Yoksa o güzelim “Kâtibim” türküsünü gün
gelir kimse okuyamaz.
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Göklen Türkmenleri Halk
İnançlarında Ölüm Temasına Dair
Bazı Karşılaştırmalar
GİRİŞ:
Göklen
Türkmenleri,
Türkmenistan
Türkmenliğinin
millî
kilim
motiflerini,
Türkmenistan bayrağına desen veren ülkenin
Teke, Yomut, Yazır ve Alili gibi beş büyük
boyundan birisidir. Göklenler ülkenin daha
ziyade güney batısında , Tekeler orta kesimde,
Yomutlar batı bölgesinde, Sarılar/Ersarılar
ise güneyinde yaşarlarken Yazır ve Alili’lerin
Türkmenistan’ın geneline dağıldıkları kabul
edilmektedir. Türkmenistan Türkmenliği için
bu tür bir bölgesel sınırlama yapmak şüphesiz
gerçeği tam yansıtmaz. Biz, bir genelleme
yapmak adına bu dağılımı bu şekilde belirtmek
bir fikir verebilir, diye düşündük.
Esasen
Türkiye’de
olduğu
gibi
Azerbaycan ve Türkmenistan’da da milletleşme
sürecine çoktan girilmiş halk kesimlerinin
kaynaşması sonucu bu tür isimlendirmeler
büyük ölçüde arşiv kayıtlarında kalmıştır.
Mahmut Gulu’nun günümüzden çok
evvel bulunduğu,
“Türkmenler bağlasa bir yeri beli,
Kurutur fuzum’u Derya-yı Nil’i
Teke, Yomut, Göklen, Yazır, Alili
Bir devlete kulluk etsek beşimiz”
şeklindeki temennisi gerçekleşmiş, Türkmenistan’ın var olan birliği pekişerek güç
kazanmıştır. Ne var ki, çağın emperyalist bir kısım toplumbilimcileri, sosyokültürel damarı
sömürmekten doymuyorlar. Günümüzün bazı oryantalistleri, virüs bulaştırmak için en
uygun ortamı bu damardan seçmektedirler.
Biz bu incelememizde, benzeri diğer çalışmalarımızda olduğu gibi Göklen
Türkmenlerinin halk inançlarından ölüm içerikli olanların üzerinde duracağız. Esasen
Türkmenistan Türkmenlerinde yaşamakta olan ölüm içerikli inançlar bizim yabancımız
değildi. Evvelce de bu konuda çalışmalarımız olmuştu. Bu kez kısmen yeni bazı bulguları,
Türk kültür coğrafyasından benzerleri ile karşılaştıracağız. Bütünü, ulus devlet çapında
parçalama adına strateji geliştiren güçlere, Türk kültür coğrafyası genelindeki akrabalık
bağlarının, halk inançlarından da gelebileceğini, Harezmî Türkmenleri çalışmamızdan
sonra bu alışmamızla da göstermeye çalışacağız.
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METİN:
Türkmenistan’da Toy evine götürülen çift nesneler mesela ekmek yas evine tek
götürülür, böylece ölüm olayında bereket dilenilmemiş olunur. Türk kültür coğrafyanın
bazı kesimlerinde aynı inançtan hareketle ikram da tek tabakta yapılır. Yas evine ekmek
götürülmekle, “ölüm ateşi soğusun ateş sönsün istenilmiş” olur. Ölü evine götürülecek
pidenin hamuru tırnaklanırken, mutadın tersine tırnaklama, ortadan değil kenardan
başlatılıp ortada bitirilir. Bununla murat sıralı ölüm olsun, hayata daha doymamış gençler
erken ölmesin” dir. Bir diğer yoruma göre de evin direği durumunda olup ölümü ile ailenin
dağılmasına yol açabilecek durumda olan kişi ölmesin” demektir.
Komşudan yas evine bazen 3 bazen 7 gün getirilen yemeğin kabı iade edilirken o kap,
ölüm o eve de bulaşmasın diye iyice paklanır . Aşure tabağı ise boşaltılıp geri verilirken
bereketi bulaşsın diye çok kere yıkanmadan veya içine bir şeyler konularak verilir.
Ölü evinde, hayattakilerin elbiseleri ters asılırlarken ölünün giysileri ters asılmazlar.
Dirilere ait giysiler de ters asılırlar ise ölen kimsenin ruhu “bunların sahipleri de ölmüş”
diye düşünebilirler, şeklinde bir inanç vardır. Bu kurala uymayanlara öteki âlemde azap
çektirileceği inancı çok yaygındır.
Göklen Türkmenlerinde de Ölünün son banyosunu “ölü yuyucular/yıkayıcılar”
yaparlar. Çok kere gusülhanelerde yapılan yıkama işleminde erkekler ve kadınlar eş
cinsleri olan yıkayıcılar tarafından yıkanırlar. Sair banyolar yapılırken kişi, ayağının altına
sabun sürmez, inancı vardır. İnanca göre ölünün ayağının altına sabun sürüldüğü için
diri kimseninkine sürülmesinin doğru olmadığı ifade edilir ve uygulamanın tersi yapılır.
Teneşirde ayakları kıbleye gelecek şekilde ilkin sol tarafından başlanılarak 3 baş yıkanılan
ölünün temizlenmemiş yeri bırakılmaz. Sağların abdesti sağdan başlatılırken ölü abdesti
dirilerinkinin tersine soldan başlatılır . Sonra kefenden alınmış bir parça ile ölüye altından
tarat verdirilir. Daha sonra kelimeyi şahadet getirerek ölüye abdest aldırılır. Yıkanılan
ölünün yanında mum yakılması “yıkandığı yeri bulması inancı” ile ilişkilendirilmiştir. Ölünün
yıkanmadan evvel ve sonra yanında ışık yakılması gerektiği inancı bu coğrafyanın kültürünü
paylaşan halklar arasında çok yaygındır. Bazı yörelerde ölünün defin için kaldırıldığı yere bir
taş konur. Bununla yerinde ağır olsun mesajı verildiğine inanılır. Böylece hortlamayacağına
inanılır. Nitekim gelin kızın cebine de yeni evine giderken taş konulduğu olur. İnanca göre,
böylece yeni evini benimseyecek yerli yersiz kaçıp baba evine gelmeği düşünmeyecektir.
Hortlama etrafında da oluşmuş bir hayli inanç vardır. Türkmenistan’ın Gölken
Türkmenlerinde merhum rüyalara fazla giriyor ise, rüyaya giriş şeklinden rahatsızlık
duyuluyor ise kişi soğan yiyerek ve ayetler okuyarak yatmalıdır.
Soğan kokusu da sarımsak kokusunda olduğu gibi istenmeyen bir kokudur. Özellikle
camilere bu kokularla girilmez, güzel kokular sürülür. Cuma akşamları bu tür yiyeceklerin
kokusundan melekler rahatsız olacakları, gelmeyecekleri için yenilmelerinden kaçılır.
Türkmenistan’da merhum yıkanılırken onun hakkında hiçbir şey söylenilmez. Cenaze
namazı kılındıktan sonra ve definden evvel hoca ölmüş kimsenin nasıl bilindiği sorulunca
coğrafyanın sair yerlerde olduğu gibi “iyi insandı”, “iyi biliriz” denilmesi gerektiğine inanılır.
Ölen kimsenin arkasından ağlanıp ağlanmadığını kimlerin üzüldüğünü anladığı inancı
vardır. Ölen şahsın ruhu “Gözüm kapılarda kulaklarım yüksek tepelerde duyar ve görürüm”
dermiş. İnanca göre ölen kimse son deminde yakınlarını yanında görürse sorgu sualinin
kolay geçeceğine inanılır. Bu yörede bilhassa Göklen Türkmenlerinde cenaze namazında
yapılan duanın Allah tarafından kabul edileceği inancı vardır. Ölen birisinin cenazesinde
dua eden kimse kendisine dua etmiş olur inancı vardır. Anadolu Türk kültür coğrafyasında,
“yasta herkes kendi acısına ağlar” inancı vardır.
Anadolu Türk kültür coğrafyasındaki “yerin kulağı vardır” sözü toprağın duyabileceği
anlamına gelebildiği gibi bu sözden daha ziyade görünmeyen birileri tarafından duyulabilir
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anlamı da çıkarılır. Türk kültürlü halklarda “toprağı haber götürmesin” denilirken de, ölen
kimse ile ilgili duymasını istemediği şeyler konuşulunca, toprağı ile ölen şahıs arasında bir
iletişimin olduğu anlatılmış olunur.
Cenazeye çok kişinin katılması, yakınlarından iştirakin fazla olması, sevilen kimse
olması, helalleşen şahıs sayısının fazlalığı, çok sayıda kimsenin ölü için dua etmesi
anlamına geleceği için sorgu sualinin kolay geçeceği şeklinde algılanmış olmalı. Buradan
hareketle cenaze namazlarının büyük, çok cemaatli camilerde kılınması istenir.
Türk kültürlü halklarda duaların kabul gördüğüne inanılan muayyen ay ve geceler,
hac gibi kutlu yerler vardır. Cuma namazının belirli anları, namazda secde anı, bebek
bekleyen annelerin ve gelin kızların nikâh anları, yetimler ve gariplerin sevindirilme vakitleri
bunlardandır. Göklen Türkmenlerinde de cenaze namazı ile ilgili böyle bir inancın olması,
bu konudaki bilgi birikimine yeni bir ilmek kazandırmıştır.
Kırım, Dağıstan, Azerbaycan Anadolu, İran ve Irak Türklerindeki bir inanca göre ölülerin
ruhları Cuma akşamları evlerine gelir evin fertlerini adeta kontrol eder, onlar iyi ve güzel
işler yapıyorlarsa mesela Kur’an-ı Kerim okutup, helva kavurup aile ve çevre fertleri ile
iyi geçiniyorlarsa, mutlu olarak dönerler. Sarhoş, kavgacı, geçimsiz, haksızlık yapan bir
yaşam içerisinde iseler mutsuz dönerler. Bazı yörelerde çocuklara, “-Güzel otur, dedenin
ruhu ziyarete geldi bak, şimdi pencerede” denildiği de olur. Adeta bu dünyadan göçenlerle
bu dünyada kalanların ruhları arasında süreklilik arz eden bir iletişim vardır.
Sahiplilik inancının varlığını Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde de görmekteyiz.
Yas yerinden bir şey alınır ise, yıldız görününceye kadar o alınan şeyi kişi kendi evine
getirmemelidir . Mezarlıklardan, türbelerden ve yatırlara ait hazirelerden izinsiz bir şey
alınması men edilmiştir. Bu mekânlardaki her şey ölü, ölüler veya görünmeyen bazı güçlerce
sahiplenildiği inancı vardır.
Göklen Türkmenlerinde geçmişte mezarlığa cenazeyi götürenlere para verilirken,
şimdilerde bütün hizmetlilere verilmektedir. Ölüm münasebeti ile mezarı kazana, ölüyü
yıkaya, definde hizmeti bulunanlara, daha sonra mezarın başında yakılmış ateşin sönmemesi
için bekleyenlere, Kur’an okuyanlara, ağıtçılara ayrı ayrı, aynî ve nakdi ödemeler yapılır
birçok yerde bu hizmetler için yapılan harcamalar özel isimler verilir.
Göklen Türkmenlerinde ölünün tabutu götürülürken tabutun altına girmede veya
cemaatin önünde en büyük erkek evlada, küçük erkek evlada bunlar yoksa yakınlarına
öncelik tanınır.
Cenazeme ölenin cinsiyetini belirlemede tabuta yazma koymak gibi özel tanımlamalar
yapılır. Tabutu taşıyanlar sedyenin altına önden ve besmele ile girmelidirler . Çok kere 7
adımdan sonra taşıyıcı yerini cemaatten birisine bırakır. Bu hizmetin çok sevap olduğuna
inanılır. Erkek evladın cenazelerdeki özel konumu Anadolu ve yakın çevresi Türk kültür
coğrafyasında daha ziyade ölen şahsın mezara indirilmesinde önemsenir. Göklen Türkmen
halk inançlarından yapılan bu tespit erkek evladın ailedeki yeri bakımından önem arz
etmektedir.
Göklen Türkmenlerinde de Ölünün son banyosunu “ölü yuyucular/yıkayıcılar”
yaparlar. Çok kere gusülhanelerde yapılan yıkama işleminde erkekler ve kadınlar eş
cinsleri olan yıkayıcılar tarafından yıkanırlar. Sair banyolar yapılırken kişi, ayağının altına
sabun sürmez, inancı vardır. İnanca göre ölünün ayağının altına sabun sürüldüğü için
diri kimseninkine sürülmesinin doğru olmadığı ifade edilir ve uygulamanın tersi yapılır.
Teneşirde ayakları kıbleye gelecek şekilde ilkin sol tarafından başlanılarak 3 baş yıkanılan
ölünün temizlenmemiş yeri bırakılmaz. Sağların abdesti sağdan başlatılırken ölü abdesti
dirilerinkinin tersine soldan başlatılır . Sonra kefenden alınmış bir parça ile ölüye altından
tarat verdirilir. Daha sonra kelimeyi şahadet getirerek ölüye abdest aldırılır. Yıkanılan
ölünün yanında mum yakılması “yıkandığı yeri bulması inancı” ile ilişkilendirilmiştir. Ölünün
yıkanmadan evvel ve sonra yanında ışık yakılması gerektiği inancı bu coğrafyanın kültürünü
paylaşan halklar arasında çok yaygındır. Bazı yörelerde ölünün defin için kaldırıldığı yere bir
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taş konur. Bununla yerinde ağır olsun mesajı verildiğine inanılır. Böylece hortlamayacağına
inanılır. Nitekim gelin kızın cebine de yeni evine giderken taş konulduğu olur. İnanca göre,
böylece yeni evini benimseyecek yerli yersiz kaçıp baba evine gelmeği düşünmeyecektir.
Kars çevresinde ölü evinde yapılan ikramın adı, Can aşı, ölü yemeğidir. Farklı isimlerle
ve değişik uygulama biçimleri ile yaşatılan bu inanç ölünün üçüncü, yedinci ve elli ikinci
günlerinde tekrarlanır. Üçüncü günde mezara hizmet edenlere verilen yemeğe “kazma
ekmeği” denir. Ölü gömüldükten sonra mezara su dökülür. Bu uygulamalar Anadolu
ve Türkmenistan Türk dünyasında olduğu gibi diğer Türk kültürlü halklar arasında da
yaşamaktadır. Türkmenistan’da ölünün 3, 7, 40 ve 52 si yapılır, Kuran okutur bol sadaka
verilir ise, hayırları işleyenin rüyasına ölünün iyi gireceğine inanılır. Türkmenler kel bir
kimsenin bol sadaka verilmesi halinde öteki dünyada bu sadakaların saç olarak karşısına
çıkacağına inanılır. Ölünün muayyen zamanlarda dini bir uygulama olarak yemekle anılması,
onun öldükten sonra da, ruhu için bir şey yapılması gerektiği, yani onun bir yerlerde hayır
hasenat beklediği inancının bir sonucudur. Bunun çeşitli örneklerine rastlayabiliyoruz.
Göklen Türkmenlerinde saç ile ilgili bir inanca göre de, cenazeyi götüren devenin yağından
saçına süren kimsenin saçı çabuk ağarır. Türk kültürlü halklarda saç, kadın saçı, namahrem
olan saç, yaslı kimsenin kesilen saçı, uluorta saçılan saç, saç ve büyü gibi bağlantılar
itibariyle adeta bir kült oluşturmuştur.
Göklen Türkmenlerindeki ölüm merkezli hayır hasenat işlemlerini Anadolu Türk kültür
coğrafyasından da çeşitli örneklerle karşılaştırabiliyoruz. Amucalar Bektaşi Türk
aşiretinde mezar kazımında çalışanlara irmik helvası, söğüş pişirilmiş bir horoz, peynir,
ekmek gönderilir, buna “mezarlık ekmeği” denir.
Amucalar, can aşı olarak, mezarlıkta işler bitince toplu halde cenaze evine gidilince
şeker, bisküvi gibi şeyler dağıtılır. Ölü evinde kurban helva, pilav, hoşaf ve diğer yiyecekler
hazırlanıp taziyeye gelenlere dağıtılır. Buna “ölü aşı” denir. Bektaşi tarikatına girmiş kişi
“Nasip Kurbanı” nı sağlığında kesememiş ise, kurbanı kırkı çıkana kadar kesilir.
Bu tür örneklemeleri Türk kültür coğrafyasından yapabilirken, Anadolu Türk kültür
coğrafyası halklarından Tahtacılar, Sıraçlar ve evdili Türkçe olmayan Zazalar, Kürtler ve
diğerleri için de yapabiliyoruz.
Merhumların özel eşyaları gariplere, yetimlere yoksullara verilir. Bu inanç ve uygulama
diğer Türk kültürlü halklarda da vardır. Göklen Türkmenlerinde Aksi yapılması halinde
yakınlarının rüyasına merhumun çıplak gireceğine inanılır.
		
Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde ölen şahsın mezarına ilk toprağı atma
bir hak ve vazifedir. Bu hak ölen şahsın varsa oğluna verilmiştir. Sonra ölenin ağabeysisi
toprak atmalıdır. Yakınları olmayan kimseler için “Bir kürek toprağı atanı yoktu” denir.
Toprak atanı bol olma inancı Türk kültür coğrafyasında çok yaygındır.
Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde ölen kimsenin biran evvel defnedilmesi gerektiğine
inanılır. Aksi halde ölen şahıs kendisini tandırın içerisinde yanıyorcasına azap çektiğine
inanılır. Cenazenin fazla bekletilmesinin doğru olmadığı inancı bu kültür coğrafyasında
çok yaygındır. Bu konuda “yerini bulmak ister” gibi ifadeler kullanılır. Sılada beklediği olan
kimse varsa, gözlerinin açık gittiği söylenir. Gözü arkada kalan ölülerin gözlerine toprak
sürülüp “gözünü toprak doyursun” denildiği bilinir.
Türkmenistan’ın Göklen Türkmenlerinde ölü yas evinden çıkarıldıktan sonra taziyeye
gelenlerin oturdukları keçe, taziyeye gelenlerin her çıkışlarında, yeni gelenler oturmadan
evvel, çok kere eşikten dışarı çıkarılıp silkelenip tekrar serilir ve bu keçenin köşesi tersine
kıvrılır. Keçe silkeleme işinin izahı yapılırken, “ölen kişi yas evinden çıkarıldıktan sonra
taziyeye gelenlerden yakınlarının da olduğunu, ölümden üzülmelerini istemediklerinden
keçeler sıkı sıkı silkelenir.” denilmektedir.
Sergilerin bilhassa seccadelerin namaz
kılındıktan sonra köşesinin kıvrılması, Anadolu ve yakın çevresi kültür coğrafyasında da
yaşamaktadır. Bu kıvırma “boş kalan secdede şeytan namaz kılmasın” şeklinde izah edilir .
Kars’ın bazı yörelerinde, ölü ılık su ile yıkandıktan sonra sonunda “Ahiret Suyu” denilen
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bol bir su dökülür. Beyaz kefen ölünün ailesinin mali durumuna göre 2 kattan 7 kata kadar
sarılır. “Ahiret Gömleği” ne ölen genç kadın ise eşyalarından uygun parçalar kefene sarılır,
başına renkli valalar/büyük başörtüleri bağlanır. Türkmenistan’ın Göklen Türkmenlerinde
ölen şahsı yıkayacak olan kimsenin giysisi ve bedeni gibi kalbinin pak olması aranır. Ayrıca
Göklen Türkmenlerinde son banyosu yaptırıldıktan sonra ölünün üzerine yatırıldığı sergi,
bez yakılır. Yakarak paklama Türk kültürlü halklardan ateşin temizleyici olduğu inancından
kaynaklanır.
Türk kültürlü diğer halklarda olduğu gibi Göklen Türkmenlerinde de ölünün son banyosunda
kullanılan cenaze suyu ulu orta çiğnenebilecek kirli ortamlara akıtılmaz. El ayak deymeyecek
uygun bir yere dökülür. Bu suya basılması ve suyun üzerinden atlanması istenilmez üzerinde
atlama konusu da halk inançlarında izah gerektiren ayrıntı içerir. Uyuyan insanın, küçük
bebeğin, ölünün üzerinden atlanılmaz. Yanlışlıkla atlanılmış ise bu defa ters istikamette
atlanılması istenir. Böyle hallerde bebeklerin büyümeyip hastalanacaklarına uyuyanların
ölebileceklerine inanılır. Muhtemelen bu inancın derinliklerinde basmak-basılmak inancı
olmalı. Özellikle kedinin bilhassa kara kedinin atlaması çok sakıncalı bulunur.
Kutlu kabul edilen kurban kanı, ulu zatların abdest suyu ve benzerleri de ayaklanabilecekleri
yerlere dökülmez, çiğnenmeleri istenilmez. Ağaç altına döküldükleri bir kuyuda toplanılıp
kuyuların kapatıldıkları olur.
Amucalar’da testi veya ibrikle getirilen su, mezarın baş kısmından başlayarak ayakucunda
bitirmek üzere dökülür. Su, ölünün ya yakın akrabası olan bir çocuk veya yetim / öksüz
bir çocuk yapar. Bu işlem üç gün sürer, su dökülmesi güneş doğmadan sabahleyin yapılır.
Suyun dökülmesinden murat öbür âlemde yaşanacak azabın azaltılmasıdır. Zira su âlem
değiştirmede yolu kısaltan bir faktördür. Suyun dökülmesinde çocuk veya yetim çocuk
seçilmesi, çocukların yetim olmaları Allah merhametini celp etmek içindir. Afganistan ve
Bolu yöresi Türklerinde yağmur duası için yetim kız kepçe gelin olarak dolaştırılır. Yetim
çocukların ve gariplerin Göklen Türkmen halk inançlarında da özel bir konumu vardır.
Onlara öncelik verilir.
Ölen kimsenin ruhunun ilk 40 gün evini odasını her akşam ziyaret ettiğine inanılır. Daha sonra
bu ziyaretler Cuma gecelerinde olur. Bu itibarla ölünün odası kırk gün aydınlatılır, odasında
tütsü yapılır. Türkmenistan’ın Gölken Türkmenlerinde ölümü takip eden günlerde Perşembe
günü ikinci namazından sonda yemek kokusu çıkarılması gerektiğine inanılır. Ölen şahısın
bu kokuya geldiği inancı vardır. Bu günlerde özellikle Kuran okunmasını beklediklerine
inanılır. Türkmenistan’da tütsü yaparak fenalıklardan korunmak ve kurtulmak hayatın her
dönemine girmiştir. Türk kültürlü halklarda belirli kutlu gecelerde helva türü koku çıkaran
taamların hazırlanıp dağıtılması ile sevap işleneceği inancı çok yaygındır.
Türkmenistan Türkmenlerinden Göklen Türkmenlerinde ölünün ardından Perşembe günleri
dikiş yapılmaz, çamaşır yıkanmaz. Bu günler merhumun ruhuna Kuran okuma günleridir. Bu
günlerde ölen şahıs gelebilir diye düşünülüp kapılar açık bırakılır. Haftanın belirli günleri
bazı işlerin yapılmaması ve bazı işlerin yapılması Türk kültür coğrafyasında büyük ölçüde
ortaktır. Zerdüştizm’in izlerini taşıyan Çarşamba ve kara Çarşamba inancı Muhammedî
İslam’la yerini Perşembe gününe ve Cuma akşamına bırakmıştır.
Kıbrıs Türk kültür coğrafyasında ölünün gömülmesinden sonra 3 sabah namazı ailesi
tarafından ellerindeki nur suresi okunmuş su ile birlikte ziyaret edilir. Bu su dökülünce
ölen kimsenin ziyaretçileri gördüğüne inanılır. “Okunmuş su” inancı Türk kültürlü halklarda
çok yaygıdır. Okunmuş suda hikmet aranır. Bu suyun, nazara, korkuya, başarısızlığa ve
benzerlerine karşı iyi geldiği inancı Göklen Türkmenlerinde de vardır. Özel olarak okutulduğu
gibi, Mevlit okunurken tuzla birlikte hafızın önüne konularak okunmasının sağlandığı da
olur.
Doğum yapmış anne ve bebeğinde olduğu ölen kişiye de kırkı yapılır. Buna “Kırklama”
denir. Kıbrıs’ta her cumartesi günü güneş doğmadan ölen kişinin mezarı ailesi tarafından
ziyaret edilir. Ayrıca pazartesi, Perşembe arife ve bayram ve diğer özel günlerde de ziyaret
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yapılır. 39 uncu gününde “Kırk Mevlidi” okutulur. Göklen Türkmenlerinde ölen erkeğin
kırkı dolmadan hanımı erkek misafirlerin önünden geçerse, ölünün kırkı açılır, bozulur.
İnancı vardır. Kadın kişinin er kişinin önünden geçmesi, bilhassa sabahleyin erkeğin
işine ilk çıkışında bu durumun yaşanması Anadolu ve Kuzey Kafkasya halk inançlarında
da uygun bulunmaz, yasaklanmıştır. İnanca göre 52. gecesinde et kemikten ayrılır. Bu
gece ölünün acısının azalacağı inancıyla mevlit okutulup “Elli İkisi” yapılır. Geçmişte “Yas
Süresi” 2 yıl iken giderek bu süre kısalmıştır. Bu zaman zarfında şık giyilmemesine ve fazla
eğlenilmemesine dikkat edilir.
Türkmenistan Türk kültür coğrafyasında diğer aynı kültürlü halklarda olduğu gibi ölen
kimsenin evine yeni giysilerle gidilmez. Gölken Türkmenlerinde ölü evinde yas 40 gün
bazen da 1 yıl sürüdüğü olur. Bu süre zarfında yaslı aile yeni giysiler giymez eski giysilerini
giymekle yetinir. Yas giysisi çok kere kara bazı yörelerde de aktır. Yasta ak giyinme kefen
bağlantılı veya ölen şahsı ak bir âleme gönderme inançları ile ilgili olabilir. Ölü evinde yas
zamanı tatlı yapılmaz. Yas evinden çıkıp toy evine ve toy evinden çıkıp yas evine gidilmez. Yas
evinden gelince başkasının değil kişi kendi evine gelmelidir. Yas evinden gelenlerin ardına
ervahlar düşer bazı yörelerde meyveli ağacın etrafında 3 defa tavaf edercesine dönülür
ise ruhların takip etmekten vaz geçtiklerine inanılır. Ölen kişinin ruhunu kızdırmamak için
yas evine taziyeye gelenlerin karşılanma ve yola koyulmalarını ev sahipleri yapmamalı,
inancı vardır. Yas evinde oturmanın da adabı vardır. Buralarda kasılarak ayak ayaküstüne
atılarak ayaklar uzatılarak oturulmaz. Böyle kimselerin şeytan kucağında oturur, denir. Yas
evinde uzun sürede oturulmayıp ziyaret kısa tutulur. Yas evinde ikramı yapılan yemeğin
eti kemirilerek yenilmez, uymayanın ömrünün kesileceğine inanılır. Yas evinde ekmek
paçalara ayrılarak değil de büyük parçanın ucundan koparılarak yenilmeli inancı da vardır.
Doğum yapmış anne ve bebeğinde olduğu ölen kişiye de kırkı yapılır. Buna “Kırklama”
denir. Kıbrıs’ta her cumartesi günü güneş doğmadan ölen kişinin mezarı ailesi tarafından
ziyaret edilir. Ayrıca pazartesi, Perşembe arife ve bayram ve diğer özel günlerde de ziyaret
yapılır. 39 uncu gününde “Kırk Mevlidi” okutulur. Göklen Türkmenlerinde ölen erkeğin
kırkı dolmadan hanımı erkek misafirlerin önünden geçerse, ölünün kırkı açılır, bozulur.
İnancı vardır. Kadın kişinin er kişinin önünden geçmesi, bilhassa sabahleyin erkeğin
işine ilk çıkışında bu durumun yaşanması Anadolu ve Kuzey Kafkasya halk inançlarında
da uygun bulunmaz, yasaklanmıştır. İnanca göre 52. gecesinde et kemikten ayrılır. Bu
gece ölünün acısının azalacağı inancıyla mevlit okutulup “Elli İkisi” yapılır. Geçmişte “Yas
Süresi” 2 yıl iken giderek bu süre kısalmıştır. Bu zaman zarfında şık giyilmemesine ve fazla
eğlenilmemesine dikkat edilir.
Türkmenistan Türk kültür coğrafyasında diğer aynı kültürlü halklarda olduğu gibi ölen
kimsenin evine yeni giysilerle gidilmez. Gölken Türkmenlerinde ölü evinde yas 40 gün bazen
da ı yıl sürüdüğü olur. Bu süre zarfında yaslı aile yeni giysiler giymez eski giysilerini giymekle
yetinir. Yas giysisi çok kere kara bazı yörelerde de aktır. Yasta ak giyinme kefen bağlantılı
veya ölen şahsı ak bir âleme gönderme inançları ile ilgili olabilir. Ölü evinde yas zamanı
tatlı yapılmaz. Yas evinden çıkıp toy evine ve toy evinden çıkıp yas evine gidilmez. Yas
evinden gelince başkasının değil kişi kendi evine gelmelidir. Yas evinden gelenlerin ardına
ervahlar düşer bazı yörelerde meyveli ağacın etrafında 3 defa tavaf edercesine dönülür
ise ruhların takip etmekten vaz geçtiklerine inanılır. Ölen kişinin ruhunu kızdırmamak için
yas evine taziyeye gelenlerin karşılanma ve yola koyulmalarını ev sahipleri yapmamalı,
inancı vardır. Yas evinde oturmanın da adabı vardır. Buralarda kasılarak ayak ayaküstüne
atılarak ayaklar uzatılarak oturulmaz. Böyle kimselerin şeytan kucağında oturur, denir. Yas
evinde uzun sürede oturulmayıp ziyaret kısa tutulur. Yas evinde ikramı yapılan yemeğin
eti kemirilerek yenilmez, uymayanın ömrünün kesileceğine inanılır. Yas evinde ekmek
paçalara ayrılarak değil de büyük parçanın ucundan koparılarak yenilmeli inancı da vardır.
Türkmenistan’ın Göklen ve diğer Türkmenlerinde evli çiftlerden birisi ölmüş ise evlenmeye
karar veren diğer çift 9 ay 9 gün bekledikten sonra evlenebilir. Anadolu ve yakın çevresinde
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bu süre hamileliğin belirlenmesi süresi ile sınırlanmıştır.
Göklen Türkmenlerinde de ölümün 40’ı 52 si ve yılı yapılır. Ölümün ilk 3 gününde merhum
geçmişi ile ilgili her şeyi gözleri görebilir. “Ölüye ayan diriye kuman” denir. İlgili ayetler
okunarak üç sadakası verilir.7 sinde 7 sadakası verilir “Yedisi yapılır” verilir ve ilgili ayeti
okunur. İnanca göre kadar ölünün tırnakları, saç ve sakalları uzar. Ölü için zor bir dönemdir.
40 günden sonra ölünün ödü yarılır, patlar. O an da ölü için zor bir andır. 40 sadakası verilerek
ilgili ayetleri okunur. Okunan ayetler ve verilen sadakalarla ölünün acısının azaltılacağına
inanılır. 52 sinden ziyade yılı yapılır ve ayetleri okunup sadakası verilir. Buradaki inanca
göre etin kemikten ayrılması yılında olur.

