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Editör’den

Irak Bir Hukuk Devleti
Olabilir mi?
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Irak’ta karanlık dikta rejimi Nisan
2003’te ABD’nin işgali ile sona
erdirildikten günümüze 15 yıl geçmiş bulunuyor. 15 yıl milletlerin
hayatında kısa sayılacak bir süre
olmakla beraber, insan hayatı için
çok da kısa bir zaman dilimi değildir. 2003 yılında doğan çocukların,
15 yaşında delikanlılık çağına adım
attıkları zamana denk gelmiş bulunuyor. 5 yıl daha geriye gidersek,
yani 2003 yılında 5 yaşında bulunan bir çocuk, günümüzde 20 yaşında üniversite çağında bulunan
bir genç demektir.
Ülkenin yeniden yapılanması için nezih,
adil, şeffaf ve Irak halkının yıllardır
çektiği acının, zulmün ve haksızlıkların giderilmesi yolunda adım
atan ciddî bir yönetimin iş başına
gelmesi bekleniyordu. Alt yapısı,
ekonomisi, eğitimi, sağlığı gibi birçok alanda çöken ülkenin yeniden
ayağa kaldırılması için, her şeyden
önce aşılması gereken sorunların
ele alınması gerekiyordu.
Ancak iş başına gelenler bunun yerine
etnik, dinî ve siyasî kavgalara tutuşarak, ülke yönetimini ele geçirmeğe çalışmaya başladılar. Öncelikle
vatan toprağını ve ardından ülkenin servetini bölüşme projeleri ile
işe başlanınca, dikta yönetiminde
dahi görülmeyen büyük kavgalara,
çekişmelere ve kanlı çatışmalara
düştüler. Ülkede güya demokratik
bir yönetim için çağdaş (!) bir anayasayı halka direttiler. Çatışma ve
çekişmeleri daha da derinleştiren
bu anayasa ile hareket edenler, öncelikle kendileri anayasayı tanımayan uygulamalara yol verdiler.
2
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Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan
petrol ürünlerini çalmağa başladılar. Hırsızlık yapanları durduracak
devlet otoritesi olmadığı için de
hırsızlık yapanların sayıları giderek
artmağa başladı. Kurulan hükümetler, perde arkasında yapılan
pazarlıklar sonucunda oluştuğu
için, kimin kime ne kadar güveneceği anlaşılmıyor. Yönetim şeffaf ve alenî olmadığı için yapılan
pazarlıklar geçersiz olmaktadır.
Aleniyet olmayan yerde haliyle
meşruiyet de olmaz. Bu yüzden
halkın hiçbir yönetime güveni kalmamıştır.
Siyasî yöneticilerin ülkenin kasasını
boşaltmak yolunda birbirileriyle
yarış etmelerinden dolayı, uluslararası karanlık güçler, Irak yönetimini yönlendirmeye çalışmış
ve terör örgütlerinin cirit attığı
ülkede gayri meşru silahlı örgütler,
huzur ve istikrarın sağlanmasına
fırsat vermemiştir. Her nedense
ülkenin kasasından çalınan paralar
geri alınamamış ve suçluların yargı
önünde hesap vermeden kaçmalarına göz yumulmuştur.
Yolsuzluğun Önü Alınmıyor
Baştaki yöneticilerin her işe fesat ve
yolsuzluk karıştırmaları, devletin
alt kademelerinde görev yapan
memurlara da sirayet etmiş ve bu
yüzden rüşvet verilmeden herhangi bir vatandaşın muamelesi ve işi
görülmemektedir. Almanya’nın
başkenti Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine
göre Irak, yolsuzluğun meydana
geldiği 180 ülke içinde 12’nci sırada yer alıyor. Örgüte göre, hüküYıl/Year 20 السنة
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met hemen hemen tüm sektörlerde yaygın bir yolsuzluk batağının
içinde. Bu yüzden temel hizmetlerde dahi ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu durum ülke güvenliğini
de ciddi bir şekilde tehdit ediyor.
Dünya Bankasının raporuna göre,
2008-2012 yılları arasında ekonomisi gelişme kaydetmesine rağmen Irak’ta şu an her 5 kişiden biri
