QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 76
SAYI/ISSUE

YIL/YEAR

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ EKİM - ARALIK
REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE OCTOBER-DECEMBER

Üç Kardeş Şehir Konseri
Elazığ-Şanlıurfa-Kerkük

KERKÜK VAKFI

2017

19

KERKÜK VAKFI

KARDAŞLIK

Temsilciler
Habib HÜRMÜZLÜ (Ankara)
Timur TAŞ (İzmir)
Ali İhsan NAQIB (ABD)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Abdülhalik BAKIR
Prof. Dr. Haşim KARPUZ
Prof. Dr. Mahir NAKİP
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Yazı Kurulu
Kemal BEYATLI
Kemal ÇAPRAZ
Aydil EROL
Erşat HÜRMÜZLÜ
Habib HÜRMÜZLÜ
İzzettin KERKÜK
Mahir NAKİP
Acar OKAN
Ömer ÖZTÜRKMEN
Suphi SAATÇİ
Suphi SALT

KARDAŞLIK

Kerkük Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından Türkçe, İngilizce
ve Arapça olarak üç ayda bir yayınlanır hakemli bir dergidir.
Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu imza sahiplerine
aittir. Dergide yayınlanmış yazılar ve fotograflar kaynak
gösterilerek alınabilir.
Abone yurtiçi yıllık 40 TL, yurtdışı yıllık 50 $ veya
40 Euro Posta Çeki No: 5325057 Cerrahpaşa/İstanbul veya
İş Bankası İstanbul, Fındıkzade Şubesi Hes. No: 1068
840492
EUR Hes. No: 1068 3312429
Dolar Hes No: 1068 3312415
Tasarım
Ercan ŞİMŞEK
Baskı
Şenyıldız Matbaacılık
Zeytinburnu Mah. Gümüşsuyu Cad.
No:3 K:2 Zeytinburnu, İstanbul
Tel: +90 212 483 47 91

oru

İdare Merkezi:
Haseki Sultan Mahallesi Kuka Sokağı
Huzur Apt. No: 1/1
Fındıkzade/İSTANBUL

lkl
er Fo

Yazışma adresi
P. K. 20 Cerrahpaşa/İSTANBUL
Tel. (0212) 584 00 75
www.kerkukvakfi.com

r
Telafe
ru
Folklo

Telaf
ında,
in baş
lumn veriler
yansıta nleridir. Top da
lığını
ürü
biyatı ik var
folklor
k ede
ların etn
dilinin geleyen hal ük önem taşı
Toplum ayan halk
bel
ıya dödan büy
yaş
erini
kimlikl ıtımı açısın nlerinin yazsı kültür
ların
ürü
un tan
alınma
biyatı
o toplum Halk ede kayıt altına
dır.
n
ı sağlar.
makta ve bunları
si
unmasın
unun
külme lerinin kor
r toplumbüyük
me
Telafe
malze
ilk
u da
lakoğl
si için
r yapRıza Ço n derlenme e derlemele r’in
afe
yazar
ind
rini
Şair ve lor ürünle kendi bölges sonunda Tel okuce
folk
ve
aların
Böyle
atmış
ışm
ur.
mı
demet
çal
uşt
adı
Yorucu ne ışık tutm n zengin bir
mıştır.
kimliği folklorunda
en
Türkm Telafer’in
ra
yucula
uştur.
sunulm
9756

8494

FI

ÜK VAK

KERK
ISBN

Editör ve Genel Koordinatör
Suphi SAATÇİ

Çolak

oğlu

Kerkük Vakfı Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Erşat HÜRMÜZLÜ

Çolak

Fiyatı : 10 TL (KDV Dahil)

Rıza
oğlu

Rıza

Kültür Sanat Edebiyat ve Folklor Dergisi
Yıl 19 Sayı 76
Ekim - Aralık 2017
ISSN : 1302-2857

6-0

eri
yansıtan veril
etnik varlığını
leridi
ün
ür
r
lo
Toplumların
lk
fo
dilinin
yaşayan halk
n halk ed
ini belgeleye
ların kimlikler
an büyük
nd
ısı
ıtımı aç
o toplumun tan ebiyatı ürünlerinin
ed
lk
Ha
ır.
maktad
ına alın
nların kayıt alt ar.
külmesi ve bu
runmasını sağl
ko
in
rin
ele
malzem
er
oğlu da Telaf
r Rıza Çolak
Şair ve yaza
rlenmesi içi
de
in
in
ler
ün
folklor ür
de de
kendi bölgesin
n
adımı atmış ve
maların sonu
lış
ça
cu
ru
mıştır. Yo
tutmuştur.
k
ışı
e
in
liğ
m
Türkmen ki
ndan ze
er ’in folkloru
yuculara Telaf
r.
sunulmuştu

ISB N

KFI

KERKÜK VA

who are inte
ed for those
been prepar
aşirets and fam
This book has
clans, tribes,
ir
the
q,
Ira
in
nograph o
settlements
luding the mo
y spread. Inc
Altunköprü,
over which the
ndeli, Erbil,
Me
r,
afe
Tel
rmatu, Kifri
and towns like
labidin, Tuzkhu
İmam Zeyne
de and r
Beşir, Tavuq,
a credible gui
is
rk
wo
s
rk
Mendeli, thi
meticulous wo
a result of a
dy,
stu
s
thi
tural and
Thanks to
insight into cul
in I
ning a close
gai
nce
for
ste
d
exi
ere
ir
off
ained the
the n
o have maint
heritages in
Turkmen, wh
and cultural

Ata Terzibaşı’nın 4 kitap
halinde yayımlanan ve
Irak Türkmen
kültürünün başyapıtı
sayılan
Kerkük Şairleri’ni
Kerkük Vakfı’ndan
isteyiniz.

İÇİNDEKİLER

10

12

19

22

İkinci İşgalden Kurtulan Türkmeneli
Editör’den

2

Acı Bir Kayıp Tamburî
Necdet Yaşar (1930-2017) • Aydil EROL

35

Referandum ve Vizyon Eksikliği
Erşat HÜRMÜZLÜ

4

Türkiye-Azerbaycan-Türkmen-Irak Türkmen
Türkçesinde Şahıs Ekleri-2 • Esen ABDULLAH

36

İlhami Işık’ın “Türkmenler”i ve Beyhude
Gayretler • Mahir NAKİP

6

Türk Olduğum İçin Özür Dilemeyeceğim
İsmail KILIÇARSLAN

40

Uyan Ninni Uyan
Kemal BEYATLI • şiir

7

Altunköprü’de Geleneksel Hayat
Edgü KÖPRÜLÜ

42

Kerkük Üzerine Düşünceler
Beşir AYVAZOĞLU

8

Kerkük’te Kurban 2017
Kardaşlık

44

Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ

10

Şairlerin Gönül Gözüyle Kerkük
Mehmet Nuri YARDIM

46

Doğramacızâde Ali Paşa
Nazım TERZİOĞLU

12

Türkmen Albümünden
Editörün Seçtikleri

48

Kerkük’te Türkçe Yayımlanmış Beşir Gazetesi
Üzerine İnceleme • İbrahim Anwar DMERAL

14

Yeşiltepe ile Türkmeneli
Güngör YAVUZASLAN

50

Enver Hasanoğlu (Kerkük’ten Başlayan Bir
Başarı Hikayesi) • Necat KEVSEROĞLU

19

Hocam Ahmet Nahmedov’la Azerbaycan
Sohbeti • Önder SAATÇİ

22

Musul Sorunu Çerçevesinde İngilizlerin Kerkük’teki Türkmenlere Yönelik Faaliyetleri - 2 • Abdülhalik BAKIR • Ferruh KAYALAN

28

İNGİLİZCE

51-53

Kerkük
Ahmet B. ERCİLASUN

34

ARAPÇA

54-64

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 19  • السنةSayı/Issue 76  • العددEkim-Aralık/October-December 2017  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

1

KERKÜK VAKFI

Editör’den

İkinci İşgalden Kurtulan
Türkmeneli
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

değiştirmek için her türlü yasa
dışı uygulama gerçekleştirilmiştir. Kerkük’e, Tuzhurmatu’ya ve
diğer Türkmen bölgelerine dışarıdan getirtilen ailelere devlete ait kamu arazileri bedelsiz
ve yasalara aykırı biçimde dağıtılmıştır. Ayrıca Kerkük’te yine
bedelsiz olarak verilen on binlerce dönüm1 devlet arazileri
de Parti Şorav2 (Barzani) ile YKT
Şorav (Talabani) arasında bölüşülmüştür. Partiler de o arsaları
belirli bir meblağla dışarıdan
getirtilen Kürtlere satmışlardır.
Böylece paralar güya partilere
veriliyormuş gibi vatandaşlar
haraca bağlanmıştır. Arsaları
alanlara ne tapu ne de herhangi
bir senet verilmiştir. Buna rağmen arsaları alanlar kendileri
için evler, villalar, marketler ve
işyerleri yaptırmışlardır. Bunun
için ne belediyeden izin ne de
proje ruhsatı alınmıştır.

Dikta yönetiminden kurtulmak
isteyen Irak halkı, ne yazık ki
2003 işgalinden sonra daha da
sıkıntılı bir döneme girmiştir.
Irak’ın ordusunu ve ulusal güvenlik gücünü çökerten ABD,
bilerek ülkede büyük bir otorite
boşluğu yaratmıştır. Bu boşluğu
kasıtlı olarak yaratan ABD, 1991
yılından beri Kürt partileri tarafından oluşturulan peşmerge
güçlerinin önünü açmış, ayrıca ülkenin her tarafında terör
odaklarının at oynatmasına fırsat sağlamıştır.
Irak’ta demokratik düzen oluşturma adı altında yapılan çalışmalara Irak muhalefet gruplarını
da katan ABD, ülkeyi parçalamaya sevk eden bir anayasa taslağı
hazırlatmıştır. Kürtlerin lehine
hazırlanan bu anayasaya itiraz
edenleri ABD, tehdit ve zorbalıkla sindirmiştir. Buna karşı direnenleri susturan ABD, sadece
Kürt partilerinin istekleri doğrultusunda bir anayasa hazırlayarak kabul ettirmiştir.
Irak’ın işgale uğradığı 2003 yılından
itibaren ülkede hukuk, yasa ve
düzen zorbaların insafına terk
edilmiştir. Kerkük’te ve diğer
Türkmen bölgelerinde bulunan
kamu binalarına, işgalin daha ilk
aylarında Kürt partileri tarafından el konulmuştur. Her şey silahlı milis gücü olan Kürt partilerinin isteğine göre ayarlanmıştır.
Türkmeneli bölgesinin ve özellikle
Kerkük’ün demografik yapısını
2

Yasa Tanımayan Vali
Kerkük’te 3 Nisan 2011 tarihinden
beri valilik makamına oturan
Necmettin Kerim, ırkçı ve faşist
yaklaşımı ile Türkmen halkına
büyük haksızlıklar yapmıştır.
Her türlü usulsüz icraat yapan
vali yasa ve yönetmelikleri hiçe
saymıştır. Memur, öğretmen
gibi devlet işlerine Bağdat tarafından atanan Türkmenlerin
işlemlerini uygulamaya koymayan Vali, sadece Kürt kökenli
1
2

Irak’ta bir dönüm 2500 metrekaredir.
Şorav bir eski köy adıdır. Türkçe kökenli olan bu ad “tuzu fazla, biraz tuzluca”
anlamına gelmektedir.

olanların atamalarını yaptırmıştır. Türkmenlere karşı sinsice
kin ve nefret besleyen bu vali,
Bağdat yönetiminin Kerkük
vilayetine tahsis ettiği bütçeyi öncelikle şahsi inisiyatifine
ve siyasi tercihine göre çarçur
etmiştir. Kısacası Türkmeneli
bölgesinde yapılan tecavüzler
ve haksızlıklar sürmüş, bunları
önleyen bir otorite ortaya çıkmamıştır.
Kerkük ve çevresinde üst düzey
makamların tamamı Kürtlere verilmiştir. Kürtlerin elinde
olan bu makam ve görevler
şunlardır: Kerkük Valisi, İl Meclisi Başkanı, Belediye Müdürü
(Başkanı), Tapu ve Kadastro
Müdürü, Kerkük Polis Müdürü,
Nüfus Müdürü, Özel Kuvvetler
Müdürü, Çevik Kuvvetler Müdürü, Kamu Savunma Müdürü,
Sosyal Yardım Müdürü, Sivil Savunma Müdürü, Kerkük Merkez
Kaymakamı, Dakuk Kaymakamı,
Dibis Kaymakamı, Şivan Nahiyesi Müdürü, Altunköprü Nahiyesi Müdürü, İl Sağlık Genel
Müdürü, Kuzey Gaz İşletmeleri Genel Müdürü, Genel Polis
Müdürü, Yolsuzlukla Mücadele
Kurulu Başkanı, Kerkük Noteri,
Kerkük Silolar Müdürü, Kerkük
Terörle Mücadele Müdürü, Kerkük Trafik Müdürü, Sünnî Vakfı
Müdürü, Kerkük Tarım Müdürü,
Teknik Enstitüsü Dekanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi
Dekanı, Mühendislik Fakültesi
Dekanı, Eğitim Fakültesi Dekanı,
Beden Eğitimi Fakültesi Dekanı,
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Hemşire ve Sağlık Fakültesi Dekanı, Kerkük Yatırımlar Kurumu
Başkanı ve Kerkük Genel Kütüphanesi Müdürü. Ayrıca her
dairede %60 Kürt, diğer halklar
%40 oranında memura sahiptir.
Göreve geldiği günden beri
Bağdat’ın emirlerine karşı
hareket eden vali, sonunda
merkezî hükümete karşı isyan
etmiştir. Önceleri YKT (Talabani Partisi)’ne mensup olan vali,
henüz referandum yapılmadan Kerkük’e Kürdistan bayrağı
çekmiş ve daha sonra Barzani
tarafına geçmiştir. Hakkında
yolsuzluk iddiaları olan vali, büyük miktardaki paraları zimmetine geçirmekle suçlanmıştır.
Bağdat yönetiminin 16 Ekim
2017 tarihinde Kerkük’e girmesi sonucu Vali Erbil’e kaçmıştır.
Sonraları ortadan kaybolmuştur. Kerkük’te yerleşmeleri yasal olmayan Kürtler de kendi
memleketlerine dönmüşlerdir.
Bu hususta Türkiye’nin izlediği
başarılı dış politika sayesinde
Türkmenler ve tüm Irak halkı
rahat bir nefes alabilmişlerdir.
Kerkük’te Beklenen Yatırımlar
Bin yıllık Türkmen yurdu Kerkük’e
dikta yönetiminde olduğu gibi,
işgal döneminde de herhangi
bir hizmet verilmemiştir. Sağlık, eğitim ve özellikle şehrin alt
yapısı konusunda hiçbir yatırım
yapılmamış, yatırım yapılması
yolunda iş adamları ve vatandaşlar da teşvik edilmemiştir. İkinci bir işgalden kutulan
Kerkük’te şimdi herkes merkezî
hükümetten adil ve hakkaniyetli biçimde hizmet yapılmasını
bekliyor.
Nüfusu bir milyonu aşkın Kerkük’te
tam teşekküllü bir hastane bulunmamaktadır. Böyle bir hastanenin açılmasına şiddetle ihtiyaç
olmasına rağmen bu yatırıma
sıcak bakılmamıştır. Bölgede yaşanan saldırılar veya patlamalar
gibi terör olayları sonucu yüzlerce vatandaş can verirken, ağır

biçimde yaralananların tedavisi
büyük sorun olmaya başlamıştır.
Yararlananların tedavi maksadı
ile Türkiye’ye taşınmaları çok zor
koşullarda sağlanmıştır. Bunların tedavilerinin yerinde yapılması için bölgede hastanelerin
açılması daha ekonomik ve acil
hizmet açısından yararlı olmasına rağmen, buna fırsat verilmemiştir.
Ayrıca Türkmeneli bölgesindeki
hastalar, tedavi için Erbil veya
Süleymaniye’deki hastanelere
gitmeğe mahkûm edilmiştir. En
basit ameliyatlar için bile Türkmenlere hizmet veren bir hastane yapılmamıştır. Bu hizmete
talip olan Türkiye’nin girişimleri
de sonuç vermemiştir. Şimdi ise
halk böyle bir sağlık yatırımın
yapılmasını beklemektedir.
Nüfusu bir milyonu aşan Kerkük’te
yıllardır mevcut olan havaalanı
da bir türlü hayata geçirilmemiştir. Kerkük’ten yurt dışına
seyahat etmek isteyen vatandaşların, ya Erbil veya Süleymaniye havaalanını kullanmaları zorunlu hâle getirilmiştir.
Başkent Bağdat’ın yolu zorlu ve
mesafesi fazla olduğu için, halk
bu havaalanını tercih etmemiştir. Ancak Kerkük’teki uluslararası havaalanı sivil ulaşıma açılmış olsaydı, büyük bir kolaylık
sağlanmış olurdu. Bu bakımdan
Kerkük havaalanının açılması
için Türkmen milletvekillerinin
merkezî hükümet üzerinde baskı oluşturmaları gerekmektedir.
Türkmenler, Türkiye’nin Irak’ın
merkezî hükümeti ile ilişkilerinin düzelmesinden büyük bir
memnuniyet
duymuşlardır.
Türkiye’nin Irak’a her alanda
destek olacağına inan Türkmenler, özellikle Kerkük’te Türk
konsolosluğu ile Türk Kültür
Merkezi ve bir Türk kamu bankasının açılmasını yararlı görmektedirler. Kerkük’ten her yıl
binlerce turist Türkiye’ye gelmek için Bağdat veya Erbil’den

vize almak sıkıntısından da böylece kurtulmuş olurlar.
Yüzlerce tarihi eserin restorasyonu
için TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)’nın
ve eğitime destek verilmesi
için Yunus Emre Enstitüsünün
Kerkük’te birer şube açmaları
Türkmen halkının beklentileri
arasındadır. Ta Afrika kıtalarına kadar hizmet götüren her
iki kuruluşun, yanı başımızdaki
Türkmeneli’ne de el atmaları
pekâlâ mümkündür.
Irak’ta birçok şehrin alt yapısı, yolları, su ulaşım şebekeleri, elektrik dağıtım merkezleri geniş
çapta tahrip edilmiş veya çökmüş durumdadır. İş adamları
tarafından Musul’da, Bağdat’ta,
Hille’de, Necef’te, Kerbela’da,
Basra’da, Kerkük’te, Telafer’de,
Tuzhurmatu’da pek çok yatırım
yapılabilir. Özellikle Türkmeneli bölgelerinde hastaneler,
üniversite kampüsleri, 5 yıldızlı
oteller, kültür merkezleri, sosyal konut siteleri, spor tesisleri,
fabrikalar, köprüler, su kanalları, parklar ve bahçeler gibi sayısız tesis ve donatının inşa edilmesine şiddetle ihtiyaç vardır.
Yıllardır bölgede yetim olarak bırakılan Türkmenler artık sahipsiz,
güvenliksiz, gelenin ve gidenin
vurduğu bir toplum olmaktan
kurtulmalıdır. Allah’tan başka
kimseleri olmayan Türkmenlerin
tek ümitleri, anavatan Türkiye’nin
izlediği güçlü bir dış politika sayesinde ayakta kalabilmektir. Bu
hususta Türkiye’deki kamuoyu
da Kerkük ve Türkmeneli hakkında Ankara’nın kararlı ve tutarlı bir
siyaset gütmesini istemektedir.
Bunun için Türkiye’nin kardeş
Irak hükümeti ile dostane ilişkiler
kurması sayesinde her iki taraf
için de çok olumlu ve yararlı sonuçlar alınabilir.
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Bize Göre

Referandum ve Vizyon Eksikliği
Erşat HÜRMÜZLÜ
Takvimler 25 Temmuz 1990 tarihini gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat
Büyükelçisi April Glaspy’nin
özel kaleminde telefon çalıyor. Devlet Başkanı Saddam
Hüseyin’in öğleden sonra Büyükelçiyi makamında beklediği iletiliyordu.
Senelerdir bu bir ilkti. Hiçbir zaman Büyükelçiler Cumhurbaşkanlığına çağırılmıyor, görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı
yürütüyordu.
Belirlenen saatte Büyükelçi Saddam Hüseyin’in karşısında idi.
Irak’ın ABD ile dostluk ilişkileri içinde olmak istediğini ve
komşu ülkelerin Irak’a dostça
davranmadıklarını, malî durumunun kötü olduğu bu dönemde ülkesine eziyet ettiklerini, hatta İran ile bitmiş olan
savaş mağdurlarının ailelerine
maaş veremeyecek duruma
yaklaşıldığı konusunda serzenişte bulunuyordu.
Görüşme sürerken Saddam
Hüseyin’in kulağına eğilen
özel sekreteri Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in
telefonla aradığını söylüyor;
yan odaya geçen Saddam
az sonra gelip Büyükelçiye
Mübarek’in Kuveytlilerin görüşmeyi kabul ettiklerini ve
Suudi Arabistan’da üçlü bir
görüşmenin yapılacağını, an4

cak kendisinin bundan ümit
edilen bir sonuç çıkmayacağını zannettiğini söylüyordu.
Görüşme sonuna doğru yaklaşıyor
ve Büyükelçi tam izin isteyecek sırada Saddam eliyle beklemesini işaret ediyor ve esas
çağırıldığı konuyu açıyor. Soru,
ABD’nin Araplar arası anlaşmazlıklar konusunda tutumunun ne olacağı ve taraf tutup
tutmayacağı soruluyordu.
Büyükelçi bu soruyu bekliyordu.
Orada hükümetinin talimatı ile mi hareket ettiği, yoksa
ömrünün hatasını mı yaptığını hiç bilmediğimiz bir şekilde
ABD’nin bu konuya hiç karışmayacağı ve taraf olmayacağını söylüyordu.
Yukarıdaki bilgiler sonra da
ABD’nin Yemen Büyükelçisi olan ve bir müddet sonra
Kongre’de özel bir oturumda
tanıklık yapan Glaspy’nin söylemlerinden alınmışsa da bu
Hanımefendinin sonradan kayıplara karıştığı, hiçbir medya
kuruluşu ile görüşme yapmadığı da malumumuzdur.
April Glaspy ömrünün hatasını
mı yaptı acaba? Bilmiyoruz,
ama Irak diktatörü Saddam
Hüseyin’in zekice hareket ettiğini zannederek ömrünün
hatasını bir çırpıda yaptığı
artık belli olmuştur. Cidde’de

yapılan toplantıyı yardımcısı
yarıda keserek baş ağrısı dolayısıyla devam edemeyeceğini
söyleyip toplantı mahallinden
ayrılıyor ve Glaspy ile o meşhur görüşme üzerinden bir
hafta geçmesine rağmen bir
düzeltme gelmeyince 9 gün
sonra Irak güçleri Kuveyt’e giriyor ve Arap Birliğine de Birleşmiş Milletlere de üye olan
bir ülkeyi yutuyordu.
Hikâyenin geriye kalan bölümünü biliyorsunuz. Ne Saddam
kaldı bir müddet sonra ne de
Baasçıların hükmü. Saddam
vizyon eksikliğinin kurbanı
oldu ve gerçekten ABD’nin
Ortadoğu’nun bu çetrefilli sorununda tarafsız kalacağını ve
tüm çıkarlarını feda edebileceğini sanmıştı.
2003 yılında ABD’nin işgalinden
sonra siyasî Kürt partilerine
gün doğdu. Yılların, ülke ve
halkların tarihinde uzun süre
sayılmayacağını göz ardı eden
bu mihraklar konumlarını
nihaî zafer addedip aynı vizyon eksikliğinin kurbanı oldular.
2005 yılında Irak’ta bir Anayasa
Kabul edildi. Yurt dışı siparişle
bu Anayasadan azami derecede faydalanmak için çalışan bu gruplar, uluslararası
kurallarda kabul edilen bazı
prensiplerle karşılaşınca onla-
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rı göz ardı etmek ve anayasayı
delmekte hiçbir sakınca görmediler.
Silahlı kuvvetler dışında milis güçlerin olmaması kabul edilmişse de Peşmerge güçleri yasal
güç olduklarını ve ülkenin
askerî gücünün bir parçası olduğunu iddia ederek silahsızlanmadılar. Bu sav doğru ise
o zaman takındıkları tutum
Anayasanın 9/1 maddesinin A
fıkrasında belirtilen ve “Irak’ın
askerî güçleri ve güvenlik
birimleri, Irak halkının farklı kesimlerinden oluşur, sivil
otoriteye bağlı olur ve Irak’ı
savunur, Irak halkının kıyımına
alet olmaz, siyasî işlere müdahele etmez.” hükmüyle ne kadar örtüşüyordu.
Araplaştırma yerine kesif bir
Kürtleştirme politikası izleyen
bu gruplar Anayasanın 23/3
maddesinde “Iraklıların Irak’ın
herhangi bir yerinde gayrimenkul edinme hakkı vardır”,
hükmünü kuzey Irak’ta uygulatmadıkları gibi “Demografik
yapının değiştirilmesi amacıyla gayrimenkul edinmek
yasaktır” hükmü sadece satın
almak değil, devlet arazisine
de el koyarak bu maddeleri
hiçe saydılar.
Anayasanın 35/1 maddesinde
belirtilen ve yargı kararı olmadan hiç kimsenin gözaltına alınması ve sorgulanması
yasaklanırken bu talimat,
sadece bu siyasî partiler için
geçerli olmadı ve çeşitli isimlerde kurulan izinsiz güçler
tarafından tutuklanıp akıbeti
belirlenmeyen binlerce insanın kaybolması herkesçe malum hale geldi.
İlk yasalarda tartışmalı bölgeler için o arazinin sakinlerini
memnun edecek adil çözümlerin getirilmesi karara bağ-

lanmışsa da Anayasa’da 140.
Madde hükmüyle zoraki bir
çözüm Kabul edildi, adil çözüm prensibinden vazgeçilip
yığın yığın demografik yapıyı
değiştirmek için getirilen ve o
bölgelerin sakini olmayanların
oy kullanılması sağlanacak bir
referandum olgusu yerleştirildi. Onun anayasal termini
bittiyse de bizim için hâlâ geçerlidir demekle başlayıp sonradan buna lüzum kalmadı ve
biz bunu tek başımıza uyguladık diyerek bu topraklara el
koydular.
Şımarık siyasî otorite artık istediğini yapabileceğinden emin
olmuş ve cılız itirazlar çıksa da
kimsenin artık ABD’nin sağlam müttefiki olan kendilerine
diş geçiremeyeceğine tamamen inanmıştı.
7 Haziran 2017 tarihinde KDP partisi başkanı ve bölge yönetimi
başkanlığını süresi dolmasına
rağmen teslim etmeyen Barzani artık bağımsızlık zamanının geldiğini ve başkanlığı
bu şekilde devam ettireceğini
varsayarak 25 Eylül’de sadece bölgede değil, el koymuş
oldukları diğer işgal altındaki
Türkmen bölgelerinde de bir
referandumun yapılacağını
duyurdu.
Vizyon eksikliği burada da baş gösterdi, tüm dünya ülkelerinin,
hatta Birleşmiş Milletlere bağlı
Güvenlik Konseyinin de karşı
çıktığı bu kararda ısrarlı olarak
uygulamayı devam ettirdi.
Yaptığı hesap, bir müddet sonra
konunun gündemden düşeceği ve ucuz petrol ticareti
dürtüsüyle ülkelerin peş peşe
bu devleti tanıyacakları istikametinde idi.
25 Eylül günü referandum yapıldı. Irak Parlamentosu bunu

hükümsüz saydığı gibi komşu ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da bunun geçersiz
olduğunu açıkladı. Bazı Kürt
partileri ve kuruluşları bunun
vahim bir hata olduğunu söylese de bir keçi inadı devam
etti, Barzani ve yandaşları
ısrarcı oldular ve Irak güçleri
müdahale ederse var güçleriyle karşı koyacaklarını avaz
avaz bağırarak gürlediler.
Kuveyt konusunda April Glaspy
9 gün önce, bu konuya karışmayacaklarını söylemiş ve
Saddam Hüseyin’i yüreklendirmişti.
ABD 16 Ekim 2017 harekâtından
yine 9 gün önce bir açıklama
yaparak Irak’ta iç bir mesele
olan bu konuda şiddete başvurulmasına karşı olduklarını,
hatta ilk hücuma kalkışanın
karşısında duracaklarını ilan
etti.
Barzani ve yandaşları derin ve
rahat bir nefes aldılar. Irak
güçleri, bölge yönetiminin dışında işgal edilmiş topraklara
karşı bir saldırıda bulunamayacaklardı, buna ABD’nin rızası dışında cesaret edemeyeceklerine karar verdiler.
Vizyon eksikliği ve hadiseleri doğru okumamak yine akl-ı selime galip geldi ve olanlar oldu.
Barzani iştahını kabartan işgal
altındaki Türkmen toprakları
ve öteki toprakları olduğu gibi
Kürdistan yerine “Barzanistan” rüyası ve tahtını da kaybetti. Olacağı buydu.
Bu derslerden ibret alınarak sağlam mantık çerçevesinde
haksızlıklara son verilip tüm
vatandaşların rahat ve özgür
bir şekilde yaşayacakları bir
zemin üzerinde mutabakat
sağlanacak mı? Bunu vizyon
sahiplerine sormak lazım.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

İlhami Işık’ın “Türkmenler”i
ve Beyhude Gayretler
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Star Gazetesi’nin köşe yazarlarından İlhami IŞIK, 2 Ekim 2017
tarihinde ¨Türkmenler¨ başlığı
altında bir yazı yazmıştır. Doğrusu yazının ne amaçla yazıldığı pek anlaşılmıyor. Yani tezi ya
da amacı belirsiz görünüyor.
Ama ciddi hatalar ve yanlış
bilgiler içermektedir. Buna
rağmen çok ilginç ve ilgisiz bir
soru ile yazı bitiyor: ¨Bu tabloya göre Kürdistan bölgesel yönetiminde bir Türkmen sorunu
var mı?¨
Önce cevabı verelim, sonra da yazıyı irdeleyelim. Irak’ta ciddi
bir Türkmen sorunu var ve bu
sorunun kaynağı da Bölgesel
Kürt Yönetimi’dir. Çünkü 2003
yılından beri başta Kerkük olmak üzere Tuzhurmatu’dan
ta Mendeli’ye kadar Türkmen
yerleşim bölgeleri Kürtleştirilmek istenmektedir. Erbil’de
de Türkmen sorunu var. Sayın
Işık’ın söylediği Bölgesel Kürt
Parlamentosunda Türkmenlere 5 sandalye ayrıldığı doğrudur ama biri hariç diğerleri
hep sipariş üzerine kurdurulmuş tabela partilere ulufe olarak dağıtılmıştır.
Gelelim yazıda yer alan diğer yanlışlıklara. Türkmenlerin bir milyon olduklarını bile abartılı bulan Sayın IŞIK buna delil olarak
2014 seçimlerinde Türkmen
listesinin aldıkları toplam 90
bin oya bağlamaktadır. Türk6

menler sadece Kerkük’te kendi listeleriyle seçime girdiler.
Musul, Selahattin, Diyala ve
Bağdat’ta başka listelerden
katılmayı tercih ettiler. Bu da
zaten Irak’ın genelinde yaygın
olan bir siyasî davranıştır. Türkmenlerin nüfusu konusunda
karine yoluyla değil de bilimsel
yollarla bilgiye ihtiyaç duyarsa
Sayın IŞIK, 2006 yılında Kerkük
Vakfı’ndan yayımlanmış Sayın
Erşat HÜRMÜZLÜ’nün Irak’ta
Türkmen Gerçeği isimli kitabına müracaat edebilir.
Türkmenlerin ekseriyetinin Şii olduğunu yazan IŞIK, ¨mezhep
düzeyinde ayrışan Türkmenler
siyasi ve demografik olarak
aynı coğrafyada ve aynı siyasî
iklim içerisinde yaşamadıklarını¨ söylüyor. Hangi kaynağa
dayanarak Türkmenlerin mezhepsel yapısı hakkında fikir
yürüttüğünü bilmiyoruz, ama
eğer amacı Türkmenlerin Türkiye hinterlandından çıkarıp
İran’a itmek istiyorsa yanılıyor.
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de bütün (Şii
ve Sünni) Türkmen milletvekillerinden oluşan Türkmen
Koordinasyon Kurulu’nu Külliyede kabul etti ve arkasından
29 Ekim Resepsiyonuna davet
etti. Evet Türkmen milletvekilleri farklı listelerden parlamentoya girmiş olabilirler
ama konu milli birlik ve beraberlik olunca hepsi için önce

Türkmen olmak gelmektedir.
Bu maksatla kurdukları Koordinasyon Kurulu başarı ile bu
söylem birliğini yürütmektedir.
Yani aynı siyasî iklimin havasını
teneffüs ediyorlar.
Pekiyi bu gibi hatalar acaba
Türkiye’de neden yapılıyor?
İşte esas bunu irdelemek ve
tahlil etmek lazım. 2009 yılından sonra ve 25 Eylül referandumundan önce Kuzey
Irak bölgesel yönetimiyle
Türkiye’nin ilişkisinin gelişmesini isteyen çok çıkar gruplar
türemişti. Bunların bir kısmı siyasî, büyük bir kısmı da
ticarî idi. O tarihlerde Kardaşlık dergisinde ve biztürkmeniz
WEB sitesinde yayımlanmış
olan Türkçe makaleler incelenirse, bu politikanın neden
yanlış olduğu açıkça anlaşılır.
En azından bölgesel bir yönetimle muhatap olmak her zaman merkezî hükümetleri rahatsız eder ve nitekim etmiştir.
11 milyar Dolar civarındaki
dış ticaretimizi Bölgesel Yönetimin denetiminde olan tek
Habur Sınır kapısı ile yaptık.
Halbuki bu miktarın sadece 2
milyarı bölgeyi ilgilendiriyor;
gerisi Irak’ın diğer Türkmen
ve Arap bölgelerine gidiyor.
Diğer taraftan Irak’la 6 milyar
Dolarlık dış ticareti olan İran,
ticaretini beş ayrı kapıdan yürütüyor; bunların ikisi Erbil ve
Süleymaniye’ye açılmaktadır.
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geri döndürdü¨. Demek ki
Türkiye’nin Suriye’de duyduğu endişenin aynısını Irak’ta
da duymaya başlamıştır. İşte o
zaman bazı aydınlar! başarısız
referandum hadisesini yumuşatmak ve masum bir hataymış gibi göstermek rolünü üstlenerek Türkiye’nin Bölgesel
Yönetimle ilişkisini aynen devam etmesini savunmaya başlamışlardır. Tabiî bunu yaparken Türkmenlerin de dağınık
ve zayıf olduklarını göstermek
gerekmektedir.