Şiirlerin Hüzün Nefesi Aldı
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Şiir / Münevver Molla Hassun

Türkçeye Çeviren / Sabah Tuzlu

Kendisinden sonra kafiyeleri öksüz kalan ..
Aramızdan göç eden edebiyatçı Hasan Kevser’e
Kalbin ,
Ruhsal bir besinle dolup ,
Allah’a ( hamd olsun ) ifadelerinin en
güzeliyle süslenince ..
Günlerin fırtınasına karşı ,
Mücadele verdin ,
Yarını şeffaf bir atışla kucakladın .
Dilekler hiçe uğramamak için .
Sözlerini topladın,
Günlerin kanatları üzerinde,
Dağılmasın düye .
**************
Ölümsüz anlarda,
Kanayan yaranı,
Özlediğin sayfalarına ,
Ve günlerin boşluğuna bıraktığın,
Yetim kalan ,
Kitaplarının kokusu arasında gizledin ..
Böylece ,
Bir ıssızlık suskunluğunda,
Ve bir sükunet iniltisinde,
Yer buldu .
**************
Kader,
Günlerin kalçasında,
Bizler için ayrılığının,
Okunu ekince,
Gözyaşlarına boğulduk,
Ve ağırı fışkıran hüzünlerimizi,
Eğirmeye koyulduk .
**************

Nisan ayının bir gününde,
Şiirlerin hüzün nefesi çekti ,
Yeniden dallar ,
Yapraklarını döktü
Ve goncalar yanaklarını parçaladı
Böylece , baharın yanağı kanadı .
Sen, bizleri uğurlarken ,
Gözlerinde,
Dilsiz bir gözyaşı beliriyordu,
Yorgun şehrinin acılarının
Ve mevsimlerin,
Öykülerini taşıdın .
Göç ettin ,
Ancak, günlerin derinliğinde,
Şiir coşan kandiller ektin ..
Bizlere ..
Güzel okumalarım ,
Sizleri koruyacak diye,
Bie şeyler fısıldadın .
**************
Günlerin cesedinde sevgi ektin,
Zamanın sözlüklerinde
Ve yorgun şehrinin balkonlarında,
Kasidelerimin,
Sedasını ve ışığını dağıttın,
Her yöne saçın dedin .
İşte ben, ölümsüzlüğün parlaklığında,
Ayadınlık sırtına,
Binmiş bulunuyorum ..
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Gamgin Kitapevi
Hoyrat ve şiir diyarı Kerkük, Cumhuriyet
Caddesinin daracık sokağında; Türkmeneli
Edebiyatı’nın hazinesi bulunmaktadır. Üç
duvar bir cam arasında bulunan hazine,
Kerkük’ün kara altunu gibi değerlidir.
Hazineye girmek için “Açıl susam açıl”
gibi şifre gerekmez, oranın kodu; dertli
hoyratlara,
Taş
Köprünün
öyküsüne,
Kale’nin destanına ve Yaralı Kerkük’ün
hikayelerine aşıklar girebilir. İşte girdiğinde
eşi olmayan ve Kerkük’te belki de Irak’ın
genelinde tek olan “Gamgin Kitapevi”
olduğunu anlarsınız. Duvarların dört bir
etrafı, Türkmenli edebiyatçı, hoyratçı,
sanatçı ve tarihçileri ile süslüdür, nedenini
sorduğumuzda;“Unutmamak,
gelecek
kuşak ve nesillere tanıtmak içindir”
demekteydi.
1943 doğumlu olan Üstat Behçet’in kitapevi
“Yok” diyecek bir Türkmen eseri yoktur.
Üstat’a istediğin kitabı söyledikten sonra 10
dakika beklemen yeterlidir. Üstat, dalarak
kitaplar okyanusunun dibinden eseri bulur.
Bazen de tek nüshası olan kitabın 24 saat
içerisinde kopyasını yapıp teslim eder.
İlk ve orta okulunu Kerkük’te tamamladıktan
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Hüseyin Şükür
sonra, 1964 yılında Bağdat Güzel Sanatlar
Enstitüsünü kazanan, 1967 yılında Müzik
Bölümünden mezun olarak öğretmenlik
hayatı başlamıştır. Türkmenli sevdalısı
olan Üstat Gamgin, çocuklara Türkmen
şarkıları ve milli marşlar öğretmiştir. Kendi
ana dillerinde şarkı ve marşlar öğrenmekle
sevinen çocuklar, 38 sene sonraki nesiller

Üstat’ın
emekli
olmasıyla
öncekiler
kadar
şanslı
değillerdir.
Gagmgin Üstat’ın ilk
tecrübesi 1998 yılında
arkadaşıyla ortaklaşa
küçücük
kitapevi
kurmakla başlamıştır.
Ancak bir kaç sene
sonra
arkadaşından
ayrılarak
kendi
kitapevini
kurmaya
karar kılan Gamgin
Üstat, 2004’te kendi
imkân
ve
gücüyle
g e r ç e k l e ş m i ş t i r.
Kitapevinde, Türkmen
Edebiyatı’ndan çeşitli
şiirler, romanlar ve
hikayeler piyasaya koymuştur. Üç çocuk
babası olan Edebiyat meraklısı Üstat
Gamgin, orta okul yıllarından beri şiir ve
hoyrat yazmaya başlamıştır. Hatta ve hatta
oyuncu olarak bazı tiyatrolara katılmıştır.
Altmışlı yıllarda “Kardaşlık” dergisinde
“İta’tül Valideyin” (Valideyne itaat etmek)
ilk yazısını yayımlamıştır. 1968 yılında, İlk
eseri “Öten Bülbüller”; sanatçıların hayatı
ve şarkı sözleri hakkındadır. Şimdiye kadar
Arapça ve Türkçe olarak 12 kitap yazmıştır.
Kitapevi kurmasının üç amacı vardır. İlki,
zenginleştirmektir. Öğrencilerin fikir ve
düşünce dünyasını, Türkmen Edebiyatı ile
zenginleştirmektir. İkincisi ise, piyasada
bulunmayan
ve
enteresan
eserlerin
kopyasını yaparak meraklılar kolayca
ulaştırmaktır. Son amacı ise yazarlar ile
toplanarak, gündemi tartışıp konuşmaktır.
Ancak ana amaç ise kendi ifadesi ile “Millete
ve dilimize hizmet etmektir”.
Kitapevinin ziyaretçilerinin birçoğu yüksek
lisans ve doktora öğrencileri olmaktadır.
Türkmeneli
edebiyatını
ve
tarihini
araştırmak için güvenli ve ana kaynaklardan
biridir. Üstat, sırf millete hizmet etmek
için, artan kitapları Türkmeneli ve Kültür
kütüphanesine
bağışlamaktadır.
Ancak
üstad bu kadar hizmetine rağmen, gençlerin
kitap okumamalarından sitem ediyor.
Gamgin üstat, öğretmen olmasına rağmen;

iki işi başarılı bir şekilde yerine getirerek hiç
birinde aksaklık olmadan ve kendi görüşüne
göre ” Okul ile kitapevleri birbirlerini
tamamlamaktadırlar” diyerek profesyonel
bir şekilde yapmaktadır.
Farklı yeteneklere sahip olan Üstat Gamgin,
ilk şarkısı “Sevmişem Yarim Seni” 1964
yılında Bağdat radyosunda kaydetmiştir.
Ancak
ağabeyinin
tavsiyesi
üzerine
duygusal şarkılardan uzaklaşıp çocuk
şarkılarına yönelmiştir. Bir diğer sebebi de
Türkmen çocuklarının Türkçe (Türkmence)
şarkılardan mahrum kalmalıdır ve eline
böyle bir fırsatı girer girmez hemen
kullanmıştır. İlham kaynağı ise annelerimizin
(nenelerimiz) çocuklarını uyutmak için
kullanılan hoyrat ve ninnilerdir.
Türkiye’ye seyahat eden arkadaşlar, Gamgin
Üstat’a Türk şiir ve romanlarını getirerek
Üstat, bu kitapları öğrencilere gelecekte
edebiyat meraklısı olmaları umuduyla
vermektedir.
“ Gençlerin, kendim bile dahil olarak sürekli
okumalıyız, yeni çıkan yayımları takip edip
tartışmalıyız. Gençlerin yazdığı şiir ve
yazıları büyüklerine göstererek hatalarını
bilmelidirler ki çalışmaları bar tutsun”. Şu
güzel sözlerle Gamgin Üstat sözlerine nokta
koydu, Allah’tan sağlıklı ve uzun ömürler
dileriz ki Türkmen Edebiyatını her daim
genç nesillere aktarılsın.
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin Bulut Karaçorlu Sehend Büyük Ödülünü Kazanan
Kerküklü Şair Mehmet Ömer Kazancı ile Röportaj:

Davamızı İlgilendiren Şiirler
Yazdım Sloganlar Atmadım
Röportaj: Mehmet Kurtoğlu

Röp: Mehmet Kurtoğlu (TYB)
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1316- Kasım
tarihleri arasında Edirne- Gümülcine ve
Kıracaali’de düzenlediği Türkçenin 13.
Uluslararası Şiir Şöleni’nde üç büyük ödülden
biri Bulut Karaçorlu Sehend adına verildi. Bu
ödüle Kerküklü şair M. Ömer Kazancı layık
görüldü. Kazancı ile yaptığımız röportaj…
- Iraklı Türkmen bir şair olarak Sehend
ödülünü aldınız. Edebiyatın içinde olanlar
sizi elbette tanıyor ama Türk okuyucu için
kendinizi tanıtır mısınız?
Soruların en zoru ile başladınız, bir insanın
kendisini tanıtması, uzun bir hayat serüvenini
iki cümleye sığması işin en zoru olsa gerek.
Neyse, 1952’te Kerkük’te dünyaya geldiğimi
söyler büyüklerim. İlk tahsillerimi Kerkük
okullarında
bitirdikten
sonra,
Bağdat
Üniversitesinin Ziraat Fakültesine alındım.
Buradan mezun olunca yüksek lisansımı
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ve doktoramı yaptım. Bir ara Süleymaniye
ve Erbil üniversitelerinde çalıştım, daha
sonra Bağdat üniversitesine atandım. 37
yıl öğretim üyesi olarak hizmet verdikten
sonra, 2017 yılında profesör derecesiyle
emekliye ayrıldım. Kendi bilimsel alanımda,
onlarca mastar ve doktora öğrencilerine
danışmanlık etmekle birlikte 50’nin üzerinde
yaptığım araştırmalar dünyaca tanınan
bilimsel dergilerde yayımlandı. 6 patente
sahibim. Irak üniversitelerinde okutulan iki
ders kitabı telif etmiş bulunuyor ve diğer
iki kitapta da katkım olmuştur. Edebiyat
alanında günümüze kadar çıkarmış olduğum
kitapların sayısı 24 kitaptır. Bunlar arasında
şiir, hikâye, edebiyat tarihi, deneme, eleştiri
ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Türk dünyası
genelinde onlarca etkinliklere katıldım.
Buralarda
yayımlanan
dergilerde
Irak
Türkmenlerinin edebiyatı ile ilgili onlarca
yazı ve araştırmalarım yayımlandı. Avrasya

Yazarlar Birliği tarafından her yıl düzenlenen
Kaşgarlı Mahmut yarışmasının daimi jüri
komitesindeyim. Bunlar şimdilik hatırıma
gelenler… Kısa da olsa faydalı olduğunu
düşünüyorum…
-Şiir yanında edebiyatın diğer alanlarında
deneme, biyografi, inceleme, araştırma
ve
hikâye
dallarında
da
eserleriniz
bulunmaktadır. Edebiyat hayatının içinde
olan biri olarak bu sanat dalları içinde
kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?
Bütün bu sanat dallarının, her birinin kendine
özgü özellikleri olsa da, birbirini bütünleyen
dallar olduğunu inanıyorum. Neticede, hepsi
bu veya şu konuda düşünce ve duygularımızı
ifade etmek için kullandığımız vesilelerdir.
Hiçbir edebiyatçı tek şiir yazmak ile
yetinmemiştir. Hiçbir hikâyeci, duyurmak
istediği mesajlarını, tek yazmış olduğu
hikâyeler üzerinden duyurmamıştır. Kimi
konular için bu tür, kimleri için öteki bir türün
daha uygun olduğunu hepimiz bilmekteyiz.
Ve bu bilincin doğrultusunda hareket
etmekteyiz. Kaldı ki, her yazarın merak alanı
ayrıdır. Şiir sevgisi ağır basan yazarların
ortaya koydukları eserlerin çoğunluğunu
şiir kitapları oluşturur. Bizde,
Irak
Türkmenlerinde yazı yazmaktan hedef, şu
veya bu dalda, adımıza kalıcılık kazandırmak
değildir,
edebiyatımızı,
kültürümüzü
zenginleştirmektir ve dolaysıyla kimliğimizi,
varlığımızı ortaya koyarak, «biz de burada
varız» gerçeğini, yaşadığımız coğrafyada
bulunan etnik gruplara inandırmaklar.
Bu yüzden edebiyatımızın neresinde bir
boşluk varsa, o boşluğu, kalemimizin yettiği
kadarınca doldurmaya gayret etmekteyiz. Şiir,
hikâye, araştırma, deneme, biyografi türleri
hepimizin çalışmalarında vardır. Buna karşın,
hepimizin şiire verdiğimiz önem diğeri türlere
verdiğimiz önemin çok üstündedir. Bunun
değişik nedenleri vardır. Ancak Türkmen
edebiyatının en büyük eksikliği eleştiridedir.
Eleştiri olmadığı için, yani eserlerimizi
bilimsel yöntemlerle değerlendiren birileri
olmadığı için, kendimizi bütün bu dallarda
görmekte ve bütün bu alanlarda başarılı
olduğumuzu zannetmekteyiz. Türkiye’deki
edebiyatçılardan farkımız bu.
- Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır
mısınız?

Şiire nasıl ne zaman başladığımı net olarak
hatırlamıyorum. Çünkü kendimi tanıdım
tanıyalı, bu işin içinde buldum kendimi. Irak
Türkmenleri yedisinden tutun yetmişine
kadar şairdir. Kendi dillerinde yıllar yılı, net
olarak 1918’den, yani Osmanlı devletinin
bizim topraklardan elini eteğini çektiği
tarihten 2003’e kadar, kendi dillerinde
eğitim görmeyen, kendi dillerini caddelerde,
sokaklarda,
işyerlerinde
konuşmaktan,
hatta kendi dillerinde sevgililerine aşk
mektupları yazmaktan yasak edilen bir
topluluğun topyekûn, yedisinden yetmişine
kadar tüm evlatları, nasıl şair olabilir
diye bir soru aklınızdan geçebilir. Aslında
Irak Türkmenlerinin öteden beri inanmış
oldukları bir gerçek verdir. Hep bu gerçeğin
doğrultunda
yürümüşlerdir.
Dil
yoksa
kimlik yoktur. Dolayısıyla her neden taviz
vermişlerse, dillerinden taviz vermemişlerdir.
Dillerine sımsıkı sarılmışlardır. Dilimizin
özellikleri, güzellikleri ve incelikleri de
bu yönde kendilerine yardımcı olmuştur.
Bu güzellik ve incelikleri en basit fakat en
anlamlı bir şekilde ortaya koyan şüphesiz
ki, şiirdir. Şiir ayrıca kısa cümlelerle
yazılan bir türdür. Kendi dillerinde eğitim
görmeyenler için, uzun cümleler kurmak
zor olduğundan, Irak Türkmenleri şiiri diğer
türlere tercih etmiş ve etmektedir. Zamanla
şiir bütün geleneklerimizde yerleşmiştir.
Her münasebetimizde şiir vardır. Böylesi bir
ortamda yetişen her hangi bir insan, önceden
kulaktan duyduklarının etkisiyle, daha sonra
kendini geliştirerek, ister istemez şair
olacak. Kendini geliştirerek dedim. Bizim
kuşak, hiç birimiz kendi dilimizde eğitim
göremedi. Bir hocadan edebiyat ile ilgili
ders alamadı kitaplara kapanarak, kendini
yetiştirdi…
Demek istediğim, şair olmak için bizde
koşullar daha önceden mevcut, zemin
daha önceden hazır. Ortada bir öz himmet
adı verebileceğimiz bir çalışma meselesi
kalır. Bunu da eskiden kendi şairlerimize
ait kitaplar veya Türkiye’den elimize gizli
olarak, koltuk altından geçirilerek gelen
kitaplar yoluyla sağlamakta idik. Şimdi
ise durum farklı, sınırlar havadan (internet
yoluyla) ve karadan açık. Her şeye artık
ulaşmak mümkün…
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-Bugün genel anlamda Irak özelde Kerkük
ve Musul’daki edebiyat ortamı hakkında bilgi
verir misiniz? Türk şiiri burada takip ediliyor
mu?
Eskiden, yani 2003’den önceki tarihlerde
Irakta Türkçe olarak, aylık bir dergi,
Kardeşlik dergisi ve halfalık olarak bir
gazete, Yurt gazetesi çıkarılmaktaydı.
Dergiyi, Türkmenler 1960 yılda kurdukları
Türkmen Kardeşlik Ocağı yayınlamakta
oysa gazeteyi devlet üstenmiş bulunuyordu.
Bu iki yayın organı dışında şair ve yazarlara
ürünlerini yayınlamak için başka imkânlar
yoktu. Ayrıca basmak istediğimiz kitapların
devlet tarafından yapılan sıkı bir sansürden
geçmesi lazımdı. Her defasında da kitaplar,
çok anlamsız nedenlerden dolayı ret edilir
ve basılmasına izin verilmezdi. Bugünkü
durum başka, bir dört dergi yanında birkaç
gazetemiz düzenli olarak yayınlanmakta
ve
yaklaşık
haftada
bir
kitabımız
çıkarılmaktadır. Ayrıca biri devlete ait öbürü
özel olan Türkçe yayın yapan iki TV kanalımız
vardır. Bunlarda da sürekli olarak edebiyat
ile ilgili programlar sunulmaktadır. Üstelik
bunun üstüne 2003’den açılarak Türkçe
eğitim veren okullarımızdan mezun olan
öğrencilerimizin bir kısmı Türkiye’de yüksek
lisan ve doktoralarını edebiyatımızın değişik
dallarında tamamladılar. Yani bugün ortada
tam anlamıyla yetişmiş bir edebiyat kadrosu
bulunmakta
ve
edebiyatımıza
canlılık
getirmeye çalışmaktadır. Özetle söylemek
gerekirse, Türkmen edebiyatı en parlak
günlerini yaşamaktadır. Irak Türkmenleri
edebiyatımızı yaymak ve yaygınlaştırmak
konusunda
yalnız
bu
kadarıyla
yetinmemektedir, Türk dünyasından da
görkemli
edebiyat
örneklerini
ayrıca,
Arapçaya çevirerek Arap ülkelerinde çıkarılan
muteber
dergilerde
yayınlamaktadırlar.
Türkçeye bu gün, özellikle Irak içerisinde
büyük bir rağbet vardır. Hatta bazı anne
okullarda bile Türkçe bir yabancı dil olarak
okutulmaktadır. Türkiye’nin son zamanlarda,
gerek siyaset, gerek seyahat, gerekse de
mimar ve kültürel alanlarda sağlamış olduğu
başarılarından dolay, burada bir örnek
ülke olarak gösterilmekte ve edebiyat da
içerisinde olmak üzere, her bakımdan takip
edilmektedir.
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-Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu
bağlamda şiirinizi ve poetikanızı öğrenebilir
miyiz?
Sanatsal açıdan şiiri bütün edebiyat türlerinin
üstünde görmekteyim. Şiir bir dil sanadır.
Şiir dildir, dil değilse nedir. Her kesin şair
olabileceğine inanmakla birlikte, şiir adına
yazılan her eserin şiir olarak kabul edilmesini
doğru göremiyorum. Yalnız şiirdeki unsurları
göz önünde tutarak şiir yazanlar, fazla bir
şey yapamıyorlar. Kelimeleri, mekanik bir
şekilde, bilenen kalıplara döküp duruyorlar.
Herkesin yapabileceği bir iş… Şiir, taşıdığı
fikir, içerdiği mesaj ile şiirdir. Şair de
başkalarının söylemek istedikleri, fakat
söyleyemediklerini
söyleyebilen
kişidir.
Yani o fikirler ile bu mesajları en güzel ifade
tarzıyla anlatanlardır. Her toplumun kendine
özgü dertleri, sıkıntıları, sevinçleri ve sevinç
duyguları olduğu gibi, bütün insanlığı birden
ilgilendiren sorunlar da vardır. Bunların
hepsi şiire konu olabiliyor. Fakat özgü bir
anlatım, yani özlü, özetli, derli toplu, yani
yoğun ve alışılmışın dışında bir üslup ile
anlatılanlar şiir sayılıyor ve o şiire kalıcılık
niteliği kazandırıyor. Şiirlerimi her zaman
bu anlayış doğrultunda yazmaya çalıştım ve
çalışıyorum. Kimden etkilenerek bu anlayışa
vardım… Ebetteki bütün şiirlerini okuyup
beğendiğim şairlerden. İnsan biyoloji açıdan,
tek bir baba ve tek bir annenin evladır, oysa
kültürel açıdan, bütün eserlerini okuduğu
yazar ve şairlere borçludur. Bunu inkâr
etmek nankörlüktür.
-Şiir yanında bir de ilim adamı kimliğiniz
bulunuyor. Akademi ile sanatı birlikte
yürütüyorsunuz. Bu zor olmuyor mu?
Zor olduğunu hiçbir zaman hissetmedim.
Ne zaman birinden bıktımsa veya birinde
yoruldumsa,
öbürüne
geçtim.
Demek
istediğim biri diğeri için mola verme veya
nefes alma süreci gibi oldu benim için. Bilim
ile sanat ne kadar farklı çalışmalar olsa da,
neticede her bilim adamının sanata ve her
sanat adamının bilime ihtiyacı vardır. Bu
iki değişik gibi görünen dalların bir insanda
bağdaşması, o insanın karakterini güçlendirir.
Düşünüş tarzını farklı kılar. Tahayyül etme
kabiliyetini artırır. Bunu her zaman kendimde
böyle hissettim. İkisini de ayni düzeyde
sevdim, paralel olarak yürüttüm. Zamanını iyi