açlık sınırında yaşıyor.
12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan genel parlamento seçimlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen
hâlâ hükümet kurulamamıştır.
Seçimlere hile ve fesat karıştığı
iddiaları doğrulanmış olmasına
rağmen, devlet yönetimi bu konuda herhangi bir karar almaktan
aciz durumdadır. Ülkenin icra ve
yürütme organları sanki uluslararası gizli eller tarafından idare
ediliyor. Halkın morali sıfıra indiği için herkes geleceğe endişe ile
bakmaktadır.
Malını mülkünü satarak ülkeyi terk
etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmakta, her kesimden
ailelerin ülke dışına çıkarak başını sokacağı bir gayrimenkul alma
hazırlığı yaptığı görülmektedir.
Bu göç dalgasının bütün Irak halkı arasında yaygınlaştığını, ülke
dışına çıkanların yarım milyon
dolayında olduğu, bunların da
en çok Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtmek yerinde olur.
Göç dalgasının Irak’ın Basra kentinden kuzeydeki Musul, Erbil ve
Süleymaniye’de yaşayan bütün
vatandaşlar arasında yayıldığını
unutmayalım.
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Ülke Borç Batağında
Irak’ın petrol geliri ve fert başına düşen millî geliri, aslında komşu ülkelere kıyasla kötü durumda değildir. Ülkede zaman zaman şiddetlenen güvenlik olaylarına rağmen,
petrol üretimi 2003 yılına kıyasla
üçe katlanmıştır. Irak’ın üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütünün (OPEC) verilerine göre,
nüfusu 35 milyonun üzerine çıkan
ülkede, petrolün yanı sıra 4 milyar
metreküpe yakın doğalgaz rezervi
de bulunuyor.
Petrol rezervi bakımından dünya ülkeleri arasında Irak, 150 milyar
varil ile 4’üncü sırada yer alıyor.
Irak devleti ve IMF’nin yayımladığı
raporlara göre, ülkenin gayrisafi
yurt içi hasılası (GSYİH) 2013 yılında yaklaşık 234 milyar dolardı.
DEAŞ’ın saldırıları ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle GSYİH,
2017 yılına kadar 192 milyar dolara geriledi. Ülkede 2013’te 7 bin
dolar olan kişi başına düşen milli
gelir de 2018’e kadar yaklaşık 5
bin dolara düştü.
Petrol ihracatından elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 80’i, ağırlıklı
olarak maaşlar için harcanıyor.
Petrol ihraç eden ülkelere kıyasla, Irak’ta sağlık, eğitim ve sık sık
kesintilerin yaşandığı elektrik gibi
temel hizmetlerin kalitesi giderek
düşüyor. Dünya Bankasının daha
önce yayımladığı yatırım atmosferi tahmin raporuna göre, Irak’taki
elektrik sıkıntısı, siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk ve mali kaynaklara
ulaşmada yaşanan sıkıntılar, ülkenin gelişimi önündeki en büyük
engeller sayılıyor.
IMF’nin geçen yılın sonunda yayımladığı 140 sayfalık Irak mali raporunda,
ülkenin toplam iç ve dış borcunun
122 milyar dolar civarında olduğu
belirtildi. Raporda borcun, 2018
sonunda ise 132 milyar doları aşabileceği tahminine yer verildi. Rapora göre, savaş ve terör belasından kurtulamayan Irak’ın yaklaşık
74 milyar dolar dış borcu var.
ABD’nin işgali ile başlayan iç savaşa
rağmen Irak, bir müddet kısmen
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de olsa refahı yakalamıştı. Ancak
2014’te ülke iki kötü durumla daha
karşı karşıya kaldı. Birincisi küresel
piyasada varil başına petrol fiyatının 102 dolardan yaklaşık 45
dolara düşmesi, ikincisi ise terör
örgütü DEAŞ’ın ortaya çıkmasıyla
Irak ekonomisin 2014 yılında ciddi
bir küçülme sürecine girmesidir.
Bu gelişmelerden önce 2013’te