Demek ki İran bütün yumurtaları tek sepete koymazken bu
konu bizim aydınlarımızın ve
yazarlarımızın hâlâ gündemine
girmemiştir.
Suriye’de PYD ve PKK, Akdeniz’e
uzanma sevdasına kapılınca
Türkiye, millî bekasının tehdit
altına girdiğini anladı ve Fırat
Kalkanı Harekâtını başlattı.
Sonra Türkiye’nin ikazlarına
rağmen Kerkük’te bayrak krizi çıkartıldı, arkasından referanduma gidilince, Türkiye
2010 yılından beri Bölgesel
Yönetimle yürüttüğü iyi niyet
politikasını gözden geçirdi
ve ¨yanlış hesabı Bağdat’tan

Biz Sayın Işık’ın iyi niyetinden asla
şüphe etmiyoruz. Muhtemelen bölge hakkında Kuzey Irak

Bölgesel Yönetimine kilitlenmiş yoğun medya merkezlerinden yapılan ve doğru olmayan
bilgi ve haberler, kamuoyunu
yanlış ve kasıtlı biçimde bilgilendirdiği için, yazar İlhami Işık
da yanılgıya düşmüştür.
Barzanî’ye bağlı medya şirketlerinin haberleri sonuç vermeyecektir. Beyhude uğraşıyorlar.
Peygamberimizin Hadisidir:
¨Mümin bir delikten iki defa
sokulmaz.¨ Bu arada Sayın IŞIK
Türkmenler hakkında doğru
bilgiler edinmeyi arzu ederse,
Kerkük Vakfımızın yayınlarını
kendilerine takdim etmekten
memnuniyet duyarız.

Uyan Ninni Uyan
Uyan kardeşim uyan
Sen tuzum aşım uyan
Günüm güneşim uyan
Uyan kardeşim uyan
Türkoğlu Bozkurt uyan
İnlemesin yurt uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Kerkük dedim vuruldum
Telafer’im savruldum
Çölde yandım kavruldum
Kerkük dedim vuruldum
Özbekistan’ım uyan
Yakutistan’ım uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Şerefli Türk’üm uyan
Dertli Kerkük’üm uyan
Senle bir köküm uyan
Şerefli Türk’üm uyan
Hey Türkistan’ım uyan
Tataristan’ım uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Türkmen’im el ediyor
Türkmeneli’m bekliyor
Nerde kardeşim diyor
Türkmen’im el ediyor
Azerbaycan’ım uyan
Canım cananım uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Meskenim çadır oldu
Aşım çamurla doldu
Dert bana sülük oldu
Meskenim çadır oldu
Türkmenistan’ım uyan
Kırgızistan’ım uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Anadolu’m yandım vay
Gel bir bak yaramı say
Desem vay demesem vay
Anadolu’m yandım vay
Uyan Türkiye’m uyan
Edelim kıyam uyan
Uyan ninni hey uyan
Uyan ninni hey uyan

Kemal BEYATLI
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Kerkük Üzerine Düşünceler
Beşir AYVAZOĞLU

besirayvazoglu@karar.com

Kuzey Irak yönetimi tarafından yarın yapılacak bağımsızlık referandumu, özellikle Kerkük’ün
bu referanduma dâhil edilmesi
bölgemizde çok ciddi problemlere yol açacak gibi görünüyor.
Birinci Dünya Harbi’nden sonra politik oyunlarla bizden koparılan ve demografik yapısı
üzerinde sürekli oynanan Kerkük, bugün kurtlar sofrasında
kimliğini büsbütün kaybetmek
üzeredir.
Muaviye tarafından 674 yılında
Horasan tarafına gönderi-

8

len yirmi bin kişilik ordunun
kumandanı Ubeydullah b.
Ziyad’ın dönüşte beraberinde
getirip Basra’ya yerleştirdiği
okçulukta mâhir iki bin Türk’le
başlayan Irak’taki Türk varlığı,
zamanla bu coğrafyanın aslî
unsurlarından biri haline gelmiştir. Anne tarafından Türk
olan Abbasi halifesi Mu’tasım
devrinde, Şii Araplara karşı
Türklerden oluşan bir hassa
ordusu ve bu ordu için özel
bir şehir (Samerra) bile kurulur. Irak, Mu’tasım’dan sonra büyük bir hızla artan Türk

nüfus ve nüfuzu sayesinde,
Anadolu’nun fethinden çok
önce vazgeçilmez bir Türk yurdu olmuş ve Türkistan’ın hızla
Müslümanlaşmasında önemli
bir rol oynamıştır. Abbasiler
devrindeki kudretli kumandanların adları, eminim, okuyucularımızın ilgisini çekecektir: Afşın, Aşnas, Büyük Boğa,
Küçük Boğa, Hakan vb.
Asur kralı Sartnapal tarafından
kurulduğu söylenen ve Hazreti Ömer tarafından fethedilen
Kerkük de, Abbasiler devrinde
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önemli sayıda Türk nüfusunun
yerleştirildiği şehirlerden biriydi. 9. yüzyıldan bu yana Irak
Türklüğünün merkezi olan Kerkük, Birinci Dünya Harbi’nde,
İngilizler tarafından işgal edildi. Musul’la birlikte Misak-ı
Milli sınırları içinde yer almasına rağmen, zengin petrol
kaynaklarına sahip olduğu için
İngilizlerin pençesinden kurtarılamayan bu güzel şehir, ne
yazık ki, Ankara’da, 5 Haziran
1926’da imzalanan bir antlaşmayla İngiltere mandasındaki
Irak devletine bırakılmıştır.
Bu tarihten sonra, azılı Irak diktatörlerinin amansız baskısı
altında varlıklarını sürdürmeye çalışan Kerkük Türklerinin
dramını bütün boyutlarıyla öğrenmek isteyenler, Kerkük’te
doğup büyümüş bir mimar
olan Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin
Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri (2003) isimli kitabını
okumalıdır.
***
Şu sıralarda mutlaka okunması
gereken kitaplardan biri de,
yine Suphi Saatçi imzasını taşıyan Kerkük Güldestesi (1997)
isimli antolojidir. Irak Türklüğü
ve başta “sembol şehir” Kerkük olmak üzere, bugün Irak
sınırları içinde bulunan Türk
şehirleri hakkında yazılmış şiirlerin bir araya getirildiği bu antolojide, Iraklı Türk şairlerinin
yanı sıra, Süleyman Nazif, Ziya
Gökalp, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Nusret Zorlutuna,
Arif Nihat Asya, Behçet Kemal
Çağlar, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Yavuz Bülent Bakiler
gibi, edebiyatımızın tanınmış
isimlerinin şiirleri de yer alıyor.
Mesela Gökalp, “Çobanla Bülbül” şiirinde Kerkük’ü “en saf
Türkler”in yaşadığı şehirlerden
biri olarak zikretmiş.
Çocukluk yıllarını babasının kadı

olarak görev yaptığı Kerkük
ve Musul’da yaşayan Ahmet
Hamdi Tanpınar, adı geçen
antolojide, Ahmet Haşim etkisi açıkça hissedilen “Musul
Akşamları” adlı şiiriyle yer alıyor. Halide Nusret Zorlutuna
da çocukluğunu Kerkük’te yaşamış, “Kerkük’e Gazel”, “Vazgeçemem Kerkük Senden” ve
“Masal Şehir” isimli şiirlerinde
bu şehri çocukluğunun cenneti
olarak tarif etmiştir:
Ey çocukluğumun cenneti masal
şehir Kulaklarımda hep senin
sesin Gözümdesin gönlümdesin.
Kerkük üzerine en çok yazan şairler, Ârif Nihat Asya ile Niyazi
Yıldırım Gençosmanoğlu’dur.
Suphi Saatçi’nin antolojisinde bu iki şairden toplam on
üç şiir yer alıyor. Yavuz Bülent
Bakiler’in “Kerkük Ağıtı” şiiri ise, 1959 yılında Kerkük’te
yapılan korkunç katliamın acı
hâtırasını yaşatmaktadır. Aynı
katliamdan Ali Akbaş da “Kerkük Üzerine Dörtlükler”inde
şöyle söz ediyor:
Ne zaman ki Kerkük gelir aklıma
Boğazlanan bir Türk gelir aklıma
Dün, Youtube’da Abdurrahman
Kızılay ve Kerküklü tenor İhsan
Ekber’den o iç yakıcı “Altın Hızma Mülayim” türküsünü dinleyerek Suphi Saatçi’nin Kent
Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük (2007) isimli kitabını
da yeniden gözden geçirdim.
Bu güzel kitabın sayfaları arasında gezinirken kendimi, Erzurum gibi, Urfa gibi, Mardin
gibi capcanlı, sımsıcak bir şehrin sokaklarında hissettiğimi
söyleyebilirim. Kalesi, camileri,
türbeleri, köprüleri, genişleyip
daralan loş sokakları, çıkmazları, sokaklara ayrı bir güzellik
katan çıkmaları, ‘tak’larıyla
size her an yeni sürprizler hazırlayan harika bir şehir... Belki

de şu ev -diye düşündüm- geçen asrın başlarında Osmanlı
mutasarrıfı Avnullah Kâzımî
Bey’in, daha sonra kadı Hüseyin Fikri Efendi’nin oturduğu evdir! Biri Halide Nusret
Zorlutuna’nın, diğeri Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın babası...
Tanpınar, “Kerkük Hâtıraları” başlıklı nefis yazısında Avnullah
Kâzımî Bey’den şöyle söz eder:
“Bu evde bizden evvel mutasarrıf
Avnullah Kâzımî Bey oturmuştu. Şair Halide Nusret Hanım’ın
babası olan bu zat, Kerkük’te
çok iyi bir hâtıra bırakmıştı.
Onun hakkında söylenenleri
şimdi hatırladıkça, eski imparatorluğun devamını sağlayan,
o tuttuğunu koparır, çakır pençe memurlardan biri olduğunu
düşünüyorum. Şehre ve havaliye sükûnet getiren, devlet
otoritesini koruyan bu cins
memurlara eskiden halkımız
bir nevi keramet, hiç değilse
dindarlık, riyazet izafe ederdi.
Avnullah Kâzımî için de böyle
olmuştu. Mektep arkadaşlarımın çoğu, onun geceleri
soyunmadan bir post üzerinde yorulana kadar ibadet ve
dua ettiğini ve oracıkta kıvrılıp
uyuduğunu, sonra atına binip
eşkıya takibine çıktığını anlatırlardı.”
***
Avnullah Bey gibi çakırpençe Osmanlı memurları çekileli beri
bu coğrafyada huzur kalmadı.
Irak ve Suriye’de sadece Türkmenleri değil, bölgenin bütün
insanlarını huzur ve refah içinde bir arada yaşatacak ve bu
ülkelerin zenginliklerini âdil bir
biçimde paylaştıracak adam
gibi bir düzenin kurulmasını
temenni ediyor, söyleyecek
başka söz bulamıyorum.
Karar Gazetesi, 24.09.2017
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Türkmen Dağarcığı

İstanbul Hoyrat ve Türkü
Avazlarıyla Çınladı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu
16 Aralık 2017 akşamı tarihi
bir gün yaşadı. Türkü ve Oyunlarla Üç Kardeş Şehir (Harput/
Elâzığ-Şanlıurfa-Kerkük) adın
düzenlenen konserde salon
dolup taştı ve gelenler salona
sığmadı. Bir konser olmaktan
öte tarih ve kültür programı olan bu etkinlikte şehirler
arasında kardeşlik mesajları
verildi. Bütün Anadolu şehirlerinin tarihi, kültürü ve musikisiyle kardeş ve tek yürek
olduğu dile getirilen konserde
heyecan ve duygu yüklü anlar
yaşandı. Elazığ’ın, Erzurum’un,
Van’ın, Muş’un, Gaziantep’in,

Şanlıurfa’nın,
Diyarbakır’ın,
Kerkük’ün, Bayburt’un kardeşlikleri vurgulandı.
Yörelerinin tatları da unutulmayan gecede yemek kültüründen örnekler de sunuldu. Yılın
belki de son konseri olan bu
etkinlik, yöresel ikramlarla
başladı: Şanlıurfa’nın çiğköftesi, Elazığ’ın cevizli sucuğu, dut
kurusu, Kerkük’ün hurmalı ve
cevizli külçesi konukların beğenisini kazandı. Gönüller Kerkük için, Elâzığ ve Şanlıurfa için
attı. Yörelerin müzikleri bütün
gönülleri sevgi ve sıcak duygularla birleştirdi.
Konser, etkinliği düzenleyen paydaş kuruluşların açış konuşmaları ile başladı. Önce ELEFED
(Elâzığ Dernekler Federasyonu)
Genel Başkanı Faik İçmeli açış
konuşması ile konukları selamladı ve etkinlik hakkında bilgi
verdi. Ardından Kerkük Vakfı
Başkanı Erşat Hürmüzlü söz
alarak salonu coşturan bir konuşma yaptı. Son olarak ŞURKAV (Şanlıurfa Vakfı) Şanlurfalılar Dernek Başkanı Av. Müslüm
Kayacan, misafirlere hitap etti.
Konuşmaların ardından tarihi sayılabilecek konser başladı.
Önce Elâzığ’ın ünlü Paşagöçtü
Peşrevi ile Harput Divanı Zülfü
Demirtaş’ın muhteşem yorumuyla başladı. “Ben şehid-i
badeyem dostlar demim yad
eyleyin” sözleri ile okunan

10

bu güzel ezgi, topluluğun
okuduğu “Kar mı Yağmış şu
Harput’un Başına” türküsüne bağlandı. Yalçın Turhan’ın
“Sana dil verdim ise yık da
harap et mi dedim?” Hüseyni
Gazelinden sonra sanatçı Adile Kurt Karatepe, lirik sesiyle
iki güzel türkü seslendirdi:
“Hüseynik’ten çıktım şeher
yoluna” ve Mamoş “Pencereden bir daş geldi”. Daha sonra
gecenin aynı zamanda Proje
Koordinatörü ve Sanat Yönetmeni olan sanatçı Salih Turhan Harput’un sevilen Elezber
Hoyratını “Yara benden” dörtlüğü ile okudu. Elâzığ Müzik
ve Oyun Faslı yörenin Çayda
Çıra, Delilo, Fatmalı ve Halay
ile sona erdi.
Daha sonra sıra Kerkük Müzik ve
Oyun Faslına geldi. TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Ahmet
Tuzlu, “Men seni seveni neçe
gün neçe ay neçe ildi” sözleri
ile başlayan Kerkük Divanını
okudu. Divana bağlı hoyratların
ardında topluluk “Beyaz gül kırmızı gül” türküsü ile devam etti.
Ardından Ahmet Benne Hicaz
Gazeli sözleri ünlü Türkmen şairi Fuzuli’ye ait olan “Beni candan usandırdı”yı okudu. Gazel
“Bu bağda dolanısan” türküsüne bağlandı. Topluluk tarafından okunan “Altun hızmav mülayim” türküsüne bağlı olarak
Matarı Hoyratlar okundu. Kerküklü sanatçı Osman Avcı’nın
seslendirdiği hoyratlar, toplulu-
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ğun okuduğu “Helliyden dağlar
kamış” oyun türküsüne bağlandı. Kerkük faslının sonunda Irak
Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür
Derneği’nin Halk Oyunları Ekibi, yöreden derlenen Murtakayı oyun havası ve “Kalk gideğin
şıh bağına gazele” türküsünün
eşliğinde oyunlar oynadı.
Şanlıurfa Müzik ve Oyun Faslında
ilk olarak, gecenin de onur konuğu olan sanatçı, müzikolog ve
Türk halk müziğinin yaşayan en
büyük otoritesi Dr. Mehmet Özbek sahne aldı. Kısa ama özlü bir
sunuş konuşması yapan Özbek,
Urfa Divanını okumağa başladı.
Sözleri ünlü şair Ziya Paşa’ya ait
olan “Asaf’ın miktarını bilmez
Süleyman olmayan” gazelini
Urfa Divanında okuyan Özbek
muhteşem bir performans sergiledi. Dinleyicileri mest eden
Özbek, Divanın ardından kendi
bestesi olan ve sözleri “Yıktılar
Kalemizi” diye başlayan “Mum
kimin yanan Kerkük” türküsüyle bütün salonu ağlattı. Usta
yorumcu Özbek programını bir
Elâzığ türküsüyle noktaladı: “Oy
akşamlar akşamlar”.
Türkü ve Oyunlarla Üç Kardeş Şehir programında Mehmet Öz-

bek, böylece sunduğu bu mini
konserle hem Urfalı hemşehrilerinin hem Türkmeneli bölgesindeki dostlarının hem de
Elazığlı Gakkoşların gönlünü
ısıtmıştır.
Bilindiği gibi Özbek, hayatı boyunca Şanlıurfa’dan başka Harput
(Elâzığ) ve Kerkük’e özel bir
önem vermiş, her üç yörenin
müziğini büyük bir incelik ve
hassasiyetle ele almıştır. Bu üç
yörenin Anadolu’da tanıtılması
ve sevilmesinde büyük emeği
olmuştur. Bu yörelerde okunan ve uzun hava kategorisine
dahil olan hoyrat ezgilerinin
Türkiye’de tanıtılmasına ve hatta sevilmesine büyük çaba harcamış, özellikle kendi yorumu
ile bu ezgilere gerçek boyutlarını kazandırmıştır. Bu ezgilerin
üzerine derin araştırmalar yapmış ve müzikolojik analizlerle
akademik çevrelere de örnek
olmuştur. Türkiye’nin her tarafında verdiği konserler, radyo
ve televizyonlarda yaptığı programlar sayesinde Anadolu’nun
her yöresinde halkın türkü
dünyasına olan ilgisini ve sevgisini çoğaltmış, halk müziğinin
etrafında yoğunlaşan haleleri

yoğunlaştırmıştır.
Konser “Gül ruhsarını gonca-yı
zibaya değişmem” sözleri ile
başlayan Nevruz Gazeli Urfalı
TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Münevver Özdemir’in güzel
yorumu ile devam etmiştir.
Topluluk tarafından okunan
“Garip bir kuştu gönlüm yar”
türküsünün ardından Bakır Karadağlı tarafından “Ya bülbül
güle kon dikene konma” sözleri ile başlayan Kılıçlı Hoyrat,
Halil Altıngöz tarafından “Yara sızlar, ok değmiş yara sızlar” sözleri ile başlayan Elezber Hoyrat icra edilmiştir. Hoyratların
ardından “Urfalıyam ezelden”
türküsüne geçilmiş ve hemen
Şanlıurfa’nın halk oyunları ekibi sahne almıştır. Davul zurna
eşliğinde devam eden ve halkı
coşturan “Dörtlü Değnek Oyunu” ile gösteri tamamlanmıştır.
Programın sonunda sanatçılara ve
emeği geçen kuruluşlara teşekkür plaketleri verilmiştir. Konser
iki televizyon kanalı (Şanlıurfa ve
Kanal 23) canlı olarak yayınlanmıştır. Yüzlerce kişinin giremediği ve dışarıda kaldığı konser
unutulmaz bir iz bırakmıştır.
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Doğramacızâde
Ali Paşa
Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

gözdeleri Osmanlı döneminde devlete verdiği hizmetten
dolayı paşalık rütbesine layık
görülen, zamanında Erbil ve
Irak’ın genelinde büyük nüfuz
sahibi Ali Paşa ile yetiştirdiği
oğlu, Türkiye eğitim tarihinde
özellikle tıp eğitimi alanında
önemli katkıları olmuş dünyaca
tanınan rahmetli Prof. Dr. İhsan
Doğramacı’dır.

Doğramacı veya Doğramacızâde’ler, Erbil’in tanınmış ve köklü Türkmen ailelerinden biridir.
IV. Murat zamanında Irak’a
yerleştirildiği Türk ailelerinden
birinin dülgerlik mesleğiyle uğraşan Doğramacı ailesi olduğu
söylenir.1 Doğramacı’lar, ilim ve
irfan ehli Molla İbrahim Doğramacı, Erbil’de uzun bir müddet
müftülük yapan Abdurrahman
Efendi, şair ve edip sınıfına giren Abdülcabbar Kânî ile yeğeni Burhan Cahit gibi milletin ve
toplumun hizmetinde bulunmuş birçok şahsiyet yetiştirmiştir. Ancak bu sülalenin en
1

12

Detaylı bilgi için bkz.: Ata Terzibaşı,
“Erbil Şairlerinden Kânî (Abdülcabbar
Ağa Doğramacı)”, Kardeşlik/El-İhâ’,
Ekim 1988, sayı 195, Bağdat, s. 58-61;
Erbil Şâirleri [1-3] (haz. Doç. Dr. Ali İhsan Öbek-Arş. Gör. Duygu Dalbudak),
1. baskı, Kerkük Vakfı Yay., İstanbul,
2007, s. 184-185,199-201.

Bazı kaynaklarda Ali Sami olarak adı geçen Ali Paşa, babası Mahmut Ağa, dedesi ise
Abdullah Ağa’dır. Varlıklı bir
aileden gelen Ali Paşa, Hicri
1292 yılında Erbil kalesinde
dünyaya gelmiştir.2 Eğitimiyle ilgili kesin bir bilgiye sahip
değiliz. Ancak ilk Musul Salnamesinde (1. defa, 1306/1891)
bidayet mahkemesinde erken
yaşta görev aldığına göre Rüştiye Mektebi eğitimi ardından
mahkemede mülâzemet ettiği
gösterilmektedir. İleriki yıllarda ise Erbil kazasının meclisi
idare azalarından biri olarak
seçilmiştir.3 Ali Paşa, Kerkük’ün
tanınmış ailelerden Osmanlı
Meclis-i Mebusanı’nda Kerkük
mebusu olan Kırdarzâde Mehmet Ali Bey’in kızı İsmet Hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten
Sadiye, Remziye ve Fahriye adlı
2

3

1922 yılı sayımında alınan doğum tarihi tam (1875-1876) miladi yıllarına
tekabül eder. Ancak Mir Basri Kitabında doğum yılını Miladi 1878 yılı olarak
kaydetmektedir.
Musul Salnamesi, 4. defa, Musul Vilayet Matbaası, H 1325 (M 1907), s. 218.

üç kız, İhsan ile Tahsin adında
iki erkek, toplam beş çocuğa
sahip olmuştur.
Ali Paşa hem Osmanlı döneminde hem de İngilizlerden sonra
yeni kurulan Irak devletinde
birçok idari görevde bulunmuştur. Ayrıca Osmanlı Başbakanlık Arşivi’nde bulunan
belgelere göre Türk Ordusuna
maddi manevi desteklerinden
dolayı önce 26 Zilhicce 1318
(16 Nisan 1901) tarihinde Kapıcıbaşılık rütbesi, ardından
seferberlik zamanı Revanduz
bölgesinde orduya asker ve
mühimmat sağlamakla 25 Zilkade 1334 (23 Eylül 1916)’da
Mîrü’l-ümerâlık payesine terfi
edilerek paşalık unvanını taşımıştır.4 1907 yılında Erbil belediye başkanı seçilen Paşa bir
dönem, yani tam dört yıl belediye başkanlığı yapmıştır.
Ali Paşa, Irak devleti meclisinde
1930 yılında Erbil’den seçilen
beş milletvekillerinden biriydi. 19 Ekim 1937’den 17 Ekim
1945’e kadar da Meclis-i Ayan
üyesi olmuştur.
1918’de İngilizler tarafından Musul
vilayeti işgal edilince, Erbil’de
yönetimi kuruma görevi İngiliz
siyasi subayı William Rubert
Hay adına verilmiştir. İki yıllık
4

BOA (Başkanlık Osmanlı Arşivi), İ.TAL.,
250/21, 03 Muharrem 1319; BOA
(Başkanlık Osmanlı Arşivi), İ.DUİT,
60/98, 25 Zilkade 1334.
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BOA (Başkanlık Osmanlı
Arşivi), İ. DUİT, 60/98,
25 Zilkade 1334.

Doğramacızade Ali Paşa ve çocukları (1925).
Soldan sağa: Sadiye, İhsan, kucağında Fahriye,
Tahsin ve Remziye.

görevi tamamlamasının ardından Hay, bölgedeki olup bitenleri bir kitapta toplamıştır.
Hatıratında Hay, bölgede Hacı
Reşit Ağa ile Ali Paşa’lar gibi
İngilizlere karşı yapılan planların başarısızlıkla sonuçlandığını
anlatsa da çoğu kez korkudan
sabaha kadar uyuyamayarak
geceleri tedirgin geçirdiğini
yazmaktan kaçınmamıştır. Hay,
kitabının birçok yerinde İngilizlerin amansız düşmanı olarak
Ali Paşa’dan söz etse de en çarpıcı ve anlamlı olanları bu aşağıdaki satırlar olsa gerek:
“…. Bir de Ali Paşa vardı. İri yarı
ama hâlâ genç, zevk sahibi ve
bilgili, para ve unvanını savaş
sırasında elde etmiş bir kişiydi.
Birlik ve İlerleme Komitesi’nin
üyesiydi. İngilizler geldiğinde
samimi bir şekilde onları Türklere tercih ettiğini söylemişti.
Sonradan Britanya aleyhindeki
propagandaları açıkça desteklemedi ve bazen yeni hükümetle gerçekten barışık olduğunu
düşünmekle aldanmıştım. Ama
o tam bir entrika uzmanaydı;
kocaman, nazik gülümsemesi
ve kolay diyalog kurma yeteneğiyle bana karşı birçok komployu gizleyebiliyordu. Çok az açık
veriyordu ki bir kazayla gerçek
yüzü ortaya çıktı.”5
5 William Rupert Hay, Kürdistan’da İki Yıl
1918-1920 (çev. Fahriye Adsay), 1. baskı, Avesta Yay., İstanbul, 2005, s. 159.

Osmanlı döneminde İstanbul’un
saray çevresinde, sancak merkezlerde şehzadeler etrafında
toplanan sanatçı ve şairlerle
kültür ve sanat gelişmesine neden olmuştur. Taşrada ise devlet
görevlileri, bey ve ağaların divanhaneleri sanatın odak noktası haline gelmişti. Erbil’de de
sanatçı, şair ve ediplerin buluştuğu, makam-şinasların sanatını
icra ettiği mekân Ali Paşa’nın
kaledeki konağıydı. Bu geleneği,
bahar ve yaz aylarında Erbil etrafında sahip oldukları köylerinden
biri olan Kunyan köyüne bağlı,
bahçeli köy konağında devam
ettirmiştir. Kerkük’ün eski hoyrat
ustalarından Osman Taplabaş
bile bazı hoyrat usulü ile orijinal
türküleri Kunyan’daki ortamdan
derlediğini bilinmektedir.6
1930 yılında Erbil temsilcisi olarak
seçilen Ali Paşa, görevi gereği
ailesiyle Bağdat’a taşınacaktır.
Mir Basri’nin naklettiğine göre
Bağdat’taki evinde bile divanhane geleneğini sürdürerek
evi politikacı, aşiret reisleri,
edebiyat sevenlerin uğrak yeri
olmuştur. 8 Nisan 1948 tarihinde vefat eden Ali Paşa’nın
cenazesi, Bağdat’tan doğup
büyüdüğü memleketi Erbil’e
nakledilerek gömülmüştür.
Rahmetli İhsan Doğramacı hayatının son yıllarında, Ankara’daki
6 Ata Terzibaşı, a.g.e., s. 206.

kurduğu Bilkent Üniversitesi
yakınında babasının anısına
Doğramacı Ali Paşa adını vererek ona yakışır, çağdaş yorumlu mimarisine sahip güzel
bir cami inşa ettirmiştir. Şu an
kendisi de memleketi Erbil’den
uzak, babasının mezarının yanı
başındaki olan aile mezarlığında olmasa da babasının adını
taşıyan camide yatmaktadır.
Böyle bir babayla oğlu rahmetle anarken bizlere de aziz
ruhlarına birer Fatiha okumak
düşmektedir.
Kaynakça
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Kerkük’te Türkçe Yayımlanmış
Beşir Gazetesi Üzerine İnceleme
İbrahim DMERAL

i.z.e.demirel@hotmail.com

Özet
23.09.1958 tarihinde Beşir adındaki haftalık edebiyat gazetesi
yayın hayatına girmiştir. Beşir
Türkçe-Arapça yayınlanan ve
on altı sayfadan oluşan haftalık edebiyat gazetesi mahiyetini taşımıştır. Beşir gazetesinin imtiyaz sahibi Muhammet
Emin Asri’dir. Gazeteden Sorumlu Başyazar Avukat Muhammet Hac İzzet ve yazı işleri sorumlusu ise Avukat Ata
Terzibaşı’dır. Gazetenin yönetimi ise Kerkük Avkaf Caddesi’ndedir. Gazetenin yıllık
abonelik ücreti 1 Irak Dinarı
olup, nüshası ise 16 Filis olarak belirlenmiştir. İlmî, edebî,
sıhhi ve siyasi mahiyette olan
gazete Kerkük Matbaasında
basılmaktaydı. Beşir gazetesi
26 sayı çıkarıldıktan sonra 17
Mart 1959 tarihinde yayın hayatına son verilmiştir.

almıştır. Henüz televizyonun
olmadığı dönemlerde gazetede sağlık, edebiyat, kadınlar
ile ilgili yazılar ve yerel haberler gibi konuların işlenmesi ve
yayınlanması halkın bilgilendirilmesi açısından önemli bir
gelişme olarak görülmüştür.
Gazete ilmî, edebî sıhhi ve si-

yasi konularda yaklaşık olarak
altı ay boyunca yayım yapmıştır. Beşir gazetesi bazı siyasi
gelişmelere müteakip, 26 sayı
çıkarıldıktan sonra 17 Mart
1959 tarihinde kapatılmıştır.
Bugün Irak Devleti’nin sınırlarını
oluşturan topraklar, Osmanlı

Anahtar Kelime: Irak, Kerkük,
Türkçe, Beşir, Gazete.
1. Giriş
Irak’ta
Krallığın
devrilip
Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle oluşan ılıman ortamda,
23 Eylül 1958’de Kerkük’te
Türkmenler Beşir adlı haftalık
bir gazete çıkartmaya başlamışlardır. Beşir gazetesinin ilk
sayısı Cumhuriyet’in ilanıyla
aynı zamana denk geldiği için
gazete, edebî konulardan daha
çok mahiyetine siyasi konuları
14
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idari bölünmesindeki Musul,
Bağdat ve Basra eyaletlerini içine almaktadır. 1500 yıla
yakın bir zamandır coğrafi
ad olarak Bağdat ve Basra’ya
“Irak”, Musul Bölgesi’ne ise
“El-cezire”
denmekteydi.
Irak deyimi, ilk olarak Müslüman Arap kuvvetlerinin Basra
Bölgesi’nde ve Şat-tül Arap
çevresinde
hâkimiyetlerini
sürdüren, İran Sasanî devletine karşı girişmiş oldukları seferin, 642 yılında Nihavend Meydan Muharebesi sonucunda
kazanılması ve bölgede Sasani
hâkimiyetine son verilmesi ile
Araplar tarafından kullanılmıştır. Bölge daha sonra Irak’ı
Arap olarak anılmıştır (Kafalı,
1972). Irak, kuzeyinde Türkiye,
doğusunda İran, güneyinde
Kuveyt ve Basra Körfezi, güneybatısında Suudi Arabistan
ve Ürdün, kuzeybatısında ise
Suriye ile çevirili bir ülkedir.
Irak’ın nüfus yapısı etnik ve
dinsel bakımdan farklılık gösterir. Irak’ta Araplar çoğunluğu
oluşturmakla birlikte, bunlar
Şii ve Sünni olmak üzere ikiye
ayrılmışlardır. Bunların dışında
en kalabalık topluluk ülkenin
kuzeyinde yaşayan Türkmenler
ve Kürtler ile küçük bir azınlığı
oluşturan Hıristiyan, Asuri ve
Yahudilerdir. 2013 yılının verilerine göre Irak’ın toplam nüfusu 33.42 milyon olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun %97’si
Müslüman’dır. Müslümanların
ise %60’ı Şii, %32’si Sünni’dir.
Konuştukları dil açısından etnik dağılımı ele alan bir araştırmaya göre Irak nüfusunun
%70’i Arap, %15’i Kürt, %12’si
Türkmen ve geriye kalan
%3’lük grup ise Asuri ve diğerlerinden oluşmaktadır. Irak’ı
diğer ülkelerden ayırt eden en
önemli özellik, dünyada üretilen en ucuz petrole sahip ülke
olmasıdır (Salihi, 2008).
M. S. 750-1055 yılları arasında
Abbasiler hariç Irak, sırasıyla

