
10 hece taşları 5. yıl 54. sayı on5ağustos2019

wuw

wuw

Türkü Yazıları/Dört
            Mum Kimin Yanan Kerkük      
          uAli İhsan Kekeç

Türklerin gözü sulu gönlü yukadır. Türküler 
Balkan acısı, Kerkük sızısıdır. Kırım’dır, Kerkük’tür, 
Azerbaycan’dır, Kıbrıs’tır. Cezayir’dir, Yemen’dir, 
Hicaz’dır. Altı yüzyıllık “Koca çınar”ın her birini 
bir coğrafyada bıraktığı, dallarını o acıklı toprakla-
ra gömerek küçüle küçüle, budana budana çekilip 
kadim yurt öz toprak olan Anadolu’ya sığındığı, 
buradan da atılmak istenirken o yüce millet Allah’a 
şükürler olsun burayı canla başla savunarak o koca 
İmparatorluğun küllerinden yepyeni bir devlet 
kurmuş burada ebedi olarak kalmanın temellerini 
atmıştır. Bize bu toprakları yeniden hediye eden o 
yüce ecdadımızın ruhu şad olsun. Ebedi yurdumun 
topraklarında ebediyete kadar her biri bir el olup 
Allah’a uzanan serin selvilerin gölgesinde uyusun-
lar. Onlar bizim birer tapu kaydımız gibi bu top-
raklar üzerinde hâkimiyetimizin sicil kayıtlarıdır.

Türkü diyerek başladık sözümüze, bir Kerkük 
türküsü ile devam edelim;

Güzellerden üç güzel var sevilir
Biri yiğit, biri gelin, biri kız 
O üç güzel benim güzellerim Kırım, Kerkük, 

Türkistan... Nida Tüfekçi merhumun Kerküklü 
merhum Abdulvahit Küzecioğlu’dan derlediği bu 
türküyü dinlediğimde ne oğlan ne gelin ne de kız 
gelir aklıma. O coğrafyalarda öksüz ve yetim kalan 
Türk illeri gelir, Türkmen gardaşlarım gelir. Koca 
Osmanlı yirmi iki milyon kilometre kare toprağa 
hükmetmiş ancak zapturapt altına aldığı bu coğraf-
yalardaki yerli halkların dinine diline yaşantısına 
karışmamış onları Batı’nın yaptığı gibi yok etmemiş 
bir hoşgörü ikliminde adil bir şekilde mutlu mü-
reffeh yaşatmış yüzyıllarca Türk’ ün alicenaplığını 
İslâm’ın engin hoşgörüsüyle -Yaratılanı Yaratandan 
ötürü sevmek düsturu ile birleştirerek- butoprak-
larda öyle bir medeniyet yaratmış ki dünyaya in-
sanlık nedir öğretmiş. Ancak kader bu ya O Koca 
Çınar yıkılmış Osmanlı kendi kabuğuna çekilmek 
zorunda kalmış,  kalmış da, o topraklarda bıraktığı 
soydaşlarımız, dindaşlarımız zulme uğramış, kat-
ledilmiş, yurdundan yuvasından atılmış. Yüzyılı 
aşkın bir süreden beri bu zulüm sürmektedir.

İşte daha düne kadar öz be öz Türk yurdu olan 
Kerkük de bu topraklardan biridir. Bu gün –Mum 
kimin yanan Kerkük deriz de Kerkük’lü kardeşle-
rimizin kederi ile yanar kavruluruz. Yüzyıl önce-
sinde çeşitli oyunlarla ya da zorla elimizden alı-
narak İngiliz mandası yapılan o toprakları kukla 
idarecilerle emirleri altına alarak kan ve gözyaşı 

beldelerine dönüştüren Türk-İslâm düşmanları bu 
zulümlerini sürdürmektedirler zamanında Türk’ü 
sırtından hançerleyenlerin torunları bu gün ayak-
lar altında namus ve haysiyet mücadelesi bile vere-
memektedir yine Türkleri beklemektedirler. Yüzyıl 
önce dedelerinin yaptığı ihanetin bedelini bu gün 
onlar ödemektedirler. 

1959 yılı Temmuzunda General Kasım döne-
minde istenmeyen halk ilan edilen Türkmen kar-
deşlerimiz büyük bir katliama uğramış, başta Ata 
Hayrullah olmak üzere yüzlerce Kerküklü Türk-
men gardaşımız katledilmiştir. Yüz yıl önce o top-
raklarla beraber bizden koparılan o toprakların has 
evlatları orada varlıklarını sürdürüyorlar, özlerini 
kaybetmiyorlar Anavatanları ile olan bağlarını o 
güzelim yanık türkülerle güçlü tutmaya çalışıyor-
lar. Her gün memleket hasreti ile yanıp tutuşan bu 
kardeşlerimizin duygularını döktükleri her türkü 
bir hüzün yumağı olup boğazımıza tıkanıyor, o 
türkülerin yanıklığı ve bir feryadı andıran ezgileri 
o hasretten olsa gerek.