Irak’ın toplam iç ve dış borcu faizleriyle 74 milyar dolarken, 2017
sonunda yaklaşık 122 milyar dolara yaklaştı. Birleşmiş Milletlerin
verilerine göre, DEAŞ’ın saldırıları
nedeniyle yaklaşık 5 milyon Iraklı,
2014’ten sonra iç göçmen statüsüne düşerken, ülkede yardıma
muhtaç insanların sayısı da 11 milyona yükseldi. Irak’ın borcu DEAŞ
ile neredeyse ikiye katlandı.
Irak Yeniden İnşa Edilebilir mi?
Irak’ta bütün halkların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ezildiği
ve hatta yozlaştığı görülmektedir.
Özellikle ülkenin en dinamik kesimi olan gençlerin Irak’ta geleceğe
yönelik hayallerinin tükendiğini,
her bakımdan umutlarının kırıldığını söylemek mümkün. Çareyi
daha medenî ortamlara, özellikle
Avrupa ülkelerine kaçmak ve geleceklerini orada inşa etmek istiyorlar. Yaşları 20 ile 30 arasında
değişen bu genç kuşağın sayısı 5
milyondan az değildir. Bir ülkenin
en dinamik ve geleceği inşa etmede en sağlıklı kuşak olan bu kesimin giderek ülkelerini terk etmek
istemeleri, belki de ülkenin en
dramatik sorunu sayılır. Bu gençlik ne vatan haini ne de herhangi
bir suçtan dolayı ülkesinden kaçmak isteyen bir topluluktur. Ancak
yüksek tahsil yapmasının yolları
tıkanmışsa, yüksek tahsilini bitirmiş, hatta yüksek lisans ve doktorasını da tamamlamışsa ve kendi
ülkesinde herhangi üniversitede
veya devlet dairesinde tayin olamıyorsa, bu gençten ne yapmasını
bekleyebiliriz.
Bir insan dayısı, torpili veya bir siyasî
otoritenin himayesi olmadan istikbalini kazanamıyorsa, donanımlı,
tahsili ve yeteneği olduğu halde,
başkaları tarafından önü kesiliyorsa
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ve hiçbir yerde iş bulamıyorsa, ülke
dışına kaçma gerekçesi kendiliğinden oluşmuş demektir. İşin bir başka acı tarafı daha vardır. O da Irak’ta
güçlü siyasî kanatlara mensup olanların daha şanslı olmalarıdır. Açıkça
söylemek gerekirse, Arap kökenli veya Kürt kökenli olanlar tayin
olabiliyor, ancak Türkmen kökenli
tayin olamıyorsa, burada durup
düşünmek gerekir. Türkmen siyasî
örgütlerinin bu hususta güçleri yetmediği için Türkmenler Irak’ta daha
bir ezilmiş durumda kalıyor. Tayinde
liyakat, yetenek, tahsil ve üstün donanım sahibi olmak işe yaramıyorsa, tabii ki isyan etmemek için bir
sebep kalmaz.
Buna rağmen Irak Türkmen toplumunun yine de daha iyi durumda
olduğu, diğer topluluklara göre
daha az çöktüğünü söyleyebiliriz.
Özellikle sahip olduğu gelenekler,
toplumsal dayanışma gücü, kültürel ve sosyal bünyenin sağlamlığı
sayesinde Türkmen toplumu yozlaşmaya karşı direniş göstermiştir.
Bu bakımdan Irak için bulunacak
çıkış yolunda, Türkmenlerin ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlenecekleri ve buna katkı sağlayacakları unutulmamalıdır.
Irak’ın derinleşen sorunlarını çözecek
ve ülkeyi düze çıkaracak meşru bir
otoritenin ortaya çıkması, bugünkü
koşullara göre mucize sayılır. Ülkenin bu olumsuz tablosu karşısında
Iraklı siyasetçilerin bugünkü çaplarına bakınca insan daha bir ümitsiz
duruma düşüyor. Siyasetin bu denli
yozlaştığı bir ortamda, ülkeyi ayağa
kaldıracak, dış ve iç baskılara direnerek mücadele verecek bir siyasi
kadronun iş başına gelmesi, gerçekten çok zor görülmekle beraber,
bunun imkânsız olmadığını da düşünmek mümkündür. Bu hususta
komşu ülkelerin de Irak’a destek
ve yardımcı olmaları gerekir. Aksi
takdirde iş merhamet-i Mevla’ya
kalmıştır diyebiliriz.
Ne diyelim Allah’tan ümit kesilmez.
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Bize Göre