kullanan her insan bunu yapabilir. Edebiyat
tarihimize dönerseniz, edebiyat alanında
her hangi bir diplomaya sahip olmayanlar,
bir onlar kadar, yani diploması olanlar kadar
başarılı olduklarını göreceksiniz. Şiir merak
iş, tutku işidir. Seveniyle her yerde vardır. İş
yerinde, çalışma yerinde. Dolayısıyla şiir her
yerde yazılabilir. Evde, kahvede, atölyede,
lâboratuarda, gemide, ocakta …. Yeter ki,
konu kendini ele versin ve ilk kıvılcım, ilk
mısra çakıversin. Gerisi kolay.
-Şiirinizi herhangi bir anlayışı dâhil ediyor
musunuz? Bir şair olarak kendinizi bağlı
hissettiğiniz bir şiir ekolü var mıdır?
Bir Irak Türkmen şairi olarak şiiri her yanıyla
her yönüyle sevdim. Ancak yaşadığımız
ülkede
maruz
kaldığımız
haksızlıklar
yüzünden, en fazla bizi, davamızı ilgilendiren
şiirler yazmayı tercih ettim. Bu tercihi
hiçbir zaman, şu ve bu şairi taklit ederek
yapmadım. Şiirlerimde sloganlar atmadım.
Konuları,
dozu
kaçmış
heyecanlarla
işlemedim. Duyguları kurcalamaktan çok
kafalara, vicdanlara hitap ettim. Çoğu
zaman da bunu, aşk gibi, sevda gibi, yalnızlık
ve kimsesizlik gibi insanî kalıplar içerisinde
vermeye çalıştım, dile, üsluba, ifade tarzına
önem vermeyi gözden kaçırmadan. Şiirlerim,

bu özellikleriyle hangi ekole dâhil olduğumu
bilmiyorum. Keşke birileri, bir araştırıcı, bir
eleştirici çıkıp bildirse…
-Yazarlar Birliğinin Edirne’de yapmış olduğu
‘Türkçe’nin Uluslararası 13. Şiir Şöleni’nde
Sehend ödülünü aldınız. Bu konuda neler
söylersiniz?
Şölene davetiyemi alırken, gideyim mi,
gitmeyeyim mi diye uzun bir tereddüt bir
kararsızlık geçirdim. Ülkemizde yaşanan
istikrarsızlık, karışıklık ve kargaşalar, bunun
başlıca sebebiydi. Son olarak gelmeye karar
verdim. Şiir okumak için değil, dünyanın
her yerinden gelen, güzel Türkçemizin
şairleriyle bir araya gelmek, görüşmek,
fikir alışverişinde bulunmak için. Zaten bu
gibi şölenlerden hedef şiir okumak değildir.
Şiir bir bahane, hedef Türk dünyasını ortak
değerler etrafında toplamaktır. Hedef Türk
dünyasını tek bir harita içerinde görmek
için zemin hazırlamaktır. Bütün katılımcıları,
bunun algısı ve idraki içerisindedir gördüm.
TYB bu bakımdan büyük çalışmalara,
tarihi çalışmalara imza atmaktadır. Bunun
asıl sonucu yıllar sonra ortaya çıkacağını
düşünüyor ve ortaya çıkınca da, her kes
dönüp bu şölenlerde emeği geçenleri
minnetle hatırlayacağına, tekrar ve tekrardan
teşekkürlerini bildireceğine inanıyorum.
Ödül benim için sürpriz oldu, ama güzel bir
sürpriz. Şahsıma verilse de, aldığım sırada,
bütün Irak Türkmenlerine verilmiş gibi bir
duygu yaşadım. Ülkeye dönerken, bütün
edebiyatçılarımızın aynı duyguyu yaşamakta
oldukları gördüm. TYB bu ödül ile yalnız
beni değil, yıllar yılı, dilleri, edebiyatları,
kültürleri, varlıkları uğrunda mücadele veren
ve kalemleri ile silahların yapamadığını
yapabilin bir Türk topluluğunu sevindirmiş
oldu.
-Bu ödülü almadan önce Sehend hakkında bir
bilginiz var mıydı? Onun şiiriyle kendi şiiriniz
arasında bir değerlendirme yapar mısınız?
Demesi ayıp olmaz sanırım. Sehend’in
adını ilk olarak Türkçemizin Şiir Şöleninde
duydum. Orada hakkında edindiğim basit
bilgilere, daha sonra internet üzerinden
eklediğim bilgilerden büyük bir değer
olduğunu öğrendim. Büyüklüğü yalız usta
bir şair olmasından değil yalnız, milleti
uğrunda vermiş olduğu ciddi mücadele ve
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sonsuz emekten de ileri gelmektedir. Geç
tanıdığım için üzgünüm. Yanı başımızdaki bir
coğrafyada yaşayan bu gibi değerlerimizden
haberiz olmamızın nedenleri birden çoktur.
Siyasi nedenler bunun başında gelir. İki
ülkeye de dikta rejimler egemendi bir ara.
Türk topluluklarına nefes almaya bile izin
vermemekteydiler. Bu nedenlerin bir kısmı
günümüze kadar devam etmektedir. Ortadan
kaldırılmasının
zamanı
gelmiştir
diye
düşünüyorum. Zorlamalıyız. Karşı çıkmalıyız.
Bu görevin büyük bir payı, milletin aydın
insanları üzerine düşmektedir.
Sehend’in şiirlerinden okuduğum örneklere
dayanarak, benim şiirlerim ile teknik ve
dil bakımından hayli farklar gösterse de,
içerik bakımından bezerliklerin az olmadığı
söyleyebilirim.
-Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir
yapmış olduğu ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir
Şöleni’ hakkında neler söylersiniz?
Türkçemizin Uluslararası Şöleni, mükemmel
şölendir her bakımdan. Organize edenlerin
gösterdiği
çabalar
hakikaten
takdire
şayandır. Türk dünyasının yegâne şiir şöleni
olması, başka bir değer kazandırıyor bu
şölene. Türk dünyasının gönül insanlarını bir
araya getiriyor. Tanıştırıyor, tanıtıyor. Ortak
dertleri masaya yatırıyor. Çözüm yollarını
aramak için düşünce alışveriş fırsatı
sağlıyor. Türkçemizin renkli şivelerinin söz
varlığındaki zenginliğini ortaya koyuyor.
Ortak bir dilin oluşturulması gerektiğini
duyuruyor. Bunun için zemin hazırlıyor.
Tek bir fikir, tek bir düşünce amacını
gerçekleştirmek için yol açıyor, yol döşüyor.
Yalnızız diyenleri tatmin ediyor, yanınızdayız
diye mesajlar veriyor. İlk olarak katıldım, her
zaman katılmak isterim. Tam içimi okşayan,
mizacıma uygun bir etkinlik, yapanların
canları dert görmesin.
-Bildiğim kadarıyla yurt dışından da olsa
Türkiye Yazarlar Birliği’nin faaliyetleri
içinde bulunmuş birisiniz. Zaman zaman
TYB’nin etkinliklerinde sizi görüyoruz. Bu
bağlamda Türkiye Yazarlar Birliğinin kültür
hayatımızdaki yeri hakkında görüşlerinizi
alabilir miyiz?
Türk Yazarlar Biriliğiyle ilişkilerimiz 2003’ten
sonra başladı. Daha önceki tarihlerde,
ülkemize hâkim olan rejimlerin Türkmenlere
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İmadeddin Nesimi
Yaratıcılığında Şeyh-i
Senan Kоnusu ve Şeyh-i
Senan İsmi
Giriş:
İlk defa

F.Attar`ın “Mantıkut-tayr”ında

yer alan, XII yüzyıldan XXI yüzyıla kadar
uzun bir yol kat eden “Şeyh-i Senan” kıssası
ve Şeyh-i Senan ismi Türk edebiyatında;

uyguladığı baskılar yüzünden mümkün
değildi. Bu ilişki günden güne güçlenmekte
ve olumlu bir şekilde gelişmektedir.
Daha da gelişmesini temenni ediyoruz.
Topluluk halinde yaşayan tüm Türkler gibi,
gözümüz Türkiye’dedir. Türkiye’nin kültürel
kuruluşlarının, benzeri kuruluşlarımıza maddi
ve manevi destek vermesini, bu konuda ciddi
katkılar sağlamasını bekliyoruz. Umarım
Türkmen Yazar Birliğiyle ile TYB arasında
pek yakında bir işbirliği protokolü imzalanır.
Ortak etkinlikler yapılır, gençlerimizin
edebi yeteneklerini geliştirmek için Türk
yazarlarının yönetimiyle atölyeler düzenlenir,
Matbuat mübadelesine daha fazla önem
verilir ve kitap bastırmak konusunda
kolaylıklar sağlanır.
-Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var
mı?
Kendi adıma ve Irak Türkmenleri adına
şölende
emeği
geçenlere
tekrar
ve
tekrardan teşekkürler. Her zaman bir
veya iki temsilcimizi bu gibi etkinliklerde
görmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum.
Morallerimizi düzeltmek bakımından ne kadar
önemli ise, dünya şairleriyle direk temasa
geçerek tecrübelerimizi zenginleştirmek
açısından da bir o kadar önemli olduğuna
inanıyorum.
Size de sonsuz teşekkürler… Çalışmalarınızda
başar, sağ olun…

Hakani, Yunus Emre, Gazi Bürhaneddin,
Fuzuli,

Şah

Ruhi,

İsmayıl

Gövsi

Hatai,

Tabrizi,

Bağdadlı

Arpaeminizade

Sami, Namık Kemal, Seyid Azim Şirvani,
Muhammedhüseyin

Şehriyar,

Hüseyin

Cavid Efendi, Fahri Uğurlu yaratıcılığında
sık

sık

zikr

edilip.Şeyh

Attar

“Şeyh-i

Senan”ı hanki duyğularla yazıpsa, konuya
tokunanlarda aynı

tesevvüfi duyğularla

yazıp. Attar`ın dünyaca ünlü “Mantıkut
-tayr”ının (Kuşların mükalimesi) tesevvüfi

Prof. Dr. LutviyyeAsgerzade

düşünceni içine alan kıssası olan – “Şeyh-i
Senan” hikayeti

bedii-felsefi hakikatdır.

Evreni ve Hakikati kalben ve ruhenidraka
söykenen tesevvüfi düşünceye göre, “Varlık
alemi
ile

Allahü-tealanın

yaratılıp

yeniden

yüce

kudreti

mütlak

varlığa

dönecektir” (Bilgin, 2014, s..3). Yakın ve
Orta Doğu mutasavvıfve şairlerinin ilham
kaynağı
Cami`nin

olan

“Vehdeti-vücut”

ünlü

bir

anlayışı

rübaisinde

böyle

anlatılır:
“Bən bilməz idim gizli əyan həp sən imişsin
Canlarda vü tənlərdə nihan həp sən imişsin
Səndən bu cihan içrə nişan istər idim bən
Ahir bunu bildim ki cihan həp sən imişsin
(Cami, 2011, s. 34).
Yaratılışı bu şekilde tesvir eden sufilertesevvüf ehli fani alemden mutlak varlığa
kavuşmak (vüslat) için çalışmışlar. Filozof
S.Halilov yazır: “Nerede ilahi varlıktan
nişane varsa, orada hakk-adalet, hakikat
ve güzellik var. Demekki, her yerde var.
Yalnız gören göz lazımdır” (Halilov, 1996,

s.97).
“Hakk

ile,

Hakkın

nefsten

huzurunda

kurtulus

kamillikkatına
kavusmak

kalkınan

(Göyüşov,

ideoloji

tezahürüdür.

veinsanlığın

yükselmek,

yolu”

tasavvüfün

olmak,

X

2001,

esasının

yüzyıldan

tesevvüf

Hakka
s.179)
tam

itibaren

edebiyatının

esas

gayesi de budur: Allahü-tealaya kovuşmak
ve

O`ndan

yönelmek,

ayrılmamak,Yüce
kendi

yaradana

varlığını

Hakkın

varlığında yok etmek. Yani, Evrende yalnız
mütlak vücut var, farklı farklı şiylerse
O`nun çeşitli şekilde inikasıdır. İnsanlar
ölünce Allaha dönürler, dahasıda Allahda
yok olurlar” -fikiri, ferdi “Ben”in kozmik
“Ben”de

erimesi

ideolojisi

mutasavvıf

şairFeridüddin Attar (ö. 1220) XII. yüzyılın
sonunda

yazdığı

Mantıku’t-Tayr`adlı

mesnevîsinde bu anlattığı“Şeyh-i Senan”
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kıssasının esasıdır.
“Şeyh-i

Senan”hikayesinin

mazmunu:“Ruh

Xalqa təfsir eylə çün şərhü bəyanı səndədir.