Yara yeri yara yeri 
Sızılar yara yeri
Kervan göç etti gétti
Yalvarram yara yeri
Ne sende ok tükendi
Ne mende yara yeri
Yar eluvdan hara gédim
Kerkük’ün yarası öyle bir yara ki her an kanayıp 

duruyor içimizde.
Kerkük’ün zindanına attılar meni
Mazlumlar sürüsüne kattılar meni
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar meni

Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler
Gök kubbeyi sarar mazlum feryadım
Elbet bir gün güler bize seneler

Kerkük’ün zindanlarında çürüyen nice Türk-
men’in hatıralarını gönül zindanlarına gömdük. O 
bir sızı ki her an kalbe dokunan bıçak yarasından 
sızan kardeşkanı gibi.     

Yıktılar kal’amızı
Sürdüler balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salamızı
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Elinde yad elinde
Öt bülbül yad elinde
Bir diyar mezar olsun 
Kalmasın yad elinde

Can Kerkük canan Kerkük
Her söze kanan Kerkük
Kalıpdı yardan uzak
Mum kimin yanan Kerkük
Kerkük’ün yıkılası kalası gibi gönül kal’amızı da 

yıkar gider bu türkü… Bunun gibi nice Kerkük tür-
küsüne can veren Üstad Mehmet Özbek’e selamlar 
olsun. Birçok türküyü yorumlamış bizlere kazan-
dırmış, bu türküyü de kendi bestelemiş, Kerkük’ü 
mum gibi yakmış yakmasına da bizim yüreğimizi 
de yakıp kavurmuş.

Kerkük’üm ah Kerkük’üm, benden koparılan 
Kerkük’üm. Aramıza sınırlar çizilip yad ellere bıra-
kılan Kerkük’üm ben sana deyim… Bir gün o çizgi-
leri masa başında cetvelle çizen elleri kırar da ara-
mızdaki sınırları kaldırırız elbet bekle Kerkük’üm, 
can Kerkük’üm. Türküleri yakan, türkülerle yaşa-
yan, hasreti ve vuslatı türkülerle yaşatan Tük yur-
du. Men sana ne deyim;

Men sana gülüm demem gül koklanır atılır
Men sana şeker demem acı çaya katılır
Men sana altın demem pazarlarda satılır
Men sana derviş demem post giyer abdal olur
Men sana paşam demem azledilir atılır
Men sana beğdiyerem beyler daim beğ olur
Men sana Kerkük diyerem kölgesinde yatılır
Kerkük’üm men senin ipek yağlını ne edem, 

men seni görmeğe gelirem bir gün. Gelemezsem de 
aklımı başımdan alan türkülerinle avuturum ken-
dimi. Merhum Neriman Altındağ Tüfekçi’nin hak-
kını vererek okuduğu Abdulvahit Küzecioğlu’nun-
şu iki türküsüne kulak verelim şimdi de;

Seherde oyan yeri
Sineme dayan yeri
Yüz yıl gelse oyamaz
Bir gün gam oyan yeri

Seherde sada gelir
Zulme çok dada gelir
Bir ölüm bir ayrılık
İkisi yada gelir
* * *
Baba bugün dağlar yeşil boyandı
Kim yattı kim uyandı
Gözlerim ağam kalbime ataş düştü
İçinde yar da yandı
Su septim ataş sönsün
Septiğim su da yandı

Baba bugün yar dağıdır
Sinemde yar dağıdır
Gözlerim ağam başımda gam yuvası
Dağıtsa yar dağıdır
Gözlerim ağam kurbanam o zülfüne
Gün vurur yel dağıdır

Yine bir başka türküsünde üstat, Kerkük hasre-
tiyle kendi yanar kavrulur da bizi de yakar kavurur

Harda kaldı Kerkük’ün güzel havası
Bir başka idi güneşi ayı seması
Yaktı kavurdu içimi vatan sevdası     
Kerkük bizim dil varlığımızdan duygu ve dü-

şünce yükümüzden çok şeyler taşır bünyesinde. 
Kendine has şivesi ile her biri bir sanatçı duyarlı-
lığı taşıyan insanlarının hançeresini yırtarcasına 
söylediği Türküler değil kendini Türk hissedenleri, 
Türk’e komşu ya da akraba toplulukların bile ede-
bi zevkini harekete geçirir. Adına müzik dediğimiz 
o edebi zevkin şahikası olan sanatın Orta Doğu 
halklarının hepsinde mevcut olan avaz derecesinde 
yüksek sesle icra edilen bu ezgiler,  ille de türküleri-
miz bir çöl sanatı icra eder gibi gelir insana.

Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle men sileyim

Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum

Altun hızma kadağa
Salıpsan alt dudağa
Bayramdı bayramlaşak
Yanak değsin yanağa

Altun hızma incidi
Kömleğimnarıncıdı
Menim lal olsun dilim
Ne dedi yar incidi

Ankara’da öğrencilik yıllarında tanıma fırsatı 
bulduğum merhum Abdurrahman Kızılay’ın söy-
lediği bu türküyü duydukça o yıllarda deli taylarla 
koşturan gençliğimizin ter-ü taze duyguları gelir 
aklıma. Türkünün arasında “Dede dede” diyerek 
bir hoyrat tutturup duygularımı şahlandırdığını 
hiç unutamam. Kerkük aysız gecelerde uzaklarda 
bir çoban yıldızı gibi görünür gözlerime. O yıldız ki 
kaç ışık yılı uzakta yakamozlar oluşturarak parıldar 
hasretle yanan gözlerimde.


