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Türkmen Kardeşlik Ocağı

Türkmenlerin Mavi Kalesidir
19 Şubat 2022 tarihinde Türkmen Kardeşlik 
Ocağı ile Edebiyatçılar Birliği, Türkmen Kültür 
Bürosunun işbirliğiyle, onur konuk «Ekrem 
Tuzlu»nun adına muhteşem bir şiir şöleni 
düzenlendi. Şölen, ocak başkanının önemli 
bir konuşmayla başladı. Sonra Ekrem Tuzlu 
kendi özgeçmişi, eski rejim döneminde verdiği 
mücadele ve sanat alanındaki çalışmalarından 
söz etti. Daha sonra şiir fasılların başlnadı.  
Türkmeneli’nin değişik bölgelerinden katılımcı 
şairler vatan sevgisini, millet sevgisini coşturucu 
ifadelerle dile getiren şiirler okudular. Ocak 
Başkanının konuşmasını, Türkmen Kardeşlik 
Ocağıyla ilgili önemli mesajlar taşıdığı için 
aşağıya alıyoruz:
Değerli sairlerimiz, kıymetli edebiyatçılarımız, 
Türkmen Kardeşlik Ocağının Edebiyatçılar 
Birliği, Türkmen Kültürü Bürosuyla ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu bu şiir şölenine katılmanızla 
bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz, hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz…  
Ocak, hepinizin bildiği gibi, Türkmenlerin 
en kadim kuruluşudur. Kurulduğu tarihten 
günümüze kadar, bütün Türkmenlere kucağını 
açmış, bütün Türkmenlere aynı mesafede 
durmaya gayret etmiştir. Bütün Türkmenlere, 
bölge ayrımı, mezhep ayrımı gözetmeksizin, 
hizmet vermiştir. Hep öyle de kalacaktır. Bundan 
emin olabilirsiniz. Ocak, hepinizin evi, her zaman 
sizi burada görmek isteriz. 
Ocak kurulurken, bütün Irak Türkmenlerinin 
çatısı olmak, özellikle de içinde Türkmen ruhunu 
barındıranların, milletine derin sevgi besleyenlerin, 
özveriyle hizmet etmek isteyenlerin, tarihin en 
derinine, hatta Sümer uygarlığına kadar uzanan 

ölmez dilimizi severek yaşatanların çatısı olmak 
için kurulmuştur. Ve zamanla herkesin etrafına 
toplanmasıyla bir kale haline gelmiştir. Varlığımızı, 
en zor durumlarda, her hangi bir şekilde taviz 
vermeden gururla sürdürmek için mücadele 
vermiştir. Her mahfilde, kültürel, sosyal, maddi ve 
manevi haklarımızı, hukuklarımızı elde emek için, 
bizi en iyi bir şekilde temsil etmiştir. 
Folklumuzu, gelenek ve göreneklerimizi, 
yaşatmak için, canlı bir minber haline gelmiştir. 
Davamız uğrunda şehitler vermiştir. Hayatımıza 
kısıtlamalar getirmek isteyenlere karşı var gücüyle 
direnmiştir. Milleti göz ardı etmek isteyenlerin 
karşısına çıkmış, çıkabilmiştir. 
Nereden almıştır bu gücü? 
Elbette ki, milletten, milletin yetiştirmiş olduğu 
o ülkücü liderlerinden. Şehitlerimizden, 
Şehitlerimizin yerde kalmayacağı kanlarından ve 
etrafına sarılan, hedeflerine inanan vatansever, 
milletsever, davaya inanan, aksallı dedelerimizden 
gücünü almıştır. Ocakta, yıldım demeden, 
yoruldum demeden, gerek insanı, gerek milli veya 

Milletin tüm meşru haklarını elde edinceye kadar 
ısrarla mücadele etmenizi istiyorum. Bu sabır, bu 
sebat, bu ısrar olmazsa, mücadeleyi bu şekilde 
veremezsek,  millet hak ettiği kadar yükselemez, 
diğer milletler arasında şanlı tarihine yakışır 
bir şekilde bayrağını dalgalandırmaz. Bunlar 
milletimizin güçlü kalması, bu toprakların derinine 
uzanan kökünden kopmaması için, üstümüzden 
atmamasına gayret etmemiz gereken çabalar. 
Bunlar güçlü kalmamızı sağlayan unsurlar.  
Buradan, kurucu ve eski yönetim kurulu üyelerinin 
bundan altmış yıl önce söylediklerini tekrar edi-
yorum: burası, bu kale, bütün Türkmenlerin 
ocağıdır, evidir. Çatısı altında bütün Türkmenleri, 
istisnasız olarak barındırır. Gerek sağcı, gerek 
solcu, gerek Müslüman, gerek dinsiz. İster 
kuzeyden, ister güneyden veya doğudan  batıdan 
olsun. İster partili ister bağımsız fark edemez. 
Hangi köy veya ile ve ilçeden olursa olsun. Yeter 
ki, bu dili konuşan ve bu dile içtenlikle bağlı olan, 
içtenlikle bu dili seven olsun. Bu yeter…        
Türkmen Kardeşlik Ocağı mavi bir ırmak gibidir. 
Bereketlidir, bütün susamış gönülleri, akılları, 
kişileri sevgi ile sevecenlik ile doyurabilir. Bitmez 
tükenmez bir pınardır, öyle de kalacaktır. Bir okul-
dur. Eğitir, öğretir, liderler, mücadeleciler, yiğitler 
yetiştirir. Başlangıçtan beri hep bunu yapmıştır, 
bugünde aynısını yapmak gayretindedir. Her 
evrede de yapacaktır.     
Ocağınıza hoş geldiniz, sizi aramızda görmekten 
mutluyuz. Her zaman bekleriz. Hepinize çalışma-
larınızda üstün başarılar dilerim. Daha güzel 
günlere, daha verimli, mükemmel ve farklı 
çalışmala-ra… Teşekkür ederim… Sağ olun.

Dr. Faruk Abdullah Abdurrahman

ulusal hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda 
her gereken çalışmayı geri bırakmadan yapan, o 
kurucu heyeti ve daha sonraki yönetim kurullarında 
görev alanları minnetle anıyorum. 
Bugünkü çalışmalarımız, onların yapmış oldukları 
çalışmaların, vermiş oldukları kutsal, ebedî 
mücadelenin uzantısıdır. Onların önümüzde 
açmış oldukları yoldan, aynı yöntemle yürümeye 
inanarak, bugün bu ocağın sorumluluğunu 
yüklenmiş bulunuyoruz.  Halis muhlis olarak, 
dava yolundan, ocağın hedeflerinden kılcana 
sapmayarak,  bu sorumluluğu sonuna kadar 
taşımaya kararlıyız. 
Değerli kardeşlerim, millet uğrunda özveriye, 
fedakârlığa, mücadeleye devam. Herkes, 
istisnasız olarak, bu büyük sorumluluğun yükümü 
altındadır, bunu herkes böyle algılamalı, anlamalı, 
bilmeli. Yaşadığımız ortam bunu gerektiriyor. 
Kaçınırsak kaybederiz. Millet kaybeder.   
Ancak, sizin, sanatçılar, edebiyatçılar, yazarlar 
olarak üstünüze düşen sorumluluk diğerlerinden 
daha fazladır, daha ağırdır. Kalemizi, sanatınızı, 
sözcüklerinizi iyi kullandığınız takdirde, milletin 
önünü açmış olacaksınız. Milletin yolunu 
aydınlatmış olacaksınız. Çekinenleri, tereddüt 
edenleri yüreklendirecek, davaya inandırarak, 
mücadeleye katılmalarını sağlayacaksınız. 
Bugün ben bu milli minberden, bu ulusal makamdan, 
tarihiyle, yüceliğiyle bilinen bu kaleden sizlere, 
hepinize, samimiyetle seslenerek çalışmalarınızı 
titizlikle yapmayı istiyorum. Gereken görevleri 
üstlenmekten geri kalmamanızı istiyorum. Sabır 
eyle, sebat ile yola devam etmenizi istiyorum. 
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büyük bir amaç ve misyon farkı olduğu söylenemez. 
Ama hepsinin ortak iki çok önemli hususiyeti var. Biri 
Irak’ın toprak birliğini savunmak ve ikincisi de sadece 
Bağdat’ı muhatap kabul etmek. Bu da Türkmenlerin 
bütün samimiyetleriyle vatanperver olduklarının açık 
delilidir. Türkmenler bu hasletlerini ne geçmişte ne de 
günümüzde anlatabilmişlerdir. Aslında Türkmenler ne 
bazı etnik gruplar gibi ayırılıp başka bir devlet kurma 
gibi bir ütopyaları olmuş, ne de şimdi kurulmuş olan 
federatif sistemi tasvip etmişlerdir. Çünkü federatif 
sistemin arkasından bölünme ve parçalanmaların 
geleceği aşikârdır.
Ortadoğu’da Türk olmak genel olarak zordur, ama Irak’ta 
çok daha zordur. Çünkü Türk insanını Ortadoğu’da ne 
batı istiyor ne de Ortadoğu milletleri. Hal böyle olunca 
Irak gibi her şeyin siyasete bulaştığı, silah ve paranın 
en güçlü enstrüman olduğu bir ülkede Türkmenlerin 
varlıklarını ve özellikle de kültürlerini korumaları hiç 
de kolay olmamıştır. İster 2003’ten önce ister 2003 
yılından sonra olsun Türkmenlerin, konsensüsle 
etrafında birleştikleri ortak değer kültür olmuştur. Bir 
asırlık varlık mücadelesinde Türkmenlerin en çok 
sarıldıkları kültürel varlıkları dilleri ve dil üzerinden 
halk edebiyat ve müziği olmuştur. Dil, o kadar önem 
kazanmış ki, dilini kaybedenlerin çoğu milliyetini de 
büyük ölçüde kaybetmiş sayılmıştır. Neredeyse her 
Türkmen’in en sıkıntılı ve mihnetli günlerinde bile 
dilinden düşmeyen hoyratlar, Türkmen sevincinin, 
hüznünün, sıkıntısının, kederinin ve çilesinin bir aynası 
olmuştur.  Kısacası Türkmenlerin bir asırlık tarihilerini, 
yazdıkları şiirlerinden ve söyledikleri hoyratlarından 
okumak ve anlamak pekâlâ mümkündür. 
2003 yılından sonra Irak’ın geçirdiği çalkantılar 
haliyle Türkmen halkını da vurduğu için özellikle 
edebiyat ve müzikte geçmişi devam ettirmek veya 
canlandırmaktan öteye pek geçemedi. Elbette 
edebiyat ve sanatta eğitim önemlidir. Ana dilde eğitim 
olmadıkça küresel bazda edebî veya sanatsal bir 
değer ortaya koymak zordur. Ağır hayat şartlarının 
verdiği zorluk, insanlarımızın okumaya ve öğrenmeye 
meyilleri törpülemiş ve zedelemiştir. Bu, sadece 
Türkmenlerin sorunu değil bütün Irak halklarının ortak 
sorunu olmuştur diyebiliriz. Demek ki Türkmenlerin 
siyasî, iktisadî ve askerî güçleri yetersiz olduğu için 

kültürel değerlerini yaşatmaya ve küresel bir platforma 
taşımaya daha çok ihtiyaçları vardır.

Dünyada bütün azınlıkların ortak bir psikolojik davranış 
olarak Türkmenler de çocuklarının eğitimine önem 
vermişlerdir. Hatta kızlarını otuzlu yıllardan itibaren 
Bağdat’a üniversite tahsili için göndermeyi bir zaruret 
görmüşlerdir. Bu gelenek her devirde yaşatılmaya 
çalışılmış ve 1960 yılında Bağdat’ta kurulan Türkmen 
Kardeşlik Ocağı bu zeminin daha iyi hazırlanmasına ve 
teşvik edilmesine vesile olmuştur. Böylece bir taraftan 
bütün Türkmeneli’nin gençleri bir arada toplanabildi 
ve kaynaşma sağlanabildi, diğer taraftan da maddi 
gücü zayıf olanlar bir külfetten kurtuldu. Çocuklarını 
iyi yerlerde okutma temayülü günümüzde de önemini 
korumakta ve buna Türkiye’de tahsil görme eklenince 
daha da revaç kazanmıştır. Anlaşılan Türkmenler, 
tahsilli olmayı bir aydınlanmadan öte bir hayat tarzı 
ve mücadele aracı olarak görmüştür.
Sonuç
Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Bir asır içerisinde 
Türkmenler, diğer halklara nazaran, Irak’a hiç zarar 
vermemişlerdir, yönetimine isyan etmemişlerdir, bir 
ferdini bile öldürmemişlerdir. Devlet hizmetinde tembel 
ve çıkarcı Türkmenler olmuş olabilir ama Irak’ın 
servetine göz diken, adı skandal ve yolsuzluklara 
karışan, Irak’a hıyanet eden Türkmen yok denecek 
kadar azıdır.
Irak yönetimleri esas itibariyle bürokraside ve diğer 
alanlarda Türkmenlere yükselme ve ilerleme fırsatı 
tanımamışlardır. Ama yine de özellikle askeri alanda 
Irak’ın başta Filistin olmak üzere birçok savaşta ciddi 
kahramanlıklar göstermişlerdir. 2003 yılından sonra 
bir şekilde bakan, bakan yardımcısı veya genel 
müdürlük seviyesine yükselen Türkmenler, samimî 
bir şekilde çalışmışlar ve Irak’a hizmet etmişlerdir. 
Kısacası Türkmenlerin Irak’la bir asırlık macerası 
devam ediyor. Bu asrı iyi hatıralarla anmak çok zor. 
Ancak gelecek asırlar için iyimser olmaktan başka 
seçeneğimiz yok.

Prof. Dr. Mahir Nakip

Türkmeneli’nden
Türk’ün Dilinden

Bir Asır Böyle Geçti
Girizgâh…
Köklü milletlerin tarihinde bir asır uzun bir süre sayıl-
maz. Ama bir asırlık Irak Devleti içindeki Türkmenlerin 
günleri bir bir veya tek tek sayılabilir; dışlanmalar, 
mahrumiyetler, mağduriyetler, asimilasyonlar, sürgün-
ler, işkenceler, idamlar, kurşuna dizilmeler, katliamlar 
vs. Irak’ta Türkmen tarihinin panoramasını oluşturur. 
Bir asır içerisinde Irak Türkmenleri bir med ve cezir 
içerisinde halden hale atılıp tutuldular. Sanki Irak, bir 
gemi ve Türkmenler de o geminin içinde dalgadan 
dalgaya, fırtınadan fırtınaya ve kasırgadan kasırgaya 
sürüklenen yapraklar. Ancak bu kötü ve makûs kader 
hiçbir surette Türkmen’in, Irak’ı vatan edinmesine ve 
görmesine engel olamamıştır. Çünkü Irak Devleti’nin 
tarihi 100 yıl ise, Türkmenlerin bu topraklardaki tarihi 
1000 yıllıktır. Bu bin yıl sıradan bir 1000 yıl değil. 
1055’ten itibaren Irak topraklarında devletler ve 
beylikler kurarak mimaride, müzikte, kıyafette, yemek 
kültüründe ve edebiyatta izleri olan bir 1000 yıl…
Türkmenler açısından bu yüzyılın cefası sefasından 
daha çok olsa da bu mihneti bir alın yazısı olarak 
gördükleri açıktır. Aslında Irak toplumu içinde diğer 
etnik grupların vaziyeti de kıskanılacak bir vaziyet 
değildir. Dolayısıyla Irak halkının çektiği bütün 
sıkıntıları, biraz fazlasıyla, Türkmen halkı çekmiş ve 
çekmeye de devam ediyor. Türkmenler bugüne kadar 
Irak haritasından silinmediğine göre bunun sebep-
leri var; bu sebepleri de iyi tahlil etmek ve algılamak 
lazım. 

Üç Dayanak

Türkmenlerin bir asır süre içerisinde ayakta kalmaları-
nın üç temel dayanağı vardır. Bu üç sır, herhangi 
bir siyasî teşkilat yönlendirmesi olmaksızın, hemen 
hemen Türkmen toplumunun bütün katmanlarınca 
zımnen kabul görmüş ve uygulanmış bir mutabakattır. 
1.Siyasî olarak her zaman Bağdat Yönetimlerini 
muhatap almak
2.Milli kültürü yaşatacak unsurları güçlendirmek
3.Gençlerin eğitimine önem vermek
1961- 1977 yılları arasında Türkmenlerin legal en 
meşru örgütleri Türkmen Kardeşlik Ocağı olmuştur. 
Öbek öbek farklı gizli siyasî gruplaşmalar olmuş ancak 
ilk partili (Irak Milli Türkmen Partisi) teşkilatlanma 
diasporada (Türkiye) 1989 yılında gerçekleşmiştir. 
Arkasında Türkiye’de milliyetçi ve İran’da da İslam 
eğilimli Türkmen partileri kurula gelmiştir. Bu parti, 
cephe ve siyasi müesseseler 2003 yılından sonra Irak 
sathında meşruiyet kazanırken bazı yeni partiler de 
mevcutlara eklenmiştir. Bu partilerin arasında doğrusu 
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Mehmet Ömer Kazancı

Lübnan’da Çıkan Yıldız Gazetesinde 

Hicri Dede’nin Şiirleri

Giriş
Lozan ve Ankara anlaşmalarıyla yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları net olarak 
belirlenince, bu cumhuriyetin dışında kalan 
Türkler, özellikle de Türkiye’ye bitişik ülkeler olan 
Irak, Suriye, Kıbrıs, Balkan veya Rumeli’nde 
yaşayan Türkler, artık kaderlerine bırakıldı. 
Bunların çoğunluğunu Irak ve Suriye Türkleri 
oluşturmaktaydı. O tarihlerde «Cenup Türkleri» 
olarak adlandırılan bu kesimin içine Lübnan ve 
Filistin Türkleri de girmekteydi. Bu kaderi, önceleri 
normal bir tavırla karşılayan bu Türkler, zamanla 
karşılaştıkları eritme, çürütme politikalarına 
karşı, kendilerini, varlıklarını, kimliklerini ko-
rumak amacıyla, olanak çerçevesi içerisinde, 
değişik direnme yöntemlerine başvurmak 
zorunda kaldılar. Toplumu bilinçlendirmeye, 
milli şuuru yükseltmeye çalıştılar. Bunu en iyi bir 
şekilde yapabilmek için, dönemin en önemli, en 
etkin aracı olarak bilinen basın organlarından 
yararlanmaya, gazete ve dergi çıkararak seslerini 
duyurmaya başladılar. Irak ve Suriye’de Türkçe 
olarak çıkarılan gazete ve dergiler hakkında, 
yapılan araştırmalar sayesinde, bir hayli bilgiler 

bulunmaktadır. Oysa Lübnan’dakiler hakkında 
herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Yıldız gazetesi
Lübnan’da çıkarılan gazetelerden biri Yıldız 
gazetesidir. Elimiz altında bulunan dört 
sayısından, gazetenin 1930’ların ortasında 
çıkarılmış olduğunu öğreniyoruz: Aşağıdaki 
tabloda gazetenin sayıları ve çıkış tarihleri gös-
terilmektedir:

Sayı Tarih Hacim Sorumlular

54 31 
Son-Kanun 
1936

4 sayfa 
Küçük boy

Sahibi ve yazı işleri müdürü
Muhiddin Meydanî
Mesul müdür
Muhiddin Dağıstanı

55 10 Şubat 1936 4 sayfa 
Büyük boy

Sahibi ve yazı işleri müdürü: Muhiddin Meydanî
Mesul Müdür: Muhiddin Dağıstanı  

60 16 Mart 1936 4 sayfa 
Büyük boy

Sahibi ve yazı işleri müdürü: Muhiddin Meydanî
Mesul Müdür: Muhiddin Dağıstanî  

71 1 Haziran 1936 8 sayfa 
Küçük boy

Sahibi ve yazı işleri müdürü
Muhiddin Meydanî  

Sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Muhiddin 
Meydanî yapmıştır. Bir ara Mühiddin Dağıstanî 
adında bir kişi «mesul müdür» olarak beraberinde 
çalışmış, ancak daha sonra ayrılarak gazetenin 
bütün sorumluluğunu Meydanî’ye bırakmıştır. 
Gerek gazete ve gerekse de sahibi Meydanî 
hakkında, elimiz altında bulunan veya internet 
üzerinden ulaşabildiğimiz Arapça ve Türkçe 
bütün kaynaklarda, ufacık da olsa, bir bilgiye 
varamadık. Gazete ilk sayfasında «Beyrut’ta 
çıkarılan halk gazetesi» olarak tanıtılmıştır. İlk 
sayfasının üst kısmında verilen bilgiler yeni 
harflerle, oysa metindeki yazılar Osmanlı 
imlasıyla okurlara sunulmuştur. Arka sayfasında 
adı «Necme» olarak tespit edilmiş, Lübnan, 
Suriye, Irak ve «diğer ülkelerde» abonelik bedeli 
gösterilmiştir. 
Bu son bilgiden, gazetenin Irak’ta da dağıtıldığını 
öğreniyoruz. Gazetede, genellikle Irak, özellikle 
de Kerkük ile ilgili olarak yayımlanan haber, 
duyuru ve bildirilerden buna bir kez daha şahit 
oluyoruz. Bu bildiriler arasında Kerkük’ün 
ünlü kitapevleri hakkında yayımlanan bildiriler 
gözlerden kaçmamaktadır. Nitekim gazetenin 
elimizdeki dört sayısında da, Kerkük’te o 
tarihlerde tanınan kitapevlerinin başında gelen 
Abbas Hilmi’ye ait «Birlik Kütüphanesi» ile ilgili 
bu bildiriye yer verilmiştir:
«Birlik Kütüphanesi, Irak-Kerkük: her nev’Türkçe, 
Arapça kitap, gazete ve mecmuaların satılık 
yeridir. Aradığınız herhangi kitap ve mecmuayı 
bulabilirsiniz. Kırtasiye ve mektep kitaplarıyla 
tuhafiye levazımı bulunur. Ebnâyı vatana bir 
hizmet ümidiyle kütüphanemize müracaat eden 
zevata ucuz bir fiyatla satılır. Harice sipariş 
vukuunda derhal gönderilir. Sipariş bedeli, peşin 
posta ile gönderilmelidir. Adres: Irak, Kerkük, 
Ferah Oteli yanında Birlik Kütüphanesi, Sahibi: 
Abbas Hilmi». 
 
Bu bildirinin bir benzeri Bağdat’ta bulunan ve 
Mecit Hilmi’ye ait olan «Hilal» kitapevi hakkında 
yayımlanmıştır. 
Son sayfasının birkaç sütununu Arapça olarak 
özet bir şekilde siyasi ve kültürel haberlere 

ayıran gazete, 55. sayısında, ikinci yıl dönümü 
dolayısıyla amaçlarını, «Yıldız Gazetesinin 
Büyük Vazifesi» adlı uzun bir başmakalede şu 
şekilde açıklamıştır. «Anavatandan ırak düşen 
Türklerin hukukunu himaye ve ÖzTürklerin 1 
yıldırım süratiyle ileriye doğru attığı adımları 
takip etmesi gibi, iki mukaddes gaye için tesis 
eden gazetemiz, bugün iki yaşına giriyor 2… Hiç 
şüphesiz ki, gazetemizin yükü ağırdır. Çünkü 
anavatandan hariç kalan Türkler, anavatanın 
attığı seri’adımları hiçbir vakit takip edemiyor. 
Ve bundan dolayı kültür, terbiye, sanayi’iktisat 
ve hayatı içtimai hususlarında pek geri kalıyor…  
Anavatandan ırak olan Türk kütleleri ise daha 
Türk inkılâbının manasını bile idrak etmemiş 
bulunuyor. Ve hâlâ aramızda din ile siyaseti neden 
ayırdı diye Atatürk’e karşı isyan edenler var. 
Türk kadınının yüzündeki kara lekeyi yırtıp attığı 
için Türk inkılâbının aleyhine söz söyleyenler 
bulunuyor. Yıldız gazetesi vatandaşlarımıza 
Türk inkılâbının ruhunu anlatmak vazifesini 
yüklenmiştir. Tasavvur ediniz vazifemiz ne kadar 
nazik ve ne kadar ağırdır.
Bu satırlardan anlaşıldığı gibi, gazete Yeni 
Türkiye’nin güttüğü siyasetin yandaşlığını ya-
parak Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen 
devrim ve sağlanan gelişmeleri, ilerlemeleri 
desteklemekle birlikte «Anavatandaki Türk ricali 
ile hariçte kalan Türkler arasındaki sui tefehhümü 
ortadan kaldırmak vazifesini yüklenmiştir» .3

Gazetenin kimi yazılarında Osmanlı devletine 
acımasız bir saldırı söz konusu olduğu gibi, 
Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne olağanüstü 
bir sevgiden söz edilmektedir. «Ankara’nın Arafat 
Dağı» 4 adlı bir yazıda Tevfik Fikret’in bir şiirinden 
esinlenerek, «zulmün topu varsa, hakkın da 
kolu bükülmez Atatürk’ü vardır… Atatürk sen bir 
şahıs, bir insan değilsin, sen bir ışıksın, bir ruh 
ve bir kuvvetsin. Sen karanlıklar içinde yolunu 
şaşırmış milletler için bir güneşsin» denmektedir.

