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Sosyal çevrede uzun bir süreçte 
elde edilen bilgiler nesillerden 
nesillere aktarılarak bir yer-
den sonra “miras”a dönüşür 
ki biz bu mirasa “folklor” di-
yoruz.  Folklor içinde dil ürün-
leri de vardır ve bunlar bazen 
bir deyim, bazen bir kalıp söz, 
bazen bir yemin sözü, bazen 
de bir atasözü, ninni, mani, 
vb. hâlinde yaşatılarak mille-
tin dil hazinelerini oluşturur. 
Bu bakımdan pek zengin olan 
Kerkük ağzındaki Türk dili hazi-
neleri çok ilgi çekici ve değerli 
verimleri barındırır.     

Çocukluk yıllarımızda Kerkük’te, 
çevremdeki insanlardan duy-
duğum her bir söz benim için 
fazlasıyla dikkat çekiciydi. 
Mesela, ninemin yaramazlık-
larımıza bir had getirmek için 
sık sık kullandığı bir söz vardı: 
İndi degirmançı geli (Şimdi 
değirmenci gelir). Onun, uyarı 
olsun diye sarf ettiği bu söz bi-
zim yaramazlık şevkimizi âdeta 
kamçılardı. Meğer ninem de-
mek istermiş ki değirmenci 
değirmende buğdayı, arpayı 
dövdüğü gibi sizi de döver. De-
ğirmenci de annem oluyordu 
tabi. Ninem, bu sözleriyle hem 
mecaz-ı Mürsel hem de istiare 
sanatını uyguladığının farkın-
da mıydı acaba? Yine nineme 
göre bizim gibi, yerinde dura-
mayan, afacan çocukların gö-
tünde kurt var’dı. Bu sözü bir 
gün ben de oğluma söyledim; 

o da benim bir zamanlar yaptı-
ğım gibi gülüp geçti.  

 Ninemin günleri de Kerkük gün-
leriydi. Ona göre pazartesinin 
adı péġember (peygamber), 
perşembenin adı ise ʽēli (Ali) 
idi. İki cihan güneşinin adını, 
doğduğu güne vermek onu 
anmanın bir vesilesi miydi aca-
ba? Bunu düşünmeden ede-
miyorum. Peygamber efendi-
mizin en yakınında bulunan 
Hz. Ali’nin de Müslümanların 
kalbindeki yeri bir gün adıyla 
ebedileştiriliyor muydu, kim 
bilir? Yoksa, dini hayatının her 
anında yaşayan ve yaşatan bir 
toplumun virdizebanı da böyle 
mi olsa gerektir? 

Çocukluğumda kendisiyle haşir 
neşir olduğum diğer bir yakı-
nım da büyük halamdı. Ona 
hepimiz “Bacı” derdik. Bacı’ya 
bir gün örümcek yuvasını gös-
terip ne olduğunu sorduğum-
da, cülhe yuva edip(Örümcek 
yuva yapmış) cevabını aldım. 
Kerküklülere göre örümcek 
bez dokuyucusu olan çulhaya 
benzermiş ve ona bu ad layık 
görülmüş. Dolu yağdığında da 
Bacı, qērí muncıġın sayırı (Yaşlı 
kadın boncuklarını sayıyor)der-
di. Demek ki yaşlı kadın bon-
cuklarını sayarken oradan ora-
ya aktarıyor, bazıları da dolu 
hâlinde yeryüzüne düşüyordu. 
Çok yüksek yerlerden atlayıp 
da nasıl hiçbir şey olmamış gibi 

yoluna devam eden kedilerin 
bu hâlini Bacı’ya sorduğum-
daysa bana verdiği cevap, pisi-
gin yeddi rühi var(Kedinin yedi 
ruhu var) olmuştu. 

Kerküklü her sözünde samimidir. 
Samimi olanlar da karşısındaki-
lerden kendilerine inanılmasını 
beklerler. Bu yüzden muha-
tabını inandırmak isteyen her 
Kerküklünün ağzından yemin 
eksik olmaz. Türlü türlü yemin-
ler vardır Kerkük’te. Kimi yüce 
Mevla’ya yemin ederken kimi 
anasının babasının canı için, 
kimi bir kardeşinin canı için kimi 
de Kur’an-ı Kerim hakkı için, 
Peygamber Efendimiz, Hz. Ali 
ve on iki imam canı veya başı 
için yemin eder. Bazıları da mu-
hatabının canına veya başına 
yemin eder. Bu sözlerle Kerkük-
lü demek ister ki eğer sözümde 
samimi değilsem, yalan söylü-
yorsam bu mukaddes değerleri 
çiğnemiş olayım. İşte Kerküklü-
lerin yeminlerinden bir demet: 
Alla vekil(Allah vekilim olsun), 
Qur‘en Heqqiyçi (Kur’an-ı Ke-
rim hakkı için), péġember ba-
şıyçı (peygambere kasdetmiş 
kadar suçlu olayım), İmam ʽēli 
(Ali), İmam Abbas, Adnan ca-
nıyçı, başıvçı (senin başın için), 
canıvçı (senin canın için),… Böy-
lesine samimi bir gönül taşıyan 
Kerküklü karşıdan gelen rica-
lara da hiç tereddüt etmeden 
şu sözlerle karşılık verir: gözim 
istine, başım istine, baştan göz 
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üzerine(baş ile göz üzerine),… 
Çocuklarını da aynı içtenlikle 
seven Kerküklü analar ve ni-
nelerden de şu sözleri her an 
duyabilirsiniz: balam, babam 
babası, babamdı (babamdır), 
rühimdi, ciğerdi,… Aynı sami-
miyetin selamlaşmadaki ve 
hitaplardaki ifadeleri de şu söz-
lerle ağızlardan dökülür: gözim, 
ki gözim (iki gözüm), babam, 
dede, dedeve(ey dedem),…  