Selçuklular, Safevîler ve Osmanlılar olmak üzere merkezi
başka bir yerde olan güçler
tarafından yöneltilmiştir. 1534
yılında Osmanlı Devleti’nin Padişahı Kanuni Sultan Süleyman
Han, bizzat ordusunun başında Bağdat`a girmiş ve Safevîİran hâkimiyetine son vermiştir. 1534 yılından itibaren
bölgede aralıksız olarak Türk
hâkimiyeti devam etmiştir. 1.
Dünya Savaşı’nda (1914-1918)
Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf
Devletleri tarafından mağlup
edilmiştir. 1918 yılından itibaren Osmanlıların Irak’tan
tedricen çekilmesiyle birlikte,
İngilizler Irak’ı işgal etmiştir.
Misak-ı Milli sınırları içerisinde
olan Musul ve Kerkük, 1923
Lozan ve 1926 Ankara Antlaşmasıyla İngiliz Mandası’ındaki
Irak’a bırakılmıştır. Irak, 19181921 yılları arasında İngiliz
Manda Yönetimi’nde kalmıştır. Daha sonra İngiliz yanlısı
olan Mekke Şerifi Hüseyni’nin
büyük oğlu Faysal, İngilizlerin yardımıyla tahta geçerek Irak’ın ilk kralı olmuştur.
Irak’ta 1921 yılında başlayan
Kraliyet Dönemi, 1958 yılında
Kâsım önderliğinde gerçekleşen bir darbeyle son bularak
yerini Cumhuriyet’e bırakmıştır (Dmeral, 2015).
Irak 1958 yılından beri bağımsız
bir ülke olarak kendini yönetmektedir. Irak Arap, Kürt ve
Türkmenlerin yaşadığı bir ülkedir. Türkmenler Irak’ta Musul, Telafer, Kerkük, Diyale ve
Bağdat’ta yaşamaktadırlar. Günümüzde bir milyona yaklaşan
nüfusuyla Türkmenlerin kültür
merkezi ve kalbi durumunda
olan şehir Kerkük’tür (Saatçi,
2007). Osmanlı Dönemi’nde
(1869) “Zevra”, Bağdat’ta yayımlanan ilk gazete olmuştur. Aynı zamanda Zevra’nın
Arapçanın yanında Türkçe
yayımlanması hususu Irak’ta
Türk basın tarihinin başlangı-

cı sayılmıştır. Yine Osmanlılar
Dönemi’nde Bağdat’tan sonra
Musul Vilayeti’nde “Musul”
adında bir gazete çıkarılmıştır.
Musul, Zevra’dan sonra Irak’ta
yayımlanan ikinci gazete olmuştur. Musul, Zevra gazetesi
gibi Arapça ve Türkçe olarak
iki dilde yayımlanmaktaydı.
Musul Vilayetine bağlı Kerkük
şehrinde ise 1911’de tamamı Türkçe olan “Havadis” adlı
gazete çıkarılmıştır. Havadis,
1918’de İngilizlerin Kerkük’ü
işgal etmesine kadar yedi yıl
boyunca Türkçe olarak yayımlanmıştır. Havadis, Kerkük’teki
siyasi ve içtimai hayatın yanı
sıra dünya haberlerine de yer
vermekteydi. Ayrıca gazetede günlük haberlerin yanında
Türkmen şairlerin şiirlerine de
sık sık yer verilirdi. Öte yandan
Bağdat ve Kerkük’te yayımlanan kitap ve dergilerin haberleri de Zevra gazetesinde yer
alıyordu. Ayrıca, Havadis’in
yanı sıra Kerkük’te on beş
günde bir “Maarif” adlı dergi
yayımlanıyordu. Maarif kültür,
sanat ve edebiyat unsurlarını
işliyordu. Maarif dergisinin yayını kısa sürmüş ve kaynaklarda belirtilmeyen nedenlerden
dolayı yedi ay sonra kapatılmıştır. Maarif dergisinin kapatılmasından sonra Kerkük’te
kültür alanında oluşan boşluğu
doldurmak için “Kevkebul Maarif” adlı dergi yayım hayatına
girmiştir. Söz konusu dergi, İngilizlerin Kerkük’ü işgaline dek
yayımlanmıştır (Küzeci, 2009).
Osmanlılar Dönemi’nde, Irak’ta
devletin resmî ve eğitim dili
Türkçeydi. Devletin resmî dili
olan Türkçe, İngilizlerin baskısıyla zamanla yerini Arapçaya
bırakmıştır. İngilizler Irak Eğitim Sistemi’ni değiştirirken
Arapların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitimci kadrosu
(okullardaki eğitim dilinin Türkçeden Arapçaya geçmesi, Türkçe konuşan ve Arapça bilmeyen
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öğretmenleri değiştirme zorunluğu doğurmuştur.) dışında
herhangi bir zorluk yaşamamıştır. Öte yandan Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu Kerkük
ilinde, eğitim dilinin Arapça ve
İngilizcenin yanı sıra Türkçe yapıldığı görülmektedir. Osmanlı
Dönemi’nde, Kerkük’te kurulan
matbaalar baskı sonucunda İngilizlere satılmıştır. Kerkük’te
çıkarılan dergi ve gazeteler İngilizlerin zoruyla kapatılmış,
bu gazete ve dergilerin imtiyaz
sahiplerinin ise Irak’ın değişik
illerine sürgün edildikleri görülmüştür (Dmeral, 2015). İngilizlerin kuklası durumunda olan
kral ve hükümet, Irak ordusundaki milliyetçi subaylar arasında
bir takım örgütlenmelerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Ardından Irak ordusundaki
subaylar, Kâsım önderliğinde
bir araya gelerek gerçekleştirdikleri darbeyle Kraliyet’e son
verip Cumhuriyet’i ilan etmişlerdir. Kraliyet Devri’nde Türkmenler ana dilde eğitim ve
basılı yayın gibi haklardan mahrum kaldıklarından, Cumhuriyet Dönemi’nde bazı milliyetçi
Türkmenler gazete ve dergi çıkarmak için girişimde bulunmuş
ve bunda muvaffak olmuşlardır.
Krallığk’ın devrilip Cumhuriyet’in
ilan
edilmesiyle
birlikte,
Kerkük’te Türkmenler “Beşir”
adında haftalık bir gazete çıkartmaya başlamışlardır. Türkçe-Arapça olan Beşir gazetesinin adı önceden “Terakki”
idi. Söz konusu ismi gazetenin
imtiyaz sahibi ve yönetim kadrosundakiler, Arapça ve Türkçe
kuralına uygun olarak seçmişlerdir. Ancak Kerkük Valisi’nin
siyasi nedenlerden dolayı
Terakki ismine itiraz etmesi
sonucunda gazetenin imtiyaz
sahipleri, Arapça “Beşaret”
sözcüğünden alınan “Beşir”
adını gazeteye vererek 23 Eylül
1958 tarihinde gazete çıkarmaya başlamıştır (Beşir, 1958).
16

Beşir gazetesi o dönemde
Türkçe yayımlanmış, o dönemin siyasi ve sosyal hayatına
etki etmiş bir gazete olmasına
rağmen Beşir gazetesi üzerine
ayrıntılı bir inceleme yapılmamıştır. Bu konu üzerine yapılacak bir araştırma, bugünkü
Kerkük’teki Türkmenlere de
ışık tutacaktır.
1.1.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Kerkük’te
yayımlanmış olan “Beşir” gazetesini incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
1. Beşir gazetesi yayın hayatına
nasıl geçmiştir?
2. Gazetenin içeriğinde neler bulunmaktadır?
3. Gazetenin Türkçe kısmında
hangi konular işlenmektedir?
4. Gazetenin Arapça kısmında
hangi konular işlenmektedir?
5. Gazete ne tür biçimsel özelliklere sahiptir?
1.2.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, Irak’ta Cumhuriyet
Rejimi’nin ilk günlerinde çıkarılan Türkçe bir gazetenin
incelemesi üzerine olması
dolayısıyla önemlidir. Ayrıca
çalışmada, yarım asır önce
Türkmenlerin ana dillerinde
bir gazete çıkarılması önemine değinilmesi, günümüzde
Kerkük’te yazılı basın faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır. Öte yandan bu
araştırma, Kerkük’te Türkçeyle
ilgili yapılacak olan herhangi
bir araştırıcıya sağlam bir kaynak oluşturacaktır.
1.3.
Araştırmanın Sınırlıkları
Bu araştırma, 23 Eylül 1958’de,
Kerkük’te yayımlanmış olan
Beşir gazetesinin ilk sayısıyla
sınırlandırılmıştır.
1.4.
Varsayımlar
Araştırmanın, Irak’ta Türkçenin
gelişmesine katkı sağlayacağı
ve Irak Türkmenlerinin yayın-

cılık tarihine ışık tutacağı varsayılmıştır.
2. Yöntem
2.1.
Araştırmanın Modeli
Çalışmada Nitel Araştırma Modeli
kullanılmıştır. Nitel araştırma;
gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama
tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konmasına
yönelik (Yıldırım ve Şimşek,
2013) bir araştırmadır.
2.2.
Araştırmanın Evreni ve
Örneklemi
Araştırmanın evrenini, 1958-1959
yılında Beşir gazetesinin bütün
sayıları (26 sayı) oluşturmaktadır. Söz konusu gazetenin
ilk sayısı da bu araştırmanın
örneklemini teşkil etmektedir.
2.3.
Verilerin Toplanması
Doküman analizi tekniğinden yararlanan bu araştırma için veriler, Kerkük’te bulunan Irak
Türkmen Cephesi Kütüphanesinden gerekli izinler alınmak
suretiyle temin edilmiştir.
2.4.
Verilerin Analizi
Temin edilen Beşir gazetesinin ilk
sayısı, öncelikle Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine
aktarılmış; ardından içerik ve
biçim özellikleri yönünden incelenmiştir.
3. Bulgu ve Yorumlar
3.1.
Beşir Çıkarken
Şimdi ilk sayısını okuduğunuz gazetenin acı olduğu kader gülünç bir geçmişi vardır. Şimdiki
gibi eski çağda, siyasi gazete
dahi, bir gazete imtiyazı almak
zor işlerden biri sayılırdı. Gerçekten okuryazar olan kültürlü
insanlar gazete çıkarmak için
makam ve mevkii ellerinde
bulunduran cahillerle uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Bu
yüzden gazetemizi çıkarmak
için izin almada ne kadar zor-
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luk yaşadığımızı bir biz, bir de
Allah bilir.

başkanı Abdülkerim Kasım’ın
fotoğrafına yer verilmiştir.

Beşir gazetesinin adı önceden
“Terakki” idi. Söz konusu ismi
gazetenin imtiyaz sahibi ve yönetim kadrosu arkadaşların,
Arapça ve Türkçe kuralına uygun düşünerek seçmiş idik. Ne
yazık ki eski çağın müstebitleri
bu isme itiraz ettiler. Başka adlar üzerinde durduk yine türlü
bahanelerle kabul etmediler.
Bu defa gazetemiz için ad seçmesini kendilerine bırakarak,
eski valinin adıyla adaş olması güya bir lütuf sayılırdı. Hadi
olsun dedik mesela büyük. Bir
imtiyaza kavuşalım da gayemizi asıl gazetenin içine aldığı
yazılarda göstermeye çalışalım, yoksa adın bir ehemmiyeti
olmasa gerektir.

3.3.
Gazetenin Türkçe Kısmının Konusu
Gazetenin 1. sayısında çıkan ilk yazının konusunu “Cumhuriyet
Münasebetiyle Mevlüt” oluşturmaktadır. Kerkük Garnizon
Komutanı Nazım Tabakçıli’nin
himayesinde “Cumhuriyet’in
Doğuşunu” kutlamak üzere
Kerkük’ün Çay Mahallesi’ndeki
Avcılar Çayhanesinde (kahvehanesi) muhteşem bir Mevlüt
okutulmuştur. Ayrıca yazı da
güzel sesleriyle tanınan Abdülvahit Küzeciğolu, Cemal Terzi ve
Abdülrahman Abdülkerim, Seyit
Zeynel ve Mola Abud Paşa tarafından söz konusu Mevlüt’ün
okunduğu yazmaktadır.

Allah’a şükür “Beşir” yeni doğan
Cumhuriyet güneşini bize müjdeledi. İşte bu bakımdan Arapça “Beşaret” sözcüğünden alınan “Beşir” adını değiştirmeye
ihtiyaç duymadık. Bu gazete ile
millet ve memleket uğrunda
üzerimize düşen vazifenin ufak
bir kısmını yapmakla bir zevk
duyacağımıza şüphe yoktur.
Gayemiz halka hizmettir. Bunu
edebî, içtimai, ahlaki ve daha
başka yollardan yapmaya çalışacağız. Başarı sağlayabilirsek
ne mutlu.
3.2.
Gazetenin İçeriği
Beşir gazetesinin ilk sayısı 23 Eylül
1958’de çıkmıştır. Gazetenin
ele aldığı konuları ilk sayısında okuyuculara aktarmaktadır.
Gazetenin içeriğinde edebî,
içtimai ve ahlaki konuların olacağı daha ilk sayısında okuyuculara aktarılmıştır (Beşir, s. 1).
Gazetenin ilk sayısının Irak’ta
Cumhuriyet’in ilanına denk
geldiği için, doğal olarak gazetenin Türkçe kısmında Cumhuriyet ilanına, devrimlere ve
inkılaplara geniş yer verilmiştir. Gazetenin ilk sayısının 1.
sayfasında Devrimci Cumhur-

Gazetenin ikinci yazısının konusunu “Millî İnkılapların İlk Günleri” oluşturmaktadır. Yazıda, 14
Temmuz 1958’de, Pazartesi sabahı saat dört sularında, Bağdat Radyo Evinde nöbetçi olan
sunucu ve bekçinin hikâyesi
anlatılmaktadır. Sunucu sabah
06.30 ezanıyla birlikte okunacak olan haber üzerinde prova yapmaktadır. “2. Faysal, bu
sabah Türkiye’ye hareket etmektedir. Bu seyahatinde kendilerine Başbakan Nuri Sait de
refakat etmektedir. İstanbul’da
Bağdat Paktı’na bağlı Müslüman devletlerin reisleri arasında toplantılarda bulunacaktır.”
haberini okumaktadır. Yazıda,
saat 04:30 sıralarında, Bağdat
Radyo Evini işgal eden Millî İnkılapçıların genç sunucuyu ve
yaşlı nöbetçiyi ellerinden bağlayıp odaya kapatma hikâyesi
anlatılmaktadır.
Üçüncü yazıda, 14 Temmuz Devrimi
ile ilgili Türkmence birkaç hoyrata yer verilmiştir. Bu hoyratlardan bir tanesi aşağıdaki gibidir:
On dört Temmuz sabahıydı,
Hür olduğum gün idi,

Değişmiş olan devir idi,
Arkadaş bulduğum saat idi,
Radyoya taptığım an idi,
Muradıma erdiğim gün idi.
“Cumhuriyet
Nasıl
Kurtardık” adlı dördüncü yazı da
02.08.1958’de değişik bölgelerden iki bine yakın
Türkmen’in Bağdat Teknik
Fakültesi önünde toplanarak,
oradan da sloganlar eşliğinde
ve büyük bir sevinç içinde Başkanlık Sarayı’na gidip Abdülkerim Kâsım ve bazı bakanlarla
görüşmelerine değinilmiştir.
Beşinci yazı olan “Folklor”da edebiyat ve kültür ile ilgili konular
ele alınmıştır. Bu başlık altında
da tekerleme, bulmaca, hoyrat, türkü ve makamlardan
birer örnek verilerek Türkmen
kültürünün zenginliği tanıtılmaya çalışılmıştır. Folklor köşesi Beşir gazetesinin hemen
hemen her sayısında vardır.
Altıncı yazının konusunu “Kerkük
Maarif Müdüriyetinde yapılan
nakiller” oluşturmaktadır. Bu
başlıkta Kerkük ve civarındaki
köy, kasaba ve ilçelerdeki okul
müdürlerinin, öğretmenlerin
atamalarına ve görev değişikliğine yer verildiği görülmüştür.
“İlanlar” gazetenin yedinci yazısını oluşturmaktadır. Kerkük’te
büyük işyerleri, doktorlar ve
avukatların Beşir gazetesine
ilan verdiği daha ilk sayıdan
görülmüştür. Bu durum da
Beşir gazetesinin Kerkük halkı
tarafından takip edilen bir gazete olduğunu göstermektedir.
Gazetenin Türkçe kısmının son
yazısını “Sağlık Köşesi” oluşturmaktadır. Bu başlık altında
doktor, böbrekte taş oluşturmaya sebep olan sucuklu, pastırmalı, biberli yiyeceklerden
ve alkolü içeceklerden uzak
durulması gerektiğini ifade
etmiştir. Ayrıca oturarak çalı-

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 19  • السنةSayı/Issue 76  • العددEkim-Aralık/October-December 2017  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

17

KERKÜK VAKFI

şan hâkim, hekim, avukat ve
fikir adamlarının böbreğinde
zamanla taş olabileceği ihtilamının olduğunu beyan etmiştir. Yazının devamında ise uzun
uzun insan sağlığından, kaliteli
ve uzun yaşamın yollarından
bahsedilmiştir.
3.4.
Gazetenin Arapça Kısmının Konusu
Gazetenin Türkçe kısmının ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Abdülkerim Kâsım’ın fotoğrafına yer
verildiğine değinilmişti. Fakat
gazetenin Arapça kısmında
Cumhurbaşkanı yerine Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Abdülselam Muhammet Arif’in
fotoğrafına yer verildiği görülmektedir. Gazetenin Arapça
kısmının ilk yazısında da inkılapçıların uzun uzadıya övüldüğü
tespit edilmiştir. İkinci yazıda yerel haberlere yer verildiği görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü
yazıda ise Kerkük’ten Bağdat’a
giden “Türkmen Heyeti“nden
bahsedilmiş, Bağdat’ta yapılan
resmî görüşmeler konu odağına alınmıştır. Beşinci sayfada
Cumhuriyet’in bekçisi ve koruyucusu olan Irak Ordusu’na
övgü dolu bir şiire yer verilmiştir. Altıncı sayfa, kadınlar için
ayrılmış ve yazıda kadının aile
yapısındaki vazgeçilmez önemine değinilmiştir. Yedinci sayfada
ise “Özlü Sözler” başlığı altında
Arapça hakemi ve anlamlı sözler yer almıştır. Arapça kısmının
son sayfasında ise ilanlara yer
verildiği görülmüştür.
3.5.
Gazetenin Şekli
Gazetenin ilk sayfasının ortasında, üst kısmında gazetenin adı
Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Adının tam altında haftalık
edebiyat gazetesi olduğu da
belirtilmiştir. Gazetenin rengi
sarıdır. Gazetenin ilk sayfasının sağ üst köşesinde gazete
sahibinin, başyazarın ve yazı
işleri müdürünün isimleri yer
almaktadır. Gazetenin sol üst
18

köşesinde ise gazetenin yönetimi, adres bilgileri, sayı fiyatı
ve yıllık abonelik ücreti gibi
bilgilere yer verilmiştir. Gazetenin Arapça kısmının ilk sayfasında ise Türkçe kısmında
olduğu bilgilerin aynısı Arapça
yazılmıştır. Türkçe kısmında
gazetenin ismi “Beşir” olarak
yazılırken, Arapça kısmında
gazetenin isminin önüne Arap
harfleri olan Elif Lam getirilerek “El-Beşir” olmuştur.
Gazetede Türkçe kısmının ilk sayfasının sol tarafında, Irak’ın ilk
Cumhurbaşkanı
Abdülkerim
Kasım’ı okurların tanımasına
adına büyük bir fotoğrafına yer
verilmiştir. Gazetenin Arapça
kısmının ilk sayfasında devrimci komutanlardan Abdüsselam
Muhammet Arif’in fotoğrafına
yer verildiği görülmüştür. Gazetede Türkçe kısmının beşinci
sayfasının orta üst kısmında
Türkmen yerel kıyafeti ile oturan adam, Arapça kısmının 14.
sayfasının sol üst köşesinde kadın kafası figürü dışında herhangi bir görselle yer verilmemiştir.
4. Sonuç
Beşir
gazetesi,
Irak’ta
Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından yayın hayatına
girmiştir. Beşir gazetesi Cumhuriyet Rejimi’nin ilk Türkçe
gazetesi olması bakımından
büyük önem taşımaktadır. İlk
sayısı Cumhuriyet’in ilanına
denk geldiği için gazete, edebî
konulardan daha çok mahiyetine siyasi konuları almıştır.
Daha televizyonun olmadığı
dönemlerde gazetede sağlık, edebiyat, kadın yazıları ve
yerel haberler gibi konuların
işlenmesi ve yayımlanması
halkın bilgilendirmesi açısından önemli bir gelişme olarak
sayılmaktadır.
Bunun yanı sıra gazetede konuların özenle seçildiği görülmektedir. Bu durum da gazete

sahiplerinin gazete çıkarma
konusunda tecrübeli olduğuna beyanat eder. Ayrıca gazete sahiplerinin, gazeteye ilgi
çekmek adına aldıkları ilanlar,
tecrübelerine ait birer gösterge olarak değerlendirilebilir.
Nitekim gazetenin yazı işleri
sorumlusu, daha o dönemde
genç bir avukat olan Ata Terzibaşı, ileride Türkmenlerin allamesi konumuna yükselecekti.
Dil açısından bakıldığında ise
gazetede oldukça sade bir üslup kullanıldığı görülmektedir.
Gazetede Arapça terkiplere
rastlansa da kelimeler çoğunlukla günümüzde bile yaygın
olarak kullanılan kelimelerdir.
Nitekim gazetede eski yazıyı
biraz bilen birinin rahatlıkça
okuyabileceği metinler bulunmaktadır. Ayrıca Irak Türkmenlerinin zengin bir edebiyat kültürünün olduğunu göz önüne
alınırsa yazarlarının metin bulma konusunda pek sıkıntı çekmediği anlaşılmaktadır. Sonuç
olarak Türkmenler açısından
“Beşir”, Kerkük’te Cumhuriyet
Dönemi’nde çıkarılan ilk Türkçe gazete olması hasebiyle büyük önem taşımaktadır.
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Kitaplar Arasında

Enver Hasanoğlu

(Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı Hikayesi)

Necat KEVSEROĞLU
Güneş Tıp Kitapevleri Ltd. Şti tarafından 2017’de yayımlanan
Enver Hasanoğlu, bilim, yönetim, yükseköğretim:
Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı
Hikayesi adlı kitabı Prof. Dr. H.
Hale Künüçen yazar biyografi
kitap olarak hazırlamıştır, büyük boy, güzel cilitli, 538 sayfadan oluşan biyografi kitapta,
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun
anılarını ve hatıralarını kapsamaktadır.
Enver Hasanoğlu, 1 Haziran
1946’da Kerkük’ün Kifri eski
adıyla «Salahiye» kazasında
doğmuştur.
Kifri, Kerkük’ün en eski Türkmen
kazalarından birisidir. Kifri’nin

özelliklerinden biri tarih boyunca aydın ve devlet adamı
yetiştirmesidir. Okumuş-yazarı
çok olan, bu yönüyle de diğer
Türkmen kazalarına oranla
gelişmişlik düzeyi yüksek olan
ayrıcalıklı bir kazadır.
Bu üstün özelliği, nedeniyle, Kifrililerin çok sayıda evlatları ve
bireyleri, ülkenin değişik yerlerinde tayin olmuşlar ve o bölgelerde yerleşmişlerdir.
Son yıllarda bölgeye göz dikenler,
çevresindeki Kürt köylerinden
akın ederek, yerleşim için kentte çok baskılar yaparak, yıllar
boyu Kifri’nin demografisinin
değiştirilmesine sebep olmuştur. Tüm tarım yerleşim yerleri
ve evleri yabancılar tarafından
satın alınarak veya kiracı olarak günümüze kadar kullanılmaktadır bu bir gerçek.
Enver Hasanoğlu’nun, ailesinin kökeni olan Oğuzlar, Orta Asya’dan
yapılan ilk göç ile Anadolu’ya
geçmeden önce. Bütün Türkmenler ya da Irak Türkleri Orta
Asya’dan çıktıktan sonra ilk
önce Azerbaycan’da duraklamış, bir kısmı da kuzey Irak’a
gelmişlerdir. Dedelerin soyu ise
Oğuz Boyu Bayat Kabilesi’nden
geldiği bilinmektedir. Bayatlılar
tarih boyunca atılgan, kahraman, değerli atlara sahip, yiğit
birer savaşçı olduklarından dolayı Bayat Türkleri bu şanlarıyla

tanınırlarmış.
Enver Hasanoğlu da aile geçmişinden, cirit oynayan dedelerinden bahsederken Bayatların
yiğitliklerini anlatan ve halk
arasında söylenen şu dizeyi
duyduğunu hatırlıyor:
Hesap etsen Bayat’ı
Her kuşu yıkar atı
Her gencine bakarsan
Arslan gibi heyeti
Babasının dedesi de büyük büyük
babasının kökenleri de Kifri’ye
dayanıyor. Babaannesi de Kifri’liler. Saydıklarımızın tümü
Kifri’nin tanınan tek Babaşahsuvar mezarlığında gömülüdürler.
1951 yılında babasının ilkokul
öğretmeni olarak, Kerkük’e
bağlı Tuzhurmatu kasabasına tayininin çıkması sırasında Enver Hasanoğlu henüz 5
yaşında iken ilkokula ilk adımını Tuzhurmatu’da atmıştı.
İlk öğrenimi, Latin harfleriyle
hazırlanmış Türk alfabesi ile ilk
karşılaşması bu kasaba ile ilgili hatıralarında ayrı ve özel bir
önem taşıyor.
O zaman Tuzhurmatu daha nahiyeydi, daha sonra kaza merkezi oldu. Enver Hasanoğlu,
ilk öğrenimini, Tazehurmatu,
Karatepe ve Kifri ilkokullarında
tamamladıktan sonra, 1961
yılında Kifri’de ortaokulu ta-
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mamladı.
Hasanoğlu, Ortaokul süresini
anlatırken, o günkü rejimin
Türkmen toplumuna, aydınlarına yaptığı baskılardan söz
ederek: «o yıllarda Türkmen
öğretmenlerini güney illerine
sürgüne gönderiliyorlardı».
Babası Hasan Efendi de bir
Türkmen öğretmeni olarak
Irak’ın güneyine sürgün edilmişti. Sürgün olan öğretmenlerin tek suçu yalnız Türkmen
olmaktı, bu yüzden her türlü
baskı ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardı.

1969 da başladı, 1973 yılının
Ekim ayında savunma sınavına
girerek ihtisası tamamladı ve
Uzman Doktor oldu. Bu Enver
Hasan’ın başta gelen başarılarından sayılır. Aynı yılda yani
1973’te kendi iradesiyle karar
vererek Türk vatandaşlığına
geçti, artık Enver Hasan Kerküklü bir Türk vatandaşıdır,
zaten doğup büyüdüğü KifriKerkük’te eskiden Osmanlı
toprağı olarak bir ana vatan
idi, 1918’den sonra İngilizlerin
yapmacık bir sınırı bu bölgeleri
birbirinden ayrılmıştır.

Ortaokul öğreniminden sonra,
1961 ders yılında Kerkük’e
gelecek, Kerkük Lisesinde fen
koluna kaydını yaparak öğrenimine başladı. Fen kolunu seçme nedenide, Enver Hasan’ın
aklında hep doktor olmak
vardır, çünkü edebiyat kolunu
okuyanlar Tıbbiyeye girebilmek hakkına sahip olamazdı.

Daha sonra, meslektaşı ve Pediatri Kliğinden arkadaşı Dr. Alev
Bingöl ile 18 Şubat 1974 tarihinde evlenir, Ankara’da yeni
bir aile düzeniyle başarılı hayatına devam etmeye başlar.

Kerkük’te liseyi tamamlayan genç
Enver Hasan çok kısa bir süre
sonra «Hasret şehri güzel
Kerkük’ten hatta memleketinden bütünüyle Irak topraklarından 1963 tarihinden ayrılarak ve ilerleyen yıllarda uzun
zaman gelemeyeceğini hiç de
tahmin bile etmeden ayrılacaktır...
Eylül 1963-Eylül 1969 tarihleri arsında, İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde okudu ve mezun
oldu. Bu sırada, Enver Hasan’ın
hayatında ilk sürpriz kendisini
şaşırmıştı, ömür öyküsüne yön
vermişti ve başarılarına büyük
neden olmuştur. O da Ankara
ve Hecettepe Üniversitesinde ihtisas yapmak haberini
alması üzere 1969 tarihinde
pediatri yani çocuk hastalıklarıyla ilgili hekimlik dalında
ihtisas almak için Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinde
asistanlığının ilk ayına Ekim
20

Ankara’da Hacettepe’de kalıp yükselebilmiş ve o fırsatı değerlendirmiştir. 1978 de başlayan
beş yıllık doçentlik süresi 1983
de dolmuştu, sonradan Profesörlük payesini de almıştır.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine 6 Ekim
1988’de başladı. Bu görevi
1999 yılına kadar sürdü. Daha
sonra Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Rektörlük döneminde (19922000) tarihleri arasında büyük başarılara imza atmıştı,
bu sıralarda dünyaca tanınan
devlet adamları, Cumhurbaşkanları liderler ve ilim adamları ile buluşmuştu, onlara
Doktora payesi vermişti başta
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Ebul Fez Elçibey, Filistin Devlet
Başkanı Yasser Arafat, ayrıca
düzenlenen kongrelerde ve
sempozyumlarda devlet ve liderlerle, görüşmüştü örneğin:
Suudi Arabistan Emiri El Baha,
Ürdün Sağlık Bakanı, KKTC eski
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali

Talat, Suriye Başbakanı Naci
El Utri, Manastır Bitola ayrıca
bunların yanında da, Kendi liderleri ve Türkiye Cumhurbaşkanlarıyla buluşmuştur, Başta
Cumhurbaşkanı Kenan Evren
«1988» Turgut Özel «1992»,
Erdal İnönü «1993», Prof. Dr.
İhsan Doğramacı...
Enver Hanasoğlu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü görevi bitirdikten sonra, (2000 -2006) yılları
arasında Başkent Üniversitesi
Hastaneler Koordintörlüğü,
Sonra statatejik Araştırmalar
Merkezi Müdürlüğü ve sağlık
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
görevlerini yürütür. Yapılan
birçok işte Hocanın görüşleri
alınır. Yükseköğretim kurulu
«YÖK» üyeliğinde Hoca hep
denge unsuru olmuştur. Sonradan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bilkent Erbil College yönetim
kurulu üyeliği «2010» görevi
var. Enver Hasanoğlu’nun İhsan Doğramacı hocasından
aldığı en önemli miraslardan
birisi de dernek, birlik ve vakıflarda kongre yapmak, organizasyonda devamlı yeni
bir iş üretme çabası, planlı
olması, fırsatları değerlendirmesini çok iyi bilmek, yıllardır
bir çok kongre, sempozyum
gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantının üstesinden
gelmiştir. Bütün bu faaliyetlerin her birini vakıf, dernek ve
birlikler adına yönetici ya da
genel sekreterlik gibi aktif görevler üstlenerek yapmış ve
büyük başarılara imza atarak
ve halen yapmaya da devam
etmektedir.
1 Haziran 2013 tarihinde yaş haddinden, Gazi Üniversitesinden
resmen emekli olan Enver Hasanoğlu, biyografisini yayımladığı kitapta en sonunda şöyle
diyor: «işte böyle sık sık hafızamda, yüreğimde yer etmiş
bu hatıralarımı hayallerimde
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tekrar tekrar yaşattığım zamanlarda artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacağını, kavuşmayacağımı bile bile sevdamız hasretimiz memleketimiz, adına
hasret yakışan Kerkük’ümüzü
içimde hissederim, kokusunu
havasını alırım ve sanki tekrar
görmüş gibi şad olurum. Kerkük’ümüzü mahvettiler, yok
olan güzel şehrimin yasını mı
tutayım, yoksa hasretime mi
yanayım hiç bilemiyorum...

son sayfalarında Kerküklü Şeyh
Rıza’dan Irak’la ilgili «Ehl-i Irak»
adı şiirin tam metnini kitaba
aktarmıştır ve Kerküklü Hidayet Kemal Bayatlı’nın «Kifri’ye
Sesleniş» şiiri tam da kendisi
oradayken içinde bulunduğu
hissiyatı anlatmış:

İçimizde, ruhumuza işlemiş bu
hasretin, bütün Türkmenler
gibi ölüme kadar benim de kaderimde, zira biliyorum ki hayat biz başka şeyler planlarken
başımıza gelendir...»

Dolaştım Kifri’yi bir gün âvâre
Derdini çeken yerlisi kalmamış,
Bir göz attım Babaşahsuvar’a,
Mezarlarından bile eser kalmamış!
Kitapta ayrıca, Kerkük’ün, zengin
yemek kültüründen yer yer
Hoca açıklama yapmıştır, etli
dolma, içli köfte, etli kaysı ve
anasının yaptığı güzel ve tatlı
yemekleri hep özlemiştir.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlunun,
hatıra kitabından değerli okuyucularımza hemşerimizi her
yanıyla anlatmak amacıyla yukarıdaki bilgileri aktardım.

Kerkük’te ve kazalarında 1950’lerde Latin harfleriyle ilkokulun
birinci sınıfında Türkçe öğretim yapıldığının açıklamasını
hocamız güzelce anlatmıştır.

Bu güzel, enteresan biyografi kitapta sevgili Kerkük’ümüz ve
toplumumuzla ilgi çok bilgiler
geçmektedir. Hocamız Prof. Dr.
Enver Hasanoğlu, Kerkük bir
Türklük simgesi olduğunu çok
güzelce vurguluyor kitabında,
diyor ki:

Ana hasretinin ne olduğunu, rejimin zulmünü, uyguladığı vahşice yönetimi, baba ocağından
uzaklaşan Hocaya babası her
zaman yazıyor “gel oğlum” diyor. O günlerde ne Hoca onların
duygusunu tam olarak anlayabiliyordu ne onlar onu. Çünkü
gerçekten her iki taraf için de
koşullar oldukça zordu, bu duygusal durumu Hoca Efendi etraflıca anlatıyor anılarında.