1   Türkiye’de yaşayan Türkler 
2    Gazetenin 10 Şubat 1936 tarihli 55. sayısıyla ikinci yılına 
girdiğine göre, Şubat 1935 tarihinde yayın hayatına başlamış 
olduğunu söyleyebiliriz.  
3    Sayı 55, 10 Şubat 1936. Aynı makalenin son satırları
4    Sayı 71, 1 Haziran 1936
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Aynı sayının başka bir yerinde «Mahcur Bir 
Türk» imzasıyla «Ankara» için yazılan şu şiir 
nitelikli tümcelere yer verilmektedir:
Ankara 
Senin vücudunla 
Şarkın mukaddesatına karıştı
Mekke, Kudüs, Ankara… 
İman ehli için bu üç şehir 
Üç kıbledir
*** 
Atatürk, YüceTürk, UluTürk 
Yedi defa Arafat’a çıktım
Yedi defa tavaf ettim
Yedi defa Kudüs’e gittim
Fakat haccım tamam olmadı
Çünkü bir defa olsun
Çankaya’nın etrafında tavaf etmedim
Taksirimi affet Allah’ım
Ve bu Kuds ziyaretinden beni mahrum etme» 
münhasır 
Gazete bu tutum ve tutkunluğuyla aşağı yukarı 
aynı tarihlerde Bağdat’ta Celil Yakup Özulus 
tarafından çıkarılan «Yeni Irak» gazetesini an-
dırmaktadır 5. Atatürkçülük, Türkçülük ve anava-
tana hayranlık gibi konulara kapanıktır. Gaze-
tede yalnızca iki kişinin imzasına rastlıyoruz. 
Birisi Gazzeli Cemal 6 öbürü Hicri Dede’ye ait-
tir. Gazzeli Cemal’ın yazıları nesir türünden 
olan hikâye ve roman nitelikli yazılardır. Üslup 
bakımından mükemmel olduğu gibi, ele alınan 
konular bakımından da, soysal ve tarihsel ko-
nular olduğu için dikkat çekicidir. 
Gazetenin elimiz altındaki dört sayısında Hicri 
Dede’den üç şiir bulunmaktadır. Irak Türkleri-
nin klasik şairleri arasında en üretken şair 
olarak bilinen Hicri Dede «Kerkük şehrinde 
daha matbuat yokken 1909’da Bağdat’ta çıkan 
Te’âvün, Zühür ve BeyneNehreyn adlı Türkçe 
– Arapça gazetelerde ve yine bu tarihte Mu-
sul’da çıkan Neynevâ ve 1910’da çıkan Necâh, 
ayrıca 1911’de çıkan Çenebaz adlı gazetelerde 
birçok şiiri yayımlanmıştır. Bu gazetelerin bazı 
5     Bkz: Yeni Irak Gazetesi (Mehmet Ömer Kazancı) 2011, 
Türkmen Kardeşlik Ocağı, yayın no: 24
6    Gazzeli Cemal: Türk Katilleri kitabının yazarı ve Teşkilat-i 
Mahsusa üyelerinden biri…

nüshalarında şairin 
birden fazla eserinin 
yer aldığını» 7 üstat 
Ata Terzibaşı’nın 
incelemelerinden 
ö ğ r e n i y o r u z . 
Ancak ülkenin 
dışında çıkan basın 
organlarında şiir 
yayımlamış oldu-
ğuna herhangi bir 
araştırmacımız işaret 
edememiştir.
Yıldız gazetesinde 
y a y ı m l a n a n 
ş i i r ler inden 
biri, Kerkük’te 
K ı z ı l a y 
Derneğinin açılış münasebetiyle Dede tarafından 
okunan şiirdir. Gazete, şiiri şu haber nitelikli notla 
okurlarına takdim etmiştir. «Kerkük mutasarrıfı 
muhterem Hüsamettin ‹Ây’lanı Beyin riyaseti 
altında Kerkük’te güşad 8 olunan «Hilali Ahmer 
Cemiyeti» münasebetiyle, Kerkük Kulübü’nde 
toplanan yüce bir içtima’ta bütün beşeriyet 
gülşeninin bülbüli, hoş edası ve Irak’ın mutlu-
âmiz 9 eşşuarası, Türkçe Fuzuli ve Ruhi’leri ve 
Farsça Firdevsî ve Sadi’lerin ahenklerini ihya 
eden şairi şehir ve feylesof i kabir üstat Hicri Dede 
Bey tarafından okunan, çıkarı bütün beşeriyete 
hadim, parlak, beliğâne eş’ariyle ma‘alifti har 
gazetemizde derc ederiz». 
Şiirin metni şöyle : 10

Her merdi hak zamânesinin ehli şânıdır
Hürmet, hukûk, halka hamiyet nişânıdır
Makber taşıyla müftehir olmak fesânedir
Fi‘len müfit eserli azîzi zamânedir
Eslâfı halk göçtü fenâdan ne seyr ile
Ba‘zı okundu şer eseri, ba‘zı hayr ile
Kalmaz bu hânmân’an’ane, kutlu eser kalır 
Ölmez ricâli hayru beşerden hüner kalır
İnsân odur bu sâyede insân yetiştire
7       Ata Terzibaşı (2013), Kerkük Şairleri, 3. Kitap, sayfa 17
8      Güşad olunan: açılan
9      Mutluâmiz: mutluluk veya gurur veren veya en üstün şairi   
10    Yıldız, sayı 55, 10 Şubat 1936

Esmârı hâm hâli harâretle piştire 
Siz bildiniz mi dehre niçin geldi hep ‘ibât 
Yekdîgere te‘âvün için kılsın ittihât
Ey ehli iktidâr u gınâ itinâ gerek
Fakr u ‹anâyı zâ’il eden bir binâ gerek
En fâ’ideyle mâ’ideli yapmalı kusûr
Erbâbı ihtiyâca daha kalmasın kusûr
Her memlekette bağrı yanan bin dilenci var
İftidâ ihtiyarı belalı ne genci var
Durmuş beşer birâderimiz aç yanar söner
Türlü yemekler ortada âğûya hep döner
Dikkat edin vatan gözüne yaşla kan saçar
Elmas misâli yavruları halka el açar
Yardım zamânı geldi  bu biçâre ümmete
Eytâma, hep erâmile, muhtâç millete
Yardım fakat beşerde bilâfark cins ola
Kardeştir en esâs ki, birlikle ins ola
Pes şahsını düşünse beşer tuhm ekin eker
İnsân olan bütün beşerin kaygısın çeker
Her düşküne kazâzedeye kim mu‘in olur
Hakkın katında ağ yüzü parlar emîn olur
Açtık Hilâli Ahmeri biz arşı ‹ahzeme
Mahza ki hasen hizmet için nevî âdeme
Herkes ki öz yanında diğer kutulular yâdın  
Koymuş «Salîbi Ahmer» ecânib bunun adın
Olsun bizim «Hilâl da Kızılay’la» hemşu‘a‘
Tanrım zevâle uğramasın bulsun irtifa‘
Destûrumuz kelâm hazâ em’rün «aminü»
Diğer tarafta bizdeki rehber «te’âvenü»
Dede şiirin son dizelerinde açılan derneğin 
adına yabancılar, kendi ülkelerinde Kızılay 
yerine Kızılhaç demektedirler, olsun, ikisi de aynı 
kaynaktan ışınlarını almaktadır diye, iki derne-
ği insanlığa hizmet adına işbirliği «te’avenü/
yardımlaşın» emrine uymaya çağırmakta, davet 
etmektedir.
Gazete, ikinci şiirini yayımlarken Dede’yi “Şair-i 
ateşzebân” olarak takdim etmiş ve şiirine kamçı 
demiştir. Şiir Kurban Bayramı adındadır . 11

Şairi ateşzebân
Hicri Dede’nin Kamçısı 
Kurban Bayramı
Kıblei âşık ki öz ma‘şûkunun endâmıdır
Çünkü hini vuslatı «Merve safâ» hengâmıdır
11    Sayı 60, 16 Mart 1938

Bende tek «ben» aşkı var hâcıda sevdâyı hacer
Ağ yanağın sâcidi hakkın yakın İslâm’ıdır
‹Âyni zemzemdir bizim meyhânenin her bir gözü
Gezdiren sâkî elinde aşkı vehdet câmıdır
Nâzenînim gel yanaş sarmaş büyük hac bun-
dadır
Âşığın şefkatli âgûşu garam ihrâmıdır
Özge zebhe var mı hâcet, kes beni kurbânınım
Îdi ekberdir bu fermân Tanrının ahkâmıdır 
Bûse bahşetti güzel doldu sefâdan göze nem 
Hoş bağış, tatlı barış, kutlu yağış bayramıdır.
Bu şiiri Dede, arifesi Cuma gününe rastlayan bir 
kurban bayramı dolayısıyla yazmıştır ki, bu gibi 
bayramlar, Müslümanlar arasında İdi Ekber veya 
büyük bayram olarak tanınmaktadır.
Gazetenin Dede için yayımladığı üçüncü şiir 
«Para»  12 başlıklı bir şiirdir. Bu da diğerleri gibi 
estetik ve sanat bakımından Dede’nin kıymetli 
eserlerinden biridir. Bu şiirde Dede insanların 
hayatında paranın «bir zaruret, bir vasıta ve 
her ayıbı örtebilen bir serpuş» olduğu görüşünü 
benimsemekte ve insanlar güçlerini, kar-
deşlerinden, dostlarından daha fazla, paradan 
alabileceği tezini savunmaktadır. 
Doğrudur derler para her derdmende çâredir
Âlemi rakkâs edip ellerde hoş çârpâredir
Sen emîn ol yara varmaz teşne âşık parasız
Parasızlık her beşerde simli mühlik yaradır
İnkişafı bağı sanat paraya vabestedir
Paranın mahsulü gökte devreden tayyaredir 
Şansı var her vaktte oynar yenilmez varlılar 
Sanki mamuru semâda seb’ai seyyâredir
En münevver erkek aslan parasız yorgun yaşar
Vasl bulmaz nevarûsı dehrdenâvâredir
Para cennet parasızlık illeti cennet imiş
Para gülşen parasızlık ev yakan şerrâredir
Hep zarûrettir ki yırtan hayli ismet perdesin
Paradır en vâsıta amma nasıl mekkâredir 
Ekl olunmaz bir gıdâdır bak fakat te’sîrine
Âlime âbı hayât ihsân eden fevvâredir 
Para her bir aybı cehlin en güzel serpûşudur
Parasız fazl u hüner ma’yûp her nazzâredir
Zehr içer her körpe yoksul mâderinden sanma 
süt
12    Sayı 71, 1 Haziran 1936
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Para etfâlı cihânı besleyen kehvâredir
Kadîül hâcât insândır fakat Allâh vekîl
Haleden her müşkülü kuvvetli bir ammâredir
Aciz ve muztar kalır hayretle Napolyon gibi 
Olsa Dârâyı zamâna, parasız bîçâredir
Hep yalandır yâr imiş kardeş imiş evlât imiş
Kuvvetin para, zahîrin para, rûhun paradır

Gerek hayattayken gerekse de vefat 
ettikten sonra, Dede’nin şiirlerini içeren 
onlarca kitaplar basılmış  13        ve şiirleri 
hakkında bilimsel kuruluşlar tarafından 
incelemeler, araştırmalar yapılmıştır 14. 
Ancak yukarıda gösterdiğimiz Yıldız 
gazetesi tarafından yayımlanan şiirlerinin 
hiçbirine, özel tespitimize göre, bu kitap ve 
eserlerde yer verilmemiştir. Bu gazetede 
yayımlanan o şiirleri burada paylaşmaktan 
amaç, Dede’nin yalnız bizim ortamda değil, 
bu ortamın dışında da tanındığını, “Şair-i 
ateşzebân” gibi bir şöhrete sahip olduğunu 
edebiyatlarımızın önüne bırakmaktır. Nur 
içinde yatsın… 

Teşekkür: metinde geçen şiirleri 
gözden geçirerek gereken düzeltmeleri 
yapmasından dolayı Dr. Suphi Saatçi 
hocamıza sonsuz teşekkürlerimi bildiririm.

13     Bu kitaplar için bkz: Ata Terzibaşı, a.g.e, sayfa 15
14     Bunlara örnek olarak bkz: Muhammed Karim 
(2015) Kerküklü Şair Hicrî Dede: Hayatı, Sanatı ve Eser-
leri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.  

Gel seninle göklere uçarak süzülerek
Bambaşka bir hayata gel, hicret edelim gel
Şu üç günlük hayatın zevkine tükürerek
Arınıp günahlardan seninle gidelim, gel

Doğan güne uyanıp pespembe uykulardan
Nefsi emmâremizi yunarak arzulardan
İçimiz dışımızla pâk olalım sulardan
Âşıklar cennetine intibâh edelim gel

Sıyrılalım cisimden olup da deli serkeş
Su olalım birimiz diğerimiz de ateş
Kavuşmasak da olur tek ruhumuz olsun eş
Gönlümüze helâlden bir nikâh edelim gel

Var mısın yumuşacık taş yastıklarda yatıp
Var mısın sessizlikten yeri göğü çınlatıp
Geceyi sevdamızın şavkıyla aydınlatıp
Gündüzüyse tamamen simsiyah edelim gel

Elimiz ceplerimiz boş olmalı giderken
Ne çok geç varmalıyız o diyara ne erken
Aşkımızı hülyalı bakışlarla beslerken
Nihavend şarkılardan bir segâh edelim gel

Gel bir asır erisin elimizde, bir günde
Gel hırsı intikamı bırakıp yeryüzünde
Gözlerim cennet bulsun dolaştıkça yüzünde
Bilinmez iklimlere inşirâh edelim gel! 

Gel seninle göklere uçarak süzülerek
Bambaşka bir hayata gel, hicret edelim gel
Şu üç günlük hayatın zevkine tükürerek
Arınıp günahlardan seninle gidelim, gel

Çiğdem Kader

M
as

al Bir İfadeyi Düzeltme
Diller canlılar gibi doğar büyür olgunlaşır 
hareket eder zayıflar güçlenir süslenir türlere 
ayrılır etkiler ve etkilenir. Tarih boyunca ve 
doğal olarak bir dilin müfredatı değişik hallerde 
bulunur, değişik şekilleri alır bunun da en 
önemli göstergesi yer ve zamandır. Türkçe de 
dünyanın en işlek dillerinden olup tarih boyunca 
hâkim olduğu coğrafyalarda canlı bir dilin tam 
özelliklerini taşımaktadır. Bugün Türkçe konuşan 
yerlerde Türkçedeki müfredatlar (sözcükler) 
yerine ve zamanına göre değişmektedir. 
Türkiye Türkçesinde artık kullanılmayan ve Irak 
Türkmencesinde kullanışını devam ettiren birçok 
sözcük bulunmaktadır. Bu durum gibi çok sayıda 
dil hadiseleri bulunur. Bu hadiselerden sayılan 
bir de ifadelerin yanlış telaffuz şekileri olan 
kelimeler ve ifadeler vardır. Irak Türkmencesinde 
tebrik teşekkür övme içeren cümlelerde ( cân-ı 
gönülden) ibaresi oldukça yaygındır. Şimdi bu 
ibareyi dil kurallarınca analiz etmeye çalışalım. 
“Cân” Farsça bir isimdir, ”gönül” ise Türkçedir. 
Yukarıdaki ibarede ikisi Farsça isim tamlaması 
kurallarına göre izafet kesresi denen (ı, i) ile 
birbirine bağlanır ve isim ve yâ sıfat tamlaması 
oluşturur. Böylece (cânı gönül) ( gönlün canı) 
anlamını taşır. Bu ifadeyi bir teşekkür bir tebrik 
cümlesinde kullandığımızda açık bir hatayla 
karşılaşırız. Demek kullandığımız bu ifade 
yanlıştır. 
İfadenin Osmanlıcadan bize kalan ibarelerden 
biri olduğuna göre eski harflerle yazılışı şöyledir: 
كــوكل)  cân kelimesinin nûn harfi altında (جــان 
okunup yazılmayan bir kesre varlığından 
dolayı iki kelime arasında izafet (tamlama) 
ilişkisi kurulur, bu yüzden de o kesreye izafet 
kesresi denir. Bu ifadenin yanlış olduğuna göre 
doğrusu nedir sorusu akla gelir. Halbuki bu 
ifade teşekkürlerde tebriklerde geçmektedir. 
Yukarıdaki ifadenin yanında bir de şuna dikkat 
edelim “cân u gönülden” eski harflerle de “جــان و 

 şeklinde yazılır. Osmanlıcada terkipler ve ”گوكلــدن
tamlamalar bir de “vâvı atıf” harfiyle yapılır. Atıf 
vâvı harfi eski yazıdan yeni harflere çevirdiğimiz 
zaman (u,ü) harfleriyle yazılır, anlamı ise bugün 
kullandığımız “ve” anlamındadır. Demek ki söz 
konusu ibaremiz “cân ve gönülden” demektedir. 
Bir tebrik cümlesinde “cân u gönül” ifadesini 
kullanmamız mantıklı olarak üslûp ve mana 
açısından daha doğrudur. 
Kaldı ki ifadenin yanlış şekline yol açan sebebi 
belirtelim. Dediğimiz gibi ifadenin ister isim 
tamlaması olsun ister terkip olsun her iki şekli 
Osmanlıca kurallarına göre yapılmıştır. Nitekim 
bugün Türkiye Türkçesinde “cân u gönül” şekli 
geçmektedir. İki şekil eski harflerle şöyle yazılır: 
گــوكل) و  (جــان  گــوكل)،   zaman içerisinde dil ,(جــان 
hadiselerinde ses düşme veya harf düşme 
olayı çok yaygın ve doğaldır. İbareye bakıldığı 
zaman vâv (و) harfinin düşmesi gayet kolay ve 
normaldir. İbareden vâv harfi düşünce de geriye 
kalan (جــان گــوكل) şeklidir ve bunu da yeni harflere 
aktardığımız zaman (cânı gönül) ibaresini 
görürüz, tekrarlanınca da dilde bu yanlış şekliyle 
kullanılmıştır. 

Cân u gönülden ben ol nigârı severem
Ki ona mukâbil cihâna gelmedi mevcûd 
(Ahmedî)

Dr. Muhammet Ali Şerif
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Meryem Dede 

Ali Marufoğlu’nun Şiirlerinde

Ebcet Hesabı 
ve

Tarih Düşürme Sanatı 

Divan edebiyatının pek işlenmemiş konularından 
biri, tarih düşürme konusudur. Yazma eserler, 
taş baskı divanlar, matbu dergiler, tarihi yapılar, 
mezar taşları vb. yerlerde tarih düşürme 
sanatının icra edildiği beyitler ve kıtalar görülür. 
Tarih düşürülen şiirlerde bu sanat bazen kendini 
hissettirmez, ancak bilenlerin dikkati sayesinde 
ortaya çıkar. 
Tarih düşürme: Önem verilen bir olayın, yılını 
göstermek üzere ebcet hesabıyla bir cümle bir
dizeye da beyit söyleme sanatına Tarih düşürme 
denir.”1

Ebcet alfabesinin tarihini ele alırsak, zaman 
içerisinde sesleri ifade eden şekiller sistem 
haline getirilmiştir. Arap alfabesinde bulunan 
harflerinin Ebcet tertibinde dizilişi, İbrȃnȋ ve 
Ȃrȃmȋ dillerindeki harflerin dizilişiyle aynıdır. 
Bu, ebced sisteminin kökeninin İbrȃnȋ ve Ȃrȃmȋ 
dilleri olduğunu gösterir. Arap alfabesi; Arȃmȋ ve 
İbrȃnȋ asıllı Nebȃtȋ alfabesini meydana getiren 

1  Ali Marufoğlu, son dönem Irak Türkmen Edebiyatının usta 
yazarlarından biridir. 1927 yılında Kerkük’ün Tuzhurmatu 
ilçesinde Mustafa Ağa mahallesinde Türkmen bir ailede 
doğmuş ve büyümüştür. İlk kez 01.03.1958 tarihli yerli Âfâk 
gazetesinde yayımladığı ‘Tenbellik’ başlıklı bir manzume ile 
yayın âlemine atılmıştır. Hayatı boyunca şiir ve edebiyatla 
uğraşmaktan hiç bıkmamıştır. Marufoğlu, şiirlerinde 
yaşanmışlıkları gerçekçi bir üslupla işlemektedir. Şiirde olduğu 
gibi nesirde de millet ve memleket meselelerini, toplumun 
sıkıntılarını dile getirirken gerçekçi bir söyleyiş tarzını be-
nimsemiş, zaman zaman çözüm önerileri getirmiştir. Eserlerinin 
çoğunda milli düşünce ve duygularını harekete geçirerek 
halkını uyarma gayreti vardır. Irak Türkmen Edebiyatının 
gerçek bir temsilcisi olan Marufoğlu’nun şiir, hoyrat ve 
yazılarında yerli Türkmence sözcükleri kullanmaya gösterdiği 
özenle de dikkate değerdir. O bilinçli bir yazar sıfatıyla yabancı 
sözcüklerden mümkün mertebe arınmış sade bir dille şiirler ve 
yazılar yazmaya gayret etmiştir. Marufoğlu 30 Temmuz 2018 
tarihinde vefat etmiştir.

Harflerin bu düzenine Süryȃnȋ düzeni/dizilişi 
de denmektedir.  Arap harflerinin şekil vesöy-
leniş özelliğine göre hazırlanan ve en son elif, 
bȃ, tȃ, ŝȃ şeklini alan düzene alfabe veya elifbȃ 
ismi verilmiştir. Arapça öğretiminde geçerli 
olan bu harfler aynı zamanda rakam olarak da 
kullanılmıştır. Önceleri Nebȃtȋ düzeni sonraları 
Süryȃnȋ düzeni adı ile anılan harf düzeni, 
birler onlar yüzler basamağına göre yeniden 
düzenlenip adına da ebced düzeni denmiştir. Her 
ne kadar geçmişte alfabe ve ebcet aynı anlamda 
kullanılsa da günümüzde farklı kullanımı artık 
belirgin hȃle gelmiştir.
Ebcet harfleri, tılsım (sihir), astroloji, fal, cifir, 
hurufȋlik gibi eski ilimlerde kullanılırken, öte 
yandan matematik, fizik gibi müspet ilimlerde 
ve kitaplarda sayı yerine kullanıldığı görülür. 
Ebcedin en çok kullanıldığı alan ise edebiyat 
alanıdır. Edebiyat alanında ebced; nazım 
türlerinde (muamma, lugaz ve tarih düşürme), 
uygun sözlerde ve deyimlerde kullanılmıştır. 
Burada unutulmaması gereken diğer bir husus 
da, tarih düşürme esnasında Müslüman şairlerin 
hicri takvimi, Hıristiyan şairlerin ise miladi takvimi 
esas almış olmalarıdır.
Muammȃ türüne örnek: Üç otuzla bir otuz bir ad 
olur. Bu muammayı bilen üstȃd olur Lȃ edrȋ
üç (3) = ج cȋm otuz (30) = ل lȃm         bir (1) = ا elif      
otuz (30) = ل lȃm 
Bu harfler Arap harfleriyle yazıldığında kar-
şımıza جــال celȃl ismi çıkmaktadır.
Lugaz türüne bir örnek: Bir iki iki delik // 
Abdülmecid oldı melik Lȃ edrȋ
bir (١) = 1 iki (٢) = 2 ikidelik( ٥٥ ) = 55
Bu rakamlar yan yana yazıldığında 12551839/ 
tarihi Sultan Abdülmecȋd’in tahta çıkışını gösterir.
Bu tür şiirlerin en büyük yararı, ya nazmedil-
dikleri dönemdeki önemli bir olayın tarihini tescil 
etmesi, ya da tarihçilerce kaydedilmiş bir olayın 
tarihini doğrulamasıdır.
Tarih düşürme sanatının Irak Türkmen Edebi-
yatında örneklerine çok az rastlasakta Ali 
Marufoğlu, târih düşürmede başarılı olan şairler 
arasındadır. Marufoğlu’nun ölüm tarihini tespit 

ettiği târihler mersiye özelliğini taşımaktadır. 
Yazdığı târihler çoğunlukla vefat târihi, cami 
ve köprü yapımı târihleri başlığı altındadır. 
Marufoğlu’nun tespit ettiğimiz 14 târîh şiiri sırası 
ve başlıklarıyla aşağıda verilmiştir:

1. Târîh: Hacı Muhammed Sadık’ın Vefat Târîhi 
(7 Beyittir).
2. Târîh: Kızım Feride’nin Vefat Târîhi (7 Beyittir).
3. Târîh : Târîhi Olsun Diye (8 beyittir).
4. Târîh : Aziz Zevcem Sabriye’nin Târîhi (6 
Beyittir).
5. Târîh : Hacı Abdin’in Vefat Târîhi (3 Beyittir).
6. Târîh: Rahmetli Osman Mazlum’un Vefat Târîhi 
(5 Beyittir).
7. Târîh: Osman Mazlum İçin İkinci Vefat Târîhi (2 
Beyittir).
8. Târîh: Rahmetli Hasan Görem’in Vefat Târîhi (5 
Beyittir).
9. Târîh: Oğlum Nazım’ın Vefat Târîhi (9 Beyittir).
10. Târîh: Yurt Gazetesinin Baş Yazarı Nevzat 
Abdülkerim’in Vefatı (14 Beyittir).
11. Târîh: Nevzat Abdülkerim İçin Bir Târîh Daha 
(3 Beyittir).
12. Târîh: Felek Oğluna Ağıt ve Vefat Târîhi( 7 
Beyittir).
13. Târîh: Merhum İlham Abdi’nin Vefat Târîhi (12 
Beyittir).
14. Târîh: Kerkük köprüsünün Târîhi (5 Beyittir).