Kerküklü misafir ağırlamayı da 
sever. Misafirlerle yer sofrala-
rında türlü türlü yemekler ye-
nirken bir de ısrarla sofradaki 
her çeşitten misafirin tatması 
istenir. Misafir de bu izzet ve 
ikrama karşı evden ayrılırken 
Eviz avadan olsun (Eviniz “yu-
vanız” daim şen olsun), der; 
ev sahibi de ona ziyaretlerinin 
kendileri için bir şeref olduğu-
nu ifade etmek üzere, başımızı 
beyüg ettiviz (başımızı büyük 
ettiniz), diyerek karşılık ve-
rir. Eğer misafir kız istemeye, 
yani dünürcülüğe gelmişse ev 
sahibinin ciğerparesini, ana-
sının nazlı kızını istemenin de 
bir yolu vardır. Oğlan babası 
muhatabı olan kız babasına, 
bağıvdan bir gül kupardmah 
istirem (bağından bir gül ko-

parmak istiyorum); diyerek za-
rif bir dille kurulacak yuvanın 
ilk harcını koymuş olur.   

Kerkük ağzı aynı zamanda bir de-
yim hazinesidir. İnatçı, dedi-
ğim dedik, çocukların, acığı 
gelmiş annelerinden en çok 
duydukları sözdür gözi qey-
yim. Ama cana yakın, uysal ço-
cuklar elbette daha çok sevilir 
ve onların kanı şirindir. Peki, 
“gözi qeyyim” yalnız çocukla-
ra mı söylenir, değil tabi. Gözü 
pek, cesaretli, azimli, tuttuğu-
nu koparan kişiler de aynı sıfatı 
hak eder, Kerküklünün gözün-
de. Kendisine verilen nasihat-
lere kulak asmayan ve yaptığı 
işin sonunda zarar gören kim-
selerin de en çok muhatap ol-
dukları söz göziv çıhsın (Gözün 
çıksın) sözüdür. 

Kerkük’te uyuklayanların gözü 
gider, kalbi sıkışanların ne-
fesi tumar, karamsar olanlar 
da kara harman savurur. Bir 
musibetle karşılaşan Kerküklü 
ise çamır başıma der. Kişinin 
tuttuğu yol hayra çıkarmaya-
cak cinstense birileri muhata-
bını sora dümbelegiv çalallar 
(sonra dümbeleğini çalarlar) 
diyerek uyarır. Bu deyimlerden 

“çamır başıma” eski bir Türk 
geleneğinden geliyor. Ölülerin 
ardından şivan eden Kerküklü 
kadınlar bir zamanlar başları-
na çamur koyarlarmış. “Birinin 
dümbeleğini çalmak” şeklinde 
söylenen deyiminse nereden 
geldiğini yakın zamanda öğ-
rendim. Mehmed Niyazi’nin 
Yemen Ah Yemen romanında, 
zina eden bir kadınla bir er-
keğin, cezalandırılmak üzere 
şehir meydanına getirilişi sıra-
sında birinin, suçluları önüne 
katıp onların arkalarından gi-
derek dümbelek çaldığı anla-
tılıyordu. Bu uygulama bizim 
deyimimizin çıkış noktası ola-
bilir, düşüncesindeyim. 

Bu küçük yazıda hatıralarımızı süs-
leyen Kerkük ağzındaki kelime 
hazinemizden seçtiğimiz incile-
rin bazılarını gizli kaldıkları san-
dıklardan çıkarıp ortaya döktük. 
Bunların birçoğunu Kerkük 
folklorunu yansıtan çalışmalar-
da bulmak pek mümkün değil. 
Yeni nesillerin de bu gibi dil 
yadigârlarımızdan haberdar ol-
ması için herkesin, hafızasında 
canlılığını muhafaza eden buna 
benzer dil hazinelerimizi en 
azından bir kâğıda yazıp unutul-
maktan koruması ne güzel olur.    


