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Kafkasya’dan Anadolu’ya
IĞDIR TARİHİ / Nizamettin ONK

Daha önceleri halkıyat çalışmalarıyla tanıdığımız Iğdırlı Nizamettin Onk’un 
kitabı. Öğretmen, araştırmacı-yazar Onk, bu kitabıyla, memleketi Iğdır’ın tarihî 
geçmişini titiz bir çalışmayla ortaya koymuş. Bu çalışma, eski çağlardan itiba-
ren bölgenin geçmişini gözler önüne seriyor. Zengin bir kaynakça ve indeksi de 
bulunan Iğdır Tarihi’nin sonuna da bölgeyle ilgili fotoğraf ve haritalar eklenmiş.

Kitabın ilk bölümünde, tarihte Sürmeli Çukuru da denilen Iğdır Ovasının adı, 
Oğuz Han evlâdından, Üç-Oklar’dan, İç-Oğuzların İgdir boyundan geldiği belir-
tilmiş. Tarih boyunca bu bölgede yerleşen devlet ve milletlerden bahsedilmiş: 
Kimmerler, Urartu, Saka, Part/Arşaklı, Selçuklu, Timur, Karakoyunlu, Akkoyun-
lu, Safevî ve Osmanlı dönemleri…

Osmanlı ailesinin atalarının bölgeye gelişi ve bilhassa Ertuğrul Gazi’nin 
burada dünyaya gelen çocuklarıyla ilgili bahisler dikkat çekici. “Osmanlıların 
Anadolu’da ilk yurdu Sürmeli Çukuru/Iğdır Ovası olmasına rağmen Aras boyu 
ile ilgisi Yavuz (Çaldıran Savaşı) ile başlar.” denilmektedir. Kanunî’nin Nahcivan 
seferiyle bölgenin Osmanlı Devleti’ne katıldığı belirtilmektedir (1554). 

Osmanlı’nın Revan Hanlığı ve 1828 savaşlarıyla buraların Rus Çarlığı eline 
geçmesi anlatılmış.

Onk’un kitabı, dar çerçevede yurdun bir köşesi mahiyetinde değil. Söz konu-
su kitapta, çerçeve geniş tutulmuş ve yakın coğrafyanın tarihî macerası birlikte 
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Iğdır Tarihi’yle biz Revan Hanlığı, Kars Millî Şura 
Hükûmeti, Ahıska savaşları vs. gibi tarih sayfalarını da görüyoruz.

Onk, kitabında XX. yüzyıl başlarında Rus çarlığının yıkılmasıyla sahneye çı-
kan Ermeni faaliyetlerine ve bilhassa Ermenilerin Müslüman ahaliyi kırmalarına 
canlı şahitlerle yer vermektedir.

Iğdır, 12 Kasım 1920’de anavatana kavuşmuş. Uzun yıllar Kars’ın bir ilçe-
siyken 10 Ağustos 1992’de il olmasıyla yeni bir döneme girmiş.

Burada kısaca bahsettiğimiz Iğdır Tarihi, 390+20 (fotoğraf) sayfalık hacimli 
bir kitap şeklinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından basılmıştır. Yur-
dumuzun bu en doğu köşesiyle ilgili çok değerli bilgileri ihtiva eden Iğdır Tarihi 

yazarını tebrik ederiz.

Nizamettin Onk: Onk, 1937’de Iğdır’da dünyaya geldi. Yurdun muhtelif 
yerlerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Bu göreviyle birlikte halk kültürü 
araştırmalarıyla yakından ilgilendi. Araştırma ve incelemelerini muhtelif ga-
zete ve dergilerde yayımladı. Onk’un çalışmaları Azerbaycan’da da ilgi gör-
dü ve çalışmaları Bakü dergilerinde de çıktı. 1971 yılında öğretmen olarak 
Almanya’ya gitti. Onk, halen Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Bielefeld şehrinde 
yaşamakla birlikte ayağını Türkiye’den kesmemektedir. Onk’un çalışmaları 
arasında Aras Boyu Saz Şairleri’nin ayrı bir yeri var. Göğçeli Âşık Elesker, 