Ali Marufoğlu’nun vefat tarihi içeren şiirlerinden 
örnekler:
• Osman Mazlum’un vefat tarihini şu örnekte 
görebiliriz:
İşitdim dārı dünyādan göçüp Mażlūm
“Ḳonan elbet göçe vācib dedim ölmek
Düşürdüm dört daha bir cevherin tariḫ
Ḳavuştur aḥmeti Raḥmana Oẟman Beg”
14121416 =4+ Hiciri

• Ailesine ve aile hayatına önem veren Marufoğlu 
1971 yılında çok sevdiği 14 yaşındaki kızı Feride’yi 
acı bir yangın kazası sonucu kaybetmiştir. Buna 
çok üzülen şair üzüntüsünü şiirlerine yansıtmıştır.

yirmi iki harfe [ebced hevvez ḥuṭṭiy kelemen 
saʻfeś], Arapların da kendi dillerine mahsus olan 
6 harfi [ŝeḫḫaẕ ḍaẓıġ] eklemeleriyle meydana 
getirdikleri 28 harfli bir alfabe oluşturulmuştur. 
Ebcet hesabını akılda tutmak için bir cümle 
oluşturulmuştur: (ابجــد هــوز حطــی كلمــن ســعفص قرشــت 
ــغ ــذ ضط  ebced hevvez huttî kelemen sa’fes“ :( تخ
karaşet sehhaz dazağ” cümlesidir.
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Cennet içre ḥurilerle maṣuman oynar güler
Ehli aġlar arḳadan şaştım bu aksi ḥalete
Seksen il aġlar daha târîḫ vefât söyler ALİ
‘‘Uçtu bir keklik gibi ḳondu Ferîdem cennete’’
13111391 =80+ Hicri

• Ayrıca Hacı Muhammed Sadık’ın Vefatını 
şöyle tarihlendirmektedir:
Söyle tariḫin mücevher bu vefatın ALİ sen
Vardı firdevsine ġamsız Ḥacı Ṣādıḳ yüzü aḳ
131387 = 100+17+100+ Hicri

• Rahmetli Hasan Görem’in Vefat tarihi
İtimad olmaz misafirhanedir dünya 
İhtiyarsızdır konan hemde göçen insan
Söylemiş ecdad ezelden ölmeyen bir söz
Elli altmış haydi doksan gün gelir yoksan
Göçtü dünyādan Ḥasan işte Görem’imizde
Hicri tārīḫ ekle “maġfūr” üstelik doḳsan
13261416 = 90+
• Ayrıca Ali Marufoğlu yazmış olduğu bir 
mersiyede, ölümü bir seyahat yolculuğuna 
benzettiğini, ayrılığın çok kederli ve hüzünlü 
olduğunun yanında ölenin övmesini aklından ve 
sözünden eksik etmemektedir.
Rihletin bir yara açtı ey hidayet bey senin 
Ḥaşir olunca fışkırır ḳan sineden ceryan eder 
Ağlayan Kerkük değildir firkatinle tek senin 
Basra Bağdat Musul ehli matemin giryan eder
Hicret etdi ordumuzdan ḫalḳ diyer bir ḳoç ṣubay
Yoḳluġuyla çoḳ teessüf żubbaṭ u erkân eder
Gizli gizli ağlar ordu gerçi aşikar ağlamaz
Ağlar ise gözyaşından dünyanı ṭufan eder
Żayi etmiş Cumhuriyet ordusu bir ḳahraman
Bendi ḳopmuş her gönülde mevci gam ṭuğyan 
eder
Ağla yaş dök MARUFOĞLU sende her birṬuzlu 
tek
Ḳanlı yaşlar öyle ẕatı naili ġufran eder
Tariḫiñ cevher yazarken ey Hidayet Ḥaḳseniñ
‘Cennet içre ruḥı pakın rıżvana mihman eder 
 

Eğer amacın bir kutlu kavgayı sürdürmekse, 
dünün emanetini omuzlarında taşımaksa, hazır 
olacaksın kışlara, sert rüzgârlara. Bu kavga 
bedel ister, risk ister, hareket ister. Büyük sabır, 
fedakârlık, gayret ister. Sen sarsılmaz inancınla 
yüreğini kilitleyince sevdana, kurtulursun 
ağırlığından eleştirilerin, boş yorumların. Oysa 
sen! Dava adamı olmaya karar vermişsin. Kara 
kışın ardındaki baharı biliyorsun..
Sen, dikenden öte gülü görmüşsün. Nizamın 
ardındaki disiplini, mutluluğun ardındaki çabayı, 
zafer muştusunun ardındaki fedakârlıkları 
biliyorsun. Kolay olana yüz çevirip zor olanı 
önünde diz çöktürmüşsün sen..!
O yüzden, kendi korkularını senin kalbine 
yerleştirmek isteyecekler. Her haklı söylemine 
karşı, kocaman duvarlar örüp, hafife almak 
isteyecekler mücadeleni... 
“Amannn… Sana mı kaldı bu yük?” cümleleri 
ilişecek kulağına öteden beriden.
Evet, bu yük senin kaderin, Bu yük senin yoldaşın, 
Bu yük senin imtihanın, ayrılma durduğun 
yerden.! Acımasızca eleştirilsen de, bedeller 
ödesen de, canın yansa da, pazarlarda satılsan, 
zindanlara atılsan, tımarhanelere kapatılsan 
da dur o yerde! Aldırma anlamayanlara, 
aldırmayanlara.
Tamamla sen bu yarım kalmış rüyayı. Kıymet 

biçen, not veren, takdir edecek olan mecrayı hep 
aklında diri ve taptaze tut. Ehline denk gelmeyen 
her şey ziyan olurmuş, can da inci mercan da. 
Kıymetini bil elindeki servetin... ve fark et ne 
kadar değerlisin. Senin hikâyen; bin bir başlı 
kartalla boğuşan kanaryanın öyküsüdür.
Ben diyenlerin değil, biz diyenlerin safına dizil… 
ve davana, kavgana, sevdana inan. Yeter ki inan, 
yeter ki güven O’na. Bu davanın sahibi O’dur. O’ 
yoktan var eden, O’ her şeye gücü yeten, O’ ol 
deyince oldurandır. Gül kokulu diyarlara giden 
yollar belki biraz dikenli, kabartacak, kanatacak 
belki de ayaklarını. Ama Unutma! Adam olmak; 
yüreğindeki kokuyla ve hasretle, aklınla, 
gönlünle, ruhunla ve tüm gücünle O’na doğru 
yürümektir.

Dünya Mustafa

Rıza Çolakoğlu

Dava Adamı Olmak

Türk ordusu yedi düvele karşı 
Yazılıyor destan Çanakkale’de 

Çaldı harp marşı dikildi sancaklar 
Sür ileri meydan Çanakkale’de

 * Birleşti vatanın Türk, kürdü, Lazı 
Yurdunu savunan kim olsa gazi 

Altın harflerle yazıldı yazı 
Karıştı kana kan Çanakkale’de 

* Vatansız hayatın nedir manası
İşgale barikat şehit sinesi 

Bağırır, haykırır şehit annesi 
Mehmetçiğim dayan Çanakkale’de 

 * İşgal askerine yol verme dağlar
 Ağyara sığınak olmasın bağlar
 Bacılar saç yolar anneler ağlar
 Haneler perişan Çanakkale’de 

* Askerin morali ısrar azimdir 
Dayanışın şartı sabır, dözümdür 

Allaha sığındık zafer bizimdir
 Adanır şirin can Çanakkale’de 

* Gönderdi son mektup yâri Şirin’e 
Yazdı vasiyetin not defterine 

Saplandı bir gülle sever yerine 
Oldu ruhu revan Çanakkale’de

*Türk ordusu yedi düvele karşı 
Yazılıyor destan Çanakkale’de 

Çaldı harp marşı dikildi sancaklar 
Sür ileri meydan Çanakkale’de

Çanakkale Savaşı
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Uzun bir zamandan beri Emine Işınsu’nun 
romanlarından, en azından birini veya 
mümkünse birkaçını okumayı aklıma koymuş-
tum.  Bilhassa onun Türkiye dışındaki Türklere 
dair romanları vasıtasıyla okuyucularının hayal 
ve gönül dünyalarına neler ektiğini çok merak 
ediyordum.  Geçenlerde, Hasbihâller kitabında 
Zeynep Uluant’ın, onunla yapmış olduğu rö-
portajı okuduktan sonra artık Tutsak romanını 
okumak farz oldu. Ne de olsa Tutsak romanında 
Işınsu Irak Türklerinin çilesine de yer veriyordu.
Romanda “tutsak” kavramı geniş bir çerçevede 
ele alınmış, diyebiliriz. Romancıya göre, 50’lerin 
Türkiye’sinde Menderes kendi iktidarının, 
Türkiye’dekiler kendi sınırlarının, Irak Türkleri ise 
Arap idarelerinin tutsağı. Ancak ben romanda 
daha başka meselelerin de iç içe geçmiş olduğunu 
düşünüyorum. Bu tutsaklığın bir kopuşla birlikte 
daha da koyulaştığı kanaatindeyim. Bu, öyle 
bir kopuş ki maddi hırsların ve siyasi sınırların 
insanı tutsak etmesi git gide kişileri hem kendi 
özünden hem de tarihin ve coğrafyanın ona 
yüklediği hayatın gerçek anlamından kopmasını 
beraberinde getiriyor.
Romanda başkahraman Ceren’dir. Ceren bir res-
samdır da. Onun kocası Orhan ise bir müteahhit 
ve Erbilli bir ailenin oğludur. Tarık ise onun 
Kerkük’ten gelen amcaoğlu. Ceren evliliğinde 
mutsuzdur; çünkü kocasından gerekli ilgiyi ve 
desteği görmemektedir. Orhan da iş hayatında, 
hedefe varmanın bütün yollarını mubah gören 
biridir. Orhan ve Ceren sık sık aile dostlarıyla bir 
araya gelip eğlenceler düzenleseler de Ceren 

çevresindeki bu hayat tarzından hiç hoşnut 
değildir. Tarık’ın Türkiye’ye gelip o yıllarda 
(1950’li yıllar) Irak Türklerini bir dernek çatısı 
altında toplamaya çalışması ve bu uğurda sarf 
ettiği insanüstü çaba Ceren’i fazlasıyla etkiler. 
Ancak Tarık iki kez Türkiye’ye gelip derneği 
de kurdurduktan sonra Kerkük’e dönmüş ve 
14 Temmuz (1959) hadiselerinde feci şekilde 
katledilerek şehit edilmiştir.  
 
Romanda Tarık çoklukla geri dönüşler vasıta-
sıyla yer alır. Tarık Türkiye’de iken bir taraftan 
dernek kurma çalışmalarını sürdürür bir yandan 
da Ceren’le, onun resim atölyesinde uzun uzun 
sohbetler eder. Bu sohbetler sırasında Tarık 
Ceren’e Kerkük’ü oradaki hatıralarını ve Irak 
hükümetlerinin Irak Türklüğüne karşı takınmış 
olduğu zalim tutumu anlatır. Tarık’ın bu anlatımlar 
sırasında söylemiş olduğu Kerkük hoyratları ve 
Tarık’ın idealizmi Ceren’i âdeta çarpar ve onun 

sosyal çevresine olan güvensizliği iyice artar. 
Tarık, sohbetleri sırasında Turan mefkûresini 
de Ceren’in duygu dünyasına katmış olur. Ona 
göre, Irak Türkleri ancak Turan mefkûresine 
inandıkları ve bu uğurda mücadele ettiklerinde 
gerçek hürriyete kavuşurlar.
Romanın bir kopuşu anlattığını söyledik. Or-
han aslında TürkçüTurancı fikirlerle bir dö-
nem haşir naşir olmasına rağmen iş hayatı ve 
para kazanma hırsı onu dış dünyadaki Türkle-
rin ızdıraplarını düşünmekten alıkoymaktadır. 
Böylece, soydaşlarından kopmuştur. Tarık’ın 
gözünden bakılınca o devirde milliyetçiler de 
sloganların arkasına sığınmışlar ve bu da ko-
puşun bir başka türüdür. Romanda “Kudretli 
Albay” olarak anılan ama aslında Alparslan 
Türkeş  olduğu sezdirilen kişi gerçekçi çözüm-
ler üretmekte ve Turan davasına, Irak Türklü-
ğüne ümit ışığı olmaktadır. Siyasi ortam ise o 
yıllarda fazlasıyla gergindir. İhtilalın ayak ses-
leri Ceren’in ilkokul çağındaki kızının kulakları-
na kadar gelmektedir. Bu yüzden hükûmet de 
Irak Türklüğünden bihaber ve kopuktur. Öyle ki 
Tarık derneğin kuruluşu sırasında Menderes’e 
bir telgraf çekmek ister; ancak çevresindekiler 
bunun zamansız bir girişim olacağını söyleye-
rek onu engellerler. Bu da kopuşun nerelere 
vardığının bir başka göstergesidir. 
Romandaki kopuşlar böyle sürüp giderken hem 
bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan hem 
de sanatını icra etmeye kendinde yeterince 
güç bulamayan Ceren, Tarık’ın ölümünden 
sonra da onun ideallerine tutunarak içinde 
bulunduğu tutsaklıktan çıkmaya gayret 
eder. O, sanatçı duyarlılığı ile fikrî idealler 
bir araya getirildiği takdirde hayatın 
anlam kazanacağına inanmaya başlar. 
Ceren romanın sonunda kocasından 
ayrılmak üzere boşanma davası açar 
ki bu onun artık yaşadığı çevredeki 
tutsaklık zincirlerini kırmaya 
başladığını gösterir. 
Bütün bu değerlendirmelerden 
sonra romanın bazı aksayan 

yönlerine de temas etmek gerekir kanaatindeyim. 
Benim elime geçen nüsha, Bilge Kültür Sanat 
yayınlarından 2018’de çıkmış çok yeni bir baskı. 
Hâlbuki romanın ilk baskısının yayın tarihi 1973.  
Kitabın dilinde ve anlatımda, geçen zaman 
içinde herhangi bir yeniden düzenleme yapıldı 
mı bilmiyorum. Ancak, romandaki bazı hususlar 
devirdil meselelerini az da olsa bende kaşıma 
dürtüsü uyandırıyor. Mesela, Akdeniz bölgesi 
için “Gü
ney” ifadesinin 70’li yıllarda çok da yaygın 
olmadığı kanaatindeyim. Ayrıca romanda,  
Orhan’ın müteahhitlik çalışmaları kapsamın-
da, o yıllarda, “Güney”de bir “tatil köyü” inşa-
atına girişmek üzere olduğu da bir başka dil-
d e v i r çelişkisi bence. Zira, 
t a t i l köyü kavramının 

80’li yıllarda, 
t u r i z m d e k i 
gelişmelerden 
sonra dilimize 

g i r d i ğ i n i 
Dr. Önder Saatçi 

Bir Kopuşun Romanı
Tutsak
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düşünüyorum. Ancak, ilk baskıda da bu ifadeleri 
görebilirsem yanıldığımı kabul ederim. 
Romanda dikkat çekici bir husus da Irak Türk-
lüğünün sorunlarının anlatım biçiminin roma-
na yeterince yedirilemediğidir. Irak Türklüğü-
nün meseleleri romanda daha çok bir retorik 
(hitabet) hâlinde geçiyor. Bazı yerlerde bir 
tarih kitabı, hatta Irak Türklerinin yaşadığı 
bölgelerden bahsedilirken sanki bir coğrafya 
kitabı okuyorsunuz. Ancak buna rağmen yaza-
rın Irak Türklüğüne bir eserinde yer vermesi 
Türk okuyucusunun ilgisini bu meseleye çek-
mek açısından önemli. Hatta, onun Çiçekler 
Büyür ile Bulgaristan Türklüğünün, Azap Top-
rakları ile Batı Trakya Türklüğünün ve nihayet 
Tutsak ile Irak Türklüğünün acılarını, ızdırapla-
rını romanına konu etmesi Türk romanında 
küçümsenmeyecek bir adım. Böylesi romanla-
rın çoğalması ve Türkiye’deki okuyucunun 
dikkatlerine ve gönül dünyasına sunulması 
gerekli. Yeni nesil romancıların dış Türkler 
meselesine bir ideoloji meselesi olarak değil 
bir millî mesele veya en azından bir insanlık 
meselesi olarak bakmalarını temenni ediyorum. 
Böylece Türk milletinin, birbirinden koparılmış 
evlatları edebiyatın kucağında yeniden bir araya 
geleceklerdir. 

Nelere şahit olmuş,
Türkistanlı çocuklar.

Bir tomurcukken soluş
Türkistanlı çocuklar.

*
Acı çığlıklar dolmuş

Trenlere, yol meçhul.
Bir gecede savrulmuş
Türkistanlı çocuklar.

*
İstasyonları vatan,
Vagonları ev bilmiş.
Çamur içinde yatan
Türkistanlı çocuklar.

*
Kızıl bayrak gölgesi

Dondurmuş çocukları.
Mazlumların bir sesi
Türkistanlı çocuklar.

*
Ana mahpus zindanda,
Çocuk kalmış bir yanda.
Ay, yıldız Türkistan’da
Türkistanlı çocuklar.

Ekrem Özbay

TÜRKİSTAN’DA 
ÇOCUKLAR

Divan şiirimizin son usta temsilcisi Osman Mazlum’u, doğumunun 100. Yıl dönümünde 
minnet-le rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Talihim, Geçmiş Ola, Canım Kerkük, 
Merhaba gibi unutulmayan kasideleri, Şekerim, MuhabbetName, Değişmem gibi içli 
gazelleri ve yüzlerce dörtlük ve horyatları ile Türkmen şiirinin her tarafını donatan bu aziz 
değerimizi ilelebet gönlümüzde yaşatacağız. Nur içinde yatsın...
Rahmetli hakkında onlarca çalışmalar yapılmıştır. En önemlisi Dr. Ersan Haşim Saki’nin 
2012 yılında Selçuk Üniversitesinde yapmış olduğu yüksek lisan çalışmasıdır. Bütün 
şiirlerini bir araya getirerek detaylarıyla ele almıştır. Bunlar arasında 50 horyat da 
bulunmaktadır. Mazlum divan şiirinde ne kadar becerikli bir şairse, horyat da bir o kadar 
ustaydı. Horyatlarının bir kısmını basılmış eserlerine almış, diğerleri hala el yazması 
halinde oğlu mühendis Yılman’da duruyor. Bunların sayısı binin üs tündedi r. 
Besmele ile başlayan ve günümüze kadar hiçbir yerde 
yayımlanmayan bu horyatların birkaç örneğini aşağıya 
aşıyoruz. 
• Besmele / Kırda kuzum bes mele  / Her şeyi asan eyler 
/Başlangıçta Besmele
• Dilim dilim / Narı et dilim dilim / Hakka hamd u şükrolsun 
/Horyatla açtı dilim
•  Horyatım / Hoş uyanım, hor yatım / Sun o yara Tuhfedir / 
Benim içli horyatım
• Şiire değer / Şiir şuura değer / Cinaslı bir hoş horyat / Yüz 
serbest şiire değer
• Şa’rime / Yeller değer şa’rime / Çok horyatı 
etmişim / Hayâ divan şiirime 
•  Duz yolu / Bağdat yolu Duz yolu / Hak 
yolun tutmuş olur/ Takip eden düz yolu
• Dede neynim / Yanmışam dede neynim / 
Sen dertli men yaralı /Çağırak dede neynim
• Kesik oku / Yay atmaz kesik oku / 
Bayramda türbem üzre / Yasin’le Kesik oku
• Baz Van’a / Uçtu gitti baz Van’a / Horyatın 
pirleri idi / Şahap, Reşe, Bazvana

OSMAN MAZLUM

100 Yaşında…
(19221995)
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Uzun yıllar oldu bizim şehirde kapsamlı bir 
fabrika binası yoktu. Şükür dedik ve şehrin en 
gözde yerine bir fabrika binası dikildi. Bina-
nın ön kısmı yönetim kuruluna ait bir özel 
bölüm yapıldı. Arka arsada fabrikanın diğer 
bölümlerinin binası için tahsis edildi. Görkemli 
mimarisiyle göz kamaştırıyordu yönetim 
kurulunun bölümü. Ana yola cephe olan kısmı 
yoldan geçenlerin ister istemez gözleri binaya 
yönelirdi.
“Acaba içeridekiler neler düşünüyorlardı? Ne 
planlar yapıyorlardı, bizim için, geleceğimiz 
için, sanayimizin ilerlemesi için ne projeler 
tasarlıyorlardı…”diye içlerinden geçirirlerdi 
hep.
Hele fabrikanın binasının bulunduğu semtte 
oturanlar ayrı havalardaydılar. O caddeden 
geçenler, akşam evlerinde “bugün fabrikanın 
yönetim kurulu binasının önünden geçtim,” 
diyerek bir bereketlenme bir gurur kaynağı 
olduğunu hissettirirlerdi. Bir hasretin bir öz-
lemin sona ermesini ifade ediyordu oradaki 
insanlara.
Fabrikanın yönetim kurulu binasının önünde 
çok hareketlilikler olurdu. Toplantılar, 
görüşmeler, ziyaretler falan filan…
Arka bölümlerdeki kısımda ise giren çıkanlar 
pek görünmezdi. Hem de arka sokaklara 
çıkan arka kapıdan çalışanlar giriş yapardı. 
Çıkışlarında da aynı yolu takip ederlerdi. 
Akşamüstü olup yoldan geçenler fabrikanın 

yönetim kurulu binasının ışıklarının yandığını 
gördüklerinde, “Yine toplantı var. Allah 
güç kuvvet versin” diye içinden dua etme-
yi esirgemezlerdi. Toplumun her bireyinin 
gönlünde bir umut vardı. O umudu da yönetim 
kurulu binasındaki toplanan insanların gayretli 
çalışmalarına bağlamıştı.
Gayretli çalışmalar diyoruz; bu kadar toplantılar, 
görüşmeler, vızır vızır arabaların geliş gidişlerin 
sonucu toplumda çok beklentilere yol açmıştı. 
Şehirde sanayin ilerlemesi için herkes büyük 
beklentiler içine girmişti. Fabrika o şehrin 
toplumsal değişikliğine neden olabilirdi.
 
“Elbet bu kadar toplantı ve uğraşıdan hayırlı 
bir şeyler çıkar…
”“İnşallah bu millet de huzura kavuşur...”
“Biz perişan olduk bari çocuklarımız için güzel 
bir yarınları olsun...”