Bu da Bizim Manifestomuz!
Erşat HÜRMÜZLÜ
Aslında Manifesto yük gemisinde
bulunan ticarî malları gösteren
bildirge anlamına gelir. Ancak
seçim zamanlarında siyasî partiler de ne yapacaklarını, neleri
vadettiklerini açıklayan bildirgelerine de manifesto sözünü
kullanmaya başladılar. Onun
için Türk Dil Kurumu da bu anlamda kullanarak ticarî anlamının yanında bunun “Toplumsal
bir hareketin siyasal inanç ve
amaçlarının açık ifadesi” olarak yorumlamaktadır.

-

-

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa
olmazlarını gösteren manifestolar olduğuna göre Irak Türkmenlerinin de yıllar yılı verdikleri mücadelelerinde artı ve
eksilerini görmek için bir nefis
muhasebesi yapmaları gerekmez mi? Bizce gerekir.
Gelecek nesillere aktaracağımız
Manifesto ne olmalıdır, gelin
beraber düşünelim.
-

4

Millî davalarda şahsiyetçilik
olmaz. Yani Rahmetli Galip Erdem Ağabeyimizin dediği gibi
kendimizi değil, davayı zirveye
çıkarmaya uğraşmamız gerekir. İdare koltuğunda oturan
“öteki” herkesi bilinçsiz, işe
yaramaz ve hatta lüzumsuz
görmemelidir. Nefis mücadelesi kadar nefis muhasebesi de
vaciptir. Yanlışları önce içimizde aramaya muvaffak oluyor
muyuz?
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

-

Milliyetçilik milletin her ferdini
sevmek demektir. Davaya ihanet edenlerin dışında herkesin
eli sıkılabilir. Birileri kıskançlık
için olsun, hırs için olsun veya
görünürlük sevdasına kapılabileceği için ayrıştırıcı hareketler
yapabilir. Biz tutkal görevini
üstlenelim.
Kibir, aman kibir. Uzak durmamız gereken bir vicdan hastalığıdır kibir. Bazı bireyler vardır
kendi mesleklerinde çok öne
çıkmış olabilirler, ancak edebiyatı da sağlığı da politikayı da
ve toplum mühendisliğini de
ancak kendilerinin bildiklerini
zannederler. Halbuki bilgin insan icap ettiğinde: Bilmiyorum,
diyebilendir. Kibir’in tedavisi
ve iksiri tevazudur. Tevazu bir
içten kabul olursa bu hastalıktan arınabilir insan. Nesillerimizi kemiren hastalık Kibir ve
cehalettir, aman dikkat.
Türkmen milleti edebiyatı sever, ancak herkesin yazarçizer
olması şart değildir. Okuyan
da bulunmalıdır. Eskiden herkes ilk işinin horyat yazmak
olduğunu zanneder ve uğraşırdı. Sonradan hayatında
iki makale okumayan bazı
bireyler makale yazmanın da
boyunlarının borcu olduğunu zannettiler. Lisan ve kurgu
kabiliyeti olmayan bazıları da
kendi imzalarını kullanarak kitap ve makale yazmak için ücretli eleman istihdam etmeye
bile davranabildiler. Halbuki
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yazandan fazla okuyan muteberdir.
-

Taklitçilik bir marazi durumdur. Geçenlerde sahil boyunda oturduğumuzda bir dost
yolcuların simit ve ekmek
parçalarını yutarak hantallaşan martıları seyrederken,
bunlar uçmayı da bıraktılar.
Ara sıra ayıp olmasın diye
uçuyorlar, demişti. Bazı bireyler de ayıp olmasın diye milliyetçi kabul edilelim diye ortaya çıkarken, bu ulvî akımın
gerektirdiği şartlara uymak
durumunda hissetmiyorlar
mı kendilerini?