Şeyh bir yıl da domuz çobanı olur. Şeyh`in

gizli padşah – Simruğ,öyle kendileridir

Ey Nəsimi, məntiqüt-teyrin bəyanın eylə

bu halını gören müritleri geri dönürler.

(Attar, 2006). “Simurğ kuşu” hakkındakı

Hüdhüd kuşunun, diğer kuşların zaafa

kim,

Bu zaman yolda Şeyh`in müritlerinden

kıssaya

düşmeleri ve yese kapılmaları esnasında

Bilələr

biri ile rastlaşırlar,olayı ona söyleğirler. O

yasıyordu. O, bés yüz yıldan bir uçup Mısıra

onları

yolculuk

yolculuğu

için

şevklendirmek

göre,

“Simruğ

Kaf

dagı`nda

Simurği-Qafın

aşiyani

səndədir

(Nesimi, 1985, s, 185) .

şahıs müritleri Şeyh`i yalnız burakdıkları

gédir

San`ân

için tenbehler. Müritler Rum`a geri dönüp

tapınağına

kıssasıdır. “Aşık olan canını düşünmez,

Şeyh`leri için 40 gün 40 gece ibadet edirler.

şansı

gibi,

canını terk ettiğin zaman aşıksın; can,

gezersin. Her menzili gezme, canın yeri

Nihayetinde, duaları kabul olunur. Bir gece

onu

oddan

yol bağıdır; canı ver sonra da sevgilinin

sendedir”/Hakkın nişanının sende оluğunu

müritlerden birinin rüyasına Muhammed

alevden korkmurdu. Her defasında ateşe

yüzünü gör. Aşk, kainatın özüdür.” diyen

gözümle görmüşem./ Hankiyüzle deyim ki,

Peyğamber

der

atılsa da, külün içerisinden dirilip çıkır,

Hüdhüd, kuşlara hitaben: “Aşkın kafirliğe

Hakk senden ayrıdır”/Kutsal bülbülsen,

ki, artık Senan`ın kalbine giren gubar

kırk gün Mısır`da kalandan sonra uçup

yakınlığı var, kafirlikse yoksulluğun iç

ayrı gül bahçesini gözleme, arama. Ruhul-

silinmiştir, O, yeniden müselman olacaktır.

Hindistan`a gedirdi...” (Kafkasyali,2002, s,

yüzü! Yolaayakbasan, buyoldaayakdireyen,

eminin (Cebrayıl`ın, aklı evvelin) sende оlan

Müritler Şeyh`in olduğu yere geldiğinde

121). Kıssadan da gözükdüğü gibi, insanı

küfürden

gül bahçesini (gönlünü) seyre çık”/”Yüzün

hakikaten

nurlar

kendini idraka götüren yol o kadar da

Aşksanayoksulluğakapıaçar, yoksulluk da

işte

içinde görürler. Etdiğinden pişiman olan

kolay değil. Bu yola kolnulana aşk, azım,

kâfirlikyolunugösterir. Seninküfrünleim

müsheftir (Müshef Kuran üzerine yazılan

Şeyh müritleri ilr birlikdə Kabe`ye taraf

sabır lazımdır. Kadim Delfi tapınağının

anınkalmadımışutenin de yokolur, canın

kağıt). Оnu yeddi rivayetle оkuyan, sende

gelir. Bu zaman sevgilisi deO`nun ardınca

baş tağında da yazılan “Kendini idrak et ki,

da!

İşteondansonrabuişineriolursun.

оlduğuna göre, о yediden haberi оlsun. Şair

gelir ve canını teslim edir. Şeyh Attar kızın

Allahı da idrak edesen” (Göyüşov, 1978, s.7) –

çeşitsırlarasahipolmakiçinerge

yeddi müshef derken yüzde yedi hattı; 1 saç,

maksadıyla

Bu
rek!
Nice
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bundan sonra inanırlar ki, onların aradığı

iç

yaptığı

kendi

“Siz buraya “Si mürğ” geldiniz.” Yolcular

kızı O`na bir yıl domuz güdmeği de söyleyir.

işlerken

dünyalarına

kuşlarının

bağlayır, derviş hırkasını yandırır. Tersa
kısa

anlattığı,

de

geçer,

Erlergibiayağını
birkorkacaksın?

Şeyh-i

İslam’dan

da!

gelir

de,

ve

O`nu

gülümseyerek

zünnarsız,

ve

burada

günes

gelirdi.

Allahı

Fakat

getirmirdi.Tapınağa
tutup

Ra`nın

Simruğ`un
yetişen

yandırırdılar.Simruğ

“Can

nerededir,

ancak

deyip

humakla

zann

ile

avara

anlaşılan

yeddi

ölümünü böyle seciyyelendirir: “O bir damcı

sözleri, tamı tamına Doğu düşüncesinden-

korkma!

2 kaş, 4 kiprik) ve Kuran`ın yedi kaydada

idi, hakikat denizine doğru getdi.” Yani

“vehdeti-vücut”dan gelmedir.

Bırakçocukluğu!

оkunuşunu nazarda tutur”/Yüzün ve sözün

bas,

ölüm onu “mecazi alemden uzaklaştırıp

Kayd

Erlerinaslanıgibiyolagir, işekoyul! Bu yo

hakikata-vücudi

ruhicanını

ldayüzlercetehlikebaşgösterse,

2006,).

değil

mi

Şeyh

külle

Attarın

bu

apardı”
fikri

(Attar,
Kurani-

edek

yaratıclığının
idrak

Nesimi`nin

sоnsuz оlarakО` zavala yetmezin kelamıdır.

felsefesi

Şerhi de, beyanı da senden оlduğuna göre

yaratıcılığı

оnu halka anlat.” Sоnuncu mısrada: Ey

Kerim`in 2`ci suresinin (16)`cı ayesinde

kendiliğinde kendini idrak için kıymetli

ArdındanŞeyh-i Sanan`ınkıssasınıanlatır.

Nesimi, Kaf dağı Simur`ğunun yuvasının

değilenlerle aynıdır: “Hakikaten biz O`nun

kaynaklardandır. Sairin

Kıssa

hakikatlar

sende

(Allahın) tarafına döneceyiz” (İnna ileyhür

habersiz, gel Hakkı tanı, sendedir,/Gel

söylenilir. Hüdhüdün kuşları ikna etmek

dilinden söz aç”- değen,yaratıcılığında Şeyh

raciun). “Kuran”ın 55`ci suresinin (26)`cı

vicdan şehrini seyr et, gör anı sendedir”

için söylediği Şeyh-i Senan kıssası`nda

Attar`ı, “Kafdağı Simruğu”nu hatırlayan

ayesinde ise yazılmıştır: “Onun (toprağın)

mısralarıile başlayan

anlatılırki, elli yıl Kabe`de ibadet eden

hakikatları “kuş dili” ile anladan, Nəsimi

üzerinde olan her kes fanidir, göçecektir”

kanıtlamağa yeterlidir:

Şeyh-i Senan bir kaç gün kendini rüyada

(Yıldırım, 2012).

tasavvüfi

edir.

Nesimi
kendini

ki, buyoldabaşgösteriyor, korkuyok!» Der.
tamamen

teşkil

ki,
da

“Ey kendinden

gazeli fikrimizi

оlduğunu

öğrensinler

değe

kuş

yaratıcılığında Şeyh-i Senan tersa kızı
imgeleri, “zünnar”, “deyr”, “buthane” gibii

Rum`a sefer eden görür. Bu rüyanın izi

Sufi müriti makamında olan Hüdhüdün

Qandadır deyü nə sərgərdan gəzərsən zənn

ile bir kaç mürüti ile Rum`a sefer edir.

simbollara defalarca rastlanırık. Nesimi

bu kıssanı söylemesi müritleri makmında

ilən,

Rum`u gezip dolaşan Şeyh-i Senan tersa

de aşk yolunda dinden geçmeği gönlüne

olan kuşlara cesaret verir, onlar azımla

Gəzməgil hər mənzili çün can məkanı

bir güzelin önünde çaşıp kalır. Kız Şeyh`in

nişan verirken Senan gibi, Sen de tersayı

yollarına davam edirler. Bu maşakkatli

səndədir

bütün aklını ve itikatını elinden alır.

aşk ol” der:

yolda kuşların bazısı yorğunluktan, bazısı

Müritleri

döndermek

aclıktan ölür, yalnız 30 kuş “dergahın”

Mən nə vəch ilən deyəm haqqı ki səndən

için O`na nasihatlar etseler de, bu yoldan

eşq,

kapısına çatır. Birisi gelip kapını açır ve

ayrıdır,

çekindiremezler.Kızın

Şeyh`in

Aqili divanə qıldı ağibəti sevdayi eşq.

onlara geri dönmelerini söyleyir. Sonra biri

Çün gözümlə görmüşəm haqqın nişanı

qəlbini yandırıp yakır. Şeyh güzele kalbini

Eşqə düşənlər bilir həm yenə eşqin qədrini,

gelir ve onları içeri davet edir. İçeri giren

səndədir.

açarak, kendi aşkını o`na beyan edir. Kız

Aşiq оl aşiqimdir kim, оlmadı rüsvayi- eşq.

kuşların karşısına yazılı kağıtlar konulur,

Şeyh`in yaşını yada salır, fakat Şeyh`in

teklif

israrı karşısında O`na dininden geçmeği,

kağıtda

şarap içip, Kuranı yandırmağı, “zünnar”

görünce hayrete düşürler. Bu anda Simruğ

bağlamağı şart koşur. Tersa kızına bütün

“tecalla” edir. Onların gördükleri Simruğ

şartlarını

Şeyhi

bu

yoldan
aşkı

yerinegetireceğini

söz

veren

olunur
bütün

ki,

okusunlar.

etdiklerinin

Kuşlar

yazıldığını

Nagahan könlümə düşdü şurişi qоvğayi-

Bülbüli-qüdsi isən ayrı gülüstan gözləmə,

Eşq icində dinu dildən gəl kec imdi, ey

Seyrə

fəqih,

çıx,

ruhul

-

əminim

gülüstanı

səndədir.

Şeyxi Sən’an kimi olgil sən dəxi tərsayi-eşq
( Nesimi,1985, s, 32)

kendilerinden başkası değildi. Simruğ`da

Yeddi

Şeyh`i kilseye aparırlar. Müritlerin ah

kendilerini, kendilerinde ise,

tamam,

feğanına itina etmeğen Şeyh şarap içmeği

Kim ki zulfunun xəyalı bağladı konlundə,

gören

Alim оl оl səbadan, çün səbakani səndədir.

kabul etse de, diğerşartları kabul etmir.

ol

“tecalla”etmesini görünce dahada hayretde

Şarap

kalırlar.

içen Şeyh onun etkisi ile zünnar

kuşlar
Bu

Simruğ`un

zaman

bir

ses

Simruğ`u
ardarda
duyurlar:

müshəfdir

yüzün,

iştə

qiraətlən

Ve ya;

Rahibi-deyr
Surəti nitqin kəlami-layəzali ta əbəd,

oldu,

ondan

ozgə

zunnar

istəməz (Nesimi
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2004, s.65).

Ya da təlim elə mən məzhəbi - İsaya gəlim

səndədir - değen, yalnız ilhama değil,

Duşdum xəyali-zulfunə, ey muttəqi, məni

...Yox sənəm! Anlamadım, anlamadım, haşa

irfana

Təsbihə də’vət etmə ki, zunnara duşmuşəm

mən,

işığı ile” “bambaşka bir cihan” yaratan

(Nesimi,2004, s.147).

Buraxım məscidimi, sənlə kəlisayə gəlim?

İmadeddin

Qоrkuram mən dərvişə sən deyəsən din

Gəl çıxaq ture-təcəllayə, sən ol celveye-tur,

insanları

tərkin et,

Mən də Musa kimi, o turə təcəllayə gəlim

Hakikata sesleniş güclüdür. F.Attar gibi,

Necə ki, bağladı zünnar Şeyxi-Sənan, ...

(Şehriyar, 2005, s.).

İ.Nesimi`nin deİnsanloğluna verdiği mesaj

(Nesimi, 1985,s. 87).