Daha ne umut tohumları göğüs tarlasına ser-
piliyordu.
Toplantılar…
Umutlar…
Aylar geçti, yıllar geçti…
Bir akşam fabrikanın yönetim kurulu binasın-
dan büyük bir yangın dumanları yükseldi. 
Şehrin her yerinden alevler görüldü. Herkes 
fabrikanın yönetim kurulunun olduğu caddeye 
koştu. İtfaiye arabaları uzun uzun hortumlarıyla 
yangına basınçlı suyu aralıksız püskürtüyordu. 
Bazı itfaiyeciler itfaiye arabasına monte edi-
len asansörlü merdivenin en uç basamağında 
durmuş değişik açılardan binanın en üst kıs-
mına basınçlı suyu alevlerin üstüne yayıyordu.
Alevler binanın çok yerine yayılmış, git gide 
binanın her köşesini sarmaya başlamıştı. Po-
lisler o bölgeyi abluka altına aldı.
Ambulanslardaki sağlık görevlileri, oksijen 
tüplerini hazır tutmuşlardı. Yangından du-
mandan etkilenen olursa hemen müdahaleye 
hazır duruyorlardı. Hatta oksijen tüpü yangın 
sargı bezi bile ellerinde tutup bekliyorlardı 
Vatandaşlar öncelikle itfaiyecilere yardıma 
koşutular.
Elleri duada duran pek çok kadın vardı: “Al-
lah’ım sen yardım et… İnşallah içeride kimse-
ye bir şey olmamıştır...”
En çok alevler toplantı salonun olduğu kattan 
yükseliyordu. Pencerelerden dışarı fışkıran 
alevler çok korkutucuydu.
Kimi yaşlı adamlar ileride kaldırıma çökmüş, 
zar zor gözyaşlarını tutuyordu.
Polis gözünü dört açmıştı. Fabrikanın yönetim 
kurulunun olduğu bölgede her gelen geçenden 
kimlik soruldu.
Gecenin geç saatlerinde ancak yangın kontrol 
altına alınabildi. Seher vaktiyle yangın tam 
söndürülmüştü. Güneşin ilk doğuşuyla simsi-
yah harabe denilecek kadar berbat bir bina 
görünümüyle halk karşı karşıya kaldı. O çevre-
de sabahlayan çok kişi vardı. Soru işaretleri 
kafalarda dönüyordu.

Yangının kaynağını bellemek için ağzı olan 
konuştu.
Kimi de acaba birimi kastederek bilerek yaktı 
falan filan gibi konuşmalar aldı başını o civar-
da…
Yaralılar içinde birkaç yönetim kurulu üyesi de 
vardı. ÇaycıHasandayangından nasibini almış-
tı. Ama ağır değildi yarası. Şükür yangından 
ölen olmamıştı.
İlk hafta binaya kimse uğramadı. Polis binayı 
mühürlemişti. Yangın nedenlerini, kaynağını 
araştırıyordu. Haliyle en önemli icraat olarak 
toplantıya katılanları ve Çaycı Hasan’ı görgü 
tanığı olarak soruşturmaya almışlardı.
Polis ilk önce yangın sırasında bulunan yöne-
tim kurulu üyelerinden sorguya başlamıştı:
“O akşam bir konu hakkında ön toplantımız 
vardı. Komisyon üyeleri çalışmaları için 
plan hazırlıyordu. Başkan şehir dışındaydı. 
Başkanın olmayışını fırsat bilip kendi aramızda 
bazı hazırlıklar yapıyorduk. Bir anda kapının 
altından bir sıvı salona yayılmaya başladı. 
Birkaç saniye sonra sıvı,ateş lavına dönüştü.
Ne yapacağımızı şaşırdık. Ellerimizdeki 
dosyalarla söndürmeye çalıştık. Olmadı. Sıvı 

Kemal Beyatlı

İçeride Yangın Var
Öykü
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daha da salona yayıldı. Kapı kilitlenmişti. Nasıl 
kilitlendi ise! Pencerelere koştuk. Salon beşinci 
kattaydı. Atlayamazdık. İmdat imdat bağırmaya 
başladık. O sırada da bir kısım arkadaşlar san-
dalyeleri kapıya vurarak kapıyı zor bela kırabil-
diler. Tabii bazı arkadaşımız dumandan etki-
lendi bazıları da ateşin lavlarından yaralandı.”
Bütün yönetim üyeleri aynı ifadeyi vermişler-
di. Ağız birliği yapmışlardı sanki!
Sıra Çaycı Hasan’a geldiğinde polisi hayrete 
düşüren bir şey oldu; 
“Ben yaptım komiserim!” dedi. “Kendini yor-
ma, yangını ben çıkardım.”
“Yani inkâr etmiyorsun?”
“Hayır. İnkâr etmeye ne gerek var ki?”
“Peki, niye yaptın? Seni bunu yapmaya iten 
neydi?”
“Efendim, başkanın çaycılığını yaptığım gibi 
birde yönetim kurulu toplantı salonundan 
sorumluydum. Hem temizlik, hem de kâğıt 
kalem, not defterleri, toplantı sırasında çay – 
kahve ikramları ve gerekirse yemeklerin teda-
riki benden sorulurdu. Her gün ister toplantı 
olsun ister olmasın. Toplantı odasını baştan 
sona kadar güzel bir temizlerdim. İstendiği 
anda gecegündüz fark etmez, toplantı var, 
denildiğinde salon tam tekmil hazır idi. Ne olur 
ne olmaz, aniden yönetim kurulu toplanma 
ihtiyacı duyarlar, rezil olmayalım.
Toplantılarda geçen konuşmaların yarısına 
tanıklığım olmuştu. Hafiyecilik yapmıyordum 
komiser bey. İkramları dağıtırken yönetim 
kurulu konuşmalarına hiç ara vermezdiler ki. 
Yani aralarında konuştukları konunun gizliliği 
veya mahremiyeti diye bir şey yoktu. Toplantı-
larda üyelerin hal hareketlerine o kadar aşina 
olmuştum ki yüz mimiklerinde neyi ima ettik-
lerini hemen çözerdim. Allah vergisi yani…”
“Vay be, çaycıya bak,” diyerek komiser gülüm-
sedi. “Ee sonra?”
Çaycı Hasan devam etti:
“Bir keresinde toplantıya katılan bir üyenin 
önünde kâğıt vardı ama kalem koymayı unut-

muştum. Ki unutmam çok nadir bir şeydi.  Çok 
sert bir dille beni azarladı ve kalem istedi. 
Koşarak kalem getirdim ve üst üste özür 
diledim. Toplantının sonunda beni azarlayan 
adamın önünde kâğıt yine tertemiz, bomboş 
duruyordu. Kalem ise masada yoktu!”
“Toplantı sırasında iki üç bazen dört kez çay 
servisi yapardım. Bazılar çaydan sonra kahve 
isterdi. Hiç aksatmadan servisleri yapardım. 
Bir keresinde sanırım toplantının sonuna gel-
mişlerdi; katılımcılardan Sıtkı Bey ‘Birde Beg’e 
soralım?’ Demez mi, yahu hepinizi buradası-
nız siz her şeyi yoluna yordamına koymanız 
için bir araya gelmişsiniz Beg de kim oluyor? 
Bir değil iki değil hemen hemen her toplantı 
sonu karar kelimesi yerine soralım kelimesiyle 
bitiverirdi. Beg’e soralım her toplantının so-
nuna damgasını vurmuş olurdu.”
“Kim bu Beg? Tanıyor musun?” Sordu komi-
ser.
“Hayır, efendim.” Yanıtladı Çaycı Hasan “Bir 
akşamüstü toplantı salonundan boş çay bar-
daklarını toplayıp çıkarken, koridorda yönetim 
üyesi olan Selim Bey ile karşı karşıya geldik. 
Bende sordum: Efendim, içeride hep Beg diye 
birinden konuşuyorlar. Beg denilen kişi kim? 
Onu toplantılarda hiç görmedim… Der demez 
az kalsın tokadı suratıma indirecekti, sana ne, 
işine bak, demesi öyle bir sert oldu ki ocağa 
dönene kadar elimdeki tepsi nasıl oldu da dev-
rilip bardaklar yere serilmediğini hâlâ hayret-
ler içinde yâd ederim.”
“Devam et,” komiser söyledi.
“Çay kahve dağıtırken, kulak misafiri olurdum, 
ister istemez konuşulanları duyardım. Yemin 
ederim beyim, duyduklarım hep birinin gam-
mazlığı hakkında, diğerinin tembelliği, öteki-
nin vurdumduymazlığı, öbürünün ikiyüzlülüğü, 
kiminin cimriliği, kimin ispiyonculuğu, kiminin 
para için babasını satacağını ne bileyim, Allah, 
şeytanda yarattığı tüm kötülükler oekibin için-
de mevcuttu. Özellikle toplantıya katılmayan-
lar hakkında konuşmalar tavan yapardı… Daha 

ilginci biri konuyu açıp saydırmaya başladı mı 
diğerleri konuşulanları onayladığını göstermek 
için başını sallardı veya biraz daha ileri giderek 
“Doğru söylüyorsun” demeyi de –utanmadan– 
ihmal etmezdi. Bu armudun sapı üzümün 
çöpü diyerek dolap her toplantıda aynı şekilde 
dönerdi beyim.”
“Sen bir çaycısın,” dedi komiser. “Sana ne 
konuşulanlardan.”
“Biraz sabrederseniz sana ne, dediğini geri 
alırsın komiser bey!” dedi Çaycı Hasan.
“Vay be,” gülümseyerek dedi komiser. “Ta-
mam. Devam et o zaman.”
 “Bir gün toplantıda çayları dağıtırken, İdris 
Bey uzunca bir konuşma yapıyordu. Toplantı 
masası biraz büyük olduğu için çepeçevre dö-
nüp çayları her birinin önüne koyana kadar 
İdris Beyin konuşmasını hayli dinlemiş oldum. 
Fakat konuşmasını sert bir dille Yavuz Başkan 
kesti, bu sözlerini sen kendi kafandan mı söy-
lüyorsun, yoksa bunlar Beg’in sözleridir? İşte 
bu sırada İdris Bey, kem küm şey mey diyerek 
ne söyleyeceğini bilemedi! Yavuz Başkan 
daha hiddetli konuşmaya başladı, sizleri de 
tek tek neler çevirdiğinizi de biliyorum. Kiminiz 
toplantıya girmeden önce kiminiz toplantıdan 
sonra Beg ile görüşmeyi bir marifet olarak 
bellemiş! Komiser bey, hepsi bir yana birinin 
önündeki kâğıda gelişigüzel bir şeylerçizdiğini, 
diğerinin şapırdatarak çayını içtiğini gördüm. 
İşte o manzara beni mahvediyordu. Yani kim-
se birbirini dinlemiyordu, umursamıyordu. 
Sanki kahveye gitmektense toplantıya geliyor-
lardı. Nasıl olsa ikramlar bedava!”
“Sende de ne merak varmış be çaycı”
“Merak değil beyim. Dışarıdakilerin beklentile-
ri ve o beklentilere verdikleri umutlar beni 
bitiriyordu.”
“Büyük konuşuyorsun be çaycı”
“Büyük Allah’tır komiserim. Ama haftanın beş 
günü bazen altı günü bazen de yedi günü her 
akşam aynı manzarayı görmek bana zül geli-
yordu. Akşamları ortalığı toplayıp süpürüp 

sildikten sonra eve dönerdim. Eşim öyle bir 
karşılardı beni, gözlerinize inanamazsınız. 
Kocam mübarek yerden geldi, inşallah hizmet-
te kusur etmemişsindir. Onlara, yani toplantı-
lardaki yönetim üyelerine hizmetimi kastedi-
yordu. Nerden bilsin zavallı kadın, havanda su 
döven adamlara hizmet ettiğimi!”
“Ya adam,” komiser oturduğu iskemlede ba-
cak bacak üzerine attı “sen maaşını almıyor 
muydun? Çayını yap, temizliğini tamamla, çek 
git. Daha burnunu ne diye üstüne vazife olma-
yan işlere sokuyorsun?”
“Komiser bey, her şey para pul mu? Parayı 
başka işte de kazanabilirdim.”
Çaycı bir lahavle çekti. Başını sorgulama oda-
sındaki pencereden gelen ışığa baktı, gülüm-
sedi.
Komiser “hayırdı neye gülümsedin?” diye sor-
du.
Çaycı, “Belli siz beni anlamayacaksınız. Sözün 
özü; dışarıdan umut dolu fabrikanın yönetim 
kurulu binasına bakanlara binanın içinde haya-
let dolaştığını söylemek istedim. Bu hayalet-
ten de kurtulmak için binayı yaktım. Başka 
bir çare arasınlar diye binayı yaktım. Geç bile 
kalmışım beyim.”



kardeşlik kardeşlik24 25Bahar  2022 Bahar  2022

Kale kapısının iki kanadı vardı. Birisi dışarıya, 
diğeri içeriye açılır. Mahşeri kalabalık tutmuştu 
iki tarafını. Bir bölük İngiliz askeri, üst başları 
bayram gibi pırıl pırıl, ahali denen, üst başı param 
parça olan yerlilerin ortasında bekliyordular 
sabırsızla. Her kes, ahali olsun ya da İngiliz 
askeri olsun devir teslimin sonunu bekliyordu. 
İki dev kapı sonuna kadar açıktı, sağır edici 
rüzgârın esemesinin saatini bekliyordu. Ya açık 
olarak kalır ya da sonuna kadar kapatılır kapı 
kanatları. Osmanlı valisi Mühittin Beg ve İngiliz 
kumandanı Kolonil Leachman toplanmışlar 
kale kulasında. Askerlerle ahali göz göze, 
burun buruna gelmişler, hava gergindi. Sabahın 
köründe kale kapısında toplanmış ahali ve kula 
sakinleri, vali beyin elvedasına çıkmışlardı. 
Sessizlikleri konuşuyordu yüzlerinde. Çocuklarsa 
durumun vahametini algılamadan masum 
masum oynuyordular. Masumiyetin yaratığı 
umursamazlığa kapılmıştı başıboş başıboş. 
Türlü türlü oyun oynadılar, kimi Mizrah, kimi de 
Helluk Belluk, bir kısmı saklambaç sonra aniden 
toplanarak taşlamak oyuna yüz çevirdiler. İngiliz 
askerini hedef tuttular, yağmur gibi taş yağdırdılar. 
Askerler ilk önce gülerek aldırmadılar, saldırı 
kızışınca tavırlarını değiştirler. 

“Kâfirler vellursun. Kâfirler vellursun “diyerek 
çocuklar saldırıyor, askerlere gelince birlik ve 
düzenleri bozulmağa başladı “ childirin.. childirin 
go “  diyerek havaya ateş açtılar. 

Ahali topluluğu geriye çekilerek korkuya 
kapıldılar, düzenleri bozuldu kaçmağa başladılar. 
Ama çocuklar saldırıya devam ettiler daha 
azimle. Kimi taş topluyor kim de atıyor kim de 
baş kırıyordu. 
Sonunda kaçan kaçtı, ortalıktan çekilen çekildi, 
alan insanlardan boşaldı. Kale kapısı da 
kendilikten kapandı, kanatları açılıp bir daha 
kapandı.
 
O an Kale kamburu Davut alana indi, temkinli 
yürüyerek Kapıya yaklaştı, kale duvarına atla-
yarak koştu başı aşağıya yarasa gibi duvar 
üzerinde. Tekrar boş alana indi, kollarını kuş-
kanadı gibi açıp başın yukarıya kaldırdı ve öttü:
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE

 Kuraklık vurmuştu yörüngeyi, barı kurmuştu 
dallarında, düşmüştü ayaklar altına. Kuraklık 
kök sallamıştı kuru toprağında. Yağmur duasına 
bütün halk çıkmıştı, valisi velisi, mollası, gâvuru, 
Müslümanı.  Dualar, adiyeler okunurdu. Sonunda 
bir damla su bile yağmadı
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE
Diye haykırdı bütün içtenlikle ama asuman 
yağmadı. Uzun sessizlikten sonra kale kapısı 
aralandı açıldı. Talefer valisi Muhittin beg ile 
KolonilLeachman göründü. Alanın boşluğunu bir 
ara durup seyrettiler.
Kalabalıklar geri dönmeğe başladı. İlk asker birer 
birer geldi sonra tabur olarak toplanıp düzeldiler. 
Tedirginlik vardı hareket sükûnetlerinde. 
Başlarında bir onbaşı vardı. Sanki ateş üzerinde 
dürmüş, sağını solunu hep kolluyordu. Ahali 
sonra gelip yerlerinde konukladılar. Bu defa 
çocuklar yok, erkek, kadınlar vardı, askerlerden 
daha sakindiler.
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE
Diyeterennüm etti kale kamburu Davut ve 
dam duvarda koşup gezdi. Bütün kalabalıklar 
gözleriyle onu takip etti. Vali beg ve İngiliz 
kumandı kamburu yukarıdan, kale kapısından 
seyrettiler. Kambur aşağıya indi ve kalabalığın 
içine daldı. Tabur askerin içine girince onbaşı 
onu yakaladı. El ayağını bağladı, her kesin 
gözü önünde sobayla döğmeğe başladı sonra 
salıverdi. Kambur koşarak uzaklaştı alandan, 
kayboldu gözlerden.     
Çığırdım fayda etmedi, bağırdım fayda etmedi, 
yalvardım fayda edemedi. Toprak kurmuş 
çöllenmiş, çağırıyor Mevla’m su, bir damla su 
Allah’ım. Ruhum daralmış su ver bana. Dinletim 
dinlemedi. Gönüller taşlaşmış, toprağı tuzlanmış 
yeşillenmedi. Kale büyük bir taş, kalbinde yatar 
sert taş. 

Kale kapısı tam güneş ışığıyla aydınlanmıştı, 
kenarları da parlıyordu saçak gibi. Vali beg ve 
İngiliz kumandanı ortalıkta yoktular.  Kalaba-
lık daha yoğundu kapı önünde. Kapının kanat-
ları açıktır ziyaretçilere. Sessizlik dolaşıyordu 
aralarda.  
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE
Diye Kamburun sesi birkaç kere yankılandı 
boş olmayan alanda. Gözler şaşarak o sesi 
arıyordu kalenin yapısında. Kale kapısında 
İngiliz kumandanı göründü,sesleniyordu sıra-

larda, çıkıp giriyordu kapı kanatlarından. Etrafa 
bakınıyordu kaygılanarak.
 Topluluk içinden çivit abalı bir kadın çıktı, kapıya 
doğru koşarak, kumandanın
 önünde duruverdi. Yanında duran tercümana 
Türkçe bir şeyler söyledi, durdu ve bekledi. 
İçi süslü, dışı süslü, ellerini asumana kaldırdı 
hançeri soktu kumandanın göbeğine, bağır-
saklarını çıkartı dışarıya. Hızla vurdu, kanını 
akıtıp fışkırtı meydana. Şaşkınlıktan kumandan 

Necmettin Bayraktar 

Kale Kamburu 
Öykü
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dilleri çıktı ağzından, gözleri patladı tek lambalı 
gözlüğünden. Kurmuş ağaç gibi eğildi beline ve 
yıkıldı askerlerin gözü önünde.
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE
Askerler paniğe kapılıp silahlarına sarıldılar. Ateş 
açtılar ahaliye ve kıyamet koptu ve sonra…

Kimi ölü, kimi diri, tabutlar başında toplan-
mış kimi vali, kimi veli kimi de ahali yeşil yeşil, 
başıbozuk kimi de yerli kıyafetle hem de hüzünlü 
mezarlığı doldurmuşlar. Ölüye diri, çıplakken 
giyinmiş diyemeyiz kurak bir mekânda. 
Son seferine çıkacak, son yuvası kazılan çu-
kurlar ağzı açık başıboş asumana bakıyorlar. 
Her tabut başında kanlı gömlek bayrak olarak 
asılı, kokusunu rüzgâra karşı yayıyordu. Ağ-
zında sıcak ağılayış düğümlenmiş, gözleri 
kızarmış, hapsolan gözyaşları taşlanmış ak-
mıyor artık. Dün diri, bugün mezarında yer-
leşmesini bekliyordu. Vali beg ya da Veli beg 
cenaze namazını kılacakmış. Tabutlar dizilmiş 
boy boy, baştanbaşa okunacak Fatihaları, son 
yolculuğuna götürecekler.  
Osmanlı devletin son valisi Muhittin beg ce-
naze namazını kıldıracak, tabutlarına başına 

geçti.  Duayla başladı nutkuna” Biz ve siz ayrı 
ayrı yolun başındayız. Biz mazi, siz ati olacak-
sınız. Biz mağlup, siz mahkûm, işgal altında 
kalkacaksınız. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. 
Kasidenin başı küfürdür derler, hapsiniz başı sağ 
olsun”. 
Sabahın güneşi kale kapısına sarılıp kucakla-
dı. Gözbebeği gibi kaleye yayıldı. Kanatları 
kanatlanıp ardına açıldı, gök kupasına vardı, 
bütün alana yayıldı. Kale bir yapı olarak çok 
özgündü geleni gideni karaya boyanmıştı. 
Kulesindeki İngiliz askerleri hem gergin hem de 
sessizliğini koruyordu. Fırtına önceki sessizliktir.
ALLAH BİR YAĞIŞ EYLE
DAM DUVARI YAŞ EYLE
PAŞAM KIZI GELENDE 
KUNDURASIN YAŞ EYLE
Diye Kambur ortaya çıkıverdi. Aynı tekerlemeyi 
defalarca okudu, söyledi. Kale kapısına kedi gibi 
atlayıp çıktı. Kale duvarlarında durup dolaştı. 
Kuladaki askerler kamburu görünce silahlarına 
sarılıp, onu hedef alıp ateş açtılar. Ama onu 
ıskalayıp vuramadılar. Kamburun hızlı atlayışı 
kurşunun vuruşuna engel olup boşa gitti, herkesi 
şaşırttı. O alanı duman etti. 
Kamburun hayat macerası kambur hastalığı-na 
düştükten sonra başlar. Beli büküldükçe, aklı 
gelişti. Bu maceranın özeti budur geri kalanı 

teferruattır…
Tam on beş yaşındaydı, sırt ağrısına tutul-
muştu, kemikleri mum gibi ateş içinde eriyordu. 
Hastalığın adı bel kamburu, sırt kemiği kendi 
kendini yer küçülür bükülür. Bu hastalığa karşı çok 
mücadele etti, bu doktordan diğerine, bu dağdan 
o dereye, bu şehirden diğerine devriâlem etti. 
Ne çare, çaresi yok duyunca gerçekten yıkıldı, 
üstünden silindirin geçmesiydi sanki. Düşer hasta 
yatığına, dünyası kamburlaşır. Kalbini bıçak ucu 
gibi keser paçalar. Düşer yollara. Bin yıl yaşlanır, 
içi depreşir, mucize gibi havaya atlanır iyileşir, 
katılır şenliklere.
Gel git koşa dön, havalar ısınsın, topraklar 
yeşillensin, bahar yüzünü göstersin. İçmiş 
sarhoş olmamış, keyfi yerinde, davul zoruna 
çalmış halay tepmiş. Yıllar geçmiş. Çocukken 
ergenlik çağına varmış, olaylara kaş göz oy-
natmış: “Yavrum sana ne oldu?”.
Beli bükülmüş, kalenin bir köşesine yığılmış.
“Bilmem emmi “ dedi titreyerek” Bilmem bana ne 
oldu”.
 