-

En bariz noksanımız doğru
Eğitim’dir. Aslında bu bölgede
yanlış yaptığımız konu bizatihi
EĞİTİM üzerinde durmaktır.
Dünya değişti, artık Öğretmen
yok marifet dünyasında, kolaylaştırıcı veya yol gösterici anlamında “ Facilitator” var. Yani
Eğitimin yerine Öğrenim geçti. Bizim uygun gördüğümüz
programları öğretmek ve dayatmak yerine, tüm ilim ve değerleri öğrenmeye teşvik eden
bir sistem lazım bize de. Ancak
bunu yapabilmek için önce yol
göstericilerimizin ehil olması
gerekir. İstikbalimizi garanti altına almayı düşünüyorsak acil
bir şekilde bir ÖĞRENİM şurasını oluşturmak gerekir.

-

Gençlerimiz şunu bilmeli, para
peşinde koşmazsanız para sizin peşinizde koşar. Onun için
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sırf kazanmak gailesi olmamalı
yeni iş hayatına başlayan gençlerimizde. Yaptıkları işi en iyi
şekilde yapmak onlara ilerleme
kapısını açar. Aksi takdirde hem
parayı hem itibarı kaybederiz.
-

Güç birliği çok önemlidir. Irak
Türkleri olarak gizli eller bizim
ayrışmamızı istedi hep. SünnîŞiî dediler, tutmadı. Çünkü
mezhep evvela bizim babalarımızdan miras aldığımız bir
olgu idi ve dinî değerlerimizi

kavgaya sürükleyen değil zenginleştiren bir unvandı. Kerküklü-Erbilli dediler tutmadı.
Kerküklü-Telaferli dediler tutmadı. Yurt içinde-yurt dışında
olanlar dediler tutmadı. Hiçbiri tutmaz çünkü millî his bunlara önem vermez. Bu uğraşları teptik diye zannetmeyelim,
hala uğraşanlar olur. Onun için
güç birliğini pekiştirecek önlemler alınmalıdır. Her vesile
ile birlik ve beraberlik içinde
olduğumuzu yurt ortaklarına

ispat etmemiz gerekmektedir.
-

Millî hareket ve çizgi milletin
bağrından çıkmalıdır. Milli değerlere sahip olan ve güç birliğine inanlar kaynaşmalı ve
kendi kararlarını vermelidir.
Bunun alternatifi yoktur.

Bizim manifestomuzda sadece bu
9 nokta mı vardır? Tabi ki hayır. Bu çizgiye gönül verenler,
siz geliştirin.

Vatanım Telafer
Al yeşil donu giyer qızları
Kızıl elmaya benzer yüzleri
Gönüle neşe verir sözleri
Âşık derdine derman Telafer
Bir yanı bahçe bir yanı bağlar
Bir yanı kale bir yanı dağlar
Dört köşesinde yanar çırağlar
Mehtap ışıklı rahşan Telafer

Avcılar maral arar dağında
Bülbüller öter nar budağında
Serin yel eser her dem bağında
Seyr isteyene seyran Telafer

Has ‘âvamının Türkmendi dili
Ticaret yeri kervanlar yolu
Bahçede kokar menevşe gülü
Sahra içinde gülşen Telafer

Dahil besliyen kervan konağı
İnmez kazanı sönmez ocağı
Çüreği1 ucuz kerem qaynağı
Konak yüzünden gülen Telafer

Bir meydan yeri tutar her toyu
Kızının benzer serviye boyu
Eli vergili yoksula bayı
Ulusu ehl-i ihsan Telafer

Rıza bu kadar söz olmaz sakun
Yiğidi ağa dilberi hatun
Bir dağı gümüş bir dağı altun
Daşı torpağı mercan Telafer