Sonuc:Bu gibi, örneklerin sayınıistenen

budur: Siz “Hazreti insansınız” (İslamoğlu,

kadar

2010,s. s.11).Kendinizi bilin. Her şey Sizde

Öncede

bahis

etdiğimiz

gibi,

Türk

Seyh-i

Senan

konusununbu

ve Şeyh-i Senan ismi, gerekse de “deyr”,

budaklanmasının nedeni kıssanın özünde

“zünnar” simbol gibi defalarca anılarak

vehdeti-vücut`

kullanılmıştır. Örneğin, hala Nesimi`den

idrakın

kaç yüzyıl önce Hakanı Şabran kalesinde

idraka aparan yolun güzellik ve aşktan

Abdülbagi

tutukluyken

kadar

dallanıp

felsefesinin,

kendini

edebiyatda

Nesimi
kendini

edebiyatında gerek Simruğ kuşu efsanesi

“irfan

yaratıcılığında
idraka

Hakka

–

KAYNAKCA

dayanması ve insanı kendini
Gölpınarlı,

Mantık

yazır:“Güzellik – hakikatdir, hakikat ise

Bankası Kültür Yayınları. 2013

geçen, riganı, teylesanı atıp, zünnar asıb,

güzelliktir–

ve

Attar F. Mantıkut– Tayr (çev. Abdülbaki

domuz otaran Şeyh-i Senan`ıhatırlayıp:

genellikle, bu dünyada bilmeli olduğumuz

Gölpınarlı). İstanbul: Milli eğitim Basımevi,

“Öz yurdumda müsəlmanlar mənə düşmən

her şey budur” («Beauty is truth, truth

1968

oldular.

beauty,-that s all/Ye know on earth, and all

Attar

Bəs indi mən nə edim?

ye need to know»). (Keats John, 2006).

Çiçekler), İstanbul, Kaknüs Yayınevi., 2006

Səqqa oğlu kimi atım riqanı, teyləsanı?
Zünnar asım, bərnəs geyim, olum donuz
çobanı?
Yoldan azanlar kimi Rumamı gedim?”

bizim

bütün

bildiğimiz

Nesimi şiirinde Şeyh-i Senan isminin

F.

İstanbul:

Attar

geçdiğinin beyanıdır. İngiliz şairi Keats`

geyserine

Al-Tayr,

Ferideddin

yazdığı

Rum

Mantıkut-Tayr

Türkiye

(çev.

İş

Mustafa

Attar F. Tezkiretül-Evliya (haz. Nezaket

zikr edilmesinin de kökünde vehdeti vücut`-

Mammadli) Bakü, Bilm ve Tahsil, 2011

kendini idrak felsefesi durur. Sedi`de ne

Bilgin

kadar güzel demiş, “O aleme aşikim ki,

mahiyeti. Türkiyat Mecmuasi, c. 24/Bahar,

bütün

2014

mevcudiyyat

ondan

yaranmıştır”

A.

Türk

Tesevvüf

edebiyatının

(Şirvani, 2004, s.148157-). (not edelim ki,

(Mammadli, ,2011, s.149). Nesimi de “O

Cami A.Nefahatül-üns:Evliya Menkıbeleri,

Hakani`nin

aleme aşik” idi. Hegel “Dinin felsefesi”

(trc. ve şerh: Lamii Çelebi, haz. Süleyman

nesturi kızı idi).

eserinde

Uludağ-Mustafa Kara),s.34

XII. yüzyıldan yüzüberi Şeyh-i Senan konusu

kabulediyorduysa, bir irfan şairi olarak

İslamoğlu M. Tavsiyyeler-1. Bakü: 2010

güncel olup. Tersa kızına

Nesimi Allaha “ruhun ruhu”

Göyüşov N.Tasavvüf anlamları vedervislik

annesi

islamıkabuletmiş

aşk, dinden

Allahı

“ruhu

bilen

ruh”

gibi

değerek,

dönme,zünnar bağlama vb. meselelerdehep

insanın manevi kamilliği uğurunda savaş

remzleri.Bakü: Tural-Ə, 2001

Şeyh-i Senan anılıp. Örneğin, XIX y.y. Seyid

verirdi. “İrfani şiirlerde aşk odu, aşk

Göyüşov Z. İçeriye pencere. Bаkü: 1978

Azim Şirvanı yazıyor:

ateşi gibi ifadeler kullanma tezliği ile

Halilov S. Cаvid felsefesi (I kitаp: “İblis”te

Getmə, tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim,

seçilir. Kalbi mecazdan hakikata doğru

felsefi mоtifler) Bakü: Kanun, 1996

Damənindən

yönlenen aşikin kalbi aşk odu ile alışıp

Kafkasiyali

gəlim.

yanmalıdır. Eks halde hakikata yetişmek

antologiyası. Erzurum, Atatürk ünversiteti

Ya sən islamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl,

mümkünsüzdür. Ateş zeruri manada aşikin

yayınları,

Ya da təlim elə, mən məzhəbi-İsayə gəlim

vücutunu yandırmakla onu paklaştıran

Serisi: 47 s, 121

(Sirvani, 2005,s.234)

ve marifete yönelden aşk demektir. Aşikin

Keats John: The Complete Poems, Penguin

Ve ya

canı aşk odu ile alışıp yandıkca onun kalbi

Classics, 2006

Seyyida, salboynuvazunnari-zulfi-yarısən,

arınarak marifet nuru ile dolur.” Böylece,

Nesimi İ.Seçilmiş eserleri.Bakü, Maarif,

Eşqdəgərrutbeyi-Sən`anəedərsənhəvəs

aşikin

1985

(Şirvanı, 2005,s.157).

çekdiği azap, ona hakkı tanımağa fırsat

Nesimi İ. İ.Seçilmiş eserleri.2 ciltte , I c..

yaratır. Aşk yolundan geçerek durulan,

Bakü, Lider, 2004

şiirinden

kalbi marifet nuru ile dolan, erşden enen

Şehriyar

etkilenenS.M.Şahriyar ise XX y.y.yazıyordu:

insan tekraren yükselerek erşe -Hakka-

«Avrasiya press», 2005

Getmə tərsa balası mən də sənə sayə gəlim,

Hakikata yükselir:

Şirvani

Damənindən

Qandadır deyü nə sərgərdan gəzərsən zənn

«Avrasiya press», 2005

gəlim.

ilən,

Şirvani H. Eserleri.Bakü, 2004

Ya sən islamı qəbul eylə mənim dinimə gəl,

Gəzməgil hər mənzili çün can məkanı

yapışım,

mən

də

S.A.Şirvani`nin

yapışım

mən

də

kəlisaya

kəlisaya

Memleketimi
Sorarsan

başlıyıor. Kendini bilen “O”nu da bilir.

mektupda defalarca aşk uğruna dinden vaz

Əlli illik ibadətdən sonra xaçpərəst olum?
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kabartmakolar.

söykenen,

aşk odunda yanması

ve bu yolda

A.İran

2002.

M.
S.A.

say:

Türk
122

Seçilmiş
Seçilmiş

edebiyati

Arasdırmalar

eserleri.

Bakü,

eserleri.