Yoldan geçen rast gele bir adam, kale gibi yaşlı, 
yüzünü parçalamış çizgiler. Gözlerin dibinde 
fışkırıyor şevket dolu parıltılar. Elma sepeti 
kaldırarak beli kamburlaşmıştı.
“ Al sana bir elma belki iyileşişsen”. 
“ Sağ ol emmi “ diyerek ayağa fırladı” Gerçekten 
ben iyileştim”.
O bir günde bin yıl yaşadı Telafer şehrini işgal 
eden İngiliz askerine karşı çıktı. 
Kale kulelerine İngiliz ordusunun hindili as-
kerlerini bekçi olarak yerleştirmiştir, kendi öz 
askerini de kışlaya çekmişti. Gözlerin ışığı 
altında olaylar dönüp dönüyordu. Silahların 
emniyeti sonuna kadar açık, parmaklar tetiğe 
basıp basacaktır. Rüzgârın sessizliğinde kâğıt 
parçaların çıtırtısını alıp götürüyordu tozlar. 
İçe çekilmiş ihtiras ve çekingenlik başını alıp 
götürüyordu. Bir çıt çıksa kıyamet kopar aniden, 
alır götürür dünyayı. Tedirginlik had safhasında 
idi, el uzatırsın kopartırsın başlar.
“ Bu kamburun dam duvara tırmanışı benim 

sınırıma döküyor” dedi Kumar” Hemen bas tetiğe 
diye içimden geliyor”.
“ Buna rağmen sen bizden en sakin kişi görü-
nüyorsun”.
“ Tetiğe basıp hemen patlayacağım”.
Bu konuşmalardan sonra gecenin karanlığına 
sessizce gömüldüler. Şafak sökülünce, güneş 
kale meydanını doldurunca halk alanı dol-
durmağa başladı. Ne zaman geceyi yarayıp 
aşmışlar? Uykuya dalıp sahaya varmışlar. Üst 
başları silahsız, yürek fışkırık dolu, el ayağı yol 
etmişler, tokmak olarak yeryüzü döğmüşler. 
Cesareti bayrak etmiş tekbir çekmişler:
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Güneşin ilk ışığında saf tutup namaza kalk-
mışlar tekbire devam etmişler. Rükûa ve sucuda 
varmışlar. Namaz bitene kadar safı ve birliklerini 
bozmamışlar. 
“ Hani bunlar dinden çıkmışlar” dedi bekçi-
lerden birisi” Halife hazretleri başlarında imamlık 
yapıyor”.
“ Asıl biz dinden çıkmışız” dedi ve beyaz bayrak 
salladı.
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Ahali topluluğu bir el bir olmuş kaleye doğru 
yol almışlar, korku yoktur harekâtlarında, ka-
rışlık tekbir çekerek kuledeki askerlere katılıp 
kaynaşmışlar
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Doğumu ve Ailesi
Telafer’in yetiştirdiği usta şair Felekoğlu’ndan 
sonra gelen şair, sanatçı ve akademisyen Yasin 
Ahmet Halaf Al Yahya Çelebi (Yasin Yahyaoğlu); 
19 Ekim 1945 tarihinde Telafer’in Çelebi 
Mahallesinde doğdu. Evli, 2 kız babasıdır.

Eğitimi
Yasin Yahyaoğlu, 1951 yılında İlkokula Kale 
ilkokulunda başladı. 2 yıl sonra evine yakın 
inşası biten “Sadiye” ilk okulunda eğitimini 
sürdürdü. Ortaokulunu “Zecire” erkek okulunda 
1962 bitirdi. Liseyi de Telafer lisesinde 1962 
yılında bitirdi. 1968 yılında Bağdat Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Akademisyenine alındı. 1972 
yılında adı geçen Akademiden “Tiyatro Sanatları” 
yönetmenlik dalında pekiyi notuyla bölümünden 
mezun oldu. 1974 yılında Bağdat TV ve Radyo 
Yönetmenliği Enstitüsünde 12 eğitim görerek, 
TV Yönetmenliği dalında Yüksek Lisans aldı. 
1975 yılında Eğitim Bakanlığı, müfredat ve 
eğitim gerekçeleri genel müdürlüğü eğitim 
televizyonunda ataması yapıldı.  Bu bölümde 
eğitimsel filmlerin hazırlayıcısı, kameramanı ve 
yönetmeni olarak 8 yıl çalıştı. O sırada Unesco 
örgütü tarafından Mısır’da düzenlenen 3 ay 
Arabiya TV’de özel eğitim görerek, fen, kültür ve 
eğitim alanında “Arap Eğitim Örgütü” tarafından 
uzmanlık unvanını aldı.

1982 yılında kendi imkânlarıyla Londra 
Üniversitesi, eğitim ve teknoloji bölümünde misafir 
(katılımcı) öğrenci olarak bir yıl boyunca eğitim 
aldı. Yaşam pahalılığı nedeniyle Londra’dan 
Abirstuth şehrinde Wilz Üniversitesinde eğitimini 
sürdürdü. 1984 yılında yüksek diploma ve 1986 
yılında da yüksek lisans diplomasını aldı. 
Doktora eğitimini de 6 ay İngiltere’de 
sürdürdükten sonra Irak devleti eğitimine izin 
vermedi. Gerekçe olarak ta önceden alınan izin 
Yüksek Lisans için değilmiş denildi. Ve Yasin 
Yahyaoğlu Irak’a dönmek zorunda kaldı. Irak’a 
döndükten sonra 1986 - 1994 yıllarında Bağ-
dat Müstensıriye Üniversitesinde Akademisyen 
olarak çalıştı. 1994 - 2004 yıllarında Yemen’de 
Aden  
Üniversitesinde 10 yıl boyunca “Üniversite 
Hocalığının Yetenekleri” dersini okuttu. 
Ayrıca Üniversite’de Tıp Eğitimi Merkezinin 

müdürlüğünü yaptı. 2004 yılında tekrar Irak’a 
döndü. Bağdat Teknolojiye Üniversitesinde 
Akademisyen olarak ataması yapıldı. Bu görevini 
2012 yılına kadar sürdürdü. Daha sonra misafir 
akademisyen olarak ABD’ye gitti. O yıldan beri 
günümüze kadar ABD’nin Mizola şehrinde 
misafir akademisyen olarak çalışmaktadır. 
 
Edebi Kişiliği
Türkçe ve Arapça şiir yazan Yahyaoğlu, edebiyat 
ve sanat hayatı gençlik yaşlarından başlamıştı. 
Yazdığı şiirlerinde, aşk, tabiat, sevgi, özlem, 
gurbet, hasret, ümit, ayrılık ve zaman zaman 
milli temalar da yer almaktadır.
Yasin Yahyaoğlu’nun seslendirdiği Türkülerde 
kadın sesiyle ilk düet yapan sanatçıdır.Ayrıca 
İcra ettiği Telafer türkülerinde bir karma dil 
kullanmıştır. Telafer’e has olan âşık havasını 
da çok etkili ve başarılı bir şekilde Türklerine 
yansıtmıştır. Kelimelerinin seçimi inci tanesi gibi 
bire bir Telafer rengi olarak dinleyiciler tarafından 
algılanmaktadır.
Şair ve sanatçı kimliğini, ikisini bir arada birini 

birinden ayırmayan Yasin Yahyaoğlu, sazı ile 
okuduğu türküler bugün başta Türkiye olmak 
üzere, Türk dünyasında da büyük ilgi görmektedir. 
Irak Sanatçılar Sendikası, Türkmen Edebiyatçılar 
Birliği ve Iraklı Parapsikolojiler Cemiyeti üyesi 
olan Yasin Yahyaoğlu, Irak Türkmen müziğinde 
ayrı bir yere sahipti. 
Bir zamanlar Irak Türkmenleri arasında yediden 
yetmişe dillere destan olan unutulmayan Telafer 
Türküleri Yasin Yahyaoğlu tarafından Bağdat 
Türkmence radyosu ve Kerkük TV’den merakla 
izlenirdi. Bu Türküler Telafer’in simgesini, 
kimliğini, dilini, edebiyatını ve varlıklarını 
yansıtırdı. Bugün Telafer şehri Felekoğlu, Yasin 
Yahyaoğlu ve diğerleri yazar ve sanatçılarla 
anılmaktadır.
Eserleri
Yasin Yahyaoğlu; kendi alanında bazı kitaplar 
yazdı ve çok sayıda bilimsel araştırmaları 
bulunmaktadır. Ayrıca Irak ve Arap 
üniversitelerinde eğitim ile ilgili onlarca seminer, 
konferans ve bilgi şölenine katılmıştır.

Yasin Yahyaoğlu
Portre

Şemsettin Küzeci
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HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM  

   Seni, anlatabilmek seni.
   İyi çocuklara, kahramanlara
   Seni anlatabilmek seni,
   Namussuza, halden bilmeze,
   Kahpe yalana.

   Ard arda kaç zemheri,
   Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
   Dışarda gürül gürül akan bir dünya...           
   Bir ben uyumadım,
   Kaç leylim bahar,
   Hasretinden prangalar eskittim.
   Saçlarına kan gülleri takayım,
   Bir o yana 
   Bir bu yana...

   Seni bağırabilsem seni,
   Dipsiz kuyulara,
   Akan yıldıza,
   Bir kibrit çöpüne varana,
   Okyanusun en ıssız dalgasına
   Düşmüş bir kibrit çöpüne.

   Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
   Yitirmiş öpücükleri,
   Payı yok, apansız inen akşamlardan,
   Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
   Seni anlatabilsem seni...
   Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
   Üşüyorum, kapama gözlerini...

Bu şiir Ahmet Arif Önal’a ait olan bir şiirdir. 
Şair cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairle-
rindendir. Edebi akım olarak toplumcu gerçek-
çilik ideolojisine bağlıdır. Şiirlerinde Lirizm 
üslubunu en güzel şekilde kullanmıştır.  1927 
yılında doğmuş ve 1991 yılında vefat etmiş. 
Var sayalım ki bu esrin sahibinden hiçbir bil-
gimiz yoktur, sadece şairin ismi, soy ismi ve şiiri 
elimizdedir. Bunun dışında hiçbir bilgiye sahip 
değiliz. Hangi dönemde yaşamıştir? Hangi 
edebi akımlara bağlıdır? Ve hangi üslupları 
kullanmıştır?  Eserin içinden bunları aramaya 
çalışacağız.
Şiirin adına baktığımızda ilk olarak bir metafaor 
ile karşı karşıya geliyoruz. O da  Hasretinden 
Prangalar Eskittim. Bir değil birçok pranga, 
hasret ve eksiltmek. Pranga demek eskiden 
hapishanelerde ağır cezalı mahkûmların 
ayaklarına takılan ağır bir zincir idi. Bu demektir 
ki özgürlüğünü elinden alan onu bağlayan, 
mahkûm eden ve şairin ayaklarını bağlayan 

birçok bağ vardır biri eskiyince diğeri geliyor. 
Böylece hep çaresizlik içindedir. Birde hasret 
yüzünden onu bağlayanlar vardır. Bunlar hepsi 
engel teşkil etmektedir. Peki, bu prangalar 
nelerdir, diye bu soruyu kendimize sorarsak ve 
şiirin doğrultusunda anlamaya çalışırsak acaba 
neler elde edebiliriz?
Şiir serbest nazım ile kafiyeye özen göster-
meden yazılmıştır. Tahmin edersek şiirin 
yazılış tarihi 1940’ten ya da 1960’lardan 
sonraya dayanmaktadır. Çok ileri 
gitsen bile 2000 yıllarını geçmesi 
imkânsızdır. Nedeni sorarsanız 
ilk önce şiir özgür bir nazım ile 
yazılmış zaten Türkiye’de özgür 
şiirin tarihi bellidir. İkincisi, şiirdeki 
bazı sözcüklerin 1940 ile 2000 
arasında kullanılan en çok 1960 
ile 1980 yıllarına dayanmaktadır.  
Kullanılan sözcükler «pranga, 
kahraman, zindan ve en önemlisi 
kibrit kelimesidir». Bu sözcüklerin 
hepsini bir araya getirdiğimizde 
tarihi tam olarak tespit edemez-
sek bile, onu sınırlandırmak zor 
olmayacaktır. Daha net olarak 
Toplumcu Gerçekçilik akımına 
yakın olanların kullandığı terimlerdir. 
Yanı devrim ile alakalıdır. Örnek 
olarak 2000’lerden sonra kibrit kullanımı 
azalmıştır. Hatta milliyet gazetesinin 
bir yazısında «iki asırdır kulla-
nılan kibrit tarihe karışıyor» 
yazısı kullanımın çok az 
ya da yok olduğunun 
bir kanıtıdır. Böylece 
kullanılmayan veya 
yaygın olmayan bir 
nesnenin böyle güzel 
bir şiirde çağının 
dışında kullanılması 
anlamsız ve abes 
olur. Hatta top-
lumu tatmin edip 
d u y g u s u n u 
harekete geçir-

mesi imkânsızdır. Aynı zamanda şiir sol ve sağ 
görüşünü savunan hiç olmasa bu hareketi be-
nimseyen bir şairi bildirmektedir. Çünkü o yakın 
tarihlerde bu iki ideoloji çarpışmasının en kızgın 
zamanlarıydı. Tam üzerine basmak istersek sol 
görüşüne aittir. Bunun da sebebi şöyle açıklanır: 

bu şiir sağ ya da 

İdris Bahged Kasap

Tarihsel Eleştiri Doğrultusunda

Ahmet Arif’in Bir Şiiri
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milliyetçi bir görüşe ait olsaydı en azından içinde 
birkaç dini terim, milliyetçilik içeren kelimeler 
bulunurdu. 
Şair şiire çok kızgın ya da hasret içeren bir 
cümle ile başlıyor: «seni anlatabilmek seni». 
Seni kelimesi hasret içeren kızgınlıkta kullanı-
lan bir sözcüktür. Bir insan birine kızıp veya bir 
olayı elden kaçırdıktan sonra öfkeli anlarında 
seni kelimesini kullanır. Bir de şiirdeki tüm 
sözcükleri bir araya toplarsak içindeki sözcükler 
duygusal, aşk ve güzel bir anı anlatan hiçbir şey 
göstermiyor. Tersine piskolojisi bozuk, yorgun, 
uyumayan ve üşüyen birini göz önüne seriyor. 
Çünkü üşümek uykusuzluk ve yorgunluktan 
gelen bir haldir. Demek ki ruh hali hiç iyi olmayan 
birini net olarak göz önüne seriyor.
Toplumsal ya da insan türlerini ele alırsak 
göreceğiz ki şair bir toplumun içinde kendini 
görüyor, o toplumda gözüne, hissine yakın 
olanları anlatmaya koyuluyor. Onlarda: «iyi 
çocuk, kahraman, namusuz, halden anlamaz, 
kahpe yalan, dipsiz kuyu, kibrit çöpü, akan yıl-
dız, kadeh ve sigara elinde olup dalan bir kişi ve 
yitirmiş öpücük». Hepsi kötü bir ruh hali, boz-

gunluk ve acı hisleri sergiliyor, aynı zamanda 
toplumu bize yansıtıyor.
Gazeteci yazar Ertuğrul Öztürk 26.09.2013 
tarihinde Hürriyet gazetesinde yazdığı «O 
prangalar kimin hasretinden eskitilmiş» başlı-
ğındaki yazıda Ahmet Arif, yazar Leyla Erbil’e 
aşıkmış ve bu şiiri de onun için yazmıştır de-
mektedir. Yazarın anlattığına göre 1954 ile 
1959 arasında mektuplaşıyorlarmış. Burda 
aklıma gelen bir soru beni kemirdikçe kemirdi, 
hatta fikirlerimi alt üst etti. O da, bu yazı Leyla 
Erbil’e yazılmış olsa bile acaba gerçekten onu 
kast ediyor mu? Onun hasretinden mi prangalar 
eskitmiş?  En önemli soru ise bu prangalar 
nelerdir?
Şiiri defalarca okudum en derin hislerine indim 
ama hep çelişkilerle karşı karşıya geldim. Bir 
mısra ya da bölümünü okuduğumda bir soruya 
cevap buldum diye sevindiğim bir anda, diğer 
mısradakiler çelişkileriyle kafamı karıştırıyordu.
Yazarın anlattığına göre Leyla Erbil başkasıyla 

evlenmiş ama yinede aralarında mektuplaşma 
devam etmiş, hatta yazar belki tek taraflı bir aşk 
olduğunu bile dile getirmiştir.
Her ne kadar defalarca okuduysam da ama bu 
şiirin Leyla’nın hasretinden kast edildiğine dâhil 
hiçbir ipucu bulamadım. Bildiğim kadarı ile Erbil bir 
yazardır ve şiirden anlayan biridir. Ben Leyla’nın 
yerine olsaydım, bu şiiri okuduktan sonra bir 
daha onunla asla yazışmazdım. Yazışsam 
bile onu terslerdim. Hiç olmazsa en azından 
sitem ederdim. En kötü ihtimal açıklamasını 
isterdim. İlk bölümdeki mısralarda anlatmak 
istediklerinin içinde «namusuz, halden bilmez ve 
kahpe yalana» kelimelerin neden kullandığının 
hesabını mutlaka soracaktım. Senin gayen 
hasretini dile getirmek mi? Yoksa beni kırıp 
rencide etmek midir?  Beni neden «namusuz, 
ya da kahpe yalana» anlatmak istiyorsun diye 
sormaz mıydım? Bir insan birini, anlayan birine 
anlatır. Derdini ancak dertten anlayan birine 
anlatırsın ki bir sonuca arasın. Örnek olarak biri 
ile belirli bir konu hakkında konuştuğunda, o kişi 
o konuyla bir bilgisi olmalıdır. Eğer o kişi, o konu 
hakkında bilgi sahibi değilse yabancıysa, hemen 
sana ben anlamam diye cevap verebilir. Bir de 
bu şair ne dediğini mutlaka bilmektedir. Hele 
hele sevip de âşık olduğu bir kadınla nasıl mu-
hatap olduğunu çok iyi bilmelidir. Sonuç olarak 
ben bunun kanaatindeyim ki şair, başka bir şeyin 
hasretinden prangaları eskitmiş olmalıdır. Leyla 
Erbil için değil, bu uzak bir ihtimaldir. Çünkü bu üç 
nesneden sormak hiç de iyi bir anlam taşımıyor. 
İkinci parça da yine zemherir kelimesiyle baş-
lıyor yine acı yine soğukluk. Kurtların, kuşların, 
zindanın ve dünyanın uyuduğunu açıklıyor, 
ama bir kendisi uyumamış. İşte ilk olarak bu-
rada hasretinden prangalar eskittim sözünü 
dile getirmektedir. Ama ardından yine ona kan 
güllerini takıp onu suçluyor. Üçüncü parçaya 
baktığımız da, işte burada kapalı olsa bile pı-
rangaları gizli olarak açıklıyor:

   Seni bağırabilsem seni,
   Dipsiz kuyulara,
   Akan yıldıza,
   Bir kibrit çöpüne varana,

   Okyanusun en ıssız dalgasına
   Düşmüş bir kibrit çöpüne.
Burada anlatmak istediği nesnelerin 
hepsi dilsiz ve sır saklayan 
cinslerdendir. Anlatımın hiç kimsenin 
varamayacağı yerlerdir. Dipsiz kuyuya 
giren çıkmaz, akan yıldız zaten öldü 
bitti, okyanusun ıssız dalgası de aynı 
yukardakilerdendir. Bir de düşmüş 
kibrit çöpü de yanıp bitmiş, onu kimse 
kaldırıp kullanamaz. Daha net bir deyiş 
ile anlatamadığı için anlattığının gizli 
kalmasını istediği içindir. Aynı zaman 
şu ihtimal de olabilir, o da, çekinip 
korktuğu için bunlara bağırıp anlatmak 
istiyor. Bunlara anlattığında hiçbir 
cevabın gelmeyeceğini de bilmektedir. 
Bu parça şiir ilk parçadaki mısralarla 
çelişkilidir. Nedenini sorarsanız, ilkinde 
iki zıt olan sıfatları anlatıyor. Biri iyi 
diğeri ise kötüdür. İyi olan kahraman 
ve iyi çocuk, kötü olan ise namusuz, 
halden anlamayan ve kahpe yalan. 
Bir de bu üçüncü parçada anlatmak 
istemediğini çekindiğini açıklıyor. Bu 
ikisi de birbirine çelişkili gelmektedir.
Dördüncü parça da ise yine ümitsizlik, 
akşamın çöküşü ve üşümek. En son 
iki mısraında hem acıdan konuşuyor 
hem de son olarak üşüyorum 
kapama gözlerini bir mısra ile şiiri 
sonlandırmaktadır. Şair kıyamet 
gününe kadar iki tane sırrı kendisiyle 
götürüp gömmektedir. Birincisi nedir 
o eskittiği prangalar? İkincisi ise kimin 
hasretinden prangaları eskittiği sırdır. 
Keşke şair yaşamış olsaydı ondan bu 
sırları koparsaydık.
Şair edebi akım olarak toplumcu 
gerçekçilik ideolojisini benimsediği için 
toplumun duyarlılığını simgelemiştir. 

10.01.2022 Lund

Göçmen bir kuş değilim her gün bir köye göçüm
Soyum Türk özüm Türkmen var mı bunda bir suçum
Bekçi olup korurum terk etmem asıl yurdum
Fedakârım uğrunda ne kadar yetse gücüm

Göçmen bir kuş olamam buranın yerlisiyim
Sevgim sınırsız benim bu yurdun delisiyim
Hem terim hem de kanım akmış benim burada
Bu yurd dedem yurdudur onun ölmez sesiyim

Göçmen bir kuş olamam konmam her gün bir dala
Yer benim tapu benim benimdir benim kala
Ant etmişim yurdumun geçmem bir karışından
Canım feda vermişim bu ilkeye bu yola

Biz ektik biz suvardık getirdik bağı bara
Bu uğurda katlandık zahmete aldık yara
Türk yarasın Türk bağlar yabancılar yan dursun
Dosta derdim açarım dost bulur derde çara

Yuvamız dağıtanın dağılsın öz yuvası
Düşsün yaman bir derde bulunmasın devası
Çırpınırım duyarken öksüzler inlemesin
Arşte duyulur derler öksüzlerin nevası

Assafoğlu niyaz et yok olsun yaban eller
Çekilme, susma şayet nahak konuşsa diller
Kes yadların ayağın kadem koysa yurduna
Söyle dağlar gibiyiz çökertmez bizi seller

Göçmen kuş

Adnan Assafoğlu
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Şair ve Yazar, Radyo ve Televizyon Sunucusu 
Suphiye Zeki, 1932 yılında Kerkük’te dünyaya 
geldi.  Babası Atatürk’ün Balkan Savaşları 
sırasında yakın arkadaşlarından Osmanlı 
subayı Halil Zeki Bey’dir. Halil Zeki Bey’e “Zeki” 
adını çok zeki olduğu için Atatürk verir. Annesi 
Yozgat’tan Kerkük’e yerleşen Sabiha Tahir Os-
man Hanım’dır. Halil Zeki İbrahim Paşa, 1918 
yılında Halep’te görev yaptı. 1921 yılında Irak 
Arap ordusunun kuruluşunda öncülük etti. 1936 
yılında Kerkük’te vefat etti.
Suphiye Halil Zeki, ilkokulu Kerkük’te Halidiye 
İlkokulu’nda bitirdi. 1947 yılında ailesi İstanbul’a 
gidince bir süre okula devam edemedi.  
İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
okudu, Türk süsleme ve minyatür sanatını 
öğrendi. Irak’a dönünce ortaokulu, Kerkük 
Berat Ortaokulu’nda dışarıdan sınavlara girerek 
tamamladı. Lise öğrenimini, 1955 yılında 
Bağdat’ta Amerikan Koleji’nde başarı ile bitirdi. 
Kerkük eşrafından Avukat Fazıl Nuri Salihi bey-
le evlendi. Bu evlilikten Feyzan, Demet, Yahya, 
Zekeriya ve Zeynep adlarında 5 evladı oldu. 
Okuma ve eğitime önem veren Suphiye Halil 
Hanım, çocuklarının tamamını okutarak yüksek 
tahsil yaptırdı. 
Sesi ve diksiyonu güzel olan Suphiye Halil, 
almış olduğu eğitimin de etkisiyle Bağdat 
Radyosu Türkmence Bölümü’nde uzun yıllar 
çalıştı. Radyoevi Kerkük’e kurulunca Kerkük 
Radyosu’na naklini aldırdı. 35 yıl radyo sunu-

culuğu ve program yapımcısı olarak hizmet 
veren Suphiye Halil, gençlik yıllarından itibaren 
şiirler ve hoyratlar yazdı, kendisini hikâyecilikte 
geliştirdi.
İleri derecede Arapça ve İngilizce bilen Suphiye 
Zeki, hikâyelerinin bir kısmını 1991 yılında “Vatan 
Sevgisi” adı ile Bağdat’ta kitaplaştırdı. Osmanlıca 
yazılı olan bu hikâye kitabı, uzun yıllar Kerkük 
Türkmen eğitimine rehber öğretmen olarak 
hizmet eden Kırşehirli Fen Bilgisi öğretmeni 
Hüseyin Yıldırım tarafından günümüz Türkçesine 
çevrildi.
Suphiye Halil, 27 Aralık 2021 tarihinde emeklilik 

hayatını geçirdiği Kerkük’te vefat etti. 
 