“Kerkük Irak Türkmenlerinin bir
simgesidir, yani Kerküklüyüm
diyen birisi aslında Türkmenim demek istiyordur”, bir dilekte bulunuyor:
Yad elinde
Öt Bülbül yad elinde
Bir diyar mezar olsun
Kalmasın yad elinde...
Sonradan kitabı hazırlayan Prof.
Dr. Hale Könüçen’de “Türkmenler yaralı bir toplumun
bireylerdir ve yaralı toplumun
yarası en iyi şiirlerle sarılır,
çünkü şiir ilaçtır.
Bunun için Hocamız da kitabının

Irak’ın siyasi ortamı ve o günkü
koşullar Kerkük Türklerinin,
özellikle gençliğin geleceğe bakışına engel oluyordu.
Gençler kendilerine bir gelecek hazırlamak istiyorlar, ama
Irak’ın geri düşünceli o günkü
rejim önlerinde dağ gibi bir
engel olduğunu kitapta güzelce açıklıyordu. Hoca efendi gelip, İstanbul’dan hemen yurda
dönmüş olsaydı, belki bu günlerde sıradan bir hekim olurdu. Ama güzelim Türkiye’de
olan bizim Kerküklüler, Türkiye

ve dünya çapında bir kültür,
bilim adamı olarak çok sayıda
hemşerimiz yetişmiştir, bizler
onlarla kıvanç duyup, övünürüz, bu konuda çok isimler sıralayabiliriz.
Konu ettiğimiz «Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı Hikayesi» adlı
biyografik kitap, Türkmen kütüphanesinin bu konuda olan
eksik bir yanını doldurmuştu.
Temennimiz, çok değerli hocamızdan bu kitaptan, Kerkük’e pek
çok bir sayı göndersin, Türkmen okurları, o güzel anıları,
Kerkük’ün o günkü durumuna
vakıf olsun, başarılı kimselerimiz de tanınsın.
Bu kitap tanıtma yazıma son verirken, değerli Enver Hasanoğlu Hocadan beklentimiz,
Kerkük’te Türkmen toplumu
adına bir Üniversite yoktur, pek
çok taraflar kendilerine hizmet
veren «Ehli özel Üniversiteler,
Fakülteler Kerkük’te kuruldu,
Hoca Efendi de düşünürse
Kerkük’te bir Üniversite kurmak veya projesini çizmek düşünülürse Kerkük’te başlayan
başarılar, Kerkük’te de meyve
versin ve meyve ağaçları şehri
güzelleştirsin, zaten önerimizin
projesini Kerküklü Hocalar Bilkent Üniversitesinde eskiden
Rahmetli İhsan Doğramacı Hocamıza sunulmuştu, ne yazık ki
günümüze değin gerçekleşmedi; o projeyi değerli Hocamız
Enver Hasanoğlu yeniden bir
göz atıp engelleri aşmak için,
o büyük başarılarına daha büyüklerini de katar ve Kerkük’te
başlayan başarılar, Kerkük’ün
yükselişine kalkınmasına Türkmenine bir meyve ve kültür
tarlası sunar.
Yazıma son verirken Değerli Hocam Prof. Dr. Enver Hasanoğluna üstün başarılar ve uzun
sağlıklı ömürler dilerim.
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Hocam Ahmet Nahmedov’la
Azerbaycan Sohbeti
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız?
27.7.1957 Bakü doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi
1974 yılında Bakü’de Türk (Azerbaycan) okulunda bitirdim. O yıllarda Rusya’nın en iyi üniversitelerinde diğer cumhuriyetler için kontenjanlar
ayrılmıştı ve ben 1975 yılında Petersburg Üniversitesi (o zaman Leningrad Devlet Üniversitesi) Şarkiyat fakültesi Türk Filolojisi bölümünü
kazandım. Rusça’m zayıftı. Aslında buna hiç
yoktu diyebilirim. Okulda yabancı dil statüsünde
bir Rusça görmüştüm. Bu yüzden ilk yılım çok
zor geçti. Şarkiyat fakültesini zamanında Kazan
Üniversitesinden getirtilen hocalar kurmuştu
ve burada onların de öğrencileri olan tanınmış
Türkologlar ders veriyordu. Ben de bunların son
temsilcileri olan A.Kononov, S. İvanov, S. Klyaştornıy, V. Guzev, V. Kondratyev gibi hocalardan
ders aldım. Türkolojiyi ve araştırmayı bana sev-
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diren ilk onlar oldu. Birinci sınıfı bitirdikten sonra ilk yaz tatilimde rahmetli Ebülfez Elçibey’le
tanıştım ve milliyetçi, Türkçü düşüncelerimin
oluşmasında onun büyük rolü var. 1980 yılında
mezun olup Bakü’ye döndüm. Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde çalışmaya başladıktan
sonra da arkadaşlığımız devam etti. Bu enstitüde çalışmaya başlamamın da ilginç bir öyküsü
var. Tayinim Bilimler Akademisi’ne çıkmıştı ama
enstitü belirtilmemişti. Personel müdürüyle görüştüğümde bana “Edebiyat müzesinde Arapça
uzmanı kadrosu boş. Seni oraya verelim.” dedi.
Ben de alaylı bir şekilde “ Aynı başarıyla beni
matematik enstitüsüne de verebilirsiniz.” deyince adam sinirlendi ve “Git, kendine yer bul, öyle
gel.” dedi. Benden bir sene önce mezun olmuş
ve Şarkiyat Enstitüsünde çalışan arkadaşım Hüsameddin Mehmetov (Karamanlı)’un aracılığıy-
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la o zaman enstitü müdürü olan Ord. Prof. Dr.
Hamid Araslı’yla görüştüm. Hocayla görüşmeye
giderkenki hâlimi, giyimimi hatırladıkça hâlâ utanıyorum: uzun saçlar, daracık gömlek, İspanyol
paça kot pantolon, yalın ayağa giydiğim sabo tipi
terlik… Hiç bozuntuya vermedi, benimle 10-15
dakika güzelce konuştu ve “Git, oğlum, personel
müdürüne söyle tayinini buraya versin.” dedi.
Beni başkanı olduğu Türk Filolojisi bölümüne
aldı ve hak dünyaya intikal ettiği 1983 yılına kadar aynı bölümde çalıştık. 1992 yılına kadar bu
enstitüde çalıştım, doktoramı yaptım, evlendim
ve iki çocuğum oldu.
Türkiye’ye göç etmenizin ardında ne gibi sebepler
yatmaktadır?
Göç etmek diye bir şey yok. Sovyetler Birliği’nin dağılması, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması
ve Ebülfez Elçibey’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başlamıştı. Azerbaycan hızlı
bir şekilde bağımsızlığının gereklerini yerine getirmeli, ordusunu kurmalı, sınırlarını kontrol altına almalı, parasını basmalı, ekonomisini rayına
oturtmalı ve en önemlisi dış temsilciliklerini kurmalıydı. Ben de Türkiye’de görevlendirilen diplomatik ekibin içindeydim. Türkiye Cumhuriyeti’nin
büyük yardımlarıyla Büyükelçiliğimizi kurduk,
tam da işleri yoluna koymuştuk ki malum darbe
oldu ve Elçibey görevden uzaklaştırıldı. Ben de
istifa ederek Bakü’ye döndüm; ama eski çalışma
yerim dahil hiçbir kurum beni işe almadı. İktidar
değişmişti ve eski iktidarın elemanlarına bütün
kapılar kapalıydı. Türkiye’ye döndüm ve 1994
Şubatında Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladım. Muğla serüvenim 2006’ya kadar sürdü.
2006 Eylül ayından Aydın’da Adnan Menderes
Üniversitesinde çalışmaktayım.
Azerbaycan’ın Sovyet dönemindeki genel durumunu siyasi, sosyal ve kültürel açıdan karşılaştırmalarla özetler misiniz?
Aslında bu konuda gerek bilimsel gerekse de popüler açıdan pek çok yayın yapılmış. O dönemin
olumlu veya olumsuz yönlerinden bahsederken
eski cumhuriyetlerin politik ve ekonomik açıdan
söz hakkına sahip olmayan birer Sovyet sömürgesi olduğu unutulmamalı. Sovyet dönemi söz
konusu olduğunda kültür ve sanat alanında,
özellikle müzik, tiyatro, opera, sinema, resim ve
edebiyattaki gelişmeler öne sürülmektedir. Oysa
bu alandaki gelişmeler daha önceki dönemlere
aittir: Müzik ve edebiyat çok eski, çağdaş tiyatro
ve basın 19.YY., opera ve sinema 20.YY. başları
vs. Sovyet döneminde ise bunlar genelde hâkim

ideolojiye hizmet etmekteydi. Bu ideolojiye ters
düşen bilim ve sanat insanlarının Stalin terörü
yıllarında nasıl yok edildiği herkesçe bilinmektedir. Tabi, olumlu gelişmeler de vardı. Edebiyat
ve müzik tür açısından zenginleşti, basın hayatı
canlandı, çokça gazete, dergi yayınlanmaya başladı, devlet her alanda kitap basımını destekleyerek insanları okumaya teşvik etti ve tek şart
ideolojinin sınırları dışına çıkmamaktı. Eğitime
önem verildi ve okuma yazma oranı %100’lere
çıkartıldı. Sağlık alanında herkes devlet güvencesindeydi ve parasız sağlık hizmetlerinden yararlanabilirdi. Özellikle Kruşçev döneminde küçük,
kutu gibi bile olsa daireler yapılarak insanların
barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Tabi ki
bütün bunlar bedava değil, Azerbaycan’ın sömürülen petrol ve diğer doğal zenginliklerinin cüzi
karşılığıydı.
Azerbaycan’da Sovyet öncesi ve sonrasında tarihe
bakış ve tarih öğretimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Çok geniş bir soru. Burada divan edebiyatı geleneğinden gelen tarihlerden tabi ki bahsetmeyeceğim. Türk tarihine bilinçli ve bilimsel yaklaşım 19.YY. maarifçileriyle başlar ve ilk örneği
Abbaskulu Ağa Bakıhanov’un Farsça kaleme
aldığı “Gülistan-ı İrem” eseridir. Daha sonra
Azerbaycan’ın Ali Merdan Bey Topçubaşı, Ali Bey
Hüseyinzade Turan, Mehmet Emin Resulzade
gibi büyük düşünürlerinin makale ve kitaplarında Türk ve Azerbaycan tarihi Türklük şuuru içerisinde ele alınmış, Türk birliği, bağımsızlık fikirleri
işlenmiştir. (Bu arada Prof. Dr. Nesib Nesibli’nin
editörlüğünde daha yeni yayınlanmış “Azerbaycan Türklerinin Önderleri” Berikan Yayınevi, Ankara, 2017 kitabını okurlarınıza tavsiye etmek
isterim. Sadece Azerbaycan’ı değil bütün Türk
Dünyasını ilgilendiren 19 büyük insan hakkında
ilginç bilgilere ulaşacaklarına eminim.) Sovyet
döneminde doğal olarak durum değişti, Türkleri vahşi, göçebe, kültürü olmayan bir halk, Rusları ise bunlara medeniyet getiren bir kurtarıcı
gibi gösteren sahte tarihler yazılmaya başlandı.
Okullarda ve üniversitelerde Rusya tarihi üzerinde duruluyor, özellikle Komünist parti ve parti
liderlerinin faaliyetlerine ağırlık veriliyordu. Eski
tarih konularında Avrupa merkeziyetçi fikirler
hâkimdi. Şöyle ki günümüzde Türk oldukları şüphe götürmeyen İskitlerin, Hunların Hint-Avrupa
kavimleri olduğu kanıtlanmaya çalışılıyor, arkeolojik ve diğer bilimsel araştırmaların bulguları Avrupa (dolayısıyla Rus-Slav) kültürüne mal
ediliyordu. Türk tarihi üzerine araştırmalar yok

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 19  • السنةSayı/Issue 76  • العددEkim-Aralık/October-December 2017  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

23

KERKÜK VAKFI

denecek kadar azdı, mevcut olanlar da resmî
ideolojinin dışına çıkamıyordu. 1980’li yıllardan
sonra durum giderek değişmeğe başladı ve özellikle daha genç nesil Türk tarihini ve Türklerin
eski Ön Asya kültürleriyle (Sümer, Mitani, Manna, Hurri vs.) ilişkilerini araştırmaya başladılar.
Bağımsızlıktan sonra okul ve üniversiteler için
tarih kitapları yeniden yazılmış, Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü 7 ciltten oluşan “Azerbaycan
Tarihi” kitabının ilk ciltlerini yayınlamıştır (Şimdiye kadar kaç cildin yayınlandığını bilmiyorum.).
Sovyet rejimi, dini resmen reddeden bir rejimdi.
Bundan dinî hayat Azerbaycan’da nasıl etkilendi?
Komünist rejim dini inkâr eden, halk için zararlı olduğunu düşünen bir ideolojiye sahipti. İlkokuldan
başlayan üniversitede devam eden ateizm dersleri çocukları ve gençleri dinden uzaklaştırmayı
hedeflemekteydi. Camilerin çoğu ya yıkılmış ya
da farklı amaçlarla kullanılmaktaydı. Hatırladığım
kadarıyla Bakü’de ibadete açık sadece iki cami
vardı. Bütün Sovyetler birliği için Müslüman din
adamları ancak Buhara ve Semerkant’ta, devletin sıkı kontrolünde yetiştiriliyordu. Bunların da
sayısı az olduğundan pek çok eğitimsiz, yüzeysel
dini bilgileri olan sözde “mollalar” türemişti. Öğrencilerin ve devlet kurumlarında çalışan kişilerin camiye gitmesi, namaz kılması, oruç tutması
vb. kesinlikle yasaktı. Ama bu durum insanların
24

dini vecibelerini aile içinde yerine getirmelerini
engellemiyordu. İnançlı kişiler evlerinde namaz
kılıyor, fark ettirmeden oruç tutuyor, dini bayramlarını kutluyorlardı. Erkek çocuklar okul yaşına varmadan sünnet ediliyor ve “küçük toy/düğün” denen ziyafetler veriliyordu. Günümüzde
baskılar kalktığından isteyen her kes serbestçe
dini vecibelerini yerine getirmektedir.
Azerbaycan’daki Türkçülük (milliyetçilik) faaliyetleri, bunların edebiyata ve diğer sanat dallarına
yansımaları ve bu alanda öne çıkmış belli başlı
isimleri tarihî bir perspektif içinde bize sunabilir misiniz?
Yukarıda da söylediğim gibi, Türkçülük fikirlerinin
edebiyata girmesi 19. YY sonlarında başlar ve
1920 yılında Azerbaycan’ın Bolşeviklerce işgaline kadar devam eder. Bu dönemde çok değerli
eserler yazılmıştır. Hüseyin Cavid, Ahmed Cevad,
Abdulla Şaig, Cafer Cabbarlı, Yusuf Vezir Çemenzeminli ve birçok şair ve yazarın milliyetçilik ruhunda yazmış oldukları eserler Sovyet döneminde eleştirilmiş, yok edilmiş ve unutturulmuştur.
Zaten bu yazarların büyük kısmı da Stalin terörü
yıllarında ya kurşuna dizilmiş ya da Sibirya’daki
esir kamplarında ölüme terk edilmişler. Örneğin,
Sovyet döneminde daha çok çocuklar için yazdığı eserlerle bilinen Abdulla Şaig “Araz’dan Turana” şiirinde şöyle der:

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 19  • السنةSayı/Issue 76  • العددEkim-Aralık/October-December 2017  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

KERKÜK VAKFI

Evet, qara buludlar almış yurdu, qardaşım,
Ne yaşarız, ne güler çemenlerim, dağ daşım.
Böyük Türk’ün sevdiği yekta dünya gözeli,
Qan ağlasın, qoynuna girsin yabancı eli?
Turan’da yüz milyonluq Türklük buna gızmaz mı?
Gızmazsa bu hain el yasamızı bozmaz mı?
Müsavat Partisine ithafen yazdığı “Marş” şiirinde
de:
“Birleşelim Türk oğlu, bu yol millet yoludur,
Ünle, zeferle, şanla tarihimiz doludur.
…
Dalğalanır üstümde şanlı Turan bayrağı,
Alovlanır qelbimde Ergenekon ocağı!
Haydi, yola çıkalım – haksızlığı yıkalım,
Turan’da gün doğunca zulmetle çarpışalım.”
demektedir.
Stalin terörü kurbanlarından Hüseyin Cavid Sovyet
döneminde yazdığı “Azer” poeminde (destansı
şiir) şöyle demektedir:
“Ne acaip sürü yahu bunlar
Önde rehberlik eder maymunlar.
Raksı talim ediyor aksaklar,
Azamet düşkünüdür alçaklar.
Zevke bigâne sefiller bol bol,
Şiir ü sanatta arar bir yeni yol.
Sadedil hisse uyan aptallar,
Hep siyasi kesilip at nallar.
Bir yığın kör kılavuzluk yaparak,
Gösterir zulmeti aydın, parlak.
Yurdu sarmış kabalık, yaltaklık
Yükseliş varsa sebep alçaklık.
Stalin’in ölümü ve Kruşçev’in iktidara gelişiyle edebiyat üzerindeki baskı kısmen kalktı ve yazarlar
insan odaklı beşeri konulara değinmeye, millî
değerleri ele alan eserler yazmaya başladılar.
Daha sonra “altmışlar nesli” denen genç şair ve
yazarlar ortaya çıktı. Ferman Kerimzade, Anar,
Çingiz Hüseynov, Mövlud Süleymanlı, İsa Hüseynov gibi yazar ve Bahtiyar Vahabzade, Ali Kerim,
Fikret Koca, Halil Rıza (Ulutürk), Musa Yakub,
Sabir Rüstemhanlı vs. gibi şairler edebiyata yön
vermeye başladı.
Azerbaycan’da Nazım Hikmet’e karşı bakış nasıldır?
Her ne kadar Türkiye’de Nazım Hikmet’le ilgili farklı
fikir ve yaklaşımlar olsa da Sovyet Türkleri, özellikle Azerbaycanlılar için Nazım Hikmet Anadolu
Türklüğünün ve Türk milliyetçiliğinin bir sem-

bolü olmuş; şairleri derinden etkilemiştir. Şair
defalarca Azerbaycan’ı ziyaret etmiş ve – eğer
o dönemin istatistiklerine bakılırsa – ne kadar
çok çocuğa Nazım ve Hikmet isimlerinin verildiği
görülecektir ki bu da onu olan sevginin bir göstergesiydi.
Azerbaycanlıların Türkiye’ye bakışı ve beklentileri
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
“Bir millet iki devlet” anlayışının kökleri aslında çok
derin. “demir perde” döneminden önce Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok sıkı olmuş ama Sovyet döneminde bıçak gibi kesilmiştir. Neredeyse “Türk” demek bile yasaklanmıştı.
80’li yıllarda bir dergi benden makale istemişti.
Ben de “Türk sineması” adlı bir yazı yazıp verdim
ama aylar geçmesine rağmen yayınlanmadı. Sebebini sorduğumda derginin baş redaktörü olan
arkadaşım başlıktaki “Türk” kelimesini değiştirirsem yayınlayabileceklerini söyledi. Ben değişmedim ve makale yayınlanmadı. Rejimin bakış açısı
böyleydi. Halk ise Türkiye’yi seviyor ve 1918’de
Azerbaycan Türklerini Bolşevik-Ermeni çetelerin
katliamından kurtaran Türk ordusunu minnetle
hatırlıyor, şehitlerin mezarlarına sahip çıkıyordu. Ben Bakü’lüyüm ve katıldığım yas merasimlerinde istisnasız Türk şehitlerin hatırlandığına
ve ruhlarına Fatiha okunduğuna bizzat tanıklık
etmişim. Rahmetli babaannem, Türk ordusu
Bakü’den ayrıldığında köyümüzden (Digâh köyü)
pek çok gencin bu orduya katılarak Anadolu’ya
geldiğini ve Kurtuluş Savaşı’na katıldığını anlatırdı. O gençlerden hiçbirisi geri dönmemişti.
Irak Türkmenleri hakkındaki ilk bilgilerinizi nereden ve nasıl edindiniz? Irak Türkmenlerinden
tanıdıklarınız var mıdır?
Daha okuldayken (70’li yıllar) Gazanfer Paşayev’in
“Altı Yıl Dicle-Fırat Sahillerinde” kitabını okumuştum. 130 bin tirajla yayınlanan bu kitap o
yıllarda çok ilgi görmüştü. Daha sonra yazarın
“Kerkük Folkloru Antolojisi” yayınlandı. O yıllarda “Türkmen” deyince ilk akla gelen Türkmenistan Türkleriydi fakat bu kitapları okuyunca Irak
Türkmenlerinin dillerinin Azerbaycan Türkçesine daha çok benzediğinin farkına vardım. Yıllar
sonra Türkoloji üzerine araştırmalar yaptığımda
Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı’nın “Irak Türkmen Türkçesi” kitabıyla o ilk tespitimin ne kadar
doğru olduğunu anladım. Irak Türkmenlerinden
ilk tanıştığım kişi rahmetli İhsan Doğramacı’ydı.
Büyükelçilikte çalıştığım zaman tanışmıştık. Her
konuşmasında Azerbaycan’a olan sevgisini dile
getirirdi.
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Irak Türkmenlerinin yakın geçmişte yaşadıkları sıkıntıları nasıl değerlendirebilirsiniz?
Ben bu konuya daha geniş açıdan bakıyorum. Türk
dünyasının neresinde sıkıntı yok ki… Doğu Türkistan, Karabağ, Güney Azerbaycan, Kerkük, Bayır-Bucak… Hep de Fuzuli’nin şu beyti akla geliyor:
Dost bî-perva, felek bî-rehm, dövran bî-sükûn
Derd çok, hem-derd yok, düşman kavi, tale zebun.
Şimdilik düşmanlarımız güçlü, dostlarımızın da
umurunda değiliz. Ama tabi ki böyle devam etmeyecek ve bir gün durumlar bizim lehimize değişecektir. “O günü” bekleyerek değil, çalışarak,
mücadele ederek yaklaştırmamız lazım.
Azerbaycanlılar Irak Türkmenlerini ve bilhassa
Kerkük’ü ne derece tanımaktadır? Bu bölgeye
karşı yaklaşımları nasıldır? Azerbaycan’da Irak
Türkmenleri ile ilgili dil, kültür ve edebiyat çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Azerbaycan’dan ayrılalı neredeyse 25 yıl olmuş. Oradaki gelişmeleri yeterince takip edemiyorum.
Muhalefetin yayın organları olan “Musavat”,
“Azadlıq” gazetelerinde sıklıkla Irak Türkmenlerinden bahsedildiğini biliyorum. Ayrıca elektronik ortamda yayımlanan pek çok sitede (olaylar.
az, minval.az, medeniyet.az, diaspora.az, oxu.
az, birlik.az vs.vs.) Irak Türkmenlerinin tarihi,
dili, kültürü ve günümüzdeki problemleriyle ilgili makaleler gördüm. Burada, her fırsatta bu
konuyu dile getiren Azerbaycan Parlamentosunun milletvekili Ganire Paşayeva’nın faaliyetleri
de gözardı edilemez. Dil, kültür ve edebiyat çalışmaları ile ilgili bilgilerim ise eskimiştir, diyebilirim. Bu alanda en verimli çalışmalar yukarıda
bahsettiğim Gazanfer Paşayev’e aittir. Yazar “Irak
Türkmen Folkloru”(1992), “Kerkük Dilinin Fonetiği”(2003), “Kerkük Folklorunun Türleri”(2003),
Irak Türkmen Ağzı”(2004) monografilerinin yanı
sıra “Kerkük Bayatıları”(1968/1984 2.Baskı),
“Kerkük Mahnıları”(1973), “Irak-Kerkük Ata Sözleri”(1978), “Kerkük Bilmeceleri”(1984) ve “Kerkük Folkloru Antolojisi”(1987/1990 2.Baskı) gibi
kitapların da düzenleyicisidir.
Irak Türkmenlerinin yaşadıkları acıları Azerbaycan,
Türkmenistan Kırgızistan ve Kazakistan gibi
kardeş Türk cumhuriyetlerine anlatmak, Türkmenlerin sesini oralara duyurmak için neler
yapılmalı? Irak’ta kendi topraklarında insanca
yaşamak isteyen Türkmenlerin davasına kardeş Türk cumhuriyetlerinden destek almak için
26

Türkmenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Maalesef, bu konuda çok az şey yapılıyor? Bunun
müsebbibi bir taraftan Türk aydınlarıysa diğer
taratan da Türk cumhuriyetlerindeki iktidarlardır. Daha geçenlerde sosyal medyada Türk milliyetçiliği propagandası yaptığı ve “Karabağ’a Özgürlük” programına katıldığı için Kazakistan’da
tutuklanan gencimizi hatırlayalım. Bazı şeyler
“devlet erki” olmadan olmaz. Öncelikle Türk
devletleri arasındaki politik, ekonomik ve kültürel bağlar kuvvetlendirilmeli. Türkiye ile Türk
cumhuriyetleri arasında “dostluk” ilişkilerinden
bahseden siyasiler anlamalılar ki bizlerin arasında ancak “kardeşlik” ilişkileri olabilir ve çıkar kaygısı olamaz. Ayrıca, emin olun ki gerek Azerbaycan gerekse diğer Türk cumhuriyetlerinde halk
iktidarlardan farklı düşünüyor. Biz de yılmadan
her platformda Irak Türkmenlerinin haklı davasını desteklemeli, problemlerini dile getirmeliyiz.
Azerbaycan Anayasası’nda devletin dili “Azerbaycan dili” şeklinde yazılıdır. Sizce bu terim doğru
mudur? Mesela, Güney Azerbaycanlılar, İran
hâkimiyeti altında olmalarına rağmen kendi
dillerine “Türkî” diyorlar; oysa müstakil Azerbaycan kendi dilini “Türk” kavramıyla tanıtmıyor. Bunda eski Sovyet rejiminin dil politikasının rolü var mıdır?
Tabi ki doğru bir terim değil. Rahmetli Elçibey döneminde anayasada yapılan ilk değişikliklerden
birisi de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet dili
Türkçedir” maddesiydi. Haydar Aliyev iktidara
gelince bu madde “AZERBAYCAN DİLİ” şeklinde değiştirildi. Zaten Sovyet rejiminin amacı –
özellikle Stalin döneminde – Türkleri birbirinden
ayırmak, aralarındaki tarihî ve kültürel bağları
koparmaktı. İlk yapılan da ortak Latin alfabesi
yerine Rus Kiril alfabesi temelinde farklı alfabeler oluşturmak, Kazak dili, Azerbaycan dili, Tatar
dili gibi terimleri yerleştirmek olmuştu. Bu politikaların sonucudur ki hâlâ Türk Cumhuriyetleri
kendi dilleri için bu terimleri kullanmakta devam
ediyorlar. Latin alfabesine geçişlerde de sorunlar yaşanmaktadır. Türkmenistan ve Özbekistan
alfabelerine çok farklı işaretler ekleyerek ortak
alfabenin dışına çıktılar. Latin alfabesine geçiş
kararı alan Kazakistan’ın nasıl bir yol izleyeceği
meçhul. Kırgızistan daha karar bile almadı. 90’lı
yıllarda Latin alfabesine geçiş kararı alan Tataristan Meclisi Rusya engeline takıldı ve karar Duma
tarafından iptal edildi.
Azerbaycan’da Rusça’nın hâkimiyeti hâlâ devam
ediyor mu? Bu hususta halk ve aydınlar nasıl
bir tutum içinde?
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Azerbaycan’da Latin alfabesine geçilirken sıkıntılar
yaşandı mı? Geçmişte Kiril harfleriyle yazılmış
bazı önemli eserler -bu arada, Irak Türkmenleriyle ilgili olanlar- Latin alfabesine aktarıldı mı?
Aslında Azerbaycan’da Latin alfabesine geçiş “aşağıdan” başladı. Devlet daha karar almadan halk
bu alfabeyi uygulamaya başlamıştı. Tabi, bazı
işaretlerle ilgili farklılıklar vardı ama genelde
günümüzde kullanılan alfabe temel alınıyordu.
Elçibey hükûmetinin kararıyla 1992 yılında 1.
sınıfa başlayanlar eğitimlerini yeni alfabeyle sürdürüyordu. Diğer sınıflar da tedricen bu alfabeye
geçtiler. Bazı sıkıntılar yaşanmadı değil. Özellikle
yaşlı nesil yeni alfabeyi kabullenmekte ve öğrenmekte zorlandı. Kiril alfabesinin kabulünden
sonra geçen 50 yıldan fazla sürede yüzbinlerce
kitap yayınlanmış. Bunların hepsinin Latin alfabesine aktarılması çok zor ve zaman ister. Şimdiye kadar çeşitli alanlarda bir kısım kitabın yeni
alfabeye aktarılarak yayınlandığını biliyorum.
Ama Irak Türkmenleriyle ilgili olanlardan haberim yok.

yeterli mi diye sorarsanız kesinlikle hayır. Tarihi, dili, kültürü, gelenek ve görenekleri aynı
olan bu devletlerin daha etkili bir birlik kurma
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak o zaman “Çin
Seddi’nden Adriyatik’e” uzanan bir nüfuz alanından bahsedebiliriz. Güney Azerbaycan meselesi bizim bir yaramız, diyebilirim. Aynı halkın
ikiye bölünmesi iki asırdan fazladır devam ediyor (Bahtiyar Vahabzade’nin “Gülistan” şiiri bu
trajediyi en iyi yansıtan eserlerden biridir. Okumanızı tavsiye ederim.). Dünyada bu durumda
olan çok az halktan biriyiz. Çarlık döneminde
hâlâ gidiş gelişler devam etse de Sovyet rejimi,
sınırları “demir perde”yle kapattı. Güney’den
Kuzey’e son göç 1945 yılında Rus-İran işbirliği
sonucu Pişeveri hükûmetinin yıkılmasından sonra oldu. İdamlar, tutuklamalar ve baskılardan
kaçan binlerce soydaşımız Kuzey Azerbaycan’a
göç etti. Sonraki yıllarda ilişkiler minimuma indi.
Ben buna “lirik dönem” diyorum; çünkü aydınlar sadece müzik, şiir ve edebiyat aracılığıyla özlemlerini, duygularını dile getirebiliyordu. Sovyet döneminde yasaklı konulardan olan Güney
Azerbaycan meselesi bağımsızlıktan sonra daha
sık konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey iki Azerbaycan’ın birleşme meselesini
bir devlet politikası olarak görüyor ve her fırsatta
dile getiriyordu. Bence Halk Cephesi iktidarının
çok kısa sürede yıkılmasını hızlandıran etkenlerden birisi de buydu. 1992 sonrası büyük bir
göçün yaşandığını söyleyemem ama her iki yönde gidiş gelişler arttı, özellikle Bakü’ye yerleşen
Güney Azerbaycan’lı soydaşlarımızın sayısında
bir artış oldu.

Azerbaycan’ın Türkiye dışındaki diğer Türk cumhuriyetleriyle ve Güney Azerbaycanlılarla olan
ilişkilerini Sovyet dönemi ve sonrası itibariyle
değerlendirir misiniz? Güney Azerbaycan’dan
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 1992 sonrasında
kayda değer bir göç yaşandı mı?
Sovyet döneminde sadece harita üzerinde sınırların
olduğu tek bir devlet anlayışı vardı. Bütün ilişkiler merkezden yönetiliyordu. Cumhuriyetler
de ilişkilerini Moskova üzerinden yürütüyordu.
Bazı kültürel etkinlikler olsa da genelde cumhuriyetlerin özellikle Türklerin çok fazla yakınlaşmalarına izin verilmiyordu. Bağımsızlıktan
sonra Azerbaycan diğer Türk Cumhuriyetleriyle
diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurdu. Fakat
Çarlık ve Sovyet rejimlerinin “ayır-buyur” siyaseti burada da etkili olduğundan süreç ağır çalıştı. İlk zamanlar Rusya’nın büyük etkisinde olan
bazı Cumhuriyetler daha Türklük bilincinden çok
uzaktı ve birbirlerine mesafeli davranıyorlardı.
Son yıllarda gerek bölgesel gerekse de uluslar
arası platformda bir yakınlaşma hissediliyor. Bu

Irak Türkmenlerine söylemek istediğiniz son sözünüz nedir?
Zor günler geçiriyoruz. Türk dünyasına baktığımızda
problemsiz hiçbir yer yok. Doğu Türkistan’da Çin
mezalimi, Karabağ’da Rus-Ermeni işgali, Güney
Azerbaycan’da Fars şovenizmi, Suriye’deki iç savaş ve Türkmen katliamları, Rusya’da Türklere
karşı uygulanan asimilasyon politikası… Tabi, en
kötü durumda olan, iç savaş, hain komşuların
baskıları, sinsi politikalar sonucu evini yurdunu
terk etmek zorunda kalan veya bu ağır şartlarda mücadele eden Irak Türkmenleri… Tüm Türk
dünyasının gözünü diktiği Türkiye’nin de durumu pek iç açıcı değil. Bu zorlu coğrafyada “eski
müttefikleri” büyük devletler tarafından yalnız
bırakılan Türkiye her an savaş tehdidi altında bulunmaktadır. Ama Atatürk’ün dediği gibi, en zor
şartlarda bile mücadele etmeliyiz çünkü “Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil
kanda mevcuttur!” Irak Türkmenleri diğer Türk
kardeşlerinin onları unutmadığını, her zaman arkalarında olduğunu bilsinler.

Resmî olarak Azerbaycan’ın devlet dili Azerbaycan
Türkçesi. Yazışmalar bu dilde yapılıyor. Ama üst
düzey memurların hâlâ inatla Rusça konuştuğunu da söyleyebilirim. Hatırlıyorum, Elçibey döneminde insanlar Rus okullarındaki çocuklarını alıp
Türk okullarına vermeğe başlamıştı. Şimdi süreç
tersine dönmüş. Özellikle Bakü’de Rusça eğitim
alanların sayısı giderek artmaktadır. Muhtemel
sebep de mevcut iktidarın Rusya’ya daha yakın
olması. Aydınlar zaman zaman basında buna itiraz etseler de pek etkili oldukları söylenemez.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 19  • السنةSayı/Issue 76  • العددEkim-Aralık/October-December 2017  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

27

KERKÜK VAKFI

Musul Sorunu Çerçevesinde
İngilizlerin Kerkük’teki Türkmenlere
Yönelik Faaliyetleri - 2
(1918-1926)
Abdülhalik BAKIR*
Ferruh KAYALAN**
3. Musul Meselesi ve İngilizlerin
Kerkük Türkmenlerine Yönelik Faaliyetleri
Lozan Konferansı Musul meselesi açısından bu şekilde karara
bağlanırken Kerkük’teki Türkmenler 9 ay sonra yapılacak
müzakereleri beklemeye başladılar. Bu arada İngilizler Irak genelinde genel bir seçime gitme
kararı aldı. Daha önce 1921 yılında yapılan Plebisitte Kerkük
ve Türkmenlerin tavrını çok net
gören İngilizler, bu sefer buranın çoğunluğunu oluşturan
Türkmenler ile uzlaşma yoluna
gitti. Bu nedenle İngiliz Yüksek
Komiseri Henry Dobbs, Kerkük
Türkmen halkının genel seçimlere katılımını sağlamak için
1923 yılı ortalarında Kerkük’ü
ziyaret etti. Dobbs Kent eşrafı ve ileri gelenleriyle görüşüp
hükümetin Türkmenlerinmilli
ve kültürel haklarının koruyacağına dair garanti verdiğini
söyleyince Kerkük’te de seçim
çalışmaları başladı. (AlJumaıly
ve Öztoprak, 1999: 108)
Irak genel seçimleri 25 Şubat
1924’te yapıldı. Kerkük bu seçimlerde kendisine verilen sözler nedeniyle sorun çıkarmadı.
Kurucu meclis 27 Mart 1924’te
Kral Faysal tarafından açılarak
onun başkanlığında ilk toplan*

Prof. Dr.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Traih Bölümü
** Öğrenci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
Öğrencisi
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tısını yaptı. (Sharıf, 2012: 25’e
atfen D.K.V. İçişleri Bakanlığı,
Irak Kurucu Meclis Tutanakları, 27.03.1924, C.1.s.5) Faysal
bu toplantıda kurucu meclisin
üç temel görevinin olduğunu,
bu görevlerin yerine getirilmesinin Irak devleti açısından
önemli olduğunu ifade etti.
Bunlardan birincisi 1922’de
karara varılan Irak-İngiliz anlaşmasının onaylanması, ikincisi
Anayasanın yapılması ve üçüncü olarak da seçim yasasının
oluşturulması idi. (Sharıf, 2012:
25’e atfen D.K.V. İçişleri Bakanlığı, Irak Kurucu Meclis Tutanakları, 27.03.1924, C.1. s.7)

İngilizler kendi çıkarları önünde
her zaman Kerkük’teki Türkmenleri ciddi bir engel olarak
görmüşlerdir. Bu bakımdan
Kerkük ve buradaki Türkmen
unsuru İngilizler tarafından
genel olarak baskı altında tutulmak istenmiştir. Bunun için
çok yönlü siyasi adımlar atan
İngilizler, Kerkük’e dışarıdan
ihraç ettikleri Levy unsurları
ile Kerkük’teki Türkmenlerin
etkinliğini kırmak istemişlerdir. Uygulanan bu politikalar sonuçta 4 Mayıs 1924’te
Kerkük Katliamı’nın meydana
gelmesinde etkili olmuştur.
(Hut,2016: 729)

Kurucu meclis 3 Nisan 1924’te bu
görevleri yerine getirmek için
toplandı. Bağdat milletvekili
Yasin El-Haşimi 1922 Irak-İngiliz
anlaşmasını destekledi. Kerkük
Milletvekilleri ise Türkiye ile
Musul sorunu daha çözülmemişken anlaşmanın imzalanmasına razı olmayacaklarını
ifade ettiler. (Sharıf, 2012: 25’a
atfen D.K.V. İçişleri Bakanlığı,
Irak Kurucu Meclis Tutanakları,
31.03.1924, C.1. s.70) Kerkük
Milletvekilleri meclis çalışmalarında bu anlaşmaya karşı bir direnç oluşturdular. Mecliste bu
tartışmalar sürerken Kerkük’te
ise Türkmenler elim bir olay ile
karşı karşıya kaldılar.