Şenlik, Sümmanî, Şehriyar, Nebi Hazrî ve Halil Rıza Ulutürk gibi şairlerle ilgili 
kitap çapında çalışmaları var. Onk’un bunlardan başka şiir ve yakın çevre 
yayınları da bulunmaktadır.
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POSOF 
FIKRALARI
Ünal KALAYCI
Edebiyat öğretmeni 

Ünal Kalaycı, memle-
keti Posof’tan derlediği 
fıkraları bir kitapta top-
lamış. Halkın ince zekâ 
ve kıvrak üslûbunun 
eseri olan bu fıkraları 
okumak da zevkli. 

Kitabın iç kapağın-
da Posofluların meşhur 
“Ne tay canına Posofli-

yim diyanın!” sözü yer almaktadır. Tabii bu söz bize “Ne 
mutlu Türk’üm diyene.” sözünü çağrıştırmaktadır. Ayrı-
ca bu ülkede yalnız Kayserililer yok! Posoflu da varlığın-
dan son derece memnun ve müftehirdir, kendisinden 
memnundur! Ne güzel…

Kalaycı, güzel bir çalışma yapmış. Fıkraları derle-
miş. Bu arada bir fıkranın değişik şeklini bulunca onu 
da ihmal etmeden kitaba almış. Mahallî özellik taşıyan 
sözleri sayfa altında açıklamış. Kitabın sonunda, fıkra-
ların yazılı ve sözlü kaynakları verilmiş.

Posof ağzını bilmeyenler, bu fıkralardan umulan tadı 
alamayabilirler. Fakat bilenler bilir, Posof/Ahıska ağzının 
da ayrı bir lezzeti vardır.

Kalaycı’nın 96 sayfalık kitabında birbirinden güzel 
110 fıkra bulunmaktadır. Yunus Zeyrek’in takdim yazı-
sıyla okuyucuya sunulan kitabı temin etmek için yaza-
rın ukalayci@gmail.com adresine müracaat etmeli.

Dergimizde de yazılarını okuduğunuz Ünal Kalaycı 
imzasını inşallah daha başka kitaplarda da göreceğiz. 
Zira onun, yetiştiği bölge kültürüyle yakından ilgilen-
diğini biliyoruz. Bu vesileyle genç arkadaşımızı tebrik 
ediyor, başarılar diliyoruz.

Benim Yerime
Posoflu iki kadın kavga eder. Birbirlerinden uzak-

laşmalarına rağmen küfürleşmeler devam etmektedir. 
Kavgacı kadınlardan biri, başka bir arkadaşını çağırır 
ve ona der ki: “Baci benim taxma dişlarım var. Hızli 
qonuşanda düşiyer. Hele benim yerima ahona bi-
raz sögele!”

Ünal Kalaycı:
1974 yılında Posof’un Gönülaçan köyünde dün-

yaya geldi. Konya-Selçuk Üniversitesinde Türk Dili ve 
Edebiyatı tahsili yaptı. Halen Kahramanmaraş’ta Ede-
biyat Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 
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Dokuzpuvar
Bahar olur millet çıxardı dağa,
Çadırlar kurardi Dokuzpuvar’a,
Cennete benzerdi baxsan her yana,
Cennet tek dağların kul etmiş beni.

Mallar sarılurdi çayıra dağa,
Bilek lâzımidi onnari sağa,
Tuluxlar dolardi peynire yağa,
Nani nimetlerin koyermaz beni. 

Gurbet el milletin yedi canıni,
Xayin muxannetler içdi kanıni,
Zalımlar töküldi yedi malıni,
Yâdıma düşende öldürür beni.

  Binali Yusufoğlu
          Kırgızistan-Bişkek

“Ahıska
ve

Borçalı
Türklerinin 

hâlini 
ve 

istikbâlini 
unutmamalıyız.”

Yusuf Kemal (Tengirşek)
Hariciye Vekili 

19.9.1921