Suphiye Halil Zeki’nin edebiyat, özellikle de 
öykü dünyasına daha da tanık olmak amacıyla 
1994’de kendisiyle Mehmet Ömer Kazancı’nın 
yapmış olduğu söyleşiyi Türkmen Öykücülüğü 
kitabından aşağıya aktarıyoruz. 
Soru: Öykü yazmaya ne zaman ve nasıl baş-
ladınız?
Rahmetli annem okul görmüş bir kadındı. Kül-
türlüydü. İyi bir roman okuruydu. Hem de önlü 
romancıların romanlarını okurdu. Annemin 
okuma arkadaşları bize gelir haftalarca bizde 
konuk olurlardı. Özellikle yengesi, dayısı Neftçi 
Takı beyin hanımı, buda iyi ve çok okurdu. Biz-
de kaldığı sürece ellerine geçen bir romanı 
gece birisi, gündüz de ötekisi okur, gecenin 
başlangıcında birkaç komşunun geldiği çok 
olurdu. Okuduklarını zevkle, ara sıra eleştirir, 
ara sıra beğendiklerini anlatı dururlardı. Biz 
çocuklar da sessizce onları dinlerdik. Okuma 
yaşına erince bu romanları okudum. Örneğin, 
Rokambul, Sefiller, Reşat Nuru’nun kitapları. 
Okudukça o iki kadının ne derin zevkle, ne bü-
yük emanetle, ne güzel duygularla bu kitapları 
değerlendirdiklerinin ve bize anlattıklarının 
farkına vardım. Okuduklarımı onlar gibi an-
latmayı onlardan öğrendim.
Ayrıca komşumuzda evlenmiş kör bir kadın 
vardı. O da bize gelir, aylarca kalırdı. Gündüz-
leri uyur, geceleri kardeşimle bana çok ayrıntı-
lı, çok değişik masallar anlatırdı. Masalları o 
denli tekrarlardı, bir yerinde yanlışlık etti mi 
hemen düzeltir, doğrusunu çıkarırdık. Bir de 
yaşlı bir akrabamız, ramazan geceleri kahve-
lerde duyduğu Antar, Şah İsmail ve Ejderha 
masallarını, dönünce bize anlatırdı. Ben de bazen 
çocuk arkadaşlarımı etrafıma toplar anlatırdım. 
Sorum: bütün bunlar çocukluğunuzla ilgili anı-
lar. Daha sonraları, öykücülükle ilişkiniz nasıl ve 
hangi yönde gelişti?
Bir şans, İstanbul’a atandığımız zaman, ünlü 
Türk edebiyatçısı Nihat Sami Tanpınarlı’ya uzun 

yıllar komşu olduk. Anneme, kardeşime ve bana 
kitap okumakta büyük etkisi oldu bu değerli 
insanın. Bize neler okumamızı önerir, öğretirdi. 
Zengin kütüphanesinden bencillik etmeden kitap 
verirdi. Okuyunca da kitabı nasıl bulduğumuzu, 
nasıl anladığımı sorardı. Anladığımızı anlatır 
bilmediğimizi öğretirdi. Yerli ve çevrilmiş kitapları 
böyle okumuş oldum. Ayrıca gazetelerde roman 
dizilerini DE izlerdik. En çok etkilendiğim romancı 
ise, ki yazma iştahımın açılmasına neden oldu, 
bir Amerikalı zenci kadın yazarıydı. Bu zenci 
kadın yazarı bir roman yazarının hizmetçisiymiş, 
bir gün romancıya neler yazdığını sorunca, yanıt-
tan kendinde de ayni yeteneğin olduğu dygu-
suna kapılır. Ayni şeyleri yapabileceğini düşü-
nür. Romancının çöp kutusuna attığı kâğıtları 
ve boyu kısalan kalemleri toplar ve her gün, 
başından geçenleri yazmaya koyulur. Uzun süre 
sonra yazdıklarını evinde çalıştığı romancıya 
gösterir. Romancı haran kalır. Zenci hizmetçinin 
karalamalarını kendi hesabına bir kitap olarak 
bastırır. Bu kitap Amerika’nın en büyük kitap 
ödülünü kazanır. Bu kadının etkisi altında kalarak 
anılarımı yazmaya başladım. Ayrıca toplumda, 
çevremde duyduğum ve gördüğüm olayları 
öykü çerçevesi içinde anlatmaya önem vermeye 
başladım. Ama ne yüreklendiren ne destekleyen 
birisi vardı. Tanrı, çocuklarım yaşında genç bir 
edebiyatçı çıkardı karşıma bir gün. Yazdığım 
öykülerle ilgilenmeye başladı. Çok beğendiğini 
söyledi.  Daha sonra Yurt gazetesinde öykü 
yarışması olduğunu okuyunca içimde yatan 
yazma zevki yeniden oyandı, yeteneğim yeniden 
körüklendi. Yarışmaya katılacağımı evde ilan 
ettim. Hocam ve çocuklarım desteklediler. Az olup 
ancak bana çok uzun gelen bir süreden sonra 
yarışmanın değerlendirme ödülünü kazandı-
ğımı öğrendim. Buna sevindim. Etrafımdakiler 
de sevindi. Ama kanımca, benim öyküm, ya-
rışmaya katılan diğerlerine göre dil, anlatım ve  
hatta konu bakımından daha üstün. Yarışmada 
kazanan bu öykü, ilk öykü çocuğum. İşte böyle-
ce dünyaya geldi. Ve bana öykü çalışmalarımda 

Suphiye Halil Zeki 

Vefa Dosyası 
Suphiye Halil Zeki 
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b i r 
ön ayak oldu. O gün bu gün, öykü denemelerimi 
sürdürüyor ve yayınladığım örnekleriyle büyük bir 
okur kilesinin beğenisini kazandığımı, kulağıma 
değen övgülerden öğreniyorum.
Soru: Bir öyküyü yazarken, o öyküye nasıl 
başlar, basıl bitirirsiniz. Yani konuyu nasıl ta-
sarlar, başlangıç notasını nasıl belirler, nasıl 
konuyu geliştirir ve bitirirsiniz. Buların ne ka-
darını önceden düşünür, ne kadarını yazma 
sürecine ertelersiniz. 
*Yazacağım öyküye işittiğim bir olaydan veya 
yaşadığım ve gördüğüm olaylardan etkilene-
rek konuyu bulmuş olurum. Tıpkı tiyatro oyun-
larında veya piyeslerde olduğu gibi, öyküdeki 
ık tüm düşüncem bu oyun olur. Sonuna erince 
masamın basına oturur yazmaya başlarım. Bir 
yerde sıkıştı e bulamadım mı, bir sigara yakıp 

düşünürüm. Öyküdeki kişilere çevremden 
veya arkadaşlarımdan, yoksa da sinema 
ve televizyon artistlerinden role uygun 
bir kişinin yüzünü maskelerim. Ara sıra 
kendime de bir rol verir, kişilerin giyim ve 
koşamlarını çizerim artık kalemi elime alıp 
yazmaya başlarım. Kimi öyküler de sonuç 
verir, kimisini de sonuçsuz bırakırım. Okura 
terk ederim. Okur da öyküyle kaynaşsın 
diye bunu yaparım. Sanırım yazdığım 
öykülerinin birçoğu televizyon oyunları 
olabilir. 
Soru: en çok hangi yazar ve öykücülerin 
etkisi altında kaldınız.
Okuduğum tüm öykücü ve romancı 
yazarlarının okuduğum eserleri bir kertede 
etkilemiştir beni söyleyebilirim. Ancak 
üslubum kendime özgüdür. Bu o demek 
değildir ki, ben kendimi dev aynasında 
görüyorum ve kendimi bir Halide Edip 
veya Acasa Kristi gücünde bir romancı 
sanmıyorum. Öykülerimle topluma, 

yurda hizmet sunmak istiyorum. Türkmen 
öykücülüğüne katkıda bulunmak istiyorum. 

Kendimde bu yeteneği gördüğüm için bu alana. 
Bir boşluk dolduracağıma çok inanıyorum. 
Soru: Türkmen edebiyatı kervanına katılan kadın 
yazarlarımızın sayısının düşük olmasına nelere 
bağlıyorsunuz.
*Genellikle Türkmen kadınlarının genç yaşta 
yazmaya başlıyor, memur ve evlilik hayatına 
katılınca her şey bohçaya sarıp bir kenara atı-
yorlar. Yıllar geçtikten sonra bu bohçayı bulup 
açınca bir de bakarlar ki, içindeki, eskimiş, 
moda olmuş.. Kadınlara hak veriyorum. Yaşam 
koşturmaktan, yorulmaktan başka bir şey de-
ğildir. Yazmaksa, fikir saflığı, yorgun olmayan 
vücut ve sakin bir ortam ister. Mamurluk ve 
evde işlerini üstlenen kadınlarımızın birçoğu 
bu saydıklarımdan tam manasıyla yoksundur.  
Erkekleri, bu yönde kadınlara yardımcı olmak, 
yani yazar olarak çalışan eşleri, kız kardeşleri 
varsa, onlar için olumlu bir ortam sağlamaya 

çağırıyor. 
Soru: Türkmence bir roman yazmış olduğunu-
zu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu projeden söz eder 
misiniz?
Romanı bitirmemişimdir. Hatta adını koya-
madım daha.  Bu roman konusunda birinci 
denemem. Roman yazmak zor, bu da roman-
da olayların, kahramanların ve süre değişikli-
ğinin çok oluşundan ileri gelmektedir. Yaz-
makta olduğum roman, iki gencin küçük yaştan 
yaşadıkları büyük bir aşk serüvenini anlatmakta. 
Karşılaştıkları engeller, bu aşkı öldürmeyeceğini 
betimlemekte. Bu genel olgu içerisinde bazı 
tarihi olaylara değinilmekte ve toplumsal sorunlar 
sergilenilmeye 
çalışılmaktadır. Şimdilik bu kadarını söyleyebi-
lirim. Roman bitince daha detaylara üstünde 
durarak konuşabiliriz. 
Soru: İster kendi öykücülüğünüz ister de genel 
olarak Türkmen öykücülüğü ile ilgili başka bir 
şeyler söylemek ister misiniz?
Çok okuyan çok öğrenir. Öykücünün birinci şar-
tı çok okumaktır. Yani zengin bir kültüre sahip 
olmaktır. Bu kültürün kimi yazarlarımızda bu-
lunmadığını görmek işten bile değil bu gün. Yayın 
organlarımızda çıkan bazı öyküleri bir değil, 
birkaç kez okuyorum, ama da anlamıyorum. Bir 
dil karışıklığı var bazı yazarlarımızın yazılarında. 
Kendi dilleriyle öğretim ve eğitim görmediklerine 
karşı anlayış göstermemiz gerekmekte, fakat 
madam ki yazar olmak istiyorlar, kendilerini 
geliştirmek zorundalar.

***
Suphiye Halil Zeki’nin
Şiirleri hakkında bir değerlendirme ve şiirinden 
bir örnek
Irak Türkmen edebiyatının kadın öncülerinden 
Suphiye Hanım, şiirlerinde serbest ölçü kul-
lanmıştır. Şiirin diğer kalıplarıyla da yazmaya 
çalışmıştır. Aynı zamanda şiirlerinde açık ve 
yalın bir dil kullanmış her kesimin anlayacağı bir 
tarzda ele almıştır. Şair şiirlerinde halk ağzına da 

oldukça yer vermiştir. Türkçe yazdığı şiirlerinde 
Türkmen şivesini kullanmıştır. Arap alfabesiyle 
Türkçe ve Türkmence yazdığı şiirlerinde 
noktalama işaretlerine pek yer vermemiştir. 
Serbest tarzda yazdığı şiirde en az dört en fazla 
sekiz dizeden oluşan şiirler kaleme almıştır. 
Bayramda Sen adlı şiirinde zıt kavramlardan 
oluşan terimler ele almıştır. Şair şiirinde geçmişin 
karanlığını ve geleceğin aydınlığa yöneldiğine 
işaret istemiştir. Bayramlarda insanların mutlu ve 
umutlu olduğu anlara vurgu yapmıştır. 
Kaynak:
(Zehra Haval/ Irak Türkmen Kadın Edebiyatçı-
ları/ Yüksek Lisans Tezi/ 2019 )

Bayramda Sen
Karanlığı severim ardında aydınlık var
Soğuğu kucaklarım sonunda sıcaklık var
Eskiyi toplarım onlarda yenilik var
Maziyi unutmam önümde gelecek var
Tasalanma evladım bayramlarda umut var

Güller solar tarla çiçeksiz kalmaz
Kuşlar bülbüller öter baykuş ötmez
Geceyi karanlık basar güneşi batmaz
Hilal büyür ay batar günler yok olmaz
Kalemin kırma be oğlum şiire hoyrat yaz

Dedeler ölür torunlar ardından doğar
Güller kurur ırmaklar durmaz akar
Yerler kurur gebe bulut yağmur döker
Bereket yayılır her yaratık açlar doyar
Bugün için yaşar sanma geçenler döner

İyimser ol ey genç karşıla bayramını
Kucakla ilkeleri unut kötüleri
Gelecek senindir irdele mazileri
Bayram da bereket var saf et niyetleri
Tanrı’ya dua et saklasın ana babaları

Suphiye Halil Zeki’den
Babasını Anlatan Bir Yazı…
Bir gün özlem ve sıkıntı içerisinde babanın 
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duvarda asılı resminin karşısına geçtim. «ba-
bacığım sen kimsin. Bana anlatır mısın» diye 
sordum. 
«Ben Halil İbrahim 1886’da Kerkük’te, Kerküklü 
bir anne ve babadan dünyaya gelmişim. İlkokulu 
Kerkük’te bitirdim. Sonra Bağdat’ta Rüştiyeyi 
Askerlik okulundan mezun oldum. İstanbul’a 
gittim. Oradaki Harbiye okulundan 1906’da 
Teğmen rütbesiyle mezun oldum. Yüzbaşı olarak 
Kurmay okulunda okurken, geceleri hepimizin 
yattığı kovuşta daha başarılı olmak için neft 
lambasını yorganın altına saklardım. Sonuçta 
lambanın isinden nefes borularım tıkandı. Bu 
yüzden ağır hastalandım. Ama başarılı kurmaylık 
rütbesini kazanmıştım. Böylece Osmanlı 
ordusunda birçok asker görevlerde iş gördüm.
Kafkas savaşına katıldım ve bir ara Türkiye’ye 
döndüm ki, büyük Rütbeli Alman subayları gelmiş 
Osmanlı ordusu subaylarını saldırı ve savunma 
konusunda sınava alıyordu. Sıra bana gelince, 
benim sürem çok uzamıştı. Kurduğum proje 
ve planlarımı savunmaya devam ediyordum. 
Ne kadar beni eleştirdiyseler, yanlış olduğumu 
söylediyseler de sözümden dönmedim. Ancak 
benim görüşüm, eğitimim budur demekte ısrar 
ettim. Unutma kızım ben Almanca, Fransızca, 
Türkçe, Kürtçeyi anadili kadar iyi konuşurum. O 
zaman oturanların tümü ayağa kalktı. Elimi sıkıp 
tebrik ettiler ve bana kurmay lakabını verdiler. 
İşte o zaman bana bir de zeki lakabını verdiler. 
Böylece adım Halil Zeki’ye dönüştü. 
Kafkas savaşında ordumdan uzak kalmış, ka-
rargâhımı ararken atımla bir çukura düştüm. Ne 
kadar baygın düştüğümü bilmedim. Gözümü 
açtım ve o çukurdan çok uğraştıktan sonra 
çıkabildim. Uzun süre yol yürüdükten sonra, 
uzaktan gördüğüm ışığı izlemeye koyuldum. O 
ışığa varınca askerlerin küsesi beni durdurdu. 
Ben askerim deyince, duvarı atla dediler. Elimi 
atlamak için duvara basında derin bir acı duydum. 
Gözümü açtığımda, bir çadırda karyola üstünde 
yatmış gördüm kendimi. Meğerse atımla o çukura 
düştüğümde, soğuktan kırılan elimin acısını 

duymamışım. Uzun süre hem elimin kırıklığını 
hem de belimden ve karnımdan aldığım birkaç 
süngü yarası tedavi edildi. O çadırın altında 
gerekli tedavi olmadığımdan kırık el kemiğim iyi 
bitişememişti. Bunun acısını ancak kral Gazi’nin 
belgesel filmlere alınan ve yıllar sonra sinemada 
gösterilen bu filmde bizlere annemiz, ayrıntılarıyla 
anlatıp dikkatimizi bu noktaya çekmişti. Krallık 
tahtına geçme merasiminde at üstünde uzun 
süre taşıdığım kılıcın elimde yarattığı acıdan az 
kalsın düşeceğinden anlamıştım.
Benden önce babam, Binbaşı İbrahim efendi 
de savaşta bir bacağını yitirmişti. Irak’a ailemi 
görmeye dönüşümde Halep’e varmıştım. Os-
manlı devleti tamamen çökmüştü. Orada, 
geleceğimi düşünürken Irak subaylarının birisi 
bana Irak ordusunu kuracaklarından ve bu or-
duya katılıp katılmayacağımı soran bir mektup 
yazmıştı. Tereddütsüz katıldım ve vatanımın 
ordusunda bir temel taşı olmak şerefine nail 
oldum. geçici ırak ordusu Savunma Bakanlı-
ğında kıdemli Binbaşı rütbesiyle birinci derece 
Hareket Kurmay Subayı olarak tayin edildim. 
O zaman birinci Faysal silahlı birliklerin genel 
komutanı idi. 
1922’de Sıvarı okulunu kurdum ve amiri oldum. 
Yardımcılarım Selahattin EsSabbağ ve teğmen 
Tevfik Mahmut ElMuhtar idi. Sonra 1926’dan 
1927 yılına değin silahlı birlikler genel komutan 
vekili yardımcısı oldum. bu tarihten 1930 yılına 
dek kuzey bölgesi komutanı oldum. Böylece 
Kerkük’te kurulan ikinci ordunun ilk kurucusu ve 
komutanı sayılırım. Daha sonra da güney bölge 
komutanı ve 1931’den 1932’ye kadar kuzey 
bölge komutanı oldum. Sonra kendi isteğim 
üzere emekliye ayrıldım. 1934 ile 1935 yılları 
Kerkük’ten tezkiye ile mil-letvekili seçildim.»
Resmin altına baktım ki, 1937’de bu dünyadan 
göç etmişti.  Allah rahmet eylesin… 
Yurt gazetesi: sayı 1200 (29 Şubat 1996)                       

Türkmen siyasi hareketinin altın çağını 
yaşadığı 90’lı yıllar, aslında medya 
açısından da büyük bir kalkınma 
dönemi olmuştur. Bu yıllarda gazeteler, 
televizyon, radyo ve diğer medya 
alanları hızlı bir şekilde Türkmen 
toplumunda yer edinmiştir. Doğuş 
Gazetesi, Türkmen basın alanında 
ilklerden olup eski alfabe ile basılan ve 
Irak Milli Türkmen Partisi’nin (IMTP) 
lisânı hâli olma özelliği taşıyan bir 
gazetedir. Gazete ilk olarak 15 Ağustos 
1991 yılında basıldı. 4 sayfadan oluşan 
gazete, Türkçe (Osmanlı Alfabesi) ve 
Arapça olarak çıkarılmıştır. Gazetenin 
Arapçadaki adı ise EşŞuruk’tu.
Gazetenin editörlerinden olan ve ilk 
sayıya imzasını atan Prof. Dr. Mehmet 
Ömer Kazancı, Doğuş Gazetesi’ni şu 
şekilde anlattı: ‘‘IMTP Erbil Temsilcisi 
Sabah Aziz adında bir arkadaşımız 
vardı, bize gazete hakkında bir fikir 
sunmuştu, Nusret Merdan’ın evinde 
buluştuk ve bu konuyu açtık. Gazeteyi 
çıkarma kararı aldık, bu işi de en fazla 
Nusret Merdan üstlenmişti.’’ 
Kazancı, dönemin popüler yazılarına 
değinerek gazetenin içeriği hakkında, 

‘‘Maalesef o dönemki yazıların çoğu şiir 
ve edebiyat ile alakalı yazılardı. Tabi ki ilk 
sayıda çok zorluk çekmiştik, Selahattin 
Üniversitesi’ne ait bir matbaada gazeteyi 
bastık.’’ ifadelerini kullandı.
Doğuş Gazetesi’nin ilk üç sayısında 
yer alan, daha sonra Erbil’den 
ayrılmasından dolayı gazeteyi bırakan 
Kazancı, süreci ‘‘Erbil’den ayrıldıktan 
sonra Nusret Merdan 6 sayıya kadar 
ilerlemişti. İlk sayısında çıkan haberlerin 
tamamı Nusret Merdan ve benim 
kalemimden geçmişti.” sözleriyle anlattı. 
Doğuş Gazetesi’nin Erbil’de basılan ilk 
Türkçe gazete olma özelliği taşıdığını 
dile getiren Kazancı, ‘‘Eski Osmanlı 
harfleri ile yazılan bir gazeteydi.’’ dedi.

Doğuş Gazetesi

Ziya Uzeiry
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Ömrünün büyük bir payını milli mücadeleye 
veren değerli medyacı ve edebiyatçımız Adnan 
Sarıkâhya 22 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da 
bir kalp krizi sonucu Allah’ın rahmetine kavuştu. 
Derinden üzgünüz. Nur içinde yatsın. 
Adnan Sarıkâhya....
1945 yılında Kerkük’e bağlı Bolova köyünde 
doğdu. İlkokulun dördüncü sınıfına kadar 
köyde okudu. Daha sonra Kerkük  Sarıkâhya 
mahallesindeki evlerine taşınarak ortaokulu ve 
liseyi burada tamamladı. Lise yılları sırasında 
Irak Petrol Şirketi’ne ait Teknik Eğitim Merkezinde 
kurs aldı. 1962 yılının sonunda Türkiye’de Ankara 
Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 
Arkeoloji bölümüne alındı. 1966 yılında Ankara 
radyosunun düzenlediği «spikerlik ve tercüme» 
sınavında kazanarak, radyoda çalışmaya 
başladı. 1972 yılında Bağdat’ta, Irak Radyo ve 
Televizyon Kuruluşunun Türkmence bölümünde 
spiker ve mütercim olarak görev aldı. 1970 yılında 
yayın hayatına başlayan Yurt gazetesinde, 1973 
yılından 2003 yılında kapanış tarihine kadar 
köşe yazarlığı yaptı. Kardeşlik ve Birlik Sesi 
dergilerinde çeşitli yazıları yayımlandı. 1997 
yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1999 
yılında sözleşmeli olarak Tekrar Türkmence 
radyosunda çalışmaya döndü. 2003 yılında 
Türkiye’nin bir haber ajansının Bağdat bürosunda 
başkanlık yaparak Türkiye televizyonlarına işgal 
ile ilgili haber ve röportajlar aktardı.
Daha sonra Türkmeneli TV’de göreve başladı ve 

Suphiye Halil Zeki 

Vefa Dosyası 
Adnan Sarıkâhya 

(2022 – 1945)

10 yılı aşkın bir süreyle TV’nin Kerkük ve Bağdat 
bürolarını yönetti. Evli ve dört Erkek çocuk 
babasıydı. Ersan, Ercan, Ahmet ve Mehmet. 
Gazetecilik ve yazarlıktan başka bir de şarkı 
sözü, güfte ve beste gibi sanat çalışmaları vardır. 
Son yıllarını Ankara ile Kerkük arasında mekik 
dokumaktaydı. 12 Şubat 2022 tarihinde Anka-
ra’da vefat etti 
Basılmış eserler:
1- Sevgi Irmağı: öykü, Bağdat, 1980
2- 25. Saat: öykü, Bağdat, 1988
3- DamlaDamla Göl Olur: şiir, Bakü, 2009
 