İngilizler yerli Hıristiyan Nasturileri örgütleyerek Levy adı verilen
Teyyari (Yerli Asuri Hıristiyan)
askeri birliklerini kurmuşlardı.
Bu birlikler bölgede İngilizlerin
himayesinde görev yapmaktaydı ve İngiliz çıkarlarına hizmet etmekteydiler. Bu yüzden
yerel halk bunlardan hoşnut
değildi. Durum bu haldeyken
bu yerli Hıristiyan askerler 15
Ağustos 1923’te Musul çarşısında cinayet ve yağmalama
hareketlerinde bulundular ve
ceza olarak Kerkük’e sürüldüler. Burada da aynı zihniyette
hareket eden Teyyariler bu sefer Kerkük’te tam bir katliam
yaptılar. (Saatçi, 1996: 192; Samancı, 1999: 134-136; Nakib,
2007: 121)

3.1. Kerkük Katliamı (4 Mayıs
1924)
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Kerkük Katliamının gerçekleştiği
döneme baktığımızda Kerkük
ve buradaki Türkmenler bölgedeki İngiliz çıkarlarını tehlikeye
sokan riskli bir unsur olmuşlardı. Nitekim bu dönemde
Kerküklü Türkmen Milletvekilleri Irak meclisinde Türkiye ile
Musul sorununun bir çözüme
bağlanamadığı gerekçesiyle
İngilizler için önemli olan 1922
Irak-İngiliz anlaşması konusunda pürüz çıkarmışlardı. Bununla beraber Kerkük Katliamı
yukarıda Musul meselesi bahsinde değindiğimiz 19 Mayıs
1924’te İstanbul’da yapılması
düşünülen Haliç Konferansının hemen öncesinde meydana gelmiştir. Bu iki durum göz
önüne alındığında İngilizlerin
Kerkük ve buradaki Türkmenler konusunda kapsamlı bir
politika icra ettikleri ortaya
çıkmaktadır.
İngilizlerin
müstakil
olarak
Kerkük’te Türkmenlere yönelik
menfi bir politika güttüğünü
ve Kerkük Katliamın meydana
gelmesinde dolaylı da olsa desteklerinin olduğunu, katliamdan iki yıl sonra İngilizlerin Irak
hükümetinden hüküm giymiş
Asurî askerlerinin serbest bırakılmalarını talep etmelerinden
anlamaktayız. İngilizler çok garip bir savunmayla bu askerlerin yabancı olduklarını, Türkiye
ve İran’da baskı gördüklerinden dolayı Irak’a geldikleri gibi
mazeretler öne sürerek onları
savundu. Bu garip mazeretler
karşısında ikna olan Irak hükümeti 29 Haziran 1926’da Asuri
askerlerini serbest bıraktı. (Samancı, 1999: 143)
3.2.
Milletler
Cemiyeti
Komisyon’un Kerkük’e Gelmesi
Lozan antlaşmasında Musul sorununu aralarında dostane
bir şekilde çözmeleri için taraflara dokuz aylık bir süre
verilmişti. Bu süre tamamlan-

dıktan sonra müzakereler 19
Mayıs 1924 tarihinde Sir Percy
Cox’un liderlik ettiği bir İngiliz
delegasyonun İstanbul’a geldiği zaman başladı. (Edmonds,
2003:501) Görüşmede Türkiye adına ise Meclis Reisi Fethi
Bey temsilci olarak bulunuyordu. (Aydın,1995: 62;Yılmaz,
2003:177) Tarihte“Haliç Konferansı” olarak bilinen konferans, Kasımpaşa Bahriye Nezaret Binasında yapıldı. (Çay,
1987: 26; Kaymaz, 2014: 341)
Konferans, Türk tarafının sınırın
Musul’u Türkiye’ye bırakacak
şekilde çizilmesi gerektiğini ırki
coğrafi ve tarihi delillerle açıklamalarıyla başladı. Buna karşılık İngilizler ise Musul’un yanı
sıra Hakkâri vilayetine bağlı
olan Beytüşşebab, Çölemerik
ve Revanduz kasabalarını da
talep etti. İngilizlerin bu teklifi
Musul vilayet sınırlarının epey
kuzeyinden geçiyordu. Bu hat
bölgede bulunan Asurîlerin
yerleştirildikleri yeri de Irak’ta
bırakıyordu. Bu teklif, Lozan’da
yapılan teklifin bile ötesine
geçmesiyle dikkat çekti. Görüşmeye tıpkı Lozan’da olduğu
gibi tarafların kendi tezlerinin
mutlak doğruluğu üzerinde ısrarı üzerine 5 Haziran 1924’te
son verildi. (Öke, 1991: 130131; Edmonds, 2003: 502)
Percy Cox, meselenin Cemiyeti
Akvam’a havale edildiğini beyan etti. Musul meselesi artık
Cemiyeti Akvam’da görüşülecekti. (Gök, 1998: 71)
Musul Meselesi 6 Ağustos 1924’te
İngilizler tarafından Milletler
Cemiyetine götürüldü. Cemiyet
Musul meselesini kurmuş olduğu bir komisyona havale etti.
Üç kişiden oluşan Komisyon
üyeleri Macaristan eski Başbakanı Kont Paul Teleki, İsveç’in
Bükreş Büyükelçisi De Virsen
ve Belçikalı Albay A. Paulis’ten
meydana gelmişti. Musul meselesinin görüşülmesine 24

Eylül 1924 tarihinde başlandı.
İngilizlerin politik oyunları ve
çözümü tıkayan önerileri komisyonun bir karara varmasına
engel oldu. Bunun sonucu olarak Milletler Cemiyeti bölgede
araştırma yapmak üzere yukarıda adı geçen Komisyon heyetini Irak’a gönderdi. (Yılmaz,
2003: 179-180)
Komisyon ilk toplantısını 13 Kasım
1924’te Cenevre’de yaptıktan
sonra yerinde inceleme ve soruşturma kararı aldı. Bu karar
doğrultusunda ilk önce Londra
daha sonra Ankara ziyaret edildi. Komisyon kendilerine yardımcı olmak için taraflardan
birer yardımcı üye istediler.
Bu istek üzerine Türkiye’den
Ordu Müfettişi Cevad Paşa,
İngiltere’den Mr. Jardine ve
Irak’tan Bayındırlık eski Bakanı Sabi Bey Komisyona eşlik
etmek üzere görevlendirildiler. Ankara’dan hareket eden
Komisyon 16 Ocak 1925’te
Bağdat’a vardı. Burada Yüksek
Komiser Sir Henry Dobs ile görüşen Komisyon çalışmalarına
başladı. (Öke, 1991: 151; Canatan, 1996: 31-32)
İngiliz Yüksek Komiseri Henry
Dobbs, Cevat Paşa’ya refakat
eden iki yardımcısı hakkında
çok sert önlemler aldı. Henry
Dobbs, Nazım Bey’in ve Fettah
Bey’in aslen Musullu eski Irak
vatandaşları oldukları ve Irak
Hükümetine düşman oldukları için tutuklanmalarını istedi. Buna karşılık Komisyon ise
bu kimselerin sınır meselesi
çözülmeden Irak’lı olup olmadıkları hakkında hüküm verilmesinin yanlış olduğunu öne
sürerek tutuklama talebini ret
etti. Buna rağmen Nazım Bey
ve Fettah Bey bir ordugâhta
gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Bu şartlar içerisinde
Komisyon 27 Ocak 1925’te
Musul’a geldi. Burada halkın
Cevat Paşa’ya gösterdikleri
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teveccüh karşısında şaşa kaldılar. Türkiye lehine olan gösteriler çok büyük nümayişlere
dönüştü. Bu durum İngilizleri
önlemler almaya yöneltti. Türkiye lehine gösteri yapanlar
tutuklandı. Komisyon üyeleri
sıkı denetim altına alındı. Bu
şartlar altında çalışılamayacağını ifade eden komisyon,
çalışmalarını durdurdu. Bu sıkı
denetimler kalktıktan sonra
Komisyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar boyunca halktan
birçok insan dinlendi. Bunun
yanı sıra Musul, Kerkük ve Erbil gibi önemli merkezlerde
tahkikatlar yapılmaya başlandı. (Şimşir, 2004: 59-60)

Bu İstihbarat çalışmaları kapsamında yazılan raporlar Erşat
Hürmüzlü’nün İngiliz Arşivlerinde yaptığı araştırmalarda
ortaya çıkartılmıştır. Ulaşılan
istihbarat raporundan, Komisyonun gelmesine yakın bir
zamanda Kerkük’teki durum
hakkında bilgiler verilmektedir. Bu raporda mazbatalar düzenleyerek İngilizler aleyhinde
faaliyette bulunan Kerkük’teki
Türkmenlerin durumu ve bazı
Türk yanlısı olan kişilere uygulanan cezalar hakkında bilgiler
8 Şubat 1925 tarihinde tanzim
edilen 5 numaralı istihbarat raporunda şu şekilde ifade edilmiştir:

Bu tahkikatlardan biri de 11 Şubat
1925’de Kerkük’te yapılmıştır.
Kerkük’te yapılacak olan tahkikata Paulis başkanlığında Sabi
Bey ve Türk uzmanlarından
Kamil Bey katılacaklardı. Paulis ile beraber Kerkük’e hareket eden Tahkikat Komisyonu
öncelikle Altınköprü’ye vardı.
Burada
Altunköprü-Kerkük
yolundaki köylerde incelemeler yaptı. Altunköprü’de Türk
tanık listesi olmadığından İngiliz listesinden seçilen yedi
kişi ile görüşüldü. Altunköprü
ile Kerkük arasında yol boyunca sıralanmış Türkmen köyleri
doğal olarak Türkiye’den yana
görüşlerini bildirdiler. (Öke,
1991:154; Edmonds, 2003:
541; Kaymaz, 2014: 418-419)

“Türk yanlısı mazbataların piyasada oluşu, kahvelerde konuşulmaktadır. Birçoğu mantıksızdır
ve pek ciddiye alınmamalıdır.
Bu mazbataların var olduğu,
hatta elden ele dolaştığı inkâr
edilemez. Ancak bir etki yaratacağı sanılmıyor. Bunlar ancak Türk yanlısı olup da kendi
heveslerini ve emellerini tatmin etmeye kalkışanların bir
çabasıdır.

Kerkük Vilayet Merkezine gelince
burası Türk nüfusunun merkeziydi. Bundan dolayı Kerkük’te
İngilizler çok etkin önlemler
almışlardı. Buranın kesif bir
Türkmen nüfus yapısına sahip
olması İngilizleri endişelendirmiştir. Bundan dolayı Musul
meselesi ve buna bağlı olarak petrol çıkarları nedeniyle
konuya hassasiyet gösteren
İngilizler, Kerkük’teki Türkmenler hakkında ayrıntılı bir
istihbarat çalışması yapmıştır.
30

26 Ocak 1925 tarihinde, Mutasarrıfın emriyle Türk yanlısı olan
grubun daha az ön planda
olanlarından 6 kişi tutuklanarak Kerkük hapishanesine
gönderildi. Bu işlem ve arabozucuların elebaşlanndan Hasan Beğ Neftçizade ve Hasan
Efendi Avcızade’nin Kerkük’ten
uzaklaştırılıp sürgüne gönderilmesi, ayrıca Eğitim müdürlüğünde suçlu bulunan 4
kişinin daha başka görevlere
uzaklaştırılmaları açık olarak
Türklere karşı duyulan sempatinin açığa vurulmasını bir
nebze durdurdu. Kerküklüler,
az daha cesaret bulsalar Cemiyet komisyonu Kerkük’ü
ziyaret edince gösteriler yapabilirler. Ancak şu anda ahalinin Türk tezi lehine fazla bir
faaliyet gösterecekleri izlenimi

edinilmiyor.”(Hürmüzlü, 2006:
75’e atfen 5 Numaralı Gizli İstihbarat Raporu, The National
Archives, Dosyaya ait 23/190).
Elde edilen 6 Numaralı gizli rapora
göre ise Kerkük halkının Türk
ve İngiliz tezlerine karşı tutumları ve ilk başlarda ciddiye alınmayan mazbataların Kerkük’te
meydana getirdiği etki hakkında şu değerlendirmeler yapılmıştır:
“İki Türk müşavirle gelen Konseyin özel komisyonu çok fazla
bir heyecan yaratmadı. Ancak
esas komisyonun gelecek ziyareti büyük bir beklenti yaratmaktadır. Nazım Beg ve
Cevat Paşa’nın isimleri her
yerde duyulmaktadır. Kont Teleki zaten tanınmış bir kişidir
ve Türk dostu olarak tanındığı
için Kerkük’te memnuniyetle
karşılanacaktır. Komisyonun
hemen üstlendiği görevi yapmaya başlamaması azıcık düş
kırıklığı yaratıyor. Aslında tutukluluk hali gibi bir durumları
olduğu ve serbest olmadıkları
düşüncesi galiptir. Irak hükümeti Kerkük’te çok sevilen bir
durumda değildir. Destek beklediğimiz Hıristiyanlar ve Yahudiler bile İngilizler olmadan bir
Irak hükümetini değil, Türkleri
tercih edeceklerini söylüyorlar.
Bugün Kerkük’te ve civarda görülen hoşnutsuzluk ve Türk
yanlısı tutumun başlıca sebebi
Neftçizade ailesinin Türk tezine verdiği destektir.Neftçiler
Kerkük’ün zengin ve tanınmış
bir ailesidir ve onların tutumu
Kerkük’teki kamuoyunu oldukça etkilemektedir.Kerkük’teki Türkmenler ve Türk yanlısı
olan güçler sonsuz bir iyimserlikle Vilayetin Türkiye’ye iade
edileceğini savunmaktadırlar.
Bu tutum Türk propagandasını
körüklemekte ve Kerküklülerin
bu güveni Kerkük civarındaki
aşiret ve köyleri de etkilemek-
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tedir. Kerkük tümüyle Türk tezine yakındır. Irak yanlısı hissiyatın yok derecede olduğunu
söyleyebiliriz. Bunun istisnası
birkaç hükümet görevlisi ve aileleri olabilir. İleride ülkenin bir
Irak hükümetine devredileceği
belki Türk yanlılarını susturur
ve sempati uyandırabilir.
Türkiye’ye dönüş için şimdiye kadar kapalı olan talepler, artık
ciddi miktarda mazbatalara
dökülmeye başladı. Bu mazbatalara şimdiye kadar 1500
kadar imza toplandığı ve elden
ele dolaştığı, komisyon gelince
önüne konacağı söylenmektedir.
Bu mazbataları tanzim ve savunan insanların başında şunlar
vardır;
Hayrullah Efendi
Sami Beğ Neftçizade
Yüzbaşı Muhammet Efendi
İsmail Ağa Neftçizade
Muhammet Ağa Neftçizade
Hacı Halil Beğ
Cemiyet komisyonunun görevi
anlaşmazlık konusu olan arazideki ahalinin yönelişlerini
tespit etmek olduğuna ve bu
görüşleri bu mazbatalar yansıtabileceğine göre, hükümetin
bu gibi görüşleri dizginlemesi
ve insanların kendi fikirlerini
açıklamalarına engel olması
kızgınlık şuurunu daha da artıracak ve komisyon nezdinde
de güvensizliğe sebep olacaktır. Komisyon, bu görüşleri
anlamak için başka yollara
da başvurabilir ve bu Türklük
ruhunun komisyona yansımaması ancak bir mucize eseri
olabilir.” (Hürmüzlü, 2006: 7375’e atfen 6 Numaralı Gizli İstihbarat Raporu, The National
Archives, Dosyaya ait 23/190).
Fakat bu İstihbarat çalışmaları durumu değerlendirmekten öte
başka bir işe yaramadı. Ünlü

Türk ailelerinden Neftçizadeler olmak üzere diğer Türk aileleri ve komisyona bağlı Türk
uzman Kamil Bey kent halkını
örgütleyerek komisyonu etkilemeyi başardı. Halkın mevcut
yönetimden hoşnutsuzluğu sık
sık Komisyona iletildi ve bu anlamda protestolar düzenlendi.
İngilizler bu protestoları yapanların birer kışkırtıcı olduklarını idda etmişler ve kendi
hazırladıkları sahte belgelerle
bu durumu ispatlamışlardı. Fakat bunlar komisyon nezdinde
pek de etkili olmadı. Komisyon,
Kerkük’ün Neftçizadeler başta
olmak üzere diğer büyük Türk
ailelerinin yoğun çalışmaları
sayesinde Türkiye’yi istediğine ikna oldu. (Öke, 1991:154;
Edmonds, 2003: 541; Kaymaz,
2014: 418-419)
İngilizler bundan sonra da Kerkük’teki Türkmenler hakkında
İstihbarat çalışmalarına devam etmiştir. Petrol bölgelerinin de kaderini belirleyecek
olan Musul sorununda kısmen
sona yaklaşıldığı bir zamanda
27 Kasım 1925 yılında, İngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetlerinin
düzenlediği istihbarat raporlarına göre Kerkük’te Türk yanlısı aileler arasında Neftçizade,
Kırdar, Yakubizade, Kerküklü,
Debbağ, Tikritlizade, Terzi,
Şansal, Müftizade, Kapancı,
Keşmule, Nakip ve Avcızade
gibi aileler tespit edilmişti.
Tespit edilen bu aileler İngiliz istihbaratına göre Türkiye
taraftarı idi. Bu aileler cemiyetler vasıtasıyla gizli toplantılara ev sahipliği yapmakta
ve Türkiye ile gizli yazışmalar
yaparak casusluk faaliyetlerinde bulunmaktaydı. Yine bu
raporlarda Türk taraftarı olan
bu aile mensubu olan kişiler
hakkında ayrıntılı bir fişleme
çalışması da yapıldığı görülmektedir. Fişlemelerde Türk
yanlısı olan bu kişiler yaptıkları görevler, ilişkileri, sosyal

ve ekonomik durumları, psikolojik yapıları ve karakterleri
üzerinde kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. (Hut, 2016: 730) İngiliz raporlarında adı geçen bu kişiler
aşağıda verilmiştir:
İzzet Paşa, Sami Beg, Hüseyin Beg
(Neftçi), Kara Hüseyin Ağa,
Kamber Ağa, İbrahim Efendi,
Abdulmecit Efendi, İnayet Efendi, Mehemet Şakir Efendi, Reşit
Akif, Sait Dabbağ, Fahri Beg,
Hayri Beg, Abdullah Beg, Mustafa Beg, Cemal Efendi Yakubi,
Sadullah Efendi (Müftü), Sait
Efendi, Şükrü Kapancı, Molla
Rıza Efendi, Ali Ağa (Avcı), Hacı
Hasan (Avcı), Mustafa Efendi,
Hayrullah Efendi, Vehap Beg,
Abdurrahman Naci, Celal, Ahmet Naci Efendi, Ali Fuat. (Hürmüzlü, 2006: 64-72)
Bu arada Komisyon bölgedeki
çalışmalarını
tamamlamış,
16 Temmuz 1925’te Konseye uzun ve ayrıntılı bir rapor
sunmuştu. Daha sonra Lahey
Adalet Divanı’ndan Cemiyetin alacağı kararın geçerliliği sorulmuştu. Lahey Adalet
Divanı alınacak karara her iki
tarafında uymasının şart olduğunu bildirdi. Bundansonra Cemiyeti Akvam 16 Aralık
1925’te Musul’u Irak’a bırakınca Kerkük’te Irak’ta kaldı.
(Minorsky, 1998: 39, 57-62)
Sonuçta İngiltere ile Türkiye
arasında uzun süren pazarlıklar sonucunda 5 Haziran
1926’da tam adı“Türkiye-Irak
Sınırı ve İyi Komşuluk İlişkileri Antlaşması” olarak Türkiye,
İngiltere ve Irak arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Bu
anlaşma ile beraber Türkiye
de resmen Musul’un Irak’a
bırakılmasını kabul etti. Sonuç
olarak uzun mücadelelerden
sonra Kerkük’teki Türkmenler tam bir hayal kırıklığı içine
girdi.
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Sonuç
Birinci Dünya Savaşı sonunda
Irak, bir başka ifade ile Mezopotomya artık İngilizlerin eline geçmişti. İlk dönemlerde
İngilizler burada yönetim şekli
olarak hemen yanı başlarındaki sömürgeleri olan Hindistan modelini hayata geçirmeyi denemişlerdir. Bu anlayış
İngiliz siyasi komiserlerinden
Wilson şahsında bölgenin
doğrudan yönetilme anlayışını temsil etmiştir. Bu yönetim
anlayışı emsallerinden daha
katı bir tarzda, sömürgeciliğin
en yalın hali olan mandaterlik
sistemi olmuştur. Fakat 1920
yılında Irak’ta İngiliz mandaterliğne karşı çıkan Büyük
Arap İsyanı, bu yönetim anlayışının İngilizler açısından
çok da akıllıca olmadığını
göstermiştir. İngilizlere ekonomik açıdan pahalıya mal
olan 1920 Arap İsyanı, onların
buranın yönetimi konusunda
farklı bir anlayışa gitmelerine
sebeb olmuştur. Bu yeni yönetim anlayışı daha uzlaşmacı bir politika gerektirmiştir.
Bu uzlaşmacı anlayış Irak’ın
nüfuzlu kesimlerini rahatsız
etmeyecek, bununla beraber
onları Irak yönetiminde de
söz sahibi kılacaktı. Böylece
yerel unsurların ön planda
olduğu fakat perde arkasında
İngilizlerin hüküm sürdüğü bir
yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

Bu

32

yeni yönetim anlayışı
Kerkük’te de nüfuz sahibi
Türkmneler açısından olumlu bir hava estirmiştir. Zira bir
petrol yatağı olan Kerkük’ün
çok kesif bir Türkmen şehri olması, İngilizlerin burada Türkmenleri daha dikkate alır bir
tutum içine girmesine sebeb
olmuştur. Öyleki İngiliz yanlısı
Faysal’ın, Irak Krallığı için yapılan plebisitte Kerkük’te tam
bir hezimet yaşaması bile İngi-

lizlerin Kerkük ve Türkmenlere karşı olumlu politikalarında
bir değişiklik yaratmamıştır.
Hatta bu durum daha sonra
yapılacak Irak yerel seçimleri
öncesi Kerkük’teki Türkmenlerin elini güçlendirmiştir. Nitekim yapılacak seçimlerde
Kerkük’te sorun çıkmaması için İngilizler, Kerkük’teki
Türkmenlerin milli egemenlik
ve kültürel haklarının garantisini bile vermişlerdir.
Bu sırada Türkiye ve İngiltere
Lozan Konferansın’da Musul
meselesinde bir anlaşmaya
varamamış ve konunun çözümü ilerde yapılacak olan müzakarelere bırakılmıştı. Ortaya
çıkan bu durum Kerkük’ün
çoğunluğunu oluşturan ve
Osmanlı yönetimini arzulayan
Türkmenlerde bir hassasiyet
meydana getirmiştir. Bu hassasiyet İngilizlerin bölgedeki
çıkarlarını zedelemeye başlamıştır. Nitekim Kerkük ve
Türkmenlerdeki bu hassasiyet, İngilizlerin Irak üzerindeki
mandaterliğini devam ettirecek olan 1922 Irak-İngilizanlaşmanın Irak meclisinde oylanması sırasında, Türkiye ile
Musul sorununun bir çözüme
bağlanamadığı gerekçesiyle,
Kerküklü Türkmen milletvekilleri tarafından sert bir muhalefetle karşı çıkılmasında
bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kerkük ve Türkmenlerin bu
tutumu İngilizlerin, Kerkük ve
Türkmenlere yönelik politikalarında çok yönlü bir değişikliğe gitmesine sebeb olmuştur.
Bu çok yönlü politika değişikliği 4 Mayıs 1924 Kerkük
Katliamı’nda üstü kapalı da
olsa ortaya çıkmıştır. Şöyleki
bu katliamın, hem Kerküklü
Türkmenlerin yukarıda anlatılan meclisteki muhalif tutumları sırasında, hem de Musul
görüşmeleri takviminde 19
Mayıs 1924 düzenlenecek

olan Haliç Konferansı öncesi
meydana gelmesi, dikkat çekicidir. Böylece hem Türkiye’ye
hem de Kerkük’teki Türkmnenlere üstü kapalı da olsa
bir mesaj verilmek istenmiştir.
Bu katliam, İngilizlerin Kerkük ve Türkmenlere yönelik
siyasetlerinde düşmanca bir
değişikliğe gittiğini, dolaylı da olsa ortaya çıkarmıştır.
Kerkük’ün petrollerini hedef
alan İngilizler, bundan sonra
tam anlamıyla bir Türkmen
düşmanı olmuşlardır. Bu anlayış Kerkük’te Türkmenlere
yönelik bir baskı ve yıldırma
siyasetine dönüşmüştür. Petrol çıkarları için Türkmenleri
bir engel olarak görmeye başlayan İngilizler, onlar hakkında kapsamlı bir istihbarat çalışması da yaparak baskılarını
iyice artırmıştır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki İngilizler, Musul Meselesinden
önce Kerkük’teki Türkmenler
hakkında ılımlı bir politika
takip etmiştir. Bu ılımlı politikanın nedenini, İngiliz Devlet
aklının 1920 Büyük Arap isyanından sonra bölgeye yönelik
geliştirdikleri yerel unsurlar
üzerinden Irak’ı yönetme siyasetlerinin bir sonucu olarak
da görebiliriz. Aynı zamanda
bu ılımlı politikanın nedenini,
yerel unsurları dikkate alan
İngiliz siyasetinin daha sonradan kendi içinde ürettiği “Kaz
gelen yerden Tavuk esirgenmez” tutumunun bir sonucu
olarak da yorumlayabiliriz.
Bu anlayış içinde İngilizler,
Kerkük ve Türkmenlere yönelik sinsi bir siyaset izlemişler,
zamanı geldiğinde de Musul
Meselesinde Türkiye’den taraf saflarını belirleyen Kerkük
ve Türkmenler için katliama
sebep olacak eylemlerinde
arkasında dolaylı da olsa olmuşlardır.
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Kerkük
Ahmet B. ERCİLASUN
Kerkük hiç şüphesiz bir Türk şehridir. Tarih olarak da kültür olarak
da bir Türk şehridir. Demografik yapısıyla oynanmadan önce
nüfus yapısı bakımından da bir
Türk şehriydi.

sesini duyabilirler. Hoyratlar
Kerkük’ü Urfa’ya, Elazığ’a bağlar; Türkiye’ye bağlar. Türkiye’nin
şairleri de hoyratlardan etkilenmişlerdir: Arif Nihat Asya, Refet
Körüklü, Aydil Erol.

Türk milliyetçileri bunu öteden beri
söylemektedir. Ben 75 yaşıma
geldim; kendimi bildim bileli
Kerkük, Türk milliyetçilerinin
yazılarında, ezberlerindedir. Birilerinin son dakikada, kim bilir
hangi hesaplarla akıllarına geldiği gibi değil. Irak Türkleri, Türk
milliyetçilerinin samimi ve hasbi
meselelerinden biridir.

Nice kültür adamının ve eğitimcinin
de yurdudur Kerkük ve havalisi:
Atâ Terzibaşı, Ömer Öztürkmen,
Enver Yakuboğlu, Suphi Saatçi,
İsmet Hürmüzlü, Habib Hürmüzlü. Türk üniversite hayatının
unutulmaz ismi İhsan Doğramacı da Irak Türklerindendir. Türk
üniversitelerinde doktor ve yönetici olarak hizmet etmiş olan
Ümit Akkoyunlu, Enver Hasanoğlu da o topraklardandır. Dr.
Muzaffer Arslan, tarihçi Ekrem
Pamukçu ve Eşref Buharalı, iktisatçı Mahir Nakip ve daha niceleri Türkiye’de önemli hizmetler gördüler. Ve nihayet benim
meslektaşım, birlikte Dîvânu
Lugâti’t-Türk’ü hazırladığımız Ziyat Akkoyunlu kardeşim. Buraya
adlarını yazamadığım daha nice
kültür, sanat ve eğitim adamı.
Kerkük bir ziyalılar yurdudur
aynı zamanda. Buradan, orada
kalan kültür ve sanat adamlarına da selam gönderiyorum.

Kerkük, Türk şiir ve musikisinin en
verimli ve zengin kaynaklarından biridir. Kerkük ve havalisindeki Türkler, Nesimî’nin,
Fuzulî’nin şiir pınarından su
içmişler ve yüzlerce şair yetiştirmişleridir. Nevres adlı şairler,
Seyyid Örfîler, Hicrî Dedeler,
Mehmed Râsihler, Mehmed
Sâdıklar, Osman Mazlumlar,
Necmettin Esinler, Mustafa Gökkayalar ve daha niceleri. Saymakla bitmez. En iyisi okuyucuların, Atâ Terzibaşı’nın Ötüken
Yayınları’ndan çıkan dört ciltlik
Kerkük Şairleri kitabını okumalarıdır. Okuyunca göreceklerdir
ki Kerkük bir şairler yatağıdır.
Kerkük deyince Hoyrat gelir aklımıza. Hoyrat deyince Muçıla, Abdurrahman Kızılay, Abdülvahit
Küzecioğlu. Son ikisinin sesleri
hâlâ kulaklarımızdadır. İsteyenler, dijital ortamlara girip bu harika sesleri dinleyebilir, Kerkük’ün
34

14 Temmuz 1959>da katledilen 36
şehidin, Atâ Hayrullah>ın, Kahveci
Osman>ın ruhları hiç şüphesiz bugün Kerkük>ün üzerinde dolanıyor.
Kerkük bir mukaddes şehitler yurdudur. Abdullah Abdurrahman>ın,
Nejdet Koçak’ın, Adil Şerif’in, Rıza
Demirci’nin, Halit Akkoyunlu’nun
temiz ruhları da Kerkük semalarındadır.

Kerkük>ün aydınları Türkçüdür, Turancıdır. Bir yandan Türkçülüğü
reddetmek, bir yandan da Abdurrahman Kızılay>dan «Altın
hızma mülayim» dinlemek... Bu
işte ne kadar samimiyet olduğu
konusunu okuyucuların takdirine bırakıyorum. Ama hiç kimse
bizim Türkçü olmak hakkımızı
belirleyemez. Hiç kimse bizi partisinin il başkanı veya belediye
başkanı sanmasın. Biz Türk’üz
ve Türkçüyüz. Kerkük bizim yaramızdır. Şimdi Kerkük için yapılması gerekeni söylüyorum.
Türkmenler silahlanmalı ve askerî
eğitim görmelidir. Kendi yurtlarını kendileri savunmalıdırlar.
Bir halkın, kendi yurdunda kendisini savunmasına hiç kimse bir
şey diyemez. Elbette Türkiye de
bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Başka ülkeler ne yapıyorsa ve nasıl yapıyorsa Türkiye
de aynı usullerle üzerine düşeni
yapmalıdır. Bu iş uzun yıllar önce
başlasaydı bugün orada bir Türk
yönetimi olurdu. Fakat zararın
neresinden dönülse kârdır. Bu
iş, savsaklanmaya gelmez. Yükseklerden atıp hiçbir şey yapmamayı kaldırmaz. Bir iki hamle
yapıp sonra geri adım atarak olmaz. İş, sürekli, istikrarlı ve planlı bir şekilde yapılmalıdır.
Kerkük Türk>tür ve Türk kalmalıdır.
Bunu sağlayamayanlar... Noktalar bazen çok şey ifade eder. İnsanlar nokta koyarak bile bazen
içindekileri dışa vurur. Tekrar
nokta!
Yeniçağ, 22 Ekim 2017
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Acı Bir Kayıp

Tamburî Necdet Yaşar
(1930-2017)
Aydil EROL
Türk musikisinin büyük üstadı Tamburi Necdet Yaşar 24 Ekim 2017
tarihinde tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden
hayatını kaybetti. Vefatı büyük
üzüntüye yol açan Necdet Yaşar,
döneminin en usta tambur icracısı olarak, sadece Türkiye’de
değil, dünyada da tanınmış bir
sanatçı.
1930’da Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Necdet Yaşar, Tamburi Cemil Bey ve oğlu
Mesud Cemil’in bugüne kadar
gelen yeni tambur üslubunun
1950’den sonraki en güçlü
temsilcilerinden sayılırdı. Allah
rahmet eylesin. Mekânı cennet
olsun.
Bu vesileyle gazeteci yazar Aydil
Erol’un Necdet Yaşar ile yaptığı
söyleşiden bir alıntıyı aşağıya
alıyoruz:
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…
“Necdet, Necdet!... Sanatını para
için yapacaksan sakın ha bu sazı
eline alma!.. Nizip’e geldiğinde,
bilmiş ol ki seni eve almam!..”
dediği Necdet Yaşar, annesinin
sözünden taşra çıkmaz. Sanata
pir aşkına gönül verir, para-pul,
şan-şöhret ihtirası nedir bilmez.
Verilen “Profesörlük”, “Devlet
Sanatçısı” unvanlarını kullandığı
da görülmez.
Tarih ve musiki bilgini Prof.
Dr.
Muammer
Kemal
Özergin’in “Necdet Yaşar, teknik bakımdan Cemil Beğ’den
ileridedir
diyebilirim” dediği
Necdet Yaşar’a Yahya Kemal de
şöyle söylermiş: “Benim küçük
Cemil’im.”
Üstada
sormuşlar: “Gerdani-

ye” üzerinde “Bûselik” gösterilebilir mi?”
Muzipçe gülümseyerek cevap vermiş: “En güzel ve en zevkli
“Bûselik”, “Gerdaniye” üzerinde gösterilendir.”
Hakkında her ne yazsak az olacak,
her ne söylesek eksik kalacak bu
sanat ve kibarlık abidesiyle yaptığımız röportajdan bir cümle
aktarmakla yetinmek durumundayız:
- Efendim, müziğe bağlamayla
başlayıp tamburla devam ettiğinize göre, halk musikimizle
klâsik musikimiz arasında ayrım yapmıyorsunuz sanırım.
Öyle bir ayırım yapmak doğru değildir. Efsanevî sanatçımız Cemil
Beğ’in çaldığı sazları bir hatırlayınız. Aralarında “cura”, “bağlama”, “dîvan sazı” yok mu; “bozuk”, “tambura” yok mu?.. Oğlu
Mesut Cemil, babası hakkında
yazdığı kitapta anlatır: Cemil Beğ
merhum, bir gün yanında Atıf
Esenbel olduğu hâlde Rami’nin
bir köyüne giderler. Duvarda asılı duran sazı gösterip kahveciye
sorarlar: “Bu sazı çalar mısın?”
Kahveci uzun uzun çalar. Cemil
Beğ, heyecanlandığı her zaman
olduğu gibi uzun uzun dinler.
Esenbel’in ısrarına dayanamayıp
sazı alıp bir süre çalar... Sonunda
yaşlı kahveci şöyle der: “Efendi…
efendi... Gayrı bundan sonra bu
sazı ben elime alamam... Senin
olsun...”
Doğu Türkistan’dan Balkanlar’a, Avrupa ortalarına, Mısır’a, Fas’a
dek yayılan Türk musikisinin
“Şurası benimdir, orası değil!..”
gibi bir söz, düşünce değil, olsa

olsa bir hezeyan, bir klinik tablodur.
Bizim
Gaziantep’in Barak havası
seni ne denli heyecanlandırıyorsa, sizin Kastamonu’nun Sepetçioğlu havası da beni o derece
duygulandırıyor. Kısacası: Türk
musikisi denilen o büyük ummanın “Peşrev”i de benimdir,
“Saz Semaîsi” de, “Longa”sı da...
“Türkü”sü de benimdir, “Mâni”si
de, “Horyat”ı da... “Mevlevî
Âyini” de benim öz malımdır;
“Samah”ı da, “İlâhî”si de, “Durağı” da, “Mevlid”i de, “Zeybeği” de, “Horon”u da, “Bar”ı da,
“Bozlağı” da... Söz gelişi: Neşet Ertaş mı, Bekir Sıdkı Sezgin mi?.. Böyle bir ayırım nasıl
yapılabilir?..” (Bamteli, İstanbul
2005).
2004 yılında hemşerileri Kadıköy’de
bir Necdet Yaşar Gecesi düzenlerler. Toplantıya katılamayan Aydil Erol şöyle bir kutlulama teli çeker:
“Hüzzam ile perişan gönüllerde
Ferahfezâ olan, Sûznâk ile yanan
Uşşâk’ı Şevkefza, dil-i bî-Nevâ’yı
Ferahnâk eyleyen, küffar üzre
Darbıfetih açan, Devr-i Tûran
ile ilerleyen, Sabâ’da Zemzeme
gösteren, sanat dünyasının Evc-i
bâlâsından ses veren, Maye’si
Tahir, muhabbeti zahir, her taksimi bir Neveser [nam-ı diğer
şaheser] olan, Türk musikisinin
Hisar’larından Necdet Yaşar üstadımıza kabulü Muhayyer olan
tebriklerimi, saygılarımı sunar;
Şahin Beğ’in vefakâr torunlarına
da selâmlar ederim.” (Ufuk Ötesi, 18. 4. 2004)
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Türkiye-Azerbaycan-TürkmenIrak Türkmen Türkçesinde
Şahıs Ekleri - 2
Esen ABDULLAH
III. Tip/ Emir Kipindeki Şahıs Ekleri
Kip ve şahıs kategorisinin aynı ekle verildiği tek kip
eki, emir kipi ekleridir. Azerbaycan Türkçesinde
emir kipindeki şahıs ekleri, diğer lehçelerde olduğu gibi sadece emir çekiminde kullanılırlar. Emir
kipindeki 1. teklik ve çokluk şahıs ekleri Türkiye
Türkçesinden farklı olarak 1. teklik şahıs çekiminde –Im/ -Um, 1. çokluk şahıs çekiminde ise –aġ/
-äk şeklinde kullanılır. Diğer şahısların çekimi Türkiye Türkçesindekiyle aynıdır.
Tekil