1 Ekmeği
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Toz-Duman İçinde Kalan
Türkmenler
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Dağ Fare Doğurdu
12 Mayıs 2018’de yapılan seçimlerin daha sonuçları açıklanmadan, özellikle Kerkük’te ortaya
çıkan sahtecilikler değil Irak’ta
dünyada ayyuka çıktı. İtirazlar
edildi, günlerce Irak TV kanalları bunları tartıştı, Seçim
Kurulu üyeleri arasında itirafçılar ortaya çıktı, Kerkük’te
Türkmenler 28 gün meydanda
direnerek oyların elle sayılmasını istedi, Seçim Kurulu’nun
bütün üyeleri işten el çektirildi, Kerkük Seçim Komiserinin
işine son verildi, hâkimlerden
oluşan 9 kişilik bir heyet kurularak seçim sonuçlarına yapılan itirazlar değerlendirildi.
Pekiyi sonuç ne oldu? Dağ fare
bile doğurmadı.
Bu trajikomik durumu analiz etmek bile abestir. Çünkü belli ki
birileri sonuçların değişmesini
istemedi, hele bu değişimden
yararlanacak olan daha çok
Türkmenler olunca kimsenin
işine gelmedi. Hiç bir şey olmamış gibi seçilenler parlamentoya girerken, Allah bilir kaç vekil
sahte oylarla dört yıl sahte vekillik yapacaktır. Bu demokrasi
piyesinde, zalimin mazlumu,
zenginin fakiri, güçlünün güçsüzü ve haksızın haklıyı nasıl
çiğnediğini gösteriyor. Bunun
adı demokrasi değil elbet.
Pusudaki Kurtlar
Irak’ta seçimlerin üzerinden dört
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ay geçti, ne hükümet kuruldu, ne meclis ve cumhurbaşkanları seçildi. Siyasi pazarlıklar sürüp gidiyor. ABD’nin
şekillendirdiği anayasa, Irak’ı
ilelebet koalisyonlu hükümetlere mahkum etmiştir. Çünkü
partiler kanunu etnik, dini ve
hatta mezhebi esaslara göre
parti kurmayı yasaklamamıştır. Dolayısıyla 31 siyasî liste
seçime girerken her listede ortalama 3 siyasi parti bulunduğunu farz edersek, 100’e yakın
siyasî partinin seçime girdiğini
görebiliriz. Bunların içerisinden bir hükümet çıkarmanın
seçeneklerini düşünmek bile
insanı yorar. Aslında 329 sandalyeli meclise Şiiler beş ayrı
listeyle girmişlerse de 188
sandalye kazanmışlar ki bu da
meclisin %57’si yapar. Yani Şiiler tek başlarına rahatlıkla hükümeti kurabilirler. Sünni ve
Şii Arapları toplarsak bu oran
%80’e kadar çıkıyor. Demek
ki bir araya gelebilseler hükümeti Araplar olarak da kurabilirler. Ama her ne hikmetse
herkes mutlaka Erbil’i ziyarete
gidiyor.
Kürt partileri de farklı listelerle
seçime girdiler ve şaibeli bir
şekilde 58 sandalye elde ettiler. Aralarında ciddi ihtilafların olmasına rağmen her gelen Arap heyetine aynı şartları
koştular. Bu şartların başında
da Peşmerge ve Asayiş’in
Yıl/Year 20 السنة
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(Kürt
İstihbaratı)
tekrar
Kerkük’e girmesi bulunmaktadır. Anlayacağınız şantaja
yatma. Mevcut Başbakan İbadi hariç hiç bir Allah’ın Arap’ı
çıkıp da Kürt siyasetçilerine
“hükümet kurmakla Peşmerge ve Asayiş’in Kerkük’e dönmesi arasında ne ilişki var?”
diye sorduğu yok.
Bu arada hükümetin kurulmasında ABD ile İran ciddi bir mücadele ve rekabet içerisindedir.
Zaten bütün mesele de bundan kaynaklanmaktadır.
Türkmenlerin İzlediği Yol
Türkmenler 9 milletvekili çıkarmalarına rağmen aralarında
güçlü bir uyum kurulduğu söylenemez. Ancak birçok tarafı
ITC’nin Türkmenlerin en güçlü temsilcisi olduğunu teslim
etmektedir. Özellikle KYB’nin
bütün dalaverelerine rağmen
Kerkük’ten üç vekil çıkaran
Türkmenler gür bir sesle Kerkük ve Tuzhurmatı’nın, hükümetin kurulmasında siyasi taraflar arasında pazarlık metaı
olmamasını sürekli telaffuz
etmeleri etkili olmaktadır. Ancak, bu siyasi keşmekeş içerisinde ne kadar kaale alındığını
henüz göremedik.
Gerçekten de en önemli konu bu
iki şehre tekrar Kürt silahlı kuvvetlerinin dönmemesidir. Hatta Türkmenlere bir bakanlık
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verilmesinden de daha önemli
olduğunu söylesek abartmış
olmayız. İkinci mesele ise Türkmenlere bir bakanlık veya bunun da yanında bir başbakan
yardımcılığı verilmesi meselesidir. Burada çok usturuplu bir
siyaset gütmek lazım. Mesela
bir kadını bakan yapmak daha
kolay görünebilir. Bu meyanda Kerkük milletvekili Hatice
Sarıkahya bir bakanlığa taşınabilirse, aynı Türkmen listesinden bir vekilin daha meclise
girmesi sağlanacaktır. Bu da
iki kuşun bir taşla vurulması
demektir.