Adnan Sarıkâhya’dan birkaç yazı
Arslan Gafil Avlanınca
Bildiğimiz arslan içinde bulunduğu her yerin 
rakipsiz kralıdır. Çakal ise cılız, korkak ve ars-
lanın önünde bir hiç sayılan parazittir. Ama 
arslana pusular kurmak konusunda hiçe sayıl-
mayan kurnaz bir ‘çakal’dır sonuçta.
Günlerin birinde biraz hasta olan arslan yine 
ormanda gezinirken karnı acıkır ve hemen 
semiz bir ceylanı devirerek karnını doyuran 
arslan bir ağaca yaslanır. Çakal arslanın rahat-
sız olduğunu sezer ve biraz yaklaşır. Sinsi ba-
kışlarla bir şeyler öğrenmeye çalışır.
Çakal: Kralım sağlığınızın pekiyi olmadığını 
görüyorum.
Arslan: Avın eti mideme dokundu, biraz uyur-

sam iyi gelir.
Çakal: Kralım izin verin midenizi hemen 
tedavi edeyim de şöyle derin, deliksiz 
bir uyku çekin.
Çakal bu sözleriyle kralı yatıştırırken 
avdan geri kalan bağırsakları eliyle 
arslanın üstünden geçirip ağacın 
ekseninde dönüyor, dönüyor ve arslan 
uykuya dalarken çakal onu büsbütün 
kocaman ağaca bağlamış ve gülerek 
mekandan ayrılmıştı. Ormanların kralı 
uykudan uyandığında bedeninin ağaca 
bağlayan bağırsakların kuruyarak 
betonlaştığını, elleri ve ayaklarının 
kıpırdayamaz olduğunun 
farkına vardı ve çakaldan 
pususuna isteyerek 
düştüğünü anladı 
ama… iş işten geçmişti.
Ormanların kralı 
hareketsiz bir tutsak olarak beklemeye 
başladı. Susadı ve karnı acıktı ama arslanın 
elinden bir şey gelmiyordu.
Neden sonra, karnını doyurmak için delikten 
çıkan küçücük bir fare kralı görünce; ‘merak 
etme kralım seni kurtarırım’ dedi. Küçük fare 
kralı çepeçevre saran bağırsakları afiyetle yer 
ve arslanı kurtarır.
Kral çok düşünceli idi ormanın dışına doğru 
yol alırken ki bu arada karşısına gelen diğer bir 
arslan kendisini durdurur ve halini sorunca kral 
acı, hayret, burukluk ve kırıklık dolu bi tavırla der 
ki
- Canım kardeşim, arslanların çakallarca pusu-
ya düşürülüp fareler tarafından kurtarıldığı bir 
vatanda bize yaşamak kalmadı.
Hikâye bitti. Ama bizim hikâyemiz devam edi-
yor. Biz Türkmenleri çakallar aldatıyor. Tilkile-
rin pusularına düşüyoruz. Ayıların peşinden 
gidiyoruz. Nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, 
ne yapacağımızı bilmiyoruz, öğrenemiyoruz. 
Yollarımız tehlikeli, aksak, yol gösterebilen 
rehberlerimiz kaçak, ürkek, korkak…
- Biz, biz olmak istiyorsak, biz gibi olmak 

ve yaşamak istiyorsak her şeyden 
önce bir sil baştan yaz 

operasyonunu başlatmalıyız. 
Geçmişteki kahramanlar ve 
kahramanlarımızla övünmekle 
yetinmemeli yeni kahraman 
ve kahramanlıklar üretmeli ve 
bulmaya çalışmalıyız.
- Geleceğimizin umudu ve 
temelini oluşturan gençlerimizi 
yurtdışına ihraç etmekten vaz 
geçmeli, onları bir arada birlik ve 

beraberlik içinde tutmalıyız.
- Şimdiye kadar çeşitli 

yollarla yurt dışına 
gönderilip olur 

olmaz hizmet 
i ş l e r i n d e 
ç a l ı ş a r a k 

güç bela karınlarını d o y u r a n 
arslan gibi gençlerimizi geri getirip onlara 
özellikle Türkmeneli alanında çalışma fırsatları 
yaratmal ıyız.
- ‘Türkmeneli alanı hariç’ yurt içi ve yurt dışında 
bir çok yerde müteahhitçik yapan iş adamları ve 
zenginlerimiz, çalışma alanlarını Türkmeneli’ne 
çevirip herkes kendi şehri ve kentine hizmet 
sunmalıdır.
- Bütün gençlerimizin Milis eğitimi görmesi lazım 
değil ‘elzemdir’.
- Toprağı, yurdu, dili ve milletini seven her 
Türkmen, rahmetli büyük Türkmen Şairi Mehmet 
İzzet Hattat’ın şu dizesini ezberleyip içeriğini 
düşünmelidir.
Kılıncım kın içinde  Paslanıp kin içinde
En bazara bizden tap Bir dene bin içinde…

Türkmen Dil Kurumu
Biz… Türkmenleri çepeçevre saran zifiri karan-
lığın içinde… Biz çok uzun zamandır içinde 
kıvranıp durduğumuz çoook uzun tünelin bit-
mez tükenmez yolculuğunda herhangi bir pa-
rıltı, bir ışık belirtisi bile görmememize karşın, 
yüreklerimizde yeşerttiğimiz ümitlerle, kalem-
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lerimizin yazıp çizdiği dileklerle, ender insan-
larımızın harcadığı çabalarla, her an özveri 
dolu olduğunu bildiğimiz bileklerle; asalaklara, 
satılıklara, ürkeklere ve korkaklara karşı çelikten 
birer set oluşturan meleklerle, olanca kalanca 
parıltı ile gençlerimizi karamsarlıktan kurtarmak, 
Yüreklerindeki ümitleri yeşertip yaşatmak ve 
filizleri büyütmek istiyoruz.
Yine de!…
Daha düne kadar ‘ Türk’ün Tek Dostu Türk’tür’ 
gerçeğini biliyorduk. Ne var ki bunu kavrayıp 
analiz eden düşmanlar; bu kavramın içeriğini 
boşaltmak için insanlarımızı dünyanın en etkili 
yöntemlerini kullanarak satın almaya, bizi bize 
düşürmeye başladılar. Başarısız da kalmadılar…
Bu işi düşmanlar sinsice kültürümüzü, dilimizi, 
eğitimimizi, edebiyat ve medyamızı ilk plana 
koyarak başlattılar.
İşte sonuçlar ortada! Şimdiye dek istenen ve 
büyük çoğunlukça tutulup desteklenen;
• Edebiyatçılar birliği
• Sanatçılar Birliği
• Gazeteciler Sendikası
• Medyacılar Derneği
• Güncel Bir Gazete
• Sürekli Bir Dergi
• Müzik, Folk ve Tiyatro Kulübü
• Sahne, Konser Salonu
• Dil Kurumu
Ve özümüzü yansıtan Kütüphanemiz var mıdır?
Şimdi uzun lafın kısası;
• En azından bir milli kütüphane kurulsun ve 
birçok yere dağılan değerli kitap ve belgelerimiz 
bir arada toplansın.
• Birlik, dernek ve sendikalar özgürce ve de-
mokratik seçimlerle yeniden kurulsun.
• Türkmen Dil Kurumu oluşturulsun. Türkmen 
halkı kültür konusunda çok nazik ve tehlikeli 
bir aşamada ve geçit eşiğindedir… Dilimizi 
doğru dürüst bilmeden sağlıklı konuşma-
dan, kültürümüzü kurtaramayız; ona destek 
veremeyiz. Dilimizi korumak ve kurtarmak süreci 
de, dil kurumundan ve milli bir kütüphaneden 
geçer.

Gel dostum arkadaşım
Gel canım gel kardeşim
Suyum ekmeğim aşım
Yalnızım dertte başım

Dağlar girdi araya
Lanet olsun paraya
Gel merhem ol yaraya
Gözümde kaldı yaşım

Gurbet yarı ölümdür
Vatan menim gülümdür
Saynayan bülbülümdür
Sana nice ulaşın

“Gittiler yurt koydular
Yarama murt koydular
Kahır hafet kara gün
Üstüne dert koydular”

Gel 
Merhem Ol 

Yarama
Adnan Sarıkâhya

Eşref  Dağlı

Nurundur Muhammed gönüller şanı 
Çırağ oldun ettin nurlu cihanı 
Omzunda mührü nurdan nişanı 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım
* * * 
Muhammed methini Tanrı eylemiş 
Hüsnün gibi hüsün gözler görmemiş 
Cemali hulkunu Kuran söylemiş 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım  
* * * 
Gellem Medine’ye gitsin azarım 
Gönlüme nakşı edip ismin yazarım 
Salâvat veririm revan gezerim 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım. 
* * * 
Zikr olur azanda beş vakit adın 
Ne gül kokun verir ne de bal dadın 
Gönüller içinden silinmez yâdın 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım 
* * * 
Seherden gül alır emri Huda’dan 
Emriyle gün çıkar sahni semadan 
Mah yüzün aydındır bedri ziyaden 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım 
* * * 

Revzan’da gül açar konarda hüzar 
Her yana dağıdır kokunu mezar 
Âşık olan aşkın öğretir yazar 
Nuruna Muhammed hayran olayım
Mübarek adına kurban olayım 
* * * 
Aldığım peymanı elestten beri 
Aşkından olmuşum kemikle deri 
Severim Muhammed sevdiğin yarı 
Nuruna Muhammed hayran olayım 
Mübarek adına kurban olayım
 * * * 
Dergâhında ya Rab DAĞLI kulundur 
Cennete gidin yollar yolundur 
Aşk ile muhabbet sende bulundu 
Nuruna Muhammed hayran olayım
Mübarek adına kurban olayım

Nuruna
Muhammed 
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İmat Bayatlı

Ömer Sabır
Türkmenoğlu Hakkında

Bir İnceleme

Ömer Sabır, yaşadığı coğrafyanın sosyal, siyasi 
ve etnik karışıklığına rağmen, inançlarından, dini 
duygularından, millî düşüncelerinden hiç taviz 
vermediğini ve dini bütün bir aydın Müslüman 
olduğunu görmekteyiz. 
O, her zaman, şiir ve hoyratlarında Allah’tan, 
pey-gamber ve Kur’an’dan övgülerle bahsederek 
insanlığın kurtuluşunun ancak İslam’la olacağını 
dile getirdi. İnsanın ancak Allah’tan yardım 
isteyebileceğini vurguladı. Eserlerinde İslam’ın 
temel kurallarını insanlara hatırlatmaktan geri 
durmadı. İşte Ömer Sabır’ın dinî duygularını 
ortaya koyduğu şiirlerden ve hoyratlardan birkaç 
mısra:
 “Ey mübarek Ramazan, hoş geldin sefa 
geldin,  
Mut, sevinç, erinç, müjde bahş eyledin âleme…
Aymazların bağrını, tığ kılıç ile deldin,
Unğun Bedir Savaşı, büyük utku İslam’a…

Ey rehberler rehberi, Tanrı’nın seçkin kulu, 
Ey dindarlar kalkanı, ey yoksulların varı,
Ey münevver çehreli, ey gönlü iman dolu,
Ey emin sözü bütün, ey cihanın serdarı…”
*** 
“Sende tamu, sende cennet,
Sende izzet, sende nimet,
Her insana bir tabiat,
Yeryüzünde veren Allah!

Bir ezgi var, her bir seste,
Nedir ibret bu esasta?
Ömer kulun son nefeste,
Senden ister gufran Allah!”
*** 
“Nem azdı
Neyim çoktu nem azdı
İslam’a farz olunan
Oruç zekât namazdı”
 
 “Bu ayda 
O yıldızda bu ayda
Asmannan Kur’an endi
Peygambere bu ayda”

Ömer Sabır Türkmenoğlu, şairliğin en önemli 
vasfının yerinde ve az söz söylemekle olduğu-

nu vurguladığı “Az Öz” adlı şiirinde, dostluk ve 
insani değer yargıların nasıl olması gerektiği 
ortaya koyar. O, Kur’an inancı olan her insana 
güvenir:
“Az yazarım, öz yazarım, 
Ara sıra düz yazarım,
Dokunaklı söz yazarım,
Ger sözümü duyan olsa.

Yanar, sönmez aşk ateşim,
Tozlu bir sis sardı başım,
Ona derim kan kardeşim,
Darda beni soran olsa.

Ağyarlara yılan ollam,
Dağda susuz ceylan ollam,
Ona başım veren ollam,
Son inancı Kur’an olsa.

Kötü işe karışmarım,
Haksız yere konuşmarım,
Başkasıyla sevişmerim,
Eğer huru ğulman olsa.”

Ömer Sabır, şiir ve hoyratlarında sosyal ve 
toplumsal değişimleri de sık sık dile getirir. 
O, ferdiyetçi olan anlayışlara 
şiddetle karşı çıkar. “Bizim 
Aşret” adlı şiirinde bakınız 
manevî duygularını yitirerek 
maddeleşen toplumumuza 
nasıl sitemler etmektedir: 
“Karpuza bıçağ vurdum,
Bembeyaz çıktı kökten,
Koy yada karışmıyım,
Bir kız alım aşretten.
Bilmedim bu aşretten,
Kalbi dolup haketten.
Kız alıp verendeler,
Verirler bir tamahten.
Bir teki kırandalar,
Parçalarlar bıçaktan.
Zenginin çirkinini,
Alırlar el öpmekten,

Fakirden kız almazlar,
Güzel olursa mahtan.
Zengine kul olurlar,
Er, uşağtan avrattan,
Fakirin hastasını
Sorarlar bir minnetten.
Yetim malını yerler,
Korkmazlar azaptan,
Hakkı nahak ederler,
Ya kuvvet ya rüşvetten.
Bir yerde yeriseler,
Yerirler mağrurluktan,
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Selam, sabbah bilmezler,
Güvenirler mansabtan.
…………
Mecliste otursalar,
Yalan derler kucaktan,
Milyonnan faiz yerler,
Haz etmezler zekâttan.
Fakir elin tutmazlar,
Para vermezler borçtan,
Mert insanı sevmezler,
Eş olurlar namertten.
Babadan kalan malı,
Hüsküt böleller alttan,
Dilsizin de payına,
Zehir katar dörtten, 1

İşte men de bunlardan,
Bir parça oldum çoktan.
Kız kişiye verendeğ,
Maaşın sorruğ baştan,
Oğlumuza kız alsağ,
Neyi var deriğ dörtten.”
 
Ömer Sabır, toplum içerisinde insanların nasıl 
davranılması gerektiğini de ortaya koyar. İn-
sanın kibirlenmemesi ve bencil olmaması ge-
rektiğini, insanlara asla kötülük düşünmeme-
sini, insanın maddeci, mal mülk düşkünü 
olmamasını vurgular. İnsanoğlunun doğruluktan 
ve dürüstlükten bir an ayrılmamasını, yüreklerin 
sevgi ile beslenmesini “Öğüt” şiirinde dillendirir:
“Böbürlenme ülküdaşım, 
parçalama sol sağını,
İnsancıl ol, insan gibi 
yak kardaşlık çırağını…
Başkaların cefasını, 
kendine mülk eyleme sen,
Bir mecliste konuşurken, 
her an ‘ben ben’ söyleme sen…
Kıskançlığa paydos eyle, 
sevinç besle yüreğinde,
Gün geçtikçe paslanacak kılıç, 
eğer kalsa kında…

1  Dörtten: Hep beraber. Anne, baba, bacı ve kardaş anla-
mında.

İnsanoğlu ömür boyu, 
doğru dürüst olsun gerek,
Kan kardaşın yıkmak için 
kaldırmasın kazma kürek…”
Ömer Sabır Türkmenoğlu, aşk adamıdır. Haya-
tı boyunca hep güzeli, güzelliği aramıştır. O, 
“Gazel” adlı şiirinde, diyar diyar gezmesine 
rağmen eşine benzerine bir türlü rastlayama-
dığı sevdiği güzelin vasıflarını sayarken, ondan 
ayrı kalmanın ölümden de beter olduğunu dile 
getirir. Âşık olduğu güzel, adeta onun yaşam 
kaynağıdır:

 “Ok kirpikli, ceylan gözün, 
ben olmuşum delisi yâr,
Benzerinde göz bulmadım, 
çok aradım diyar diyar…  
Güneş yüzün, ay cemalin, 
değişmerem dünyalara,
Kumral saçın tellerine, 
altından bir sancak uyar…

Sensin varım, sensin yokum, 
sensin benim tek düşüncem,
Sensin çiçek, sensin gonca, 
sensin bana süslü bahar…
İçim oldu gam yatağı, 
başım sardı kara duman,
Gün var ölümden de beter, 
ölüm ise bes adı var…”

Ömer Sabır, sevgilinin vefasızlığına ve ilgisiz-
liğine sitem eder. Sevgiliden ayrılmanın ölümden 
de zor olduğunu “Sağ Âşık” şiirinde terennüm 
eder:

“Duydum gelecek hafta şerbetin içilecek,
Bembeyaz gelinlikler, boyuna dikilecek,
Aynı gün benim için ak kefen dikilecek!
Sen yat çiçek üstünde, bense kuru toprakta,
Sen ışıklar içinde, ben koyu karanlıkta…

Ey evimin çırağı, ey gözlerimin feri,
Ey bahçemin çiçeği, ey ömrümün değeri,

Neler neler yarattı son ayrılık seferi.
Derler ölüm çetindir, ayrılık ölümden zor,
Bel büken hicran derdin, kanayan gözümden 
sor…

Yazık ki boşa gitti, yedi yılın sevgisi,
Yazık yarıda kaldı, soylu aşkın türküsü,
Bu kaş, bu göz, bu bakış, ulu Tanrı vergisi…
Yazık ki yılğam oldu gönlümdeki niyazlar,
Çileli kışa döndü, neşe saçan ilkyazlar…”

Ömer Sabır, sevgililerin vefalı olmasını arzu 
eder. Seven insanların aşktan ayrılmamalarını, 
birbirlerini sevmelerini tavsiye eder. Vefasız 
sevgilileri de gönüllerinden silmelerini  “Vefasız” 
adlı şiirinde dillendirir:

“Bilmezdim dilde şeker, kalbinde kin taşırsın,
Her gece bir genç ile sevişirsin yaşarsın, 
Git, uzaklaş gözümden, istenilmez beşersin; 
Kıydın zalımcasına eşkâr ettin gizlerim, 
Kanlı sıcak yaş ile bıraktın şu gözlerim… 

Süslü siyah zülfümü tarumar ettin, gittin, 
Her yazım, her baharım ahu zâr ettin, gittin, 
Kaç genci benim gibi yaktın, nar ettin, gittin; 
Ömür boyu ağlasam güleryüzünle gülmem, 
Bahçan dolu bar olsa, eğilip birin dermem…” 

“Ateşli Özlemler” adlı şiirinde sevgilinin eziyetleri 
karşısında aşk acısı çeker, ancak bu eziyetlerden 
de memnun olduğunu vurgular:

“Niye beni yakarsın, 
bilmeden suç günâhım? 
Gökte yıldızı yakar, 
dildeki sönmez âhım,
Kör oldu ağlamaktan 
iki çeşmi siyahım…
Bu özlem, bu işkence, 
bu gam, bu çağda yeter,
Yıllarca yaş dökmekten 
oldum Yusuf’tan beter.

Geldikçe artar felek, 
türlü türlü mihnetim,
Ne ölüm selam eder, 
ne son verir hasretim,
Sensin hem kıyametim, 
hem erinçli cennetim…
Doğanın güzelliği 
yemyeşil gözlerinde,
Tanrısal bir ezgi var 
âşıklar sözlerinde.
Mutluyum, aşk uğruna 
dökülürse al kanım,
En mutlu saatlerim s
eninle geçen ânım,
Sensin gökte meleğim, 
sensin huru ğulmanım.
Sensin pembem, kızılım, 
yeşilim, alım, sarım,
Elimde hiçbir şey yok, 
sensin yazan yazağım.”

Aşk ıstırabı çeken Ömer Sabır’ın derdine, yine 
sevgili çare olacaktır. Sevgili bir defa gönülden 
gülse onda dert kalmayacaktır:
“Keşke bir zaman önce içeydim aşk çanağın,
Yakaydım yolumuzda bitmez aşkın çırağın,
Hekim kendin şaşırdı, iç yaramı görürse,
Can evimin derdine, çare kiraz dudağın…”
*** 
 “Gül sayar
Bağda bağvan gül sayar
Koymaz dert bele mende
Bir yüzüme gülse yâr”

Ömer Sabır, “Andaç” adlı şiirinde sevgiliye 
duyduğu özlemleri dile getirerek, aşk acıları-
nın ancak sevgiliye kavuşmakla sona ereceğini 
terennüm eder:
“Yine duydum sesini, kopuzların telinden,
Yine aldım kokunu, gülşenlerin gülünden,
Bilmem altın kemeri, kimler açmış belinden.
Yine sevdim sevildim, yine seviştim işte,
Soğuktan üşüyorum, sensiz bu kara kışta.
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Yine sensin hayatta, temiz kutsal amacım,
Yine sensin ereğim, yine sensin amacım,
Bu aşkı senden aldım, sende bullam ilacım…
Yine sevdim sevildim, yine seviştim işte,
Soğuktan üşüyorum, sensiz bu kara kışta.”

Ömer Sabır, “Vasiyetname” adlı şiirinde birlikte 
kocalmak istediği ancak bir türlü kavuşamadığı 
sevgilisinden, hiç olmazsa kendisini mezarında 
ziyaret etmesini ister:

“İşte düştüm sevgilim, böyle umduğum güne,
Yatak da boş yastık da, gözüm kalmış yollarda.
İster ağla ardımdan, ister gir toy düğüne,
Yalnız koyma mezarım, yad el kazsın ellerde.

Bana kısmet olmadı, senin ile kocalım,
Daha erken çağında, söndü yanan çırağım,
Son nefesteyim şimdi, kalmadı bir mecalim,
Sevgim kaldı gönlümde, düştü en son yapra-
ğım…”

Güzellikler peşinde koşan ve aşk adamı olan 
Ömer Sabır, fırsat buldukça Türk kadınını ve 
Türk kızını her daim göklere çıkarır. “Türkmen 
Kızı” adlı şiirinde Türk kızlarının üstün vasıflarını 
sayarken onların çevrelerini aydınlatan ışıklara 
benzetir: 

“Kahve renklidir gözün,
Baldan tatlıdır sözün,
Ay cemalidir yüzün,
Ey şirin Türkmen kızı…

Sedefe benzer dişin,
Cihanda yoktur eşin,
Bahar ömrüdür yaşın,
Ey şirin Türkmen kızı…

Karaya dönmez ağın,
Meyvesiz olmaz bağın,
Işıklıdır sol sağın,
Ey şirin Türkmen kızı…”

Ömer Sabır, “Kardaş” adlı şiirinde de şah da-
marı olarak gördüğü kardeşinin ölümü üzerine 
yalnız kalışından bahsederek ona Cenabı Al-
lah’tan hidayetler ister: 
“Sen idin varım yokum, derdim ortağı kardaş,
Karanlık yollarımın sönmez çırağı kardaş!
Sen idin şah damarım, damım direği kardaş,
Yemyeşil baharımın kokan çiçeği kardaş!
Ben gibi kimsesizi yalnız bıraktın kardaş,
Ayrılık süngüsünü bağrıma soktun kardaş!
Cennet olsun mekânın, gorun nur dolsun kardaş,
Kutsal Kur’an mezarda yoldaşın olsun kardaş!”

Hatta Ömer Sabır Türkmenoğlu, saguda o kadar 
ileri gider ki, kendisi hakkında da sagu/ ağıt yazar. 
Ölümünden sonra yapılması gerekenleri adeta 
vasiyet eder gibidir. İşte kendi ölümü üzerine 
yazdığı “Ölendem” adlı şiirden birkaç dörtlük:
“Ölendem, kadınım nâla basmasın, 
Şeytanlar sözüne kulak asmasın, 
Namazdan, oruçtan geri kalmasın, 
Besmeleyle yola yollasın beni… 

Ölendem, istemem annem ağlasın, 
Ablamla kardeşim yürek dağlasın, 
İstemem kızlarım kara bağlasın, 
Yeter ki o kadar yâdlasın beni… 

Ölendem, aşımı eşim pişirsin, 
Koymavun çocuklar kendin şaşırsın, 
Her Âli akşamı mezara koşsun, 
Otursun yanımda, koklasın beni…
 

Yazı alanında olduğu gibi sanat alanında da 
merakın ötesine geçen Celâl Polat, göz bebeği 
olan Kerkük’te dünyaya gelmemişse bile (Doğum, 
Bağdat 1 Temmuz 1954) kader tesadüfün değil 
tevafukun kuralını sergileyerek gönlündeki yerde 
büyümesine vesile olmuştu. Kerkük’ün havasını 
soluklayarak, suyunu içerek büyüyen Celâl Polat, 
ilk ve ortaokulunu Kerkük’te tamamlar. Meraklısı 
olduğu güzel sanatlar alanında akademik olarak 
Kerkük’te böyle bir bölüm olmadığından mec-
buren Bağdat’ta Güzel Sanatlar Enstitüsü resim 
bölümünden 1977’de mezun olur. Arkasından 
Kerkük’e bağlı Altunköprü ilçesinde değişik 
okullarda resim dersleri vermeye başlar.
Yaşamı boyunca eğitimini almış olduğu Arapça 
dilinin yanında ana dili Türkçeyi iyi kullanan 
Polat, hem Arapça hem de Türkçe edebiyatla 
ilgili kitapların aşkına düşer. Özellikle Türk 
efsaneleri ve mitolojileri hakkında kitaplara 
yoğunluk gösterir. Türk roman yazarlarından 
Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Hüseyin Ali Toptaş 
vd. romanlarını Arapçaya çevirmesi yanında 
Araplara kültürüne Türk destanlarının başyapıtı 
olan Dede Korkut Hikâyelerini de aktarır.
Edebiyata merakının yazıya dökmesiyle birlikte 
hikâye ve romanla adımını atan Celâl Polat, Irak 
Türkmen edebiyatında zayıf halka sayılan hikâye 
ve roman ne denli zor olmasına rağmen bu 
yolu seçmesi kanaatimizce toplumsal duyguları 
hikâye ve romanlarda iç diyalogun daha önem 
arz etmesinden kaynaklanmasıdır.