Çoğul

alım

alaq

al

alın

alsın

alsınlar (s: 18)

3. Türkmen Türkçesinde Şahıs Ekleri
Türkmen Türkçesinde de -Azerbaycan Türkçesinde
olduğu gibi- şahıs ekleri ayrı bir başlık altında
anlatılmamaktadır (Söyegov, 1999: 251-313). Bu
lehçede şahs añladyan yönkeme goşulmaları olarak adlandırılan ve çekim eki sayılan şahıs eklerinin (s: 10) kullanımının, Oğuz Türk Lehçelerinden
biraz farklı olduğu görülmektedir. Zamir kökenli 1.
teklik şahıs ekinin –n ünsüzüyle, 2. çokluk şahıs
ekinin –Is şeklinde kullanılması ve bazı zaman ve
kip çekimlerinde şahıs ekinin hiç kullanılmaması
bu farklılıklara örnek olabilir.
Türkmen Türkçesindeki şahıs ekleri de zamir kökenli,
iyelik kökenli ve emir kipindeki şahıs ekleri olarak
aşağıda değerlendirilecektir.
I. Tip / Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
Fiil çekimlerinde, diğer şahıs eklerine göre oldukça
yaygın kullanılırlar. Türkiye Türkçesinden farklı olarak 1. tekil ve 1. çoğul eklerinin yanı sıra
2. şahıs ekinde kullanılan ñ sesi görülmektedir
(Kara, 2012: 123). Bununla birlikte gelecek za36

man istek (-mAkçI) ve gereklilik kipi (-mAlI) çekimlerinde şahıs eklerinin kullanılmamakta, şahıs anlamı isimlerle ve zamirlerle verilmektedir:
(Biz häzir nämeden başlamalı? “Biz şimdi nereden başlamalıyız?) (Beşen, 2010: 133, 145,154).
Türkmen Türkçesinde zamir kökenli şahıs ekleri
şunlardır:
Tekil

Çoğul

1. şahıs

-In/-Un

2. şahıs

-sIñ/ -sUñ 2. şahıs -sIñIz/ -sUñUz

1. şahıs -ıs/-Us

3. şahıs

Ø

3. şahıs -lAr
(Kara, 2012: 123)

Sen bir zady gömmekligi ynansan –
Men ol zady göwräm bile gömerin.
Sen bir zady dymmaklygy ynansan –
Agzym, burnum, hamym bile dymaryn.(OB: 12)
Dur! Nirӓ baryarsiñ, gicӓniñ yarımında bu goyonlarıñ
ortacında nӓme işlep ẏördüñ? (MS: 8). Ş
Kӓbir çaganyz bolsa işe bir hereketi ẏa geplişi dӓl, hatd gözjagazlary güldürüp garaşy-da
töweregindӓkileriñ ünsüni özü çekẏӓr (TO: 2).
Ýumrujagyn düwdi birden bäbejik,
Beýläk itdi agzyndaky emmesin.
Arkaýynja emiber sen emmäni,
Düzederis ýaman zatlan hemmesin. (OB: 68)
Nazar diẏesiñiz yzyndan ylgaẏardy (PÖH: 14).
II. Tip / İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
Türkmen Türkçesinde 2. tip şahıs ekleri bir ek hariç
Türkiye Türkçesiyle aynıdır. Farklı olarak çoğul 2.
şahıs eki -ñIz ‘’n’’ sesi yerine ‘’ñ’’ sesi kullanılır. Bu
ekler bilinen geçmiş zaman ve şart çekiminde kullanılırlar. Türkmencede iyelik kökenli şahıs ekleri
şunlardır:
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Tekil

Çoğul

1. şahıs -m

1. şahıs

-k

2. şahıs -ñ

2. şahıs

-ñız/-ñiz

3. şahıs Ø

3. şahıs

-lar, -ler (s: 123)

-Vay, oglan- a batyr eken-ov! - diẏip, oña gyjalat berdi. Bir az salym dymandan soñ bolsa, uly adam ẏaly
gürrüñ etdi. -zyyany ẏok. Bu gün gorkuzanym üçün
(TO: 12). Ş
Melejӓniz öz önünden gelẏӓñ. kelgesi ẏañyja naẏçalan erikler, üljeler dyrmışyardı.(M: 20)
Ol örӓn oẏnamagy degişöegi örӓngowy görẏӓdi (TO: 2).
Senden medet alyp, sana seredip,
Teninden renk alyp, ýene ýöredik.
Dogrusy, aslynda döränmizde-de
Ýyldyzdan gaçmadyk, senden döredik (OB:7).
Nirede gördüniz bu täsin baýry?
Bu gün görülmese, görüler ertir.
Onson ol
ölçegsiz garsylap ili,
Uly ölçeg bilen (OB: 137).
Ugradar otyr...ӓşim mazaly dil çykaryp, saẏrap başlandan soñ,çagajıklar hemişe onuñ daşyna egrilişerdiler (TO: 12).
III. Tip/ Emir Kipindeki Şahıs Ekleri
Bunlar sadece emir çekiminde kullanılırlar. Buradaki
işlevleri emrin hangi şahsa ait olduğunu göstermektir:
Tekil
1. şahıs
2. şahıs
3. şahıs

geleyin
geleğin
gelesin

Çoğul
1. şahıs
2. şahıs
3. şahıs

-alı:ñ / -eli:ñ
-ñ/ -Iñ/ -Uñ
-sInlar/ -sUnler (s: 123)

Ünlüyle biten bir fiile çokluk 1. şahıs emir ekleri veye
çokluk ikinci şahıs emir eki geldiği zaman fiilin sonundaki ünlü uzamaktadır: gara:yın ‘’bakayım’’
elä:yin ‘’eleyeyim”.
Çokluk 1. şahıs emir eki, ‘’-alı/-eli’’ şeklinde de kullanılır ve emrin iki kişiye yöneltildiğini gösterir: yazalı ‘’ikimiz yazalım’’, gideli ‘’ikimiz gidelim’’. Söz
konusu ek, ünlüyle biten bir fiile geldiği zaman,
ekin ünlüsü kelimenin ünlüsüyle birleşerek uzar:
oka:lı ‘’ikimiz okuyalım’’, gürlä:li ‘’ikimiz konuşalım’’ vb. Emrin teklik 2. şahsı, hem ekli hem de
eksiz olabilir: al/al-ğın ‘’al’’, gör/gör-ğün’’gör’’ vb.
(s: 123)

4. Irak Türkmen Türkçesi
Irak Türkmen Türkçesi resmi bir dil olmadığından dolayı şahıs ekleri Türkiye Türkçesindeki gibi ‘’şahıs
ekleri’’ olarak adlandırılır. Bu bölümde özelikle iki
ağız ele alınmıştır. Bunlar ‘’v’’ gurubu olan Kerkük
ağzı ve ‘’y’’ gurubu olan Tuzhurmatu ağzıdır. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi zamir kökenli, iyelik
kökenli ve emir kipindeki şahıs ekleri olarak üç
başlık altında sınıflandırılır.
4. 1. Kerkük Ağzında Şahıs Ekleri
I. Tip / Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi teklik 1. ve 2.
şahıslarda Türkiye Türkçesinden farklı olarak geniş ünlülü -Am ve -sAn şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Çoğul 1. ve 2. şahıs ekleri de Azerbaycan Türkçesi ile aynıdır, ancak çoğul 1. şahıs eki
Irak Türkmen Türkçesinde sadece düz şekli kullanılmaktadır.
Tekil

Çoğul

1. şahıs

-am/ -em

2. şahıs

-san/ -sen 2. şahıs -sIz/ -sUz

1. şahıs -Iğ

3. şahıs

Ø

3. şahıs -lAr (Şabaz, 1979: 450)

Biriınci xerxiz dedi; men divar istıne oxıram ikki parça
olı biz de gireriğ.(ITHM: 249)
Şah ta qorxtı dedi; qorxısan menım qasalarım da çalsınnar.(ITHM: 249)
Uzaxtan baxtı bir xarabanın serdabınnan bir ışığ yanırı.(ITHM: 249).
Bı da geldi dӓdi em-arvadrı, menim taketim kalmadı,
bırda oturmağa, madam Arzını verisiz xaxa menimçin bir tӓşt dırnaxlı-külçe ӓleginen. (AK: 25)
Geldiler bir pınar başına baxtılar qarşıyaxada (Şeker
Qamış) bağı var deveye dedi:Yallah qarşı tarafa
geçeğin .(ITHM: 259).
II. Tip / İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
Kerkük ağzında iyelik kökenli şahıs ekleri Türkiye
Türkçesiyle sadece çoğul 3. şahıs eki aynıdır. Tekil
2. şahıs v, çoğul 2. şahıs vuz şeklindedir, ‘’vuz’’ eki
Batı Türkçesinden başlayarak Eski Anadolu Türkçesine kadar kullanılmaya devam etmiştir, yalnız
Eski Anadolu Türkçesinde geniş bir şekilde kullanılmamıştır (Ergin, 2012: 285). Çoğul 1. şahıs ise
-ğ, -ḫ şeklindedir.
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Tekil

Çoğul

1. şahıs

-m

1. şahıs -ğ, -ḫ (Emir ve istekte -ğın, -ğin)

2. şahıs

-v

2. şahıs -vuz, -vüz (Emirde -vun, -vün)

3. şahıs Ø

3. şahıs -lar, -ler (Şahbaz, 1979: 451)

Baxın men su a:demini aldattıım qeşmerlixğten elinen altun baltayı çaldım. (ITHM: 223)
Dӓdi kasdan koudıv bilezigi su başında birde gӓdesen
Kamberi göresen (AK: 22)
Dediler: Baba senıv olsın, biz qızımız: sene verdiğ.
(ITHM: 233)
Qardaş ege siz meni keserseviz nence para qazanısız?
(ITHM: 221).
III. Tip/ Emir Kipindeki Şahıs Ekleri
Irak Türkmen Türkçesinde emir kipindeki 2. şahıs eki,
hem ekli hem eksiz olarak kullanılmaktadır. Örneğin Açkinan ‘’aç’’, Aç ‘’aç’’, Aparginan ‘’götür’’,
Apar ‘’götür’’. Çokluk 1. şahıs emir eki yerine çokluk 1. şahıs istek eki kullanılır. Örneğin alağ ‘’alalım’’ ataḥ ‘’atalım’’, atağın ‘’atalım’’ (Şahbaz, 1979:
456)
Tekil
1. şahıs -Im/ -Um
Apa:rım
2. şahıs -ginan/ -günan
-kınan/ -kinan
Alginan
3. şahıs -sIn/ -sUn
Alsın

Çoğul
1. şahıs -ğIn,
Atağın
2. şahıs -n /-vIn/ -vUn
Bağlavun
Aparın
3. şahıs -sInlar/ -sUnlar, -siner
Etsiner (s: 456)

4. 2. Tuzhurmatu Ağzında Şahıs Ekleri
Tuzhurmatu ağzındaki şahıs ekleri Kerkük ağzı ile aynıdır sadece 1. tipteki, tekil 1. şahıs -sAy ve 2. tipteki tekil 2. şahıs -y şeklindedir.
I. Tip Şahıs / Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
Tekil
Çoğul
1. şahıs -am/ -em 1. şahıs
2. şahıs -say/ -sey 2. şahıs
3. şahıs Ø
3. şahıs

-mIz/ -mUz
-sIz/ -sUz
-lAr (Şabaz, 1979: 450)

Adam men ölürem ḳizlӓrme meḳeyet olginan; ya:rın
arvad almıyasay ḳizlӓrmi hӓyit edesey (KA: 456).
II. Tip / İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
Tekil
1. şahıs -m
2. şahıs -y
3. şahıs Ø
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Çoğul
1. şahıs
2. şahıs
3. şahıs

-ğ/ -ḫ
-yIz -yUz
-lAr (Şahbaz, 1979: 451)

Hӓrbir masrafıyız mӓnim boynuma gӓlin ḳa:lın oğluyuz yanda.(KA: 52).
Sӓniy arvadıy ḥӓmle oldu dallal çaġırdıy (KA: 33).
3. III. Tip/ Emir Kipindeki Şahıs Ekleri
Tekil
1. şahıs
2. şahıs

3. şahıs

-Im/ -Um
Açım
-ginan
-günan
-kInan
Askinan
-sIn/ -sUn
Otursun

Çoğul
1. şahıs
2. şahıs

3. şahıs

-ğın/ -ğin
Oturağın
-n/ -yIn/ -yUn,
Yığlayın

-sInlar/ -sUnler
Baḥsınlar (s. 451)

Çekimli Fillerde Şahıs Eklerinin Kullanımı
Haber Kipleri
Aşağıdaki fiil çekimi tablosunda Irak Türkmen Türkçesi
sütununda Kerkük ağzı ile Tuzhurmatu ağzındaki
fiil çekimleri birlikte verilmiştir. 1. ve 3. şahıs çekimleri aynı olduğundan yalnız 2. şahıs çekimlerinde ilk
olarak Kerkük ağzındaki, ikinci olarak Tuzhurmatu
ağzındaki çekimli şekiller yer almaktadır. Tabloda
yazılan örnekler al filinin çekimi Türkiye Türkçesi,
Azerbaycan Türkçesi Türkmen Türkçesi ve ırak Türkmen Türkçesi karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
Burada gösterilen örnekler kaynak olarak Türkiye
Türkçesi Zeynep Korkmaz, Azerbaycan Türkçesi
Mehman Musaoğlu, Türkmen Türkçesi Mehmet
Kara, Irak Türkmen Türkçesi Hüseyin Şahbaz Yayınlanmamış Doktora tezinden alınmıştır.
Şimdiki Zaman
Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan
Türkçesi

Türkmen
Türkçesi

Irak Türkmen
Türkçesi

alıyorum
alıyorsun
alıyor
alıyoruz
alıyorsunuz
alıyorlar

alıram
alırsan
alır
alırıq
alırsız (sınız)
alırlar

alya:rın
alya:rsıñ
alya:r
alya:rıs
alya:rsıñız
alya:rlar

a:lıram
ȃlısan
ȃllȋ - ȃlırı
ȃlȋğ
ȃlȋsız
ȃlȋlar

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan
Türkçesi

Türkmen
Türkçesi

Irak Türkmen
Türkçesi

alırım
alırsın
alır
alırız
alırsınız
alırlar

alaram
alarsan
alar
alarıq
alarsız (sınız)
alarlar

ala:rın
ala:rsıñ
ala:r
ala:rıs
ala:rsıñız
ala:rlar

ȃlaram
ȃlasan
ȃllar
ȃlarığ
ȃlasız
ȃlalar

Geniş Zaman
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Görülen Geçmiş Zaman
Türkiye
Türkçesi
aldım
aldın
aldı
aldık
aldınız
aldılar

Azerbaycan
Türkçesi
aldım
aldın
aldı
aldıġ
aldınız
aldılar

Türkmen
Türkçesi
aldım
aldıñ
aldı
aldık
aldıñız
aldılar

Irak Türkmen
Türkçes
aldım
aldıv/ aldıy
aldı
aldığ
aldıvuz/ aldıyız
aldılar

Türkmen
Türkçesi
alıpdırın
alıpdırsıñ
alıpdır
alıpdırıs
alıpdırsıñız
alıpdırlar

Irak Türkmen
Türkçesi
almışam
alıpsan
almış
almışığ
alıpsız
alıplar

Öğrenilen Geçmiş Zaman
Türkiye
Türkçesi
almışım
almışsın
almış
almışız
almışsınız
almışlar

Azerbaycan
Türkçesi
almışam
almışsan
almışdır
almışıġ
almışsınız
almışdır(lar)

Gelecek Zaman
Türkiye
Türkçesi
alacağım
alacaksın
alacak
alacağız
alacaksınız
alacaklar

Azerbaycan
Türkçesi
alacağam
alacaġsan
alacaġdır
alacağıġ
alacaġsız
alacalġlar

Türkmen
Türkçesi
men alcak
sen alcak
ol alcak
biz alcak
siz alcak
olar alcak

Irak Türkmen
Türkçesi
alacağam
alacağsan
alacağ
alacağığ
alacağsız
alacağlar

Azerbaycan
Türkçesi
almalıyam
almalısan
almalıdır
almalıyıġ
almalısız
almalıdırlar

Türkmen
Türkçesi
men almalı
sen almalı
ol almalı
biz almalı
siz almalı
olar almalı

Irak Türkmen
Türkçesi
gere alım
gere alasan
gere alsın
gere alağ
gere alasız
gere alsılar

Azerbaycan
Türkçesi
alsam
alsan
alsa
alsaġ
alsanız
alsalar

Türkmen
Türkçesi
alsam
alsañ
alsa
alsak
alsañız
alsalar

Irak Türkmen
Türkçesi
alsam
alsav/ alsay
alsa
alsağ
alsavuz
alsalar

Tasarlama kipleri
Gereklilik Kipi
Türkiye Türkçesi
almalıyım
almalısın
almalı
almalıyız
almalısınız
almalılar

Şart Kipi
Türkiye Türkçesi
alsam
alsan
alsa
alsak
alsanız
alsalar

Sonuç
Türkçenin Azeri (Doğu Oğuzca) alanına giren Irak
Türkmenlerinin dili iki guruba ayrılmaktadır, Kerkük ağzı ‘’v’’ gurubu ve Tuzhurmatu ağzı ''y'' gurubu bunun nedeni, art damak n (ŋ) sesinin ‘’-v-’’ ye
ve ‘’-y-’’ye dönüşmesidir, bu durumu iki ağızda da

iyelik kökenli şahıs eklerinde teklik 2. ve çoğul 2.
şahıslarda görülür. Irak Türkmen Türkçesinde Zamir kökenli şahıs eklerindeki çoğul 2. şahıslarda
-sIz -sUz şeklinde görülür örneğin ‘’alacağsız’’ .
Çekimli fillerdeki şahıs eklerine gelince Şimdiki zaman çekiminde Irak Türkmen Türkçesi ile
Azerbaycan Türkçesinin çekimleri aynı olduğunu
görülmektedir, ancak tekil 3. şahıslarda Irak Türkmen Türkçesinde Azerbaycan Türkçesinden farklı
olarak sonuna (I) harfi eklenmektedir ‘’ȃlırı’’ ve
çoğul 1. şahıs eki, Irak Türkmen Türkçesinde ‘’ığ’’
Azerbaycan Türkçesinde ise ‘’ıq’’ şeklindedir. Bu
ek Irak Türkmen Türkçesinde bütün haberleşme
kipleri ‘’ığ’’ şeklinde kullanılmaktadır. Ancak Tasarlama kiplerindeki, gereklilik kipi ve şart kipindeki çoğul 1. şahıslarda geniş ünlülü olarak -ağ
şeklinde kullanılır.
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Türk Olduğum İçin
Özür Dilemeyeceğim
İsmail KILIÇARSLAN
Vay arkadaş. Adam ‘Kürdüm’ deyince, ‘Kürt şehri, Kürt dili,
Kürt halkı’ deyince hiç sıkıntı yok. Aralarında 1.000 yıllık
Türk-Türkmen şehri Kerkük’ün
de bulunduğu bir bölgede
‘ben bağımsız devlet olacağım’
deyince sorun yok. ‘Uluslararası toplumun desteği ve onayı
var’ deyince mis.
Ben ‘Türküm’ deyince faşist oluyorum. Ben ‘Türk şehri, Türk
dili, Türk halkı’ deyince ırkçı
oluyorum. Ben ‘Kerkük’ü hangi hakla ve hangi akla hizmetle
yemeye çalışıyorsun?’ deyince ‘pislik’ oluyorum. ‘Mesele
uluslararası anlaşmalar falansa elimizde Kerkük’le ilgili kapı
gibi anlaşmalar, deve dişi gibi
haklar var’ deyince savaş yanlısı oluyorum.
Dur dur. Ben Türküm deyince aynı
zamanda ‘Müslümanım’ da
demiş oluyorum. Aynı zamanda ‘ümmetçiyim’ de demiş
oluyorum. Halepçe katliamında ne yaptığımı, nasıl davrandığımı hatırlıyorum yani.
‘Ümmetin yetimi Kürtler’ tamlamasının ne anlama geldiğini de biliyorum yani. Bugün
Suriyeli mültecilere kapı açan
Türklerin dün Irak Kürtlerine
nasıl kapı açtığını da hatırlıyorum yani.
İsmet Özel’in ‘bu şartlar altında
ben Kürdüm diyen, ‘arkamda
Amerika var’ diyordur’ derken
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neyi kastettiğini, nasıl kastettiğini anladığımız, idrak ettiğimiz
günlere geldik işte. Rahmetli
Erbakan’ın ‘bölgemizde Büyük
İsrail projesini hayata geçirecekler. Irak ve Suriye’yi parçaladıktan sonra sıra Türkiye’ye
gelecek’ dediği deme geldik.
Hadi çekinme. Nasılsa rüzgâr arkanda. ‘Faşo’ de, ‘ırkçı’ de,
‘savaş çığırtkanı’ de bana. Meseleyi referandum zannet. Referandumdan ‘evet’ çıktığında
bağımsız olacağını düşün.
Fakat bunları bir ‘konfor biçimi’
olarak üzerime boca etmeden
önce bir dakika dur burada ve
biraz dinle beni.
Al sana deve dişi gibi bir cümle:
‘Kürtlerin de tıpkı dünyanın
diğer milletleri gibi kaderlerini
tek başlarına tayin etme hakları vardır.’ Tabii, Irak Türkmenlerinin de kaderlerini tek başlarına tayin etmeye hakları var,
değil mi? Mesele rakamlar mı?
2,5 milyon Türkmen’in başına
neler getirildiğini bilmiyorsan
mesele rakamlar olsun tabii.
Referandum mu yapacak Kürtler?
Yapsınlar. Bağımsız mı olacak
Kürtler? Olsunlar. Ancak bunu
yaparken azıcık düşünsünler.
Niçin oluyor bu? Neye rağmen
oluyor? Nasıl oluyor? Kimler
hangi sözleri verdi ve çok yakında kimler, 100 yıldır, tam

100 yıldır olduğu gibi Kürtleri
bir saniyede satacak ve yine
büyük bir mağduriyetin kucağında bulacak Kürtler kendini?
Şunu da düşün: Dünyadaki hangi
bağımsız ülke, referandum yapılırken yayınlanan haritalarda
kendi şehirlerinin de o ülkenin
sınırları içerisinde gösterilmesine öylece, sessizce rıza
gösterir? 40 yıldır emperyalistlerden aldığı tam destekle
koca bir ülkenin ve Kürt halkının başına bela olan bir terör
örgütünün açıktan destek verdiği bir referandumu nasıl güle
oynaya karşılayalım? Kerkük
ve civarı Irak’tan koparıldığı an
Türkiye’nin meseleye müdahale hakkı var. Türkiye bu hakkı
kullanırsa doğabilecek sonuçlara razı mısın?
Sen bana diyorsun ki ‘ben Kürdüm, Kürtlüğüm üzerinden
her türlü milliyetçiliği, ırkçılığı, bilmem neyi yaparım. Ama
sen sus ve Türk olduğun için
özür dile.’
Sen bana diyorsun ki ‘emperyalistlerle her türlü işbirliğini geliştiririm sonuna kadar. Saflarımda Sırp keskin nişancılardan
Alman kiralık katillerine kadar
her türlü pislik kol gezebilir.
Fakat sen Müslümanlık adına,
ümmet adına, Kürtlere saygı
adına falan sesini kes ve hiçbir
şey söyleme.’
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Şunu dinle o zaman: ‘Kuzey Irak,
bağımsız bir devlet olabilir.
Olursa olsun yani. Fakat ben
vatansız bir it olmadığım için
Kerkük’te yaşayan her bir
Türkmen’in derdiyle dertleneceğim. Anlıyor musun beni?’
Sen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ‘İsrail’i tanıyan ilk
Müslüman devlet Türkiye olmuştu, bizi de ilk tanıyan Türkiye olsun’ dersen ve bunu
derken ‘biz’ dediğin şeyi anlamadığımı, İsrail-Kürdistan benzetmesindeki tuhaflığı anlama-

dığımı, bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olarak kendini başka
bir ‘biz’e dâhil ettiğini anlamadığımı zannedersen zekâma
hakaret etmiş olursun. Ve bil ki
aptal değilim. Aptal olmadığım
için de tıpkı senin yaptığın gibi,
kendi ‘biz’ tanımıma Kerkük’ü
de dâhil ediyorum.
Maşanın işi ateş sönünceye kadardır. Seninle işleri bittiğinde,
senden alacakları bittiğinde,
seninle hesapları bittiğinde
vallahi mazlumiyetin ve mağduriyetin için yine de yanında

olacağım. Fakat şimdilik diğer
mazlumun ve mağdurun yanındayım. Kerkük’ün yanındayım. Kuzey Irak senin toprağınsa Kerkük de 1.000 yıldır
Türkmen toprağı.
Bu yazının bir hükümet desteği
yazısı olduğunu düşünüyorsan
durma düşün. Bu yazının bir
ırkçı yazı olduğunu düşünüyorsan durma düşün. Senin için
yapabilecek hiçbir şeyim yok.
Dua ederim sadece.
Yenişafak, 26 Eylül 2017

Astara
Kalbimi ortadan yarmış yağılar
Yarı bu tay yarı o taya düşmüş
Çeper çekmiş çatı sarmış yağılar
Mayınlı engeller araya düşmüş

Rızayef Rıza’nın aynı benzi var
Her iki kalpte de derin sızı var
Her taraf verimli bol bol kenzi var
Yağma defineye tarlaya düşmüş

Her tayı bir tayda atar kalbimin
Kan sızar inciği artar kalbimin
Koynunda bir aslan yatar kalbimin
O da dar kafeste ay vaya düşmüş

Hazar denizinde martılar yüzer
Heyran ormanında geyikler gezer
Asma bahçeleri periler bezer
Sanki cennet gökten oraya düşmüş

Sinemde kızarmış kara gün sacı
Gölgem gibi benden ayrılmaz acı
Burda kardeş esir orada bacı
Üvey bala yavuz kumaya düşmüş

Hudut kapısında geldim karşına
Yaşlı adam beni bildi aşina
Dedi neler geldi Türkün başına
Dedim bizim millet hayata düşmüş

Ortaktır dinimiz ortak dilimiz
Bir gümrük ikiye bölmüş elimiz
Patikaya dönmüş ipek yolumuz
Haydutlar soygunu zolaya düşmüş

Azerbaycan Azerbaycan vay sana
Horyat akıncılar saldı pay sana
Sahip çıkmaz yıldız sana ay sana
Sersem molla yasak sevdaya düşmüş

Rıza ÇOLAKOĞLU
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Altunköprü’de
Geleneksel Hayat
Edgü KÖPRÜLÜ
1958’de Altunköprü’deki evler
topraktan yapılmış, bir dör,
heywan (eyvan), yangöz, küçük ev ve köşkten oluşuyordu.
O zamanlarda artık evlere borular çekilmiş ve AltunKöprü
halkı nehirden su çekme zorluğundan kurtulmuşlardı. Fakat
daha önceki senelerde suyu
Altunköprü nehrinden temin
etmekteydiler. Aynı zamanda
günümüzdeki soğutucu ve yahut ısıtıcılar (soba, klima vs )
olmadığı için evin dışında bir
tenekenin içinde kömür yakıp közünü eve getirip onunla
ısınmaya çalışmaktaydılar. O
sebeple evlerinin tavanı simsiyah idi. Aslında evlerinin çatısı
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kamış ve bazı ağaçların gövdelerinden yapılmakta idi. Çatısı
sağlam olmayan evler kışın
durmadan akar, yağmur sularını eve damlatırdı. Yaşı büyük
olduğu halde gücü yerinde
olan anneler ve kızları, halıları
ve kilimleri toplar, yere naylonlar serer ve su akan köşelerin altına leğenler koyarlardı.
Saatte bir bu leğenleri boşaltır,
tekrar yerine koyarlar idi. O zamanlarda bir de hizmet veren
hamamlar vardı. Zor köpük tutan şambar sabunu ve kil bulunduran hamamlar haftanın
belirli günlerinde kullanılırdı.
Bugünde sahip olduğumuz soğu-

tucuların hiçbiri o zamanda
olmadığı için ve neredeyse bir
gelenek haline geldiği için evlerin damında uyurlardı. Damlarda akşamın erken saatlerinde dört tarafta çarpaya kurulur
etrafına kulla çekilirdi. Çiğ yataklar damlarda kurulur ve
suyu soğuk tutması için de şerbeler dama taşınırdı. Geceleri
geç saatlerde uyunmadığı için
herkes günün erken saatlerinde uyanır ve işe koyulurdu.
Sabahın dokuzunda erkeklerin uyur halde kalması normal
karşılanırken, kadınların ve yahut kızların sekizde uyanmaması ayıp sayılırdı. Ve onlara
“Baş oğlan”, denirdi. Sabahları erken kalkıldığı gibi sabah
yemeği de erkenden yenirdi.
Kahvaltılık olarak genellikle
yoğurt, lor peyniri ve ekmek,
arada bir de olsa yumurta yerlerdi. Sağlıksız besinler yerine
süt ürünleri tüketen çocuklar
öğlene kadar mahallelerde koşup oynar, bu arada genç kızlar
ve anneleri yemek hazırlar ve
evi temizlerlerdi. Öğlen yemeğinde ciger-burğul, domates
teşribi, nenem aşı vs gibi yemekler hazırlanırdı. Öğlenden
sonra ikindi çayı başlardı. Birbirleri ile yakın olan komşular
birbirlerinin evlerine gider ve
yahut da akrabalarına gider
birlikte çay içer, yoğurt, beyaz
peynir, lor ve baklayı haşlayıp
yerlerdi. Eşliğinde sohbetlerini de aksatmaz, geçmişten
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günlerine kadar süren zaman
zarfını konuşurlardı. Geleceğe
dair telaşı olmayan büyüklerimiz kalabalık oldukları zaman
bulundukları yere “Çırağan
oğlu sarayı” der sohbetlerine
tat katarlardı. Yaşlı anneler
evde kızları, gelinleri ve yahut
da komşuları ile beraber “Sac
Yuxası” denilen kuru ekmekler
ve “Tendür Ekmeği” yaparlardı. Günümüzde kardeşin kardeşe güveni kalmamış iken, o
zamanlarda komşular da en az
akraba kadar yakın olurlardı
birbirlerine. Kötü ve art niyet
olmaksızın kızlar ve oğlanlar
beraber oynarlar, dostça geçinirlerdi. Millî kıyafetlerini giymeye özen gösterir, kültürlerini en canlı şekilde yaşatmaya
da gayret ederlerdi. Düğünler,
sünnet düğünleri, bayramlar
vb. geleneğe uygun yapılırdı.
En çok da düğünler geleneklere
uygun yapılır, kızın çeyizini
koyacağı bohçasına kadar düşünülürdü. Böylesi bir durumda gelinin ve yahut damadın
isimleri önemli olmazdı. Lâkin

kasabada dünyaya gelen her
yeni bebeğin ismi önemliydi.
Yakın bir akrabanızın, uzak
bir akrabanızın, düşmanınızın
veya herhangi yüz göz olacağınız bir insanın ismini yeni doğan çocuğunuza veremezdiniz.
O zamanlarda isim bir kişiye
özgü kalırdı. Bir çocuğa isim
vermeden önce o ismi taşıyan
kişilerden izin almak gerekirdi.
Böylesi bir durumda izin alınmadığı zamanlarda mesele
büyümüş ve büyük kavgalara,
düşmanlıklara ve hatta ölüme
bile gitmiştir.
Küçük Zap suyunun Altunköprü’deki yatağında büyük bir
kaya bulunurdu. Ve o kayanın
altının sil’awa adındaki bir efsanenin evi olduğuna inanılırdı. Sil’awa bir kadın olup Küçük Zap nehrinde yaşadığına
inanılan bir efsaneydi. Ve bu
yüzden “Köprü şatının balığı
kadar sil’awası da meşhurdu”
denilmişti.
O dönemden çok kısa bir zaman
önce Altunköprü>de Yahudi

ve Hristiyan Türkmenler de
yaşamaktaydılar. Birbirleri ile
ayırım yapmaksızın yaşamakta
olan millet kısa bir süre sonra
ayrı düşmek zorunda kaldılar.
Hükümetin öne sürdüğü bölücü politikaların hedefinde yine
Türkmenler vardı. Hükümetçe sürgün edilmeleri gereken
insanlar evlerindeki eşyalarını basit ücretler karşılığında
satmış ve bölgeyi terk etmek
zorunda kalmışlardı. Bir Yahudi Türkmen kadınının dilinden
“Biz sattığ siz aldıyız, siz satsayız kim alar?” dediği duyulmuştu. Daha sonrasında ise
hepsi sınır dışı edilmiş, Hristiyanların bir kısmı ise Irak’ta kalabilmişlerdir. İlerleyen yıllarda
Saddam rejiminin uyguladığı
politikalar ve Türkmenler için
düzenlenen soykırım, katliamlar milleti yormuş ancak yıldırmamıştı. Bir Türkmen kasabası
olduğu için Altunköprü hiçbir
zaman bakım, onarım, hizmet
görmemiştir. Milletin çabaları
ile verimli toprağından değerlendirilmiş ve baldan tatlı suyundan faydalanılmıştır.
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Kerkük’te
Kurban 2017
Kardaşlık
Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı ve Kerkük Vakfı’nın
katkılarıyla bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiği, hamiyetperver Türk vatandaşlarının 2017
senesinin kurbanları mağdur ve mazlum Irak
Türkmeneli Coğrafyasında mülteci kamplarında
yaşayanlara teslim edildi. İngiltere, Almanya, ABD
ve Türkiye’nin birçok değişik noktasından kişinin
desteği ve katılımı olmuş, ihtiyaç sahibi Irak Türkleri yalnız bırakılmamıştır, Allah ibadetleri makbul
ve hayırları kabul eylesin.
ABACIOĞLU
AKDOĞAN
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ATİLLA
SÜLEYMAN