Sonuç
Parlamentoya giren 9 Türkmen vekilden sadece ITC Başkanı Erşat Salihi önceden vekillik yapmış tecrübeli bir siyasetçidir.
Geri kalanların performansı
hakkında bir şey söylemek için
zaman henüz erken. Bunun
yeni yüzlerin meclise girmesi
gibi avantajları olduğu kadar
dezavantajları da var. Mesela,
bu yeni isimlerin mecliste ve
Irak genelinde Türkmen davasına ne kadar sarılacaklarını
tam kestiremiyoruz.
Irak’ta hükümet kurulana kadar

yapılacak daha önemli bir iş
görünmüyor. Ama hükümet
kurulur-kurulmaz umum Türkmenler olarak hal ve ahvalimizi
masaya yatırmalıyız. Yıl sonunda yapılacak il meclis seçimleri
için çalışmaya başlamak gerekiyor. Başta ITC olmak üzere
bütün siyasi teşkilatlarımızı,
sivil kuruluşlarımızı ve medya
organlarımızı elden geçirmeliyiz. Kısacası kendimizi yenilemeliyiz. Yoksa en iyi ihtimal
yerimizde sayacağız. Yerinde
duran bir hareket, gerilemeye
ve nihayetinde erimeye mahkumdur.

Adları Türkmen’dir Özleri Türkmen
El sürsen ipektirler
Koklasan çiçektirler
Kendi elleri ile
Bu aziz topraklara
Kendilerini ektiler
Göverdi yürekleri bayrak oldu
Gönderlere çektiler
Kimsenin,
Borcu yoktur üstlerine

Zeybektirler
Zeybekler arasında tektirler
Ölseler bir gün eğer
Bu meydanda ölecekler
Başka bir yer okşamaz canlarını

Tarihin en derin bir yerinden
At üstünde geldiler
Kafkasları, Torosları deldiler
Gerekirse fırtına
Gerekirse seldiler
Gerekirse melektiler
Meleklerin yerine
Adları Türkmen’dir özleri Türkmen
Çağlar geldi çağlar geçti
Yine Türkmen kaldılar

Adları Türkmen’dir özleri Türkmen
Gök kubbelerine her biri
Birer çelik direktirler
Bir el,
Bir fikir,
Bir yürektirler
Dünyanın çekilmeyen
Dertlerini çektiler
Ne yıldılar
Ve ne de yıkıldılar
Çağlar geldi çağlar geçti
Yine Türkmen kaldılar

Mehmet Ömer KAZANCI
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Hakk’a Yürüyen