Dikta Saddam rejiminin Türkmenlere karşı 
uyguladığı baskılardan Celâl Polat da nasibini 
alan Türkmenlerden biridir. Yaşadığı bunalımların 
yansımasını romanlarında açıkça görmek 
mümkündür.
2019 yılı itibarıyla dünyaya yayılan COVİD-19 
salgını Irak’ta da pek çok can almıştı. Irak’ta 
2003’den sonra sağlık sektöründe büyük bir 
gerileme yaşanması neticesinde pek çok hasatlı-
ğa sağlık ekipmanı ve personeli yetersizliğinden 
hayli can kayıplarına yol açmıştı.
Ne yazık ki Celâl Polat yakalanmış olduğu yük-
sek tansiyon neticesinde hastaneye kaldırıl-
mıştı. Tansiyon ile mücadelesi yetmezmiş gibi 
bir de hastanedeyken COVİD-19 yakalanmıştı. 
Birkaç gün içinde hastalığı gitgide daha kötüye 
gitmesi sonucu beyin kanaması geçirerek 16 
Temmuz 2021 günü vefat etmişti.
Celâl Polat’ın vefatıyla Türkmen edebiyatı 
önemli bir çevirmen, hikâyeci ve roman yaza-rını 

Kemal Beyatlı

Bağdatkatı - Uğurböceği  
Uğur Getirebilir mi?
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kaybetmiştir.
Elimizde bulunan ve rahmetli Celâl Polat’ın 
vefatının kırkıncı gününde yayınlanan Bağdat-
katı  (Uğurböceği) romanı piyasaya sürülmesi 
başta Rawyar Jabbari’nin sarfettiği büyük uğ-
raşı ve çabaları inkâr edilemez. 
Jabbari, Bağdatkatı romanını tefrika halinde 
2003’ten sonra Kerkük’te çıkan Yurt Dergisi’nde 
Celâl Polat yayınlamıştı. Ancak günün şartları 
neticesinde başta Kerkük olmak üzere Türkçe 
Latin harflerle yayın ve baskı yapan matbaa 
olmadığından romanın bölümlerinde noktalama, 
yazım hataları, satır kaymalarının düzeltme 
işleri de Jabbari tarafından düzeltildiğini de 
görüyoruz. Hatta Yurt Dergisi’ndeki bölümlerin 
sıralamalarında da yanlışlıklardan dolayı 
yine Jabbari’ye kronolojik şeklinde sıralama 
işini yüklendiği Celâl Polat’ın okuyucularının 
gözlerinden kaçmadığına da hissi bir duyguyla 
inanıyoruz. 
Celâl Polat’ın kaleme aldığı Bağdatkatı romanı 
kısa bir roman olsa bile içinde duygusal sah-
nelerin yanında memleketi Kerkük’te Baas 
rejiminin baskılı uygulamalarını satırlar ara-
sında görmekteyiz. Fiili olarak Polat Irakİran 
savaşında cephede zorunlu askerlik yaptığı 
sıralarda yaşamış olduğu insanlık dışı dramları 
da romanda işlediğini görebiliriz.

Bağdatkatı (Uğurböceği) halk arasında yaygın 
olan: bir insanın üzerine konarsa o insanın 
bahtının açık olacağını ve yaşamı boyunca 
uğurlu bir hayat sürdüreceğine işaret ettiyse 
de Polat ne yazık ki romanda âşık olduğu kıza 
kavuşma şansına ermediğini görmekteyiz.
Bağdatkatı romanı 24 Ağustos 2021 günün 
yayınlanması yani Celâl Polat’ın vefatının kır-
kıncı gününde yayınlanması da ayrıca bir vefa 
borcu gibi görülmektedir. Kitap orta boy 96 
sayfadan oluşmaktadır. Başta kitabı hazırla-
yan Rawyar Jabbari’nin kısaca özgeçmişi yer 
almaktadır. Ardından Rawyar Jabbari’nin dok-
tora aşamasında ders aldığı hocalarından biri 
Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’na kitabi ithaf ettiğini 
görüyoruz. Jabbari kitabı dört bölüme ayırarak 
okuyucuya sunmuştur.
1- Önsöz, 
Burada Jabbari Celâl Polat’ın hayatını ele al-
maktadır. Ayrıca Polat’ın yayınladığı kitaplara yer 
vermektedir. Celâl Polat’ın yayınladığı kitaplar 
sırasıyla: Hikâye: Yürek Kırıntısı 1992 (Osmanlı 
Türkçesi). Roman: Yalımlar Gölgesinde 1996 
(Osmanlı Türkçesi), Yalımlar Gölgesinde 2009 
(Türkçe), Kemik Çiftliği 2016 (Türkçe), Petrolün 
Tarihçesi (Türkçe, basılmamıştır) ve Bağdatkatı 
2021 (Türkçe). Çeviri: Nazım Hikmet; Benerci 
Niçin Kendini Öldürdü 1981 (Arapça), Yaşar 
Kemal; Yer Demir Gök Bakır 1991 (Arapça), 
Orhan Pamuk; Kırmızı Saçlı Kadın 2006 
(Arapça), Yaşar Kemal; Yer Demir Gök Bakır 
2007 (Arapça), Dede Korkut; Hikâyat Dede 
Korkut 2007 (Arapça), Hasan Ali Toptaş; Kuşlar 
Yasına Gider 2018 (Arapça), Hasan Ali Toptaş; 
Heba 2020 (Arapça), Dede Korkut; Hikâyat Dede 
Korkut 2020 (Arapça) ve Hakan Günday; Az 
2020 (Arapça). Otograf Piyes: Sumaklı Günler; 
(Osmanlı Türkçesi), HubbEbikak (Arapça) ve 
Mevtî, Vedâ’a elTevahhuş (Arapça).
2- Bağdatkatı: romanın metni,
3- Kaynakça:
 Jabbari burada romanın bütün olarak eksiksiz 
yayınlanması için ve Celâl Polat hakkında baş-

vurduğu kaynak kitaplara yer vermişti. Ayrıca 
bizzat Celâl Polat ile yapmış olduğu görüşmeyi 
de kaynak olarak göstermiştir. Böylece roman 
hakkında bir bilimsel çalışma da yapıldığını diye 
biliriz.  
4- Ekler:
Bu bölümde rahmetli Celâl Polat ile ilgili re-
simlere, belgelere yer verilmiştir.
Celâl Polat’ın eserleri ve üslubu hakkında az 
ve öz olarak dile getiren Prof. Dr. SihamZengi 
(Bağdat Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk 
Dili Bölümü) kitabın arka kapağında dikkatleri 
çekmektedir. SihamZengi, “Celâl Polat çocuk-
luğundan beri güzel sanatlar meraklısı olmuş-
tur. Bu hevesini bilimsel yollarla da destekleyip 
resim ve portre sanatından güzel eserler orta-
ya koymuştur. Polat sadece resimle ilgilen-
memiş aynı zamanda heykeltıraşlık sanatını da 
icra etmiştir. Bununla da yetinmeyerek yazı ve 
çeviri hayatına atılmıştır. Bu alanda çok güzel 
hikâye ve romanlar yazmıştır. Eserlerinde yalın 
ve halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır. 
Uzun uzatmalar ve süslü anlatımlardan uzak 
durmuştur. Hikâye ve romanlarında iyilik, doğ-
ruluk ve ahlak üstünlük vasıflarını taşıyan ibret 
dersleri vermeyi amaçlamıştı. Böylece Irak 
Türkmen Edebiyatı’nda güzel eserler bırakmış-

tır.”
Celâl Polat kendi ana dili Türkçenin yanında 
Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede bilmesi yanın-
da Farsça ve İngilizceyi de temel seviyede 
öğrenmiştir. Türkçe, Arapça eserler üretmiştir. 
Irak içinde ve Arap ülkeleri yanında Türkiye’de de 
pek çok gazete ve dergide yayınları mevcuttur.   
Celâl Polat’ın vefat olayını Rawyar Jabbari kitap 
şöyle kaydetmiştir: 
“Yirmi birinci yüzyılın küresel salgını olan Co-
vid-19’a yakalanan Celâl Polat rahatsızlığı se-
bebiyle 2021 yılının Temmuz ayında Kerkük’teki 
Şifa On Dört Hastanesi’ne kaldırılmıştır. 16 
Temmuz 2021’de Cuma namazından önce 
yoğum bakımda geçirdiği inme sonucu hakka 
kavuşmuştur. 67 yaşındaki Polat Kerkük’ün 
Büyük Yakası’ndaki Musalla Mezarlığı’nda 
toprağa emanet edilmiştir.”
Celâl Polat’ın vefatıyla Irak Türkmen Edebiyatı 
önemli bir şahsiyeti kaybetmiştir. Tesellimiz 
yayınladığı eserlerle hep yâd edilecektir.
Bağdatkatı romanın yeni şekliyle yayınlama-
sında büyük emeği olan Rawyar Jabbari’ye 
teşekkür etmeyi de bir borç biliriz.
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Mehmet Ömer Kazancı

Türkmen Hikâye ve 
Romancılığı İle İlgili 

Bir Tez Daha

Yakın bir tarihe kadar Türkmen edebiyatı dendi 
mi, hatıra şiir gelir ve çoğunlukla edebiyatımızın 
değeri bu tür üzerinden araştırmalar, yorumlar 
yapılarak ortaya koyulurdu. Başta hikâye ve 
roman olmak üzere diğer edebiyat türlerinden söz 
etmeye, fazlaca yaklaşım gösterilemezdi. Çünkü 
bunların örneği yoktu, varsa da, hem nicelik 
hem de nitelik bakımından önemsenmeyecek 
kadardı. Öyle bir anlayış,  öyle bir iddia vardı, 
öyle bir tasavvur zihinlere egemendi. Ancak bu, 
zamanla ortaya çıkan bilgilerin doğrultusunda 
değişmeye başladı. İlk bilgiler,  Bağdat Elyaz-
maları Merkezi’nden elde edildi. Bunlar sırasıyla 
Mahmut Nedim Kerküklü’nün «Mübarezeyi Aşk 
veya Marmara Denizinde Bir Mezar» hikâyesi ile 
Hayrettin Farukî’nın «Kadın Kalbi» romanıydı. 
Tarafımızdan edebiyat dünyasına, metinleri, 
tahlilleri ve sözlükleriyle sunulan bu eserlerin, 
ilk yayın organımız olarak bilinen Havadis 
gazetesinde de tefrika edilmiş olduğunu, daha 
sonra ele geçirdiğimiz bu yayın organımızın 
bazı sayılarından öğrendik. Yalnız bunlar değil, 
gerek Havadis gazetesi, gerekse de Maarif 
dergisinde, bunların yanı sıra, tek tük olsa da, 
bazı hikâyelerin yayımlanmış olduğunu,  bugün 
kesin olarak bilmekteyiz.
Böylece Türkmen hikâye ve romancılığının, 
her milletin edebiyatında olduğu gibi, bizim 
edebiyatımızda da, matbaa ve matbaacılığın 
ülkemizde yaygınlaşmasıyla başladığı olgusu 
ortaya çıkmış oldu. Bugün herkes, bu konuda 
geri kalmışlık diye bir sorunun yaşanmadığı 
kanısında, kanaatindendir. Ancak İngiliz işgali 
sırasında yaşanan huzursuzluklar, değil hikâye 

ve romancılığı, değil edebiyatı, genellikle 
sosyokültürel hayatı her yönüyle, her yanıyla 
olumsuz bir şekilde etkilemiş oldu. Bu yüzden 
ortalıkta bir kesinti süreci, bir boşluk süreci 
yaşandı. Daha önceden yapılan çalışmaları 
unutturacak kadar kritik bir boşluk süreci…  
Bu süreç, Kardeşlik dergisinin 1961 yılında yayın 
hayatına başladığı tarihe kadar devam etti. 
Dergiyle birlikte önümüze yeni adlar, yeni imzalar 
çıkmaya başladı. İlkin hikâyeciliğimizde, daha 
sonra romancılığımızda bir kıpırdama, bir canlılık 
yaşanmaya başlandı.  1970 yılında Türkmenlere 
tanınan kültürel haklarla birlikte yayın hayatına 
başlayan Yurt Gazetesi ile Birlik Sesi dergisi, bu 
konuda elden gelen katkıları esirgemedi. Hikâye 
ve romancılığımıza yeni imzalar kazandırdı. Hatta 
sürekli olarak yayımladığı örneklerle, bu imzalar 
arasında, yarış benzeri bir atmosfer yaratmayı 
sağlayabildi. Zamanla, küçümsenmeyecek kadar 
bir birikim oluştu. Diğer edebiyat türleriyle rekabet 
edebilecek veya yan yana yürüyerek varlığını, 

gözlerden kaçamayacak kadar gösterebilecek 
bir birikim… 
Bu yüzden, kimi edebiyat tarihçilerimiz, seksenli 
yılları, haklı olarak, hikâye ve romancılığımızın 
parlak yılları olarak nitelendirmektedirler. 
2003’ten sonra, önümüzde açılan yeni fırsatlar, 
bütün olumlu tarafıyla hikâye ve romancılığımıza 
da yansıdı. 
Artık her hangi bir şarta bağlı kalmadan ya-
zabiliyor, istediğimiz temaları, sansür korkusu, 
rejim korkusu yaşamadan ele alabiliyoruz. 
Artık kendimize özgü yayın organlarımız var-
dır. Hikâye ve romanlarımıza, kayıtsız şartsız 
olarak yer veren yayın organlarımız… Yani fikir 
özgürlüğü yanında, bir de basınyayın özgürlüğü 
gibi mucize bir dönemde yaşıyoruz… 
Ayrıca kalemine, hikâye ve roman yazmanın 
daha yakışır olduğuna inanan, güvenen, ya-
zarlar. Hikâye ve romancılığın görevine ve bu 
edebiyat türleri üzerinden tezlerini, fikirlerini, 
mesajlarını daha kolay, daha rahat iletebile-
ceklerine inanan, güvenen yazarlar… 
Bunlardan birisi, hepimizin yakından tanıdığı 
yazarımız Kemal Beyatlı’dır kuşkusuz ki…  
Kemal Beyatlı’nın günümüze kadar yayınla-
mış olduğu 13 eserden beşi hikâye ve roman 
eserleridir: 
1. Kerkük Seni Yazdım – RomanAnı / İs-
tanbul 2008
2. Kerkük’te Korya Pazarı – Uzun Hikâye / 
İstanbul 2009
3. Kerkük’te Zaman - Uzun hikâye/ İstanbul 
2013
4. Yabancı – Hikâyeler/ Ankara 2015
5. Kasırgada Yol Alanlar- Roman/ 2020
Bunlar arasında «Kerkük’te Korya Pazarı», Erşat 
Hürmüzlü tarafından Arapçaya çevrilmiştir. 
Unutmayalım ki, Beyatlı hikâye konusunda, 
birkaç ödüle layık görülmüştür. 1987 yılında 
Yurt gazetesinin açmış olduğu Nesimi hikâye 
yarışmasında «Sınav» hikâyesiyle üçüncülüğü 
kazanmıştır. 2008 yılında Uluslararası Kaş-
garlı Mahmut’un 1000. yıl doğumu dolayısıyla 
Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen 

hikâye yarışmasında «İstanbul’da Bir Kerküklü» 
hikâyesiyle Irak etabında birinciliği kazanmış, 
Türk dünyası genelinde mansiyon derecesine 
girmiştir. 2020 yılında, yine Kaşgarlı Mahmut 
yarışmasının altıncısında «Aşkın Bilinmez Hali» 
hikâyesiyle üçüncü olmuştur.  
Bütün bu çalışmalarından dolayı, Bursa Ulu-
dağ üniversitesinde, Yeni Türk Edebiyatı Bi-
lim Dalın’da, «Kemal Beyatlı’nın hikâye ve 
romanlarında yapı ve izlek» başlıklı bir teze 
konu olarak öngörülmüştür. Tezi, Kerkük Üni-
versitesi, Türkçe Bölümü mezunu, genç aka-
demisyenimiz Hiba Aydın Asaad (Yazılarında 
kullandığı imza: Hibe Aydın), Prof. Dr. Alev 
Sınar Uğurlu danışmanlığında 2022 yılında 
gerçekleştirerek, yüksek lisans derecesine layık 
görülmüştür. 
Tez, giriş, sonuç, kaynakça ve ek sayfaları hariç, 
üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Irak 
Türkmenlerinin tarihi ve edebiyatı ele alınmakta, 
ikinci bölümde Beyatlı’nın hayatı, edebi kişiliği, 
sanat anlayışı, eserleri ve aldığı ödüller hakkında 

b i l g i l e r 

verilmektedir. Tezin temel konusuna üçüncü 
bölümde ışık tutulmaktadır.  Bu bölümde 
Beyatlı’nın iki romanıyla iki uzun hikâye 
eseri, yapı ve izlek bakımından detaylı olarak 
incelenmektedir. Bunlar sırasıyla «Kerkük Seni 
Yazdım», «Kasırgada Yol Alanlar», «Kerkük’te 
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Korya Pazarı», «Kerkük’te Zaman» adındaki 
eserlerdir. Eserler, önceden özetlerleri, isim-
içerik ilişkisi bakımından, sonradan olay örgüsü, 
zaman,  mekân ve şahıs kadrosu açısından, 
bilimsel yöntemlere dayanarak, etraflıca 
incelenmeye, analiz edilmeye çalışılmıştır.
Hiba Aydın, çalışmasının sonuç bölümünde, 
özetleyerek aşağıya aldığımız tespitlerde 
bulunmaktadır.  
• Kemal Beyatlı, şair olmaktan çok bir ro-
mancı ve hikâyecidir. Bu türlerde daha genişçe 
kalem oynatmasının nedeni, şiirin dar kalıbına 
her sosyal temayı, her siyasi konuyu sığdırmanın 
mümkün olmadığından ileri gelmektedir. Hikâye 
ve romanda bu gibi tema ve konular daha rahat 
işlenebiliyor.  
• Kemal Beyatlı’nın Irak Türkmenlerini ve 
Kerkük’ün belli bir dönem içerisindeki tarihini 
anlattığı hikâye ve romanları, tarihsel belge 
nitelikleri taşımaktadır. 
• Kemal Beyatlı, hikâye ve romanlarında 
1960 ile 2010 tarihleri arasında Irak’ta yaşanan 
siyasi olaylar ile bunların sonucu olarak topluma 
yansıyan dramları ele almakta, özellikle Baas 
rejimi ve Amerikan işgali dönemlerine ışık 
tutmaktadır. O dönemlerde, Türkmenlere 
uygulanan soykırımlar, Körfez Savaşları, 
Peşmerge saldırılar ve Amerikalıların bölücü 
siyasetlerine dikkatleri çekerek Türkmenlerin 
trajedisini dünyaya duyurmaya çalışmaktadır. 
• Kemal Beyatlı, hikâye ve romanlarında 
Türkmenlerin milli davalarına bağlı olduklarına, 
yaşadıkları vatanın birliğini savunduklarına 
yer yer vurgu yapmakta ve bu konuda taviz 
vermediklerini, vermeyeceklerini anlatmaya 
çalışmaktadır.       
• Kemal Beyatlı, hikâye ve romanlarında, 
yakın ve uzak tarihten anlattığı olaylar üzerinden 
toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçlamaktadır. 
• Kemal Beyatlı, hikâye ve romanlarını 
yalın bir ifade, duru bir anlatım tarzı kullanarak 
yazmaktadır. Ancak toplumun sürekli olarak 
uğradığı haksızlıklar, baskılar, eritme, çürütme 
eylemleri yüzünden, konularına genellikle 
karamsarlık ve hüzün duyguları, egemendir. 

Hayal kırıklığı hâkimdir. .
• Kemal Beyatlı, hikâye ve romanlarında 
kişilerin ruhsal hâllerinden çok yaşanan olaylara 
önem vermektedir. Bireyin iç dünyasından önce, 
olayları ve çatışmaları yansıtmaya çalışmaktadır. 
• Kemal Beyatlı’nın hikâye ve romanlarında 
hayli bir kadro kalabalığı vardır. Bunun nedeni, 
anlattığı olaylardan etkilenen kişilerin büyük bir 
topluluk oluşturduğunu duyurmaktır. 
Bu tespitlerden, Beyatlı’nın, bir tezli hikâye ve 
roman yazarı olduğuna gidilebilir.  Böyle bir 
sonuç çıkarılabilir bu tespitlerden. Zira hikâye 
ve romanlarında Beyatlı, ele aldığı sosyal ve 
siyasal konulara, inandığı dava açısından, 
milliyetçilik, ülkücülük açısından bakmakta, 
değerlendirmektedir. Bu gerçeğin, net olarak 
Hiba Aydın tarafından yapılan çalışmada, 
saptanılmış olmasını çok isterdim. Zaten hikâye 
ve romanların, içeriği yan dursun, adları bile bu 
gerçeği ortaya koymaktadır. 
Yeri gelmişken, Beyatlı’nın «Kerkük Seni Yaz-
dım» romanı, Rawyar Abbas Jaffer Al Jabbarı 
tarafından 2021’de Sakarya Üniversitesinde 
hazırlanan «Irak Türkmen Romanları Üzerine 
Bir Çalışma» başlıklı bir doktora tezinde de ele 
alınmış, yine detaylı olarak incelenmiştir. 
Aynı romanın, «Irak Cumhuriyet Dönemi 
Türkmen Romanı» adlı diğer bir çalışmada 
da analiz edilmiş olduğunu görmekteyiz. Bu 
çalışma, yüksek lisan tezi olarak, Erceyiz Üni-
versitesinde, Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek da-
nışmanlığında, 2019 yılında Mustafa İsmail Sabır 
tarafından yapılmıştır. Bütün bu çalışmalarda, az 
farklı olsa da, aynı sonuçlara varılmıştır. Emeği 
geçenleri kutlarken, Kemal Beyatlı kardeşimizi 
de, Türkmen hikâye ve romancılığına sağlamış 
olduğu katkılarından dolay tebrik ediyor, 
kendisinden nice nice başarılı ürünler beklemekte 
olduğumuzu beldirmek istiyorum…. 

Türkmen’im ben aslım soyum Turan’dır
Aslım Türk’tür bozkurt bana invandır

Müslüman’ım kitabım da kurandır
Doğru insanım gönlüm dolu imandır

Savaşlarda aslan gibi durmuşum
**

Soyum Türk’tür atam benim Oğuz Han
Memleketim Türkiye Azerbaycan

Selçukluyum Kara Koyunlu Osman
Ak koyunlu Atabey ilde Türkmen

Cihan tanır nice devlet kurmuşum
**

Türkmen’im tarih yazmış adımı
Kır atlıyım sürdüm her an yadımı
Dinim İslam helal yerim zadımı

Etim acı her kim aldı tadımı
Düşmanımın dayım kolun burmuşum

**
Irak’lıyım Kerkük, Tuz’dur diyarım

Taze’liyim tazedir bahçe barım
Beşir köyüm, Tavık, sevgili yarım
Erbil kalem, Telafer derde çarem

Yıkılamam, başa yüksek durmuşum
**

Kanaatle İslami din kanmışım
Gururluyum bin derde dayanmışım
Yatmamışım gafletten oyanmışım
Vatan için bir mum gibi yanmışım
Dostlarımı yâd etmişim sormuşum

**
Vatan aşkın sevdasın sütten emen

Ben aşığım, tanıyor çayır çimen
Şehit invan, tanıyor ölüm kefen

Yurt uğrunda gömmüşüm nice beden
Sabretmişim yadı daim yormuşum

**

Her an kalır hiç de sönmez çırağım
Dalgalanır yüksek Türkmen bayrağım

Kanla coşar korumazda bulağım
Hicret etmem satmam yerim toprağım
Zulüm çekip çok mihnetler görmüşüm

**
Efendiyim her zaman ağa beyim

Yolum düzdür pes Allah’a baş eğim
Aslan gibi meydan tanır zireğim
Bükülmeyen demir polat bileğim

Din uğrunda çok başları vurmuşum
**

Dendenoğlu tek sevgisi Türkmen’dir
Türkmen için kalkan hem de kurbandır

Millet seven gönlü dolu imandır
Sevinç dolu serbestliğe invandır

Diz çökmemiş ayak üste durmuşum

Türkmen’im Ben

Felah Dendenoğlu