AKSOY
AKSU
AKSU
AKSU
ALTAN
ARAÇ
AYDOĞAN
AYSAL
BAŞUSTA
BOLUKBAŞI
CERAN
(Rahmetli)ÇARHOĞLU
(Rahmetli)ÇARHOĞLU

BÜLENT
MUSTAFA
LALE KOCAMEŞE
EYLÜL
DORUK
TUĞRUL ALPARSLAN
YUSUF
İHSAN
HÜSEYİN
CEREN
ÖMER
CEMAL
TURKAN
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DELİCAN
DİZİKAYA
DİZİKAYA
DOĞANAY
DOĞANAY
DUR
DUR
DURNA
DURNA
(Rahmetli)ESEN
ESEN
GALATA
GALATA
GALATA
GALATA
GÖREN

MUSTAFA
NURSİMA
AHMET RAMAZAN
AYBEGÜM
AYBİÇE
İZZET İSMAİL
SEDAT
MUSTAFA
MUSTAFA
DÖNDÜ
RECEP
YASİN CEMAL
ABDURRAHMAN
NURAN
UĞUR
GÜLAY

GÜLER
GÜLLÜ
İMAMOĞLU
İŞGÖREN
KOÇ
KORKMAZ
MERCAN
MESE
ÖNAL
ÖZ

YUSUF EGE
SEVAL
ŞEFİKA
SEDAT
ZEYNEL
ABDULLAH
MEHMET DERYA
NEJDET
FUNDA
BURAK

PAÇACI
SAÇLI
SAKARYA
SAKİ
SAVAŞ
SEÇKİN
SEYFİ
SOĞUKPINAR
SOMUNCUOĞLU
ŞAHİN
ŞAHİNER
ŞAHSUVAROĞLU
ŞEN
TOPDEMİR
TOPDEMİR
TORUK
TORUN
UĞURLU
ÜREY
(Rahmetli)YILDIZ
(Rahmetli)ÇAKIROĞLU
YENİGÜN
TOZCU
DİZİKAYA
DİZİKAYA
DEMİR

HİLAL
MERAL
FAHRİ
SÜNDÜS ABBAS
İDRİS
HAYRİ
ÇAĞRI
AYŞE
BURAK
TAHİR
AHMET CAHİT
DİDEM
FEVZİ
MUSTAFA
FİLİZ
SERHAT
BEKİR GÜLŞEN
CAHİT
ALİ
AYŞE
FIRAT
ATİLLA
KADİR
FATİH
YAVUZ
GÖNÜL
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Şairlerin Gönül Gözüyle
Kerkük
Mehmet Nuri YARDIM
Kerkük ve Kuzey Irak’taki Türkmen şehirleri, kasabaları ve köyleri her zaman şairlerin ilgi odağı olmuştur. Yürekleri bu toprakların sevgisiyle dolu olan
şairler ve yazarlar, doğup büyüdükleri kutlu yerleri büyük bir inanç ve azimle kaleme almışlardır. Bu
yazıda sadece bazı şairlerden bahsedeceğiz.
14. yüzyılın ikinci yarısında yetişen İmâdeddin Nesîmi,
Türkçenin Azerî lehçesiyle yazan şair olarak büyük
şöhret kazanmıştır. Fuzulî dahil birçok şairi tesiri
altına alan Nesimî, bugün de sevilerek okunan
şiirleriyle tanınıyor. Hicrî Dede, Hıdır Lütfi, Rauf
Görkem, Mehmed Sâdık, Tercilli Ömer Ağa, Mehmed Râsih Öztürkmen bu sanatkârlardan birkaçı.
Daha yakın döneme geldiğimiz zaman da Kerkük
sevdasıyla kaleme alınmış yürek yakıcı mısralarla
karşılaşırız.
Mehmet Ali Ahmet Bayatlı’nın “Kerkük’te Kanlı Bir
Bayram” şiiri hüzün yüklüdür ve Türkmenlere yapılan katliamı anlatır. Sait Besim Demirci ise “Kerkük Kalesi” şiirinde bizi o topraklara alır götürür:
“Kızıl bir yığın toprak, köhne yıkık bir duvar
Burada her adımda, tarihten macera var
Babil’den Neyneva’ya kanat germişti bir gün
Şimdi bir harabezardır işte onun için ağlar”
Tevfik Celal Orhan “Kerkük Şehri”nde sade bir dil ile
gönülden akıp gelen hislerini terennüm eder:
“Uzak uzak ışıldayan
Yavaş yavaş fısıldayan
Tarihini kulaklara
Sarı, beyaz, kırmızı, mor
Çiçeklere bir kere sor
Neler verdik topraklara”
diye başlayan şiir, şu mısralarla sona eriyor:

46

“Buraya kim köprü kurdu
Kim üstünden kervan sürdü
Sor anlatsın Hassa şehri
Sil gözünü artık dinsin
Yavruların koy sevinsin
Bedbaht anne Kerkük şehri”
Mustafa Gökkaya doğup büyüdüğü Kerkük’ü anlatırken yürek yangınını ifade etmeye çalışır
“Ey Yaralı Kerkük”te:
“Bilmem sen haralısan
Diyesen yaralısan
Gözlerinden yaş ahar
Gök girip karelisen
Kerkügem yaralıyam
Gök girip kareliyem
Gözlere tikân oldum
Men çünki yaralıyam”
Şairimiz “Kerkük Şarkısı”nda şehrin tarihinden bahseder ve Kerküklülerin vatana bağlılığını şu mısralarla söyletir:
“Irak’ta Kerkük şehri
Kara neft ahar nehri
Daş altun torpah gümüş
Sür sefa çekme kahrı
Siveriğ biz vatanı
Hem ana hem atanı
Ölürseğ terk etmeriğ
Bu torpahta yatanı”
Necmettin Esin’in “Türkmen Kızı” şiirinde sadece bölge Türkmenlerinin değil âdeta Türk dünyasının tarihi dile gelir. “Kerkük’ün” şiirinin yanı sıra “Selam
Kerkük” de oradaki soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı
anlatır. Sekiz kıtalık bu selamın ilk dört dizesi şöyle:
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“Nazlı nazlı süzülen bir peri kızı gibi
Âşıklarını elbet sen de anarsın Kerkük
Sisli ufuklarımda seher yıldızı gibi
Uzaklardan görünür, parlar, yanarsın Kerkük”
Reşit Ali Dakuklu “Anarız Kerkük”ü şiirinde Kerkük
hasretini okuyucuya da yaşatır. “Biz Irak Türkmeniyiz” de aynı seste bir eser. Osman Mazlum “Canım Kerkük”te duygu yüklü mısralarla şehri bize
yakın eder. Şairin horyatları mükemmel. Birkaçı
şöyle:
“Kerkük’ün altı Hasa
Hasa batıptı yasa
Gülşenim külhan oldu
Yâd ayağ basa basa
Kerkük’üm yada seni
Salaram yada seni
Bu ruh bu canda varken
Vermerem yada seni

Her yürek çarpıntısı
Öz yurdum, canım Kerkük”
derken aslında hepimizin ortak hislerine tercüman
olmuyor mu? Kerkük’ün şair kızı Nesrin Erbil de
birbirinden etkili vatan, hasret ve gurbet şiirleri
kaleme almıştır Kerkük üzerine. “Kerkük Şehitlerine” şiiri şu mısralarla başlar:
“Sen Cennet kapısını müjdeleyen şehidim
Sen yakın geleceği aydınlatan ümidim”
Ve şu mısralarla veda eder şair:
“Ey Kerküğüm uğrunda varsın tüm kanım aksın
Sen benimsin dâima benimle kalacaksın

Yordu Kerkük
Ğem meni yordu Kerkük
Babamnan kalma mirâs
Dedemin yurdu Kerkük”

Kerküğüm, Kerküğüm vatan Kerküğüm

Ali Marifoğlu’nun “Kerkük Destanı” da unutulmayacak şiirlerden.

Yıllar önce İstanbul’da kendisiyle görüşüp mülakat

Kerkük şairler şehri, ozanlar yurdudur. Babası da
ünlü bir şair olan ve Türkiye’de yaşayıp gazetecilik yapan merhum Ömer Öztürkmen ağabeyimiz
Kerkük hicranını 1950’de yazdığı şu içli ve samimi
mısralarla yâd eder:
“Ey babamdan mukaddes, anamdan tatlı Kerkük
Kime nasip olacak? Toprağında kan
Kucağında can vermek
Vatan!
Vatan!
Diyerek...”
Mehmet İzzet Hattat, Felekoğlu, Nusret Merdan ve
Bahattin Salihi de o toprağın derdini yazmış Kerküklü şairler. Ata Bezirgân’ın “Telafer’den Gelen
Ses”in yankısı dört bir yanı sarar, bize de ulaşır:
“Gözlerimde renk olur
Öz dilime denk olur
Kerkük’te ahenk olur
Telafer’den gelen ses”
Nihat Akkoyunlu,
“Çobanların türküsü
Bülbüllerin şarkısı

Sinende şehitler yatan Kerküğüm”

yaptığım Salah Nevres “Kerkük Deyişi”nde şöyle
sesleniyordu:
“Ey tarihimi yazan hakka revân yazaklar
Ey bağrında şüheda uyutan hür topraklar
Ey öfkeli Gurgurlar, sisli pembe ufuklar
Kaderin çoğu zaman avucunda kan görünür”
Kerkük’ü de, Musul’u da, Arakan’ı, Bağdat’ı, Halep’i
ve yeryüzündeki bütün mazlum coğrafyaları Hak
saklasın diyelim ve Salah Nevres’in “Kerkük’te
Akşam”ın sonundaki ümit dolu temennisiyle yazımıza son verelim:
“Yarınlar uzakta talihler tuzaklarda
Hayaller üşüşmede renksizlikler içinde
Dualar çırpınmada titreşen dudaklarda
Bir ümit silkinmede mavilikler içinde”
Milat Gazetesi, 24 Eylül 2017
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Türkmen Albümünden

Kardeş Üç Şehir Konserinden görüntüler
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Editörün Seçtikleri

Kardeş Üç Şehir Konserinden görüntüler
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Yeşiltepe ile Türkmeneli
Güngör YAVUZASLAN
Biz yaygın medyadaki yüzleri sadece
ekran yüzü olarak görürüz. Gazeteciliğin ve haberciliğin taca
atıldığı bu günlerde yolumuz NTV
ekibi ile Erbil ve Kerkük’e düştü.
2+1 olduk. İki Ahmet bir Güngör.
Irak’ın kuzey hattında fay çatlaklarının sesini dinlemeye gittik.
Elbette bu topraklarda Asya’nın
bozkırlarından gelen derin tarih
bizi sarıp sarmaladı. Kah bir Oğuz
kervanına takıldık, kah bir akıncı
beyi bizi karşıladı, kimi gök kümbetlerde kayıp izleri aradık.
Bizim meslekte gazeteci çalıştığı
alanla ilgili bilgi ve bakış açısı çok
önemlidir. Hele Irak’a Kerkük’e
gidersen ‘’BİLECEKSİN’’ arkadaş.
Ahmet Yeşiltepe bölge için ev
ödevini iyi çalışmış. Türk kültürüne ve tarihine hakimiyeti geçmiş
ile günümüz arasında köprü vazife gördü. Erbil sokaklarında gezerken Muzafferiddin Gökböri’yi
Oğuzların burada yaptıklarını dinledik Ahmet Yeşiltepe den. Bize
Muzaffereddin Gökbörü’nün Filistin bölgesindeki Akka Kalesi’ni
zapetmesiyle
Selahaddin
Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan
alması arasındaki derin stretejiyi bir tarih öğretmeni edasıyla
anlatır. Erbil Kalesi’nde çekim
için uygun ışığı arayan modern
gezgin yürekli bu adam bir yandan duvarlarda kayıp Türk izlerini
aramaktaydı. Erbil’de Kayseri Çarşı’sında dolanırken Türkmence,
Arapça, Kürtçe sesler birbirine
karışıyordu. Akıp giden insanların
arasında farklı diller konuşulsa da
bu toprakların yaşayanların kaderleri tekdir.
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Ulu

Camii (Muzafferiye- Çöl)
Minaresi’ne vardığımızda hafızalarımızda kısa süre önce Musul’da
yok edilen ikizi aklımıza geldi. Savaşlar canları alırken derin tarih
izlerinide siliyorlar. Muzefferüddin Gökbörü (Mavi Kurt) tarafından yaptırılan cami tamamen
yıkılmasına karşılık minaresinin
büyük kısmı sağlam olarak günümüze kadar gelebilen ve Erbil’in
kaleden sonra en önemli tarihi
yapısı olan bu eser hakkında yine
Ahmet Yeşitepe bizi Erbil’den taa
Buhara’ya götürüdü.

Erbil’de Çıktık Yola Gidek Kerkük’e
Kerkük’e
Erbil’i arkamızda bırakıp Kerkük’e
doğru yola çıktığımızda gittiğimiz güzergah üzerinde kontrol
noktalarında yüzleri yorgun askerleri ardımızda bırakıyoruz.
Altunköprü’de 4. Murat ile soluklanırken Kanuni’nin Yeniçerileri
önümüzde yürüyordu. Osmanlı
kayıtlarında “GÖKYURT” olarak
geçen Kerkük’e doğru giderken
Ahmet Yeşiltepe elindeki kitapda
yeni bir şeyler öğrenen öğrenci
edası ile bedenen bizim yanımızda iken bir Türkmen boyunun
ardına çoktan takılmıştı. Bir gazeteci gerçeklerin peşinde koşarken
pek anlatılmayan, söylenmeyen
ve çoğu zaman söylenilmesi istenmeyen bu toprakların Türk
kimliğinin peşinde yok edilmek
istenen Türkmenlerin peşine
düşmüştü. Kentlerin mühürleri
vardır. Silinemez tapuları vardır.
Kerkük girişine ne kadar devası
bir peşmerge heykeli dikilse de
mezar taşları, kalesi, gök kümbet

ile Oğuzlar buralarda dolanırlar.
Yeşiltepe, Kerkük sokaklarında
Türkçe’mizin bu topraklara has
tadını aradı. Dil bir millet için tek
ve yegane kalıcı köprü.Yıkık kalesine ağladı, yıkılan taşköprüde
elleri nasırlı ustaların taş seslerini dinledi. Kerkük Kalesi’nde
Fuzuli’nin evini aradı. Rüzgarlarla
esen hoyratları dinledi. Uzandı
mayınlı yollarda Tavuk’ta o tek
kalan Türk izini sürdü.
Elbette omuzunda sorumluluk ile
yaklaşan olası Refarandum için
sokakların nabzını tutu. Erbil’de
Kürtlere-Türkmenlere mikrofon
uzattı. O baskılar altında sesleri
çıkmayan sokaktaki insanların
ne düşündüklerinin izini sürdü.
Bugüne kadar Türk medyasının
girmediği, girse bile görmediği Türkmen Mahellerine girdi.
Çöplerin dağ olduğu, çocukların
pis akan sularda oynadığı o görülmeyen karelere şahitlik etti.
Musul’dan DEAŞ çetelerinden
kaçarak Kerkük’e sığınan parçalanmış bu ailelerin zor yaşam
şartlarını görüntüledi. Ankara’da
o sık sık söylenen TÜRKMEN hassasiyetinin sinir uçlarına dokundu. Bende yıllarca alanda çalışırım. Ne zaman alan gerçeklerini
yazsam, haberleştirsem troller
bana saldırır. Küfürler, tehditler
art arda. Bir klimalı odalarda
Ortadoğu’nun sıcak güdenmini
anlatmaya çalışanlar var, bir de
alan gidip gerçeklere dokunanlar.
Bin yıl sonra bu topraklardan bir
Oğuz evladı geçti. Bizde ay yıldızlı
gökbayrağımızla selamladık. İyiki
varsın Ahmet Yaşiltepe…
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As Kurdish nationalism rises, the
voice of Iraq’s Turkmen ignored
Nazlı TERZİ
London- “A blazing fire may soon
burn,” warned the leader of
the Iraqi Turkmen Front (ITF),
Arshad al-Salihi, about the
potential political fallout from
Kurdish secession.
“Impossible,” Salihi said on Dijlah
TV, “for any Turkman to forgo
their right to Kirkuk. Even if you
sever my head, my city will not
be abandoned.”
The Kurds’ independence refer
endum lifted the lid of a Pandora’s box of problems in Iraq’s
troubled north.
An oft-parroted argument by
newsmakers colouring Kirkuk
“predominantly and historically Kurdish” has accelerated
the demise of the Turkmen
voice. The Kurds’ demand of
a right to self-determination
has arguably eclipsed the voice

and rights retained by other
minorities.
Diagnosing September’s Kurdish
referendum as a “step in the
wrong direction,” Salihi said
the risk of violence has returned to his native Kirkuk.
The happy ending Turkmen could
have wished for came after
military operations, led by
Baghdad forces, ended, as
Turkmen describe 14 years of
Kurdish domination in Kirkuk.
Once home to the British-owned
Iraq Petroleum Company,
Kirkuk houses rival power
bases. The oil city’s status and
identity since the Lausanne
Peace Negotiations of 1923
have been in dispute but the
twin problems since votes
were cast September 25 have
returned with ferocity.
Iraqi Turkmen have held
Kirkuk as their nominal
capital. For Kurds it represents what Jerusalem
holds for Palestinians.
The city’s Turkmen character, they say, has been
hijacked through social
engineering efforts by
Kurdistan Regional Gov
ernment (KRG) officials.
Fear is increasing as attacks against Turkmen
politicians mount. It
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seems that the fluid identities
that characterised Kirkuk as a
city of co-existence are a thing
of the past.
Oil, no doubt, is the commodity of interest that has invited
the curiosity of outsiders.
Less marketable are the horrors non-Kurdish Kirkukis have
been subject to.
The 1946 Gavurbaghi and 1959
massacres, in which hundreds
of Turkmen lost their lives,
among others, barely receive
a mention in the endnotes of
Western scholarship.
Though Kirkuk is the hottest potato
of all, other areas in question
included in the referendum
were Dohuk, Tal Afar, Mosul,
Mandali and Khanaqin where
Turkmen live.
While these towns form the
boundaries of the Kurdish state
KRG President Masoud Barzani
and others dream of, minorities have for years complained
of enforced Kurdification of
areas once Arabised under
former Iraqi President Saddam
Hussein.
Depopulation of areas where the
dominant historical footprint
is Turkmani has been another
strategy used to scrub away
the demands of Turkmen. Depopulation would allow Kurds
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to claim it is the majority in
areas where violence has been
used to encourage non-Kurds
to flee, as official reports verify.
Many who could relocate to Tur
key have. Without a firm existence on the ground, however,
the voice of what is known as
Iraq’s third largest minority
may be difficult to unmute.
Even before Barzani bulldozed his
way to the referendum, Turk
men had been vocal in their
opposition. Yet, the world has
kept its back turned.
Even after Iraqi forces wrested
control of northern territories,
the situation was tallied as a
victory for Baghdad and a defeat for Kurds.
Beyond a token mention, Turk
men joy and scepticism at the
events have not become a central talking point.
“The pulse of the region,” Kirkuk,
as Salihi described it, has been
unsettled by these developments but it remains the beating heart of Iraq’s oil industry.
“Since the 1920s we have been left
to our own fate. We did not see
enough support,” Salihi told
Turkish Manset 24 news.
Unlike the Kurds, Turkmen Iraqis
have stood in favour of a united Iraq.
They have been involved in state
politics both before and after
the United States’ toppling
of Saddam but do not share
the burning desire to offer up
Kirkuk to Kurdish statehood as
vocalised by Kirkuk’s Kurds.
Fault lines, even among Turkmen
have since emerged, in synchrony with the sectarian engineering of the post-2003 Iraqi
state. As a result, sectarianism

has pushed Sunni and Shia
Turkmen apart.
Senior researcher Ahmad Mahmoud from the Iraqi opposi
tion Foreign Relations Bureau
(Iraq) used a business analogy
to explain how a once cohesive
community could become undone.
“You have sponsors from different
markets looking for clients,” he
said, “driving a wedge between
communities to please clients”
talking about the meddling of
foreign powerhouses.
Turkey has long promoted an im
age of itself as the protector
of Turkic peoples but it has to
compete with its economic
partner, Iran, which distinguishes itself as the Vatican of
Shia communities. This emergent conflict, while slow burn
ing, can erupt at any time as it
did in Tuz Khurmatu.
Turkey does well to defend its
brothers and sisters in Kirkuk
rhetorically but practically it
has been unable to reverse the
Patriotic Union of Kurdistan’s
(PUK) territorial control over
Kirkuk, whose alignment with
Iran caused it to be viewed suspiciously.
Turkmen are also part of Iraq’s
umbrella militia organisation,
commanded by Abu Ridha
al-Najjar and Mohammed alBayati. The Turkmen faction
known as Hashed al- Turkmani
is the only armed side but has
not necessarily gained the approval of the wider Turkic com
munity.
Baghdad’s gambit was widely celebrated by Turkmen but the fact
that some Sunni Turkmen fled
to Sulaimaniyah and Turkey
never trickled into the mainstream media.

The more pressing concerns as
voiced by ITF representatives
have been focused on lifting the
air embargo imposed by Baghdad. In an interview with Turkey’s Justice and Development
Party-affiliated newspaper Yeni
Akit, Salihi mentioned that his
party issued a formal request
for the reopening of Kirkuk airbase used not only by Kurds but
Turkmen, too.
Salihi has also emphasised a
plan of action dedicated to
“coordination among all parties and non-governmental
organisations in Kirkuk.” Turkmen have suggested Erbil as an
administrative centre, in place
of multiethnic Kirkuk. The final
note sung by Iraq’s Turkmen
has been a word of advice to
the KRG: “Accept Iraqi Prime
Minister Haider al-Abadi’s conditions to minimise harm for
the people.”
“There is a Turkman vision that we
have previously proposed to
UN representative Jan Kubis,”
Salihi said. “We told him there
is a problem between us and
some of the factions in the
KRG. From our side, as Turkmen, our suggestion is to form
a delegation made up of Arabs,
Kurds and Turkmen, under the
auspices of the United Nations,
that operates under the supervision of the Iraqi government
in search of constitutional and
legal solutions.”
The Turkmen are awaiting a re
sponse from Kubis while yo-yoing between Baghdad and Turkey for discussions. Turkmen
have been protesting, flying
their blue-and-white variant
of the Republic of Turkey’s emblem but their voice has grown
weaker as they struggle to rival
Kurds in the international support their cause has won them.
The Arab Weekly
İssue 132- 19.11.2017
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الدكتور يلدرم
شاهد على التاريخ
عباس احمد
دخلت حسينية الرسول االعظم
صلى هللا عليه وسلم في اليوم
الثالث من الفاتحة المقامة
على روح الشهيدين الدكتور
يلدرم عباس دميرجي وشقيقه
زين العابدين عباس دميرجي
رحمهما هللا  ,ونظرا
لالزدحام الشديد فقد لمحت
كرسيا شاغرا في الصف
الثالث وسط الساحة  ,فجلست
وعندما انتهى المقرئ من
تالوة ايات الذكر الحكيم
اهديت ثواب سورة الفاتحة
لروحيهما وكالعادة سلم علي
اقارب الشهيدين والجالسون
ولكن الذي جالس بجانبي مال
براسه نحوي وهمس قائال
 -:استاذ اني اعرفك واتابع
كتاباتك خاصة في مجلة
توركمن ايلي وجريدة القلعة
وكذلك في االنترنيت .
فشكرته ....
فقال  -:اني فالن ابن فالن  ,من
قضاء الدبس  ,وانا عربي
و.....
فأجبته  -:لكن ...
فقاطعني بسرعة  -:ادري ,
ستقول ماكو فرق  ,لكن

ساحكي لك حكاية حدثت معي
شخصيا وتتعلق بشقيقتي .
ونظرا لالزدحام الشديد  ,وقيام
القراء بتالوة ايات قصار من
القران  ,فالرجل كان يقطع
حديثه بين الحين واالخر
لقراءة سورة الفاتحة وهكذا
حتى اكمل قصته فقال .
في سنة من السنوات دهست
سيارة مسرعة شقيقتي ,
فاصطدم رأسها من الخلف
بمقدمة السيارة فأنفجر الدم
من رأسها وحسبت ان راسها
قد انقسم الى نصفين  ,ولم
اشعر بنفسي اال وانا اضعها
بجانبي في قمارة البيك اب
واسير بها بسرعة البرق من
الدبس الى كركوك .
وما ان وصلت المستشفى وجدت
ان قدماي تسبحان في دم
اختي في قمارة السيارة .
انزل المسعفون شقيقتي واخذوها
الى داخل المستشفى  ,اما انا
فقد هرولت الى الطبيب فاذا
بي امام الدكتور يلدرم عباس
بعينه  .....جالس على كرسي

وبيده المصحف الشريف يتلو
منه ايات بينات  ,ثم اخبر طاقم
التمريض باخذ اختي الى
صالة العمليات  ,وقام بفرش
السجادة وصلى ركعتين وانا
واقف مندهشا ومدهوشا
ودخل غرفة العمليات .
وبعد ست ساعات بالتمام والكمال
خرج من صالة العمليات وهو
يتمتم بكلمات مع رب العزة
وبعد اكمال عالج المستشفى
كنت اراجعه لمعاينة شقيقتي
في عيادته الخاصة .
واقسم باهلل وهو الشاهد ان
الدكتور الشهيد يلدرم لم
يستوف مني وال دينارا واحدا
بل عملها لوجه هللا تعالى ,
واليوم والحمد هلل لو ترون
اختي فهي بحالة جيدة جدا
ومتزوجة وام لطفلة جميلة .
فاستاذنته أن انشر ما قاله
فقبل بشرط عدم ذكر اسمه
وعنوان قريته .
وها أنا أفعل .
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ان هذا الكتاب ،او قل الموسوعة
عن التعليم في كركوك
يقع
للفترة(1534ـ)1958
في ( )649صفحة من القطع
الكبير وقد طبع في دار الحكمة
بلندن ،وقد بذل االستاذ نجات
كوثر اوغلو الباحث الجاد
جهودا مضنية وشاقة في
جمع هذه المعلومات النادرة
والمفقودة في اغلب االحوال.
ويعد هذا الكتاب اول كتاب
يبحث عن تاريخ التعليم في
كركوك لفترة تاريخية طويلة،
ويبدو من مقدمة الكتاب ان
االستاذ نجات قد كرس جهده
منذ سبعينيات القرن الماضي
لجمع القصاصات والجذاذات
وتقصي المعلومات من
المصادر المختلفة ،بهدف
اعداد هذه الموسوعة ،واعتمد
المؤلف على مصادر متعددة
ومتنوعة باللغات التركية
والعربية ،القديمة والحديثة،
والرجوع الى (سالنامة
نظارات معارف عمومية)
والى مؤلفات وكتب ذات صلة
بموضوع الكتاب .وال شك ان
من يقرأ الكتاب ويطلع على
قائمة المصادر يعرف مدى
الجهود الصادقة والمضنية التي
بذلها المؤلف في سبيل اعداد
هذا الكتاب ،وقد حرص على
ذكر كل الجهود التي سبقته،
ولو انها كانت تتعلق بالتعليم
في العراق ،بصورة عامة،
وقد القى المؤلف شتى صنوف
المصاعب نظرا لقلة المصادر
المتوفرة والمتعلقة بالتعليم في
كركوك ،واضطراره للرجوع
الى المجموعات االحصائية
للوزارات ودوائر االحصاء
سواء اكانت عثمانية ام عراقية.
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وكانت اهم تلك المصادر تعود
الى ثالثينيات القرن الماضي،
ولم تصل فترة البحث الى
خمسينيات القرن الماضي ،مما
اضطره الى اعتماد الصحف
والمجالت التي تطرقت
الى الموضوع ،كما عانى
المؤلف كثيرا في الحصول
على المصادر والمراجع،
نظرا للظروف الحالية التي
يمر بها البلد ،وحسنا فعل
بذكر اسماء وعناوين االساتذة
االفاضل الذين ساهموا في مده
بالمصادر والمراجع.
لقد قدم المؤلف الفاضل االستاذ
نجات كوثر اوغلو خدمة جلية
وواضحة لكركوك  ،بتكريسه
الجهد لتاليف هذا الكتاب الذي
يدل على مدى حرصه وتفانيه
في خدمة كركوك،التي كانت
والتزال مركز اشعاع فكري
وحضاري ،والمدينة التي
انجبت العشرات من رجال
العلم والثقافة والتعليم والتربية
وفي شتى ميادين المعرفة،
وحسنا فعل بذكر اسماء
وعناوين عدد من رجال التعليم
والتربية في كركوك ،وهذه
المعلومات اكثر من ضرورية
وذلك لحفظ ذكراهم والتذكير
بهم وخاصة بالنسبة لالجيال
الجديدة التي قد ال تعرف عنهم،
فقد قدموا خدمات جلية في
مختلف فروع التعليم والتربية
لكركوك .ويسنتج من يقرأ هذا
الكتاب القيم ،مدى مساهمات
كركوك ورجال وابناء كركوك
للتعليم ،ومدى تفانيهم في خدمة
العلم والمعرفة .وفي الكتاب
شهادات على تعرض التركمان

الى االضطهاد والمحاربة،
ففي الكتاب نسخة مصورة
من امر اداري يتضمن فصل
ثالثة معلمين واالستغناء عن
خدماتهم بحجة عدم حصول
الفائدة من بقائهم في مسلك
التعليم ،في حين ان الحقيقة
ان فصلهم تم بسبب مواقفهم
الوطنية ضد االنكليز .وفي
الكتاب مذكرة قدمها الشاعر
المرحوم (محمد صادق) يبين
فيها المضايقات واالعتداءات
التي تعرض لها على يد مدير
المدرسة ،عندما كان يدرس
مادة (االمالء في الصف
الثالث) .وهذا نموذج لما
يتعرض له اصحاب المواهب
والكفاءات ،على يد الجهلة
واالميين.
ولقد اثار االستاذ نجات كوثر
اوغلو اعجابي للمعلومات
الكثيرة والغزيزة التي جمعها
من بطون الكتب والمراجع
وقدمها في اسلوب شيق ورائع،
كما ان الوثائق والصور التي
نشرها في خاتمة الكتاب ،تع ّد
صفحات ثمينة من التاريخ
،التقدر باي ثمن.
وبعد االنتهاء من قراءة هذا الكتاب
القيم ،ثبت لنا مدى مساهمات
التركمان في العراق وفي
كركوك واالقضية والنواحي
التركمانية ،في ميادين التربية
والتعليم ،وانهم قد تركوا
بصمات واضحة على صفحات
التاريخ اليمكن ان تمحى مهما
طال الزمن وامتد التاريخ.
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ومدرسة الصنايع (صنايع
مكتبي)عام 1871م والحقت
في عام 1912م مطبعة
بهذه المدرسة ،كما خصص
المؤلف الفاضل صفحات
المعلومات
الستعراض
عن مدراس الطوائف غير
في كركوك،
االسالمية
ويورد المؤلف المعلومات
التي ذكرها الدليل االحصائي
لوزارة المعارف العثمانية عن
مدارس كركوك،،ثم يتطرق
الى مكتبات كركوك في العهد
العثماني ،والى اثر التعليم في
اعداد النخبة الكركوكية في
العهد العثماني ،وقد لمعت
اسماء في ميادين العلوم واآلدب
والفنون والدراسات االنسانية
ومساهمتهم في مختلف
المناحي السياسية والقضائية
واالقتصادية
والعسكرية
والتربوية .ويضم الكتاب قائمة
باسماء الشخصيات الكركوكية
البارزة في مختلف مناحي
الحياة.
وفي القسم الثاني من هذا الكتاب
القيم ينتقل الباحث الى دراسة
التعليم في كركوك ابان عهد
االحتالل البريطاني( 1918ـ
 )1920ويتحدث عن سياسة
بريطانيا التعليمية في العراق
واعادة فتح بعض المدارس
في كركوك ،ومنهج التعليم
االبتدائي عام  1919ومعلومات
مفصلة عن المدارس بمختلف
مراحلها والمعارف والمدارس
للطوائف غير االسالمية
والنشاط الالصفي والتعليم
في كركوك في عهد عصبة
االمم واالنتداب ،وتقارير عن
سير التعليم .ويشير الى دور

ساطع الحصري في التعليم في
العراق،والى منهج الدراسة
االبتدائية والنظام التعليمي
الجديد والمؤسسات التعليمية
في ظل االنتداب البريطاني.
وفي الكتاب معلومات مفصلة
عن المدارس واسماء المعلمين
وتأسيس مديرية معارف لواء
كركوك .ويورد معلومات
وافية عن التقارير السنوية
عن سير المعارف ،واللغة
العربية والتعليم في كركوك
وكيف ابعدت كركوك عن
لغتها االم التركمانية .ويبحث
المؤلف الفاضل عن محاوالت
اصالح النظام التعليمي في
العراق( 1928ـ )1931
وصدور نظام المدارس
االبتدائية االميرية رقم()39
لسنة  1930ونظام االمتحانات
العامة رقم( )14لسنة 1931
ومعلومات مفيدة عن المدارس
االهلية والنشاط الالصفي في
مدارس كركوك.
ثم ينتقل الباحث الى دراسة التعليم
في ظل الحكم الملكي (1932
ـ )1958وتشكيالت المعارف
في لواء كركوك ،والتعليم
االبتدائي في كركوك في
هذا العهد،والمناهج والكتب
الدراسية ،ثم يبين كل ما يتعلق
بالدراسة المتوسطة والثانوية
خالل االعوام( 1932ـ )1958
والمناهج والكتب الدراسية.
كما يتطرق الى التعليم المهني
في كركوك( 1932ـ )1958
وكذلك التعليم االهلي واالجنبي
في كركوك خالل الفترة
ذاتها ،كما يتحدث عن حملة
محو االمية في كركوك في
العهد الملكي ،والكتاتيب التي