Bakü,

Ahmet H. Kasapoğlu
Memleketim sorarsan
Yürek yakıyor perişan halde;
Milleti aç,fesat var her tarafında.
Memleketim sorarsan
Huzur; güven bilmez nedir,
Hayatı tam bir ızdırap, işkencedir.
Memleketim sorarsan
Çocuklara silah doğrultacak kadar;
Haysiyetsiz, şerefsiz, vicdansızlar elinde.
Memleketim sorarsan
İnsanlık içinde kaybolmuş,
Dünya ise susmuş temaşa bilmiş.
Memleketim sorarsan
Şehitsiz, kansız gün geçmez,
Annelerin sinesi yanar sönmek bilmez.
Memleketim sorarsan
Allah-u Ekber-i, kana bulanmış,
Zalim, kalleş bir iktidar elindedir.
Memleketim sorarsan
Yazıyı icat etmiş, ilk uygarlık sahibi,
Medeniyet nedir bilmeyenler elindedir.
Memleketim sorarsan
Hiç bir gün yüzü görmemiş,
Mutluluğu esirgenmiş bir memlekettir.
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Türkmen Kardeşlik Ocağı
Yönetim Kurulu’nun 2019
Yılında Düzenlediği, Katıldığı ve
Evsahipliğini Yaptığı Etkinlikler
2019 yılında Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulunun düznelediği, katıldığı ve
evsahipliğini yaptığı etkinliklerin tamamı, tarihine göre sırasıyla aşağıda verilmiştir.
16 Ocak Türkmen Şehitler Günü dolayısıyla 19 Ocak 2019 tarihinde Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nda bir anma töreni düzenlenmiştir. Tören, Kuran-i Kerim’den ayetler
okunarak başlanmıştır. Daha sonra Irak ulusal ve Türkmen milli marşları okunmuştur. Törene
eski Türkmen milletvekilleri Fevzi Ekrem Terzi ve Feyha Bayatlı, ölümsüz şehit Abdullah
Abdurrahman’ın oğlu Ferik Abdullah ve TKO onursal başkanı Dr. M. Ömer Kazancı yanı sıra
birçok Türkmen şahsiyeti katılmıştır. Törenin ilk konuşması TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı tarafından yapılmıştır. Bayatlı’nın konuşmasından sonra TKO başkan yardımcısı
Dr. Sabah Kerküklü, Ferik Abdullah ve eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi birer
konuşma yapmıştır. Şehitlerle ilgili ocağın onursal başkanı Dr. M. Ömer Kazancı tarafından
bir şiir okunmuştur.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda 9 Ocak 2019 tarihinde Kerkük Günü etkinliğini
düzenlenmiştir. Türkücü İsam Cuma ve Ali Gözümavi ile diğer Kerküklü şairler tarafından
Kerkük Türkmenleri için rengarenk türkü ve şiirlerin söylendiği ve okunduğu şenliğe onlarca
Türkmen ailesi katılmıştır. Etkinliğe T.C. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız,
eski Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Reşat Mendan Ömer, eski Türkmen milletvekilleri Fevzi
Ekrem Terzi, Feyha Bayatlı ve Hasan Özmen Bayatlı yanı sıra ITC Sivil Toplum Örgütleri
Başkanı Sayın Mardin Gökkaya katılmıştır. Etkinlik, ulusal Irak marşı ve Türkmen milli marşı
okunduktan sonra Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı’nın konuşması ile başlamıştır. Daha sonra T.C. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve
ITC Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Sayın Mardin Gökkaya tarafından da birer konuşma
yapılmıştır. Kerkük ve Bağdat’tan katılan Türkmen aileleri düzenlendikleri bu tarihi etkinlik
için Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür etmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, 12 Şubat
2019 tarihinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük milletvekili Sayın Erşat Salihi’yi
ITC Bağdat Ofisi’nde ziyaret etmiştir. Görüşmede Türkmenleri ilgilendiren son gelişmeler ve
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın düzenlediği etkinlikler ele alınmıştır. Salihi, Türkmen Kardeşlik
Ocağı’nın düzenlediği etkinliklerden övgü ile söz etmiştir.
TİKA’nın Bağdat’ta bulunan Türk Şehitliği’ne yaptığı restorasyon çalışmalarından
sonra 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen açılış törenine Türkmen Kardeşlik Ocağı’ndan
yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, başkan yardımcısı Dr. Sabah Abdullah
Kerküklü, yönetim kurlu üyeleri Sn. Lütfi Avni, Sn. Gülşen Celal ve Sn. Nüdret Cemal’den
oluşan bir heyet katılmıştır. Tören istiklal marşından sonra T.C. Bağdat Büyükelçisi Sayın
Fatih Yıldız’ın konuşması ile başlamıştır. Akabinde TİKA başkanı Sn. Serdar Çam bir
konuşma yapmıştır. Aynı günün akşam saatlerinde TİKA başkanı Sayın Serdar Çam ve T.C.
Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı ziyaret etmiştir. Çam’ın
başkanlığındaki üst düzeyli heyet, TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve diğer yönetim
kurulu üyeleri tarafından karşılanmıştır. Ziyaret sırasında TİKA’nın ocağın altyapısına
ilişkin gerçekleştireceği projenin ayrıntıları görüşülmüştür. Görüşmeden sonra Sayın, Çam,
gösterdikleri yakın alaka ve misafirperverlik için TKO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine
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teşekkür belgesi göndermiştir.
Türkmen Basın Günü dolayısıyla 23 Şubat 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda
rengarenk bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik Irak Türkmen Basını ile bir konferansla
başlamıştır. Konferans Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı tarafından yönetilmiştir. Bayatlı, Türkmen basının Irak basınındaki rolü ile ilgili bilgi
vermiştir. Daha sonra sırası ile El-İrakiye Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Muhsin Abbut Keşkül, Ehl-i Beyt Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Kasım Abdulhadi Ali ve Dr. Sabah Kerküklü tarafından birer bildiri sunulmuştur.
Konferans akabinde geçen 100 yıl içerisinde farklı kurum ve basın organları tarafından
yayımlanan Türkmen dergi ve gazeteleri ile ilgili bir sergi açılışı yapılmıştır.
Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nda 24 Şubat 2019 tarihinde hastalığına
yenik düşerek hayatını kaybeden bakan müsteşarı Sayın Fevzi El-Etruşi için 3 Mart 2019
tarihinde düzenlenen anma törenine Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı, başkan yardımcısı Dr. Sabah Abdullah Kerküklü ve Ocağın onursal
başkanı Dr. M. Ömer Kazancı katılmıştır. Bayatlı, ocak adına merhum için bir taziye mesajını
okuduktan sonra ITC başkanı Türkmen milletvekili Erşat Salihi’nin göndermiş olduğu taziye
mesajını da okumuştur. Anma törenine Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Dr. Abdulemir
El-Hamadani başta olmak üzere bakan müsteşarları ve genel müdürler katılmıştır.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda terör örgütü DAEŞ teröristleri tarafından Dibis yolunda
kurulan hain pusu sonucunda şehit edilen Türkmen Haşdülşabi şehitleri için 9 Mart 2019
tarihinde bir taziye meclisi düzenlenmiştir. Meclis sırasında Türkmen Kardeşlik Ocağı
başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, hain saldırıdan bahsetmiş ve yakın dönemde Türkmen
şehri şehitler diyarı Tuzhurmatı’ya başsağlığı dileklerinde bulunmuştur.
Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, geçtiğimiz 9 Mart’ta
Allah’ın rahmetine kavuşan Türkmen Kardeşlik Ocağı eski başkanlarından Dr. Basil Ata
Hayrullah için 12 Mart 2019 tarihinde düzenlenen taziye meclisine katılmıştır. TKO yönetim
kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, şahsı ve ocak adına merhumun ailesine başsağlığı
dileklerinde bulunmuştur. Daha sonra Irak Türkmen Cephesi Bağdat Ofisi’nde teröristlerce
kurulan hain pusu sonucunda şehit edilen Türkmen Haşdülşabi şehitleri için düzenlenen
taziye meclisine Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri katılmıştır.
Taziye meclisinde konuşma yapan TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, son yüzyılda
Türkmenlerin maruz kaldığı katliamlardan ve farklı dönemlerde vermiş oldukları şehitlerden
bahsetmiştir. Bayatlı, şahsı ve ocak adına şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz etmiş,
ailelerine sabır dilemiştir.
Türkmen Haşdülşabi şehitleri için Zuviye Camisi’nde 16 Mart 2019 tarihinde düzenlenen
taziye meclisine Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen Kardeşlik Ocağı’ndan bir
heyet katılmıştır.
TKO Başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen Kardeşlik Ocağı’ndan
bir heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle
T.C. Bağdat Büyükelçiliği’nin 18 Mart 2019 tarihinde Bağdat’taki Türk Şehitliği’nde düzenlemiş
olduğu anma törenine katılmıştır.
Nevruz bayramı dolayısıyla 21 Mart 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda
büyük bir etkinlik düzenlenmiştir. Yüzlerce Türkmen ailesinin katıldığı etkinliğe T.C. Bağdat
Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulunmuştur. Gelen misafirler
TKO başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanmıştır. TKO Başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı, törenin açılışında yaptığı konuşmada Nevruz’un Türk kültüründeki önemine
değinerek bütün Türk dünyasının Nevruz bayramını kutlamış; destek ve katkılarından dolayı
TİKA Bağdat koordinatörü Sayın Cüneyt Esmer’e teşekkür etmiştir. Daha sonra T.C. Bağdat
Büyükelçisi Fatih Yıldız bir konuşma yapmıştır. Türkmen ses Sanatçısı Mehmet Kaya’nın
okuduğu rengarenk türkülerle herkesi hayran bırakmıştır. Etkinlik, Türkmeneli Tv. tarafından
canlı olarak yayınlanmıştır.
Türkmen Kardeşlik Ocağı, 26 Mart 2019 tarihinde Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
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Bağdat’ta Türk Dili eğitimini veren okullar için düzenlendiği 3. eğitim festivaline ev sahipliğini
yapmıştır. Etkinliğe T.C. Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız, eski Türkmen milletvekilleri
Fevzi Ekrem Terzi ve Hasan Özmen Bayatlı yanı sıra Sayın Cüneyt Mengü de katılmıştır.
TKO Başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, yaptığı konuşmada, Türkmen Kardeşlik Ocağı olarak
imkanları dahilinde Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü’ne destek olmaya devam edeceklerini
belirtmiştir.
20 Nisan 2019 tarihinde Türkmen Muharipler Derneği başkanı emekli Tümgeneral
Yaşar Vendavi Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı ziyaret etmiş; TKO Başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı, Başkan yardımcısı Dr. Sabah Kerküklü ve TKO onursal başkanı Dr. M. Ömer Kazancı
ile bir araya gelmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın sanat etkinlikleri çerçevesinde 20 Nisan 2019 tarihinde
bir akşam müziği etkinliği düzenlenmiştir. Türkmen saz şairi Ahmet Rıza Abbo ve Bağdat
makam sanatçısı Kays El-Azami ile Darüsselam Müzik Ekibi tarafından okunan Türkmen
ve Bağdat yöresi Arap türküleri salonda hazır bulunan onlarca Türkmen ve Arap ailesinin
beğenini kazanmıştır. Ekinlik ocak başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı’nın kısa bir konuşması
ile başlamıştır.
21 Nisan 2019 tarihinde Bağdat’ta Türkmen Kardeşlik İlkokulu’nda düzenlenen törene
Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim Kurulu başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim
kurulu üyeleri Sayın Asım Hasan ve Sayın Gülşen Celal katılmıştır. TKO heyeti okul müdürü
Sayın Ali Faruk ve diğer okul öğretmenleri tarafından karşılanmıştır. Tören sırasında TKO
başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 6. sınıf öğrencilerine hediye dağıtmıştır. Kardeşlik İlkokulu
müdürü Ali Faruk, törene katıldıklarından ve sürekli olarak vermiş oldukları destekten dolayı
Türkmen TKO başkanı ve yönetim kurlu üyelerine teşekkür.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla T.C. Bağdat Büyükelçiliği
yerleşkesinde düzenlenen kutlama törenine Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu
başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu üyesi Gülşen Celal katılmıştır.
Irak Türkmen Cephesi’nin 24. yıldönümü münasebetiyle TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar
Bayalı, ocak adına şu kutlama mesajını yayımlamıştır: «Kurulduğu 24 Nisan 1995 tarihinden
bu yana Mendeli’den Telafer’e kadar uzanan mavi haritada yaşayan bütün Türkmenlerin
haklarını savunan ve savunmaya devam edecek olan Irak Türkmen Cephesi’ni 24. kuruluş
yıldönümü dolayısıyla şahsım ve Türkmen Kardeşlik Ocağı adına can-i gönülden kutlar,
Türkmenlerin milli davası için vermiş oldukları mücadelede üstün başarılar dileriz.»
2 Mayıs 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı ve ocağın bütün yönetim kurulu üyeleri, TKO eski başkan yardımcılarından
Irak Temsilciler Meclisi başkan danışmanı Sayın Aydın Aksu’nun kardeşi merhum Akil Aksu
için Tuzhurmatı’da düzenlenen taziye meclisine katılmıştır. Bayatlı ve beraberindeki yönetim
kurulu üyeleri, başta Sayın Aydın Aksu olmak üzere merhumun ailesine ve çocuklarına
başsağlığı dileklerinde bulunmuştur. Bununla birlikte merhum için 10 Mayıs 2019 tarihinde
ocak merkezinde bir taziye merasimi düzenlenmiştir.
13 Mayıs 2019 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Türkmen
Kardeşlik Ocağı arasında Kardeşlik Ocağı Hizmet Binasının Tadilat ve Donanımına ilişkin
Proje anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma TİKA Bağdat Program Koordinatörü Sayın Cüneyt
Esmer ve Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı tarafından imzalanmıştır.
Proje çalışmaları süresinde ocağın etkinlikleri durdurulacaktır. Proje, Türkmen Kardeşlik
Ocağı’nın altyapısının geliştirilmesine yönelik bir ilk sayılır. Proje tamamlandığında ocağın
binası, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın adına ve namına yaraşır bir hale gelecektir. Bu vesileyle
Türkmen Kardeşlik Ocağı adına bu projenin hayata geçirilmesi için iki seneye yakın bir süre
uğraşıp emek veren Sayın Cüneyt Esmer’e teşekkür ederiz.
Eski Türkmen Milletvekili Sayın Niyazi Mimaroğlu’nun Irak Türkmen Cephesi Bağdat
Şube sorumlusuna atanması münasebetiyle TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ocak
adına şu kutlama mesajını yayımlamıştır: «Şahsım ve Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim
kurulu adına ITC Bağdat Şube Sorumlusu görevine getirilen eski Türkmen milletvekilimiz
Sayın Niyazi Mimaroğlu’nu içtenlikten kutlar yeni görevinde üstün başarılar dileriz.»
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Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil Şubesi Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Aydın
Reşit Arslan’ın vefatı dolayısıyla TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ocak adına şu kutlama
mesajını yayımlamıştır: «Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil Şubesi Başkan Yardımcısı Sayın
Aydın Reşit Arslan’In vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle duyduk. Merhuma Allahtan
rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.»
14 Eylül 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı ve beraberindeki heyet, Türkmenlerin ileri gelen şahsiyetlerinden merhum
Mustafa Tevfik Nakkaş’ın ailesini ziyaret etmiş ve başsağlığı dileklerinde bulunmuştur. Aynı
günde yine Allah’ın rahmetine kavuşan Ayyüksel Kerim Ahmet Hanımın ailesini ziyaret etmiş
ve başsağlığı dilemiştir.
17 Eylül 2019 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yürütülen
Türkmen Kardeşlik Ocağı Hizmet Binasının Tadilat ve Donanımına ilişkin Proje çalışmalarının
gidişatını takip etmek üzere TİKA Bağdat koordinatörü Sayın Cüneyt Esmer’in de yer aldığı
yüksek düzeyli bir heyet ocağı ziyaret etmiştir. Heyet ocak başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
tarafından karşılanmıştır. Bayatlı, Türkmenlerin en kadim ve köklü kurumu olan Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nın binası ile ilgili yürüttükleri proje için TİKA heyetine teşekkür etmiştir.
18 Eylül 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Adnan Ahmet Gaip ve Gülşen Celal yanı sıra
idari işler sorumlusu Sayın Fazıl Naipoğlu, eski Spor ve Gençlik Bakanı ve Irak Türkmen
İslam Birliği Başkanı Sayın Casim Muhammet Cafer’i ofisinde ziyaret etmiştir. Cafer, TKO
başkanı ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Daha
sonra Bayatlı ve beraberindeki heyet Türkmen işadamı Sayın Abbas İlyas’ı ofisinde ziyaret
etmiştir. Görüşmeler sırasında genel olarak Irak ve özel olarak da Bağdat Türkmenlerini
ilgilendiren konular konuşulmuştur.
21 Eylül 2019 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu üyeleri, kutsal topraklara gidererek Hac vazifesini yerine
getiren Sayın Eyat Leylanlı’yı ve eski ITC Bağdat il sorumlusu Sayın Tabit Abdulgafur’u
evlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştur. Akabinde tanınmış Türkmen
yazarı Sayın Vehideddin Bahaeedin’i evinde ziyaret etmiş ve hal hatırını sormuşlardır.
Abdulgafur, Leylanlı ve Bahaeddin ziyaretlerinden dolayı TKO yönetim kurulu başkanı ve
üyelerine teşekkür etmişlerdir.
21 Eylül 2019 tarihinde TİKA’nın desteği ile kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın
Bağdat Türkmen Radyosu «BTR» stüdyosunun son test ve kontrolleri yapılmıştır. Gerekli
resmî işlemeler tamamlandıktan sonra Türkçe olarak yayına başlanacaktır.
28 Eylül 2019 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan Irak Türkmen edebiyatının önemli
isimlerinden ve parlayan yıldızlarından Sayın Abdulaziz Semin Bayatlı’nın ölümü dolayısıyla
Türkmen Kardeşlik Ocağı genel merkez adına ocağın yönetim kurulu başkanı Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı bir taziye mesajı yayımlamıştır: «Irak Türkmen edebiyatının önemli isimlerinden
ve parlayan yıldızlarından Sayın Abdulaziz Semin Bayatlı’nın ölüm haberini büyük bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Allah’tan rahmeti ailesine ve yakınlarına sabır
ce başsağlığı dileriz.» 		
19 Aralık 2019 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından
yürütülen Türkmen Kardeşlik Ocağı Hizmet Binasının Tadilat ve Donanımına ilişkin Proje
çalışmalarının gidişatını takip etmek üzere T.C. Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız ve
aralarında TİKA Bağdat koordinatörü Sayın Cüneyt Esmer’in de yer aldığı yüksek düzeyli bir
heyet ocağı ziyaret etmiştir. Heyet ocak başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu
üyeleri tarafından karşılanmıştır. Tadilat çalışmaları yakın zamanda tamamlanmış olacaktır.
21 Aralık 2019 tarihinde TKO başkanı Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu
üyeleri, 19 Aralık 2019 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan Irak ordusu kahramanlarından
korgeneral Necdet Nakip için düzenlenen taziye merasimine katılmıştır. Bayatlı ve
beraberindeki heyet, merhumun ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmuştur. TKO onursal
başkanı Dr. M. Ömer Kazancı da taziye merasimine katılmıştır.
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