كانت موجودة في كركوك في
العهد المذكور ،واالمتحانات
النهائية واالنظمة التي صدرت
لتنظيمها ،وامتحانات القبول
للدراسة االعدادية .ويورد
احصاءات عديدة عن التعليم
في ذلك العهد ،ويشير الى
االبنية المدرسية والنشاط
الالصفي في مدراس كركوك
ويلقي نظرة عامة على التربية
الرياضية في كركوك في العهد
الملكي ،والنشاطات الرياضية
والمسرحيات التي قدمت
والفنون التشكيلية والمعارض
التي نظمت ورواد الحركة
الفنية في كركوك ،والصحة
المدرسية ويذكر معلومات
مفيدة عن المعلمين والمدرسين
الذين لهم بصمات في خدمة
التعليم والتربية في كركوك.
وفي خاتمة الكتاب يورد
المؤلف الفاضل قائمة بابرز
حوادث التربية والتعليم في
كركوك ابتداء من عام 1869م
ولغاية 1958م وفي الكتاب
قائمة باسماء وزراء المعارف
في الدولة العثمانية ( 1856ـ
 )1921ووزراء المعارف
في عهد االحتالل واالنتداب
والعهد الملكي ،واسماء
المعلمين االوائل في كركوك
واالقضية في العهدين العثماني
واالحتالل البريطاني .
وفي المالحق نقرأ شهادة تخرج
من مدرسة رشدية واجازة
علمية وصور لطالب مدرسة
الكلدان للبنين في كركوك عام
 1924ونموذج من شهادة
تخرج ابتدائية ووثائق تاريخية
مهمة ونادرة تتعلق بالتعليم في
كركوك.
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التعليم في كركوك (قديما وحديثا)
( 1534ـ )1958
تاليف االستاذ نجات كوثر اوغلو
اوميد يشار
للتعليم في كركوك تاريخ موغل
في القدم ،نظرا لما لمدينة
كركوك من مكانة بارزة منذ
حكم السومريين والبابليين
واالشوريين ،وبرزت هذه
المكانة بعد دخول االسالم
الى المدينة ،وكانت الجوامع
والمساجد اماكننا للتدريس
وخاصة القرآن الكريم واللغة
العربية وعلوم الدين الى جانب
بعض العلوم الدنيوية ،ومن
ابرز هذه الجوامع (اولو جامع)
اي الجامع الكبير في وسط قلعة
كركوك وجامع (دانيال نبي)
أي جامع ومقام النبي دانيال،
اضافة الى جوامع ومساجد
اخرى منتشرة في انحاء
المدينة .وفي العهد العثماني
مرت المؤسسات التعليمية في
كركوك بمرحلتين رئيسيتين،
اوالهما المؤسسات التي
سبقت المدارس ،والمقصود
بها الكتاتيب والمدارس الدينية
والربط والتكايا ،ولعبت هذه
المؤسسات دورا مهما في
حياة المجتمع الكركوكي.
اما المرحلة الثانية فتتمثل
التي
بالمدارس النظامية
تأسست في مننتصف القرن
التاسع عشر .وفي الكتاب
الذي بين ايدينا(التعليم في
57

كركوك قديما وحديثا ( 1534
ـ  )1958وهو الجزء االول
من الموسوعة الكبيرة التي
من المؤمل ان تغطي موضوع
التعليم لغاية عام  2010في
الجزء الثاني ،وفيما يتعلق
بالتعليم خارج المدارس
النظامية يعطي المؤلف
الفاضل (الباحث المتميز
نجات كوثر أوغلو) معلومات
وافية ودقيقة عن تعليم الكبار
ومواضيع الدراسة الفقهية
وتعليم االطفال ومعلم الكتاب
أو المال ،وتسجيل الطالب في
المال ومحل الكتاب واثاث
الكتاب ولوازم الدراسة وطريقة
التدريس في الكتاب ،واحتفال
ختم القرآن الكريم والضبط
واالنضباط وكتاتيب البنات
ومرحلة بعد ختم القرآن الكريم
والمدارس الدينية ومعلومات
موثقة عن المدارس الدينية
التقليدية في كركوك واقضية
اللواء (المحافظة) وازياء
االئمة والتواقيع واسماء اكبر
العلماء الذين لهم الفضل في
نشر العلم والثقافة في كركوك
واسماء المشاهير من الشعراء.
ويتحدث المؤلف عن االصالحات
التعليمية العثمانية في بداية

القرن الثامن عشر ،وتاسيس
نظارة المعارف العامة في
رمضان سنة  1273للهجرة
الموافق 17آذار سنة 1857م،
وتاثير حركة االصالحات
التعليمية في كركوك ،وتشكيل
ادارة المعارف في كركوك.
وضم الكتاب احصائية عن
عدد المدارس االبتدائية وعدد
التالميذ في كركوك للسنة
الدراسية  1895ـ 1896م،
ثم المدارس في سنة 1912م
سواء في مركز المدينة ام في
االقضية والنواحي ومعلومات
الدارسية،
المناهج
عن
ومفتشي المدارس االبتدائية،
وانشاء المدارس الرشدية
بعد التنظيمات العثمانية
عام 1839م ،وهي تعادل
الدراسة المتوسطة في الوقت
الحاضر ،والهيئة االدارية
للمدارس الرشدية ،والمناهج
الدراسية في هذه المدارس،
واسماء ومعلومات مفصلة عن
المدارس الرشدية في كركوك
واربيل وراوندوز وكفري
التابعة لكركوك .ثم يورد
المؤلف معلومات تفصيلية عن
المدرسة االعدادية الملكية في
كركوك ،والمدرسة السلطانية
والمدرسة العلمية في كركوك
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والطب
بالفلك
المتعلقة
والعسكرية الموجودة في خزانة
دار المطبوعات العراقية في
 234صفحة .ويتضمن 170
عنوناً معظمها في الفلك بعلومه
العقلية والنقلية وضروبه الخيالية
والخرافية .فثمة كتب مخطوطة
في (استخراج االحرف) و(علم
الرمل) و (الفراسة) و(النجوم)
و(كفاية الوقت) و(الكواكب
السبعة) ،ثم بعض الرسائل ،منها
(رسالة االسطرالب) و(الشمس
والقمر) و(علم االسماء) و
(االبراج) و(االرصاد) و(أشهر
السنة) و (تأثير النجوم) و
(التنجيم) و(جلب الحبيب)
و(الفال) و(المحبة) وغيرها.
اما في فصل الطب فثمة مؤلفات
جديرة بالتوقف عندها واالمعان
فيها ،ولربما ضرورة تحقيقها
واخراجها ووضعها في متناول
المهتمين بها ،منها (جامع
مفردات االدوية واالغذية) وهي
مخطوطة مترجمة من كتاب ابن
البيطار و(كتاب في االمراض
الجلدية) واخر (في االمراض
العصبية) وكالهما لمؤلف غير
معروف إسمه مظفر .يتضمنان
رسومات توضيحية مطبوعة.
و(كتاب في العقاقير الطبية) لمال
عبدهللا بن محمود الكركوكلي
الشهير بـ (طبيب اوغلو)
وغيرها.
وال يخلو هذا الفصل من مخطوطات
تتضمن تحضيرالرقية في معالجة
المصابين بحاالت خاصة،
أوتحضير المعاجين (االدوية)
الشعبية والسيما من االعشاب
والتي تعتمد الخبرة المتوارثة في
هذا المجال أكثر من اعتمادها
على اسس علمية دقيقة .ومنها
ما يقوم على الخزعبالت التي ال
تمتد الى العلم والمنطق بصلة.
ففي المخطوطة الموسومة

(مقاالت في فن الطب) لمؤلفه
ابراهيم بن درويش بن عثمان
المتخلص بـ (حقي) معلومات
عن العالقات الحميمية بين
الزوجين ،يذكر فيها إن هذه
العالقة إذا ما تمت قبل الظهر
كان الطفل حكيما وكريما ،اما
إذا ما كانت بعد الظهر فالطفل
المولود يكون احوال .وي ّ
ُحذر
من إقامة العالقة الزوجية ليلة
االحد ،ذلك ألن المولود حين
يكبر يتحول الى لص أو قاطع
طريق كما يرى .ومهما يكن فان
المخطوطات التي تصنف في
باب الطب واالدوية والعالجات
تستحق التصفح الستخراج المفيد
منها الى حيز التداول.
والفصل االخير من هذا الكتاب
يتناول المخطوطات التي لها
عالقة بالسياسة والعسكرية
ويتضمن  21مخطوطة تتوزع
بين أصول الحكم والتشكيالت
العسكرية وصنوفها ،والتدريبات
واساليبها ،والصناعة العسكرية
وغيرها .وهي موضوعة من
قبل المختصين في هذه المجاالت
في الحقبة االخيرة من الدولة
العثمانية .فهذا علي باشا يؤلف
(تدبير جديد  /االحتياطات
الجديدة) بعد هجوم نادر شاه
على مدينة بغداد .يتحدث فيه
عن التدابير التي ينبغي اتخاذها
في الدفاع عن الدولة بشكل عام
وعن بغداد بشكل خاص .وذاك
مصطفى نوري يضع كتابا في
(قلعة طوبجيليغي) يشرح فيه
االجراءات العسكرية في الدفاع
عن القالع أو كيفية محاصرتها
السقاطها ودور المدفعية في
هذه العملية .أما علي مظفر
الجزائري فيضع خبرته التي
اكتسبها في دورات تلقاها
في فرنسا في كتاب بعنوان
(صناعة المدفعية) ويهديه

الى السلطان عبدالحميد .وبين
هذا وذاك مخطوطات متنوعة
في محتواها ،بينها (وقوعات
عسكرية) و(مراسالت حربية)
و(رسائل في التعليم والتدريب
العسكري).
واخيرا البد من اإلشادة مرة أخرى
بالجهد المتميز الذي قدمه خبير
االثار والمخطوطات االستاذ
محسن حسن علي ،في تعريف
القارىء بهذه الثروة القومية
والوطنية ،عبر كتبه الخمسة،
والتي تعد أيضا توثيقا لها
ولحقوق أصحابها ،ودعوة
غير مباشرة الى االهتمام بها
والشروع في استخراج المفيد
منها من قبل التركمان من خزانة
دار المخطوطات الى النور عبر
دراسات علمية نوعية.
وإني ألتمنى أن يقوم احدهم بترجمة
هذا النتاج الحيوي الى اللغة
التركية لكي يكون في متناول
المعنيين بالمخطوطات في
تركيا أيضاً ،من االكاديميين
والباحثين لالستفادة منها ،السيما
في الحاالت التي تكون فيها
ما قد تتوفر لدينا منها مفقودة
لديهم ،أو غيركاملة أوغير قابلة
للقراءة ....كما اتمنى أن أرى
من يقوم بتثبيت المخطوطات
التركية الموجودة في المؤسسات
العلمية االخرى ذات العالقة،
وعلى النهج الذي اتبعه االستاذ
محسن حسن علي في التعريف
بالمخطوطات الكامنة في دار
المخطوطات العراقية...
األربعاء
2017 / 11 / 22
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والفصل الثالث من الكتاب يشتمل
على ما تتوفر من المخطوطات
في دار المخطوطات العراقية
والتي لها عالقة بالرسول
الكريم (ص) من والدته وحياته
ومعراجه ومعجزاته ومناقبه،
اما نثرا أو نظماً .وابرز هذه
المخطوطات هي (حلية النبي)
الذي وضعه محمد بن عبد
الجليل المتخلص بـ (خاقاني)
في  1599ميالدية وقدمها الى
الصدر االعظم في ذلك الوقت،
والتي تتضمن قصيدة مطولة
عن اوصاف الرسول (ص) بما
روي على لسان االمام علي عليه
السالم وحديث الرسول (ص) في
فضل معرفة أوصافه (من رأى
حليتي من بعدي فكأنما رآني...
) .ويذكر أن عددا من الشعراء
قد كتبوا في حلية النبي أيضاً،
مقلدين خاقاني وسائرين على
نهجه ،منهم (نوازي) و(عارف
الرومي).
59

وفي معجزات الرسول الكريم (ص)
ومدحه ومعراجه ومناجاته يذكر
لنا المؤلف اكثر من عشرين
مخطوطة ،بينها مجاميع تشتمل
على اكثر من موضوع من هذه
المواضيع ،لشعراء وكتاب من
تلك االزمنة التي كان االنسان
يكابد بكل ما لديه حتى يحافظ
على تراثه من الضياع .ففي
مجموعة (في المولد والمعراج
النبوي) نجد عددا من القصائد
الشعرية لكل من (اديب افندي)
وهو محرر (الوقائع العثمانية)
ومن رجال الدولة  ،و(شمس
الدين سيواسى) وهو مؤسس
شعبة الشمسية في الطريقة
الخلوتية الصوفية ،و(الحاج
عزت باشا) الذي نال مرتبة
المارشال العسكرية وتولى
مناصب ادارية في غير والية
عثمانية .والشاعر ابراهيم بن
درويش عثمان االضرومي
الملقب بـ (حقي) وهو من
كبار شعراء الصوفية وله فيها
مؤلفات .وفي مجموعة أخرى
هي (في المعراج والمناجات)
نطالع اسماء معروفة اخرى
أمثال (اسالمي) و(نجار زاده)
وغيرهما .ويورد االستاذ محسن
حسن علي ،في كل موضع من
كتابه شيئا من االبيات الشعرية
من هذه المخطوطات ،تدل على
روعة المخطوطات وقيمتها
االدبية والعلمية.
اما الفصلين االخرين من هذا
الكتاب فقد خصصهما المؤلف
للمخطوطات المتعلقة باالحاديث
القدسية والنبوية الشريفة وتلك
التي تخص االدعية .ويالحظ
ان معظم المخطوطات التي
تخص االحاديث تحمل عنوان
( قيرق حديث  /اربعون حديثا)
تتضمن نقال الربعين حديثا مع
ترجمتها وشرحها على نحو

مختصر احيانا أو بشكل مفصل
ومسهب أحيانا أخرى من قبل
علماء وفقهاء معروفين .وللرقم
أربعين مكانة من نوع خاص في
عقيدة المسلمين لما ورد ذكره
في القرآن وفي السنة النبوية في
أكثر من موضع واحد ،من هنا
التأكيد على اختيار أربعين حديثاً
في مثل االنجازات العلمية تبركا
بهذا الرقم وإيمانا باعجازه.
وتغطي مخطوطات األدعية
حيزا واسعاُ من الكتاب يق ّدر
بحوالي ثالثين صفحة تتضمن
 18مخطوطة ،معظمها تحت
تسمية االدعية .واالدعية منها
العامة ومنها ما يتم ترديدها
في مناسبات دينية بعينها .وثمة
نصوص من االدعية منقولة عن
النبي أو آله أو اصحابه أو من
االولياء والصالحين بعناية فائقة.
ومن أشهرها (دعاء نامة) وهي
من اآلثار القيمة لشيخ االسالم
ابو السعود الرومي .جمعها من
االحاديث الصحيحة واآلثار
المنقولة وذلك بتكليف من الوزير
االعظم علي باشا .وهي مرتبة
على مقدمة وسبعة ابواب .يورد
أبو السعود في المقدمة تعريف
االدعية وفضائلها وشروطها
واوقات قبولها وعالمات القبول.
أما أبوب المخطوطة السبعة
االخرى فتتضمن االدعية مقسمة
على عدة مجاميع ،منها ادعية
السفر والخوف والكوارث
واالكل وحفظ المال والنفس
واالهل وادعية الصوم والعيد
وليلة القدر ويوم عرفة وادعية
الصلوات وغيرها.
الفلك والطب
المكتوبة باللغة

•مخطوطات
والعسكرية
التركية:
وهذا الكتاب فريد من نوعه أيضا
بما يفصح عن المخطوطات
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معلومة انه اعيد طبعه سنة
 1292هجرية في مطبعة علي
بك في زمن السلطان العثماني
عبدالعزيز لوضعه في متناول
اكبر عدد من طالب العلم.
ومن باب االمانة العلمية يذكر
لنا االستاذ محسن حسن علي
في كتابه ،أن القارىء قد يجد
بعض االخطاء اإلمالئية أو
النحوية عند ذكر أول أو آخر
بعض المخطوطات ،مبررا
ذلك على ان المعلومات التي
ترد في الكتاب قد تم نقلها من
المخطوطات نفسها كما هي،
من دون اجراء تصويبات او
تعديالت عليها .ونعتقد ان هذه
االخطاء تعود الى النساخ اكثر
من كتّاب تلك المخطوطات.
•المخطوطات الدينية المكتوبة
باللغة التركية:
يقع هذا الكتاب في  226صفحة.
ويتضمن  113مخطوطة ،صنفها
المؤلف في خمسة فصول هي:
القرآن الكريم واسماء هللا الحسنى
والمولد النبوي واالحاديث
الشريفة واألدعية .إذ يتناول في
الفصل االول المخطوطات التي
تتضمن القرآن الكريم أوبعض
سوره واياته ،اوتفسيرا له او
لبعض اجزائه أو ترجمته الى
التركية ،ومنها تلك الترجمة التي
يقول المؤلف عنها في صفحة
 21من الكتاب  ،بانها تقع في
 1114صفحة حيث ذكرت تحت
كل مفردة من مفردات القرآن
معانيها بالتركية وبخط ناعم
جميل مع التحريك التام.
ومن المخطوطات النادرة في هذا
الباب ،تفسير القران الكريم
من سورة تبارك الى آخر
القران الكريم للسيدة فاطمة
بنت مصطفى ،والمؤلفة من
 186صفحة .وتكمن اهمية

هذه المخطوطة في انها تعود
الى إمرأة ،تأليفا ونسخاً .وهي
المخطوطة الوحيدة من هذا
النوع في جميع ما ادرجه االستاذ
محسن حسن علي في مؤلفاته
الخمسة عن المخطوطات
المكتوبة باللغة التركية في دار
المخطوطات العراقية .ومن
االسطر االخيرة للمخطوطة
نفهم أن هذه السيدة الفاضلة من
كركوك وانها كانت تسكن بغداد
يوم فرغت من كتابة المخطوطة
سنة  1231هجرية (1816
ميالدية).
ومن االعمال الجميلة في هذا
السياق (تفسير القرآن الكريم)
البن (طاش كوبري زاده) وهو
حاشية عل تفسير البيضاوي
المسمى (انوار التنزيل في
اسرار التنزيل) .و(زبدة آثار
المواهب واالنوار) الذي كتبه
احمد بن عبدهللا الناصح البغدادي
المشهور بـ (غراب زاده)
وكان إماما في جامع عبدالقادر
الكيالني .وقد نوه عن هذه
المخطوطة آخرون من المعنيين
باألمر منهم المرحوم المحامي
عباس العزاوي في كتابه تأريخ
االدب التركي في العراق.
ويتضمن بعض مخطوطات التفسير
شيئا من االدعية باللغتين العربية
والتركية واسماء هللا الحسنى
وشرحا الساليب التجويد وقواعد
رسم الكلمات القرآنية .وهناك
مخطوطات مستقلة في خواص
بعض السور القرانية وفوائد
تالوتها ،منها (سر منافع القرآن
واسماء هللا الحسنى) التي تعود
الى (بلبل زاده) من مدينة
«كوتاهيا» ،والتي تحتوي أيضاً
على كتاب (البرق الالمع والغيث
الهامع) للشيخ القاضي ابي بكر
الفناري وخواص سورة الفاتحة

البي حامد الغزالي.
وفي الفصل الثاني من الكتاب
نطالع المخطوطات التي تتناول
اسماء هللا الحسنى وهي ست
مخطوطات ،تتضمن شرائط
اسماء هللا الحسنى وشرح
معانيها ،منها (شارقة االنوار)
الموضوعة من قبل درويش
صبحي بروسلي في القرن
السادس عشر الميالدي والتي
تتضمن الى جانب قصائد في
نعت الرسول والخلفاء الراشدين
واالمامين الحسن والحسين،
مقدمة في شرح اسماء هللا
الحسنى نظماً .و(شرائط اسماء
هللا الحسنى) لـ (اق حصاري)
ألياس بن عيسى بن مجد الدين.
وهذه المخطوطة منظومة أيضا
في اسماء هللا وشرحها ،اسم
واحد في كل منظومة .وفيها
توضيح لسبب نزول االيات التي
تؤكد على أسماء هللا الحسنى
وتدعوا المسلمين الى الدعوة بها.
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واسموها (شرح تحفة شاهدي).
وعدد نسخ هذه الشروحات في
دار المخطوطات يصل الى تسع
نسخ  .ومن مثيالت هذا الكتاب
(تحفة حسامي) لحسام الدين
محمد فدائي .وهي منظومة في
اللغة أيضا سبق تأليفه تأليف
(تحفة شاهدي) بل أن هذا األخير
هو نظير لألول .وكال المؤلفين،
حسامي وشاهدي ،من مدينة
موغال التركية .و(تحفة الهادي)
وهي من تأليف محمد بن حاج
ألياس .و(تحفة وهبي) الذي
يعود الى الشاعر محمد بن رشيد
القاضي المتخلص بـ (وهبي)
والمشهور بـ (سنبل زاده).
ويذكر لنا المؤلف أن نسخة من
هذه المخطوطة قد تم تحقيقها
في تركيا ،وانه يتوفر منها في
دار المخطوطات العراقية خمس
نسخ تتفاوت في عدد صفحاتها.
و(تحفة الملوك) وهي مخطوطة
في شرح (تحفة شاهدي) أيضاً
موضوعة من قبل عبدالرحمن
بن عبدهللا الخلوتي.
ويبدو أنَ ما لم تكن تسمى (تحفة) من
كتب اللغة كانت تسمى (رسالة)
على ما جرت عليه عادة المؤلفيين
اللغويين في تلك الفترة .إذ يجد
القارىء بين دفتي هذا الكتاب
عددا غير قليل من (الرسائل)
اللغوية ،منها (رسالة في اللغة)
للفقيه اللغوي عبداللطيف بن
عبدالعزيز بن أمين المعروف بـ
(ابن َملَك) أو (فريشته اوغلي)
والتي تتوفر منها في دار
المخطوطات العراقية سبع نسخ
كما يذكر االستاذ محسن حسن
علي في كتابه .وهي رسالة
شعرية نظمها فريشته اوغلي
البنه عبدالرحمن ،تحتوي على
ثالثة وعشرين قصيدة على
بحور مختلفة ،يتضمن كل بيت
فيها مجموعة كلمات بالعربية
61

وما يقابلها بالتركية .فالقطعة
األولى على بحر الرمل وتبدأ
بالبيت اآلتي:
خبزْ :أتمكُ /قبل :أوپمك  -زرع:
أكمك ُ /قول :غالم
خلق :يراتماقَ /خرق :ييرتماق
اولو :همامُ
ُ
تعلمت
اوردت هذا البيت ألني
وقد
منه مفردة جديدة  -قديمة وهي
(اتمك) التي سببت لي ارباكا
يوما في فهم بيت قرأتها في
كتاب العالمة المرحوم عطا
ترزي باشى (كركوك شاعرلري
 /شعراء كركوك  /الجلد / 5
صفحة  )71للشاعر سليمان
وهبى والذي يقول فيه:
صداقت صاحبى احبابنه عرض ايله
احوالين
(طوز اتمك) حقنى فهم ايتمه ين
نادانه يالوارمه
ُ
فتعلمت منه ان المقصود بـ (طوز
اتمك) هو (طوز اكمك) وان
الكلمة في اصلها (اتمك) وليس
(اكمك) كما ترد في (رسالة
اللغة) لفريشته اوغلي والذي
له في دار المخطوطات كتابان
آخران هما (سبحة الصبيان)
و(منظومة ورسالتين في اللغة).
ويطالعنا الكتاب بمجموعة نادرة من
مخطوطات القواميس والمعاجم.
منها ما ترد تحت تسمية (لغة
فالن) مثل (لغة نعمة هللا) و(لغة
المعي) و(لغة نوائى) ولكل منها
في دار المخطوطات العراقية
عدد من النسخ .ومنها ما ترد
تحت تسمية (معجم لغوي) او
(معجم المعاني) ونقرأ في احد
هذه المعاجم مفردات عربية

اورد المؤلف معانيها التركية
بدقة متناهية مثل (ابط  /قولتوق -
أحول  /شاشي  -أعقد  /پلتك ) مما
يؤكد ان مؤلفي هذه المخطوطات
كانوا على دراية عالية وتامة
بالعربية والتركية يمكن االعتداد
بها واالعتماد عليها .ومن اكثر
هذه المعاجم التي تستوقف
القارىء هي تلك التي تحمل
عنوان (قاموس االختري) سواء
بعدد النسخ المتوفرة منه في
دار المخطوطات والذي يبلغ
سبع نسخ ،أو بعدد صفحاته
التي تتجاوز ألف صفحة في
بعض النسخ .وتحتوي اربعين
الف مفردة وما يقابلها بالتركية.
وتعود هذه المخطوطة القيمة الى
مصلح الدين مصطفى بن شمس
الدين المعروف بـ (أخترى)
وهو من «قره حصار» التركية
وكان يجيد اللغة العربية وله
فيها مؤلفات .يقول االختري
في تأليف القاموس ( لما رايت
رغبة العلماء في درك المعاني
النقلية والعقلية الى معرفة اللغات
العربية كثيرة ،واحتياجهم اليها
شديدة ،اردت ان اجمع في هذه
االوراق كلمات عربية مما كثر
وقوعها وعسرت عثورها،
فالتقتطها من صحاح الجوهري
والدستور والتكملة والمجمل
والمغرب والمتقدمة وغيرها
من المصنفات المعتبرات في
فن األلفاظ واللغات ورتبتها على
االبواب والفصول بعدد حروف
التهجي واالصول ،وفسرت
معانيها وقررتها بلسان اهل هذه
الديار ،ليسهل عليهم المطالعة
والفهم بال استفسار ) ....ويذكر
أن هذا القاموس قد طبع عدة
مرات .إذ يذكر االستاذ محسن
حسن علي انه طبع في دار
الطباعة العامرة في استنابول
سنة  1242هجرية الول مرة.
وحسب ما تتوفر لدينا من
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فأصدرها من مطبعة السيماء في
بغداد ،لعدم وجود جهة تتبنى هذا
الموضوع رغم حيويته واهميته
العلمية البالغة ،وإليمان المؤلف
بضرورة ان يضع ما توفرت
لديه من معلومات في هذا
المجال ،في متناول الباحثين قبل
فوات اآلوان.
ُ
تناولت الكتابين
وقد سبق لي وان
األول والثاني في مقالة مطولة،
ْ
نشرت في مجلتي االخاء
وتوركمن ايلي االدبية ،معرفا
بهما وما يتضمنان من معلومات
عن الثروة الفكرية التركمانية.
فسارع عدد من المهتمين
بالموضوع باقتناء عدد من
المخطوطات المذكورة فيهما،
من دار المخطوطات العراقية
لدراستها ،منهم االستاذ القدير
المرحوم عطا ترزي باشى
والدكتور صبحي ساعتجي
وعدد من الطلبة التركمان ممن
يدرسون في الجامعات التركية.
وساتناول في هذه المقالة الكتب
الثالثة االخرى .وهنا البد لي ان
استدرج لالشارة الى أن االستاذ
محسن حسن علي قد قام هو
بنفسه بتحقيق مخطوطة مهمة
من هذه المخطوطات تتضمن
القصة الشعبية التركمانية
المعروفة (آرزي قمبر) ونشرها
سنة .2015
•المخطوطات اللغوية المكتوبة
باللغة التركية:
ويتضمن هذا الكتاب تعريفا
بالمخطوطات الموجودة في دار
المخطوطات العراقية والمتعلقة
باللغة ،قواعدها وصرفها
واعرابها ،وترجمة الكلمات من
العربية الى التركية والفارسية
وبالعكس ،وتعليم هذه اللغات،
فضال عن المعاجم والقواميس.
ويشتمل على  112مخطوطة،

يشير المؤلف الى كل ما لها
عالقة بها ،بعناية ودقة وباتباع
اسلوب علمي رصين ،من اسم
المخطوطة واسم المؤلف ،واول
واخر ما ترد فيها ،والفصول
التي تتضمنها ،ونوع الخط
المتعمد في كتابتها او نسخها
وتأريخ النسخ ،وما فيها من
الهوامش أو الحواشي من
شروحات وزخارف ،وقياساتها
من حيث عدد الصفحات وعدد
االسطر في كل صفحة،عالوة
على أبعاد المخطوطة .مما يؤكد
أن االستاذ محسن حسن علي،
كان في منتهى االمانة في نقل
صورة حقيقة عن كل مخطوطة،
تشجيعا وترويجا لالستفادة منها
من قبل الدارسين والباحثين
والمحققين .ولم يهمل االشارة
ْ
ذكرت
الى الفهارست التي
مثيالتها مثل فهرست سركيس
والخديوي وكوبرلي وغيرها.
ويالحظ من الكتاب ان بعض هذه
المخطوطات مترجمة من اللغة
العربية من قبل المعنين باالمر
من التركمان مثل (كركوكلي
ولد) الذي ترجم عن (ابن هشام
االنصاري) النحوي المصري
المعروف (االعراب عن قواعد
االعراب) و(نزهة الطرف
عن علم الصرف) ،وعن
(الزمخشري) االديب النحوي
المعروف أيضا (األنموذج في
النحو) .كما يتضمن االشارة
الى مخطوطات نادرة للغاية
مثل (بحر المعارف) للعالمة
(سروري) صاحب (الحواش
الكبرى) و(الحواش الصغرى)
و(شرح البخاري).
ومن سياق المعلومات الموجودة في
الكتاب نفهم أن االقدمين كانوا
يطلقون على الكتب التي تتضمن
معلومات قيمة بـ (بالتحفة) مثل

(تحفة شاهدي) الذي وضعه
ابراهيم بن صالح المتخلص
بـ (شاهدي) وهي منظومة
مشهورة في اللغة ،في كيفية
تعلم الفارسية باللغة التركية،
مرتبة حسب التفاعيل ،ألفها
سنة  1514م .وله عدة مؤلفات
منها (كلشن توحيد) .وثمة اشارة
في الكتاب الى وجود اكثر من
عشرة نسخ من (تحفة شاهدي)
في دار المخطوطات العراقية
نسخت في فترات مختلفة
وقي اماكن مختلفة .مما يشير
الى رغبة الناس بها واقبالهم
عليها الهميتها .وقد اشار احد
الناسخين الى هذه االهمية ببيت
شعري هو (بو كتابي ئوكره ن
إيج آب حيات) الذي يعني (ان
طالعت هذا الكتاب غدوت كمن
شرب أكسيرالحياة ) .والهميتها
ايضاُ فقد قام عبدالقادر بن عمر
البغدادي بترجمتها بـعنوان
(ترجمة تحفة شاهدي) .وقام
بشرحها أكثر من مهتم باللغة
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قراءة في كتاب خبير األثار والمخطوطات االستاذ
محسن حسن علي األخيرة...
ُدرر من المخطوطات التركية
في دار المخطوطات العراقية
محمد عمر قازانجي
المخطوطات ثروة ال تقدر بثمن ألنها
تتضمن تأريخ االمة وتراثها
وتبين مدى ثراء ذلك التأريخ
والتراث ،مثلما تعكس جهد االمة
وما قدمته البنائها وللبشرية
من خدمات في المجال الفكري
والمعرفي أو ما رفدته واغنته
من علم ينتفع منه .والمخطوطات
هي تلك المؤلفات والمصنفات
التي وضعها العلماء والباحثون
قبل ظهور الطباعة ،والسيما
الحديثة منها ،أو بعده بقليل .والن
عمر الطباعة في بالدنا ال يتجاوز
 200سنة ،فان ما تم تدوينه
قبل هذا التأريخ كان مخطوطا
باليد ،من هنا تسمية تلك الكتب
والمصنفات بالمخطوطات .وهي
على قدر كبير من االهمية،
حتى يمكننا ان نقول ان االمة
ٌ
أمة بحجم المخطوطات التي
تمتلكها ،واالمة بغير ذلك ليست
امة .والحفاظ على المخطوطات
وصيانتها واجب مقدس .أما
فهرستها وتحقيقها ودراستها
ونشرها فهي مهمة اخالقية نبيلة
تقع على عاتق المهتمين بها كال
حسب اختصاصه .مهمة البد من
القيام بها قبل ان تندثر تلك االثار
القيمة وتفقد االمة ثروة نادرة
ربما تندم عليها .وألهمية هذا
االمر ،يرى البعض ان الحفاظ
على المخطوطات وتحقيقها
ونشرها ،والسيما الدينية منها،
63

من فروض الكفاية على الباحثين
المعنين ،بحيث لو قدر أنه لم يقم
به أحد فاالثم واقع على الجميع.
وقد انتج االتراك  /التركمان في
العراق على مر العصور
كما هائال من االثار الفكرية
والمعرفية التي وصلت الينا على
نحو مخطوطات في مختلف
المجاالت ،منها اللغوية واالدبية
والتأريخية والعسكرية و الدينية
والعلمية وغيرها .وبعض تلك
المخطوطات ما زالت موجودة
في خزانة الهيئة العامة لآلثار
والتراث العراقية التابعة لوزارة
الدولة لشؤون السياحة واآلثار
وفي غيرها من المؤسسات
العلمية العراقية كالمجمع العلمي
العراقي ومكتبة االوقاف العامة
على سبيل المثال.
تعرض معظم تلك االثار الى
االهمال المتعمد احيانا ،ال لشىء
ً
اال لكونها تمثل تراث التركمان
في العراق وتثبت حقيقة
وجودهم عنصرا اساسيا في هذا
البلد ،وذلك من قبل الحكومات
المتعاقبة التي ارادت تهميشهم
وطمس هويتهم بالوسائل كافة.
غير ان أحد أبنائه البررة أبى ّ
اال
أن تبقى هذه المخطوطات شاهد
عيان على دورالتركمان في
العراق وما قدموه من اجله ومن
اجل اعالء شأنه ..انه االستاذ

محسن حسن علي ،خبير االثار
العراقي والذي عمل في مجال
المخطوطات في الهيئة العامة
لالثار والتراث حقبة طويلة من
الزمن ،فاستثمر وجوده هناك
وقام بتثبيت جميع المخطوطات
المكتوبة باللغة التركية .ثم
اطل علينا بخمس مؤلفات قيمة
للتعريف بها وهي:
1 1مخطوطات التأريخ المكتوبةبللغة التركية في دار
المخطوطات العراقية
2 2مخطوطات األداب المكتوبةباللغة التركية في دار
المخطوطات العراقية
اللغوية
المخطوطات
3المكتوبة باللغة التركية في دار
المخطوطات العراقية
 4المخطوطات الدينية المكتوبةباللغة التركية في دار
المخطوطات العراقية
5 5مخطوطات الفلك والطبوالعسكرية المكتوبة باللغة
التركية في دار المخطوطات
العراقية
ولئن كان االستاذ محسن حسن علي
قد طبع الكتابين االول والثاني
سنة  2007على حساب دائرة
الدراسات والبحوث التابعة
للهيئة العامة لالثار والتراث
عندما كان يعمل موظفا فيها،
اال أنه آثر ان ينشر كتبه الثالثة
االخيرة على نفقته الخاصة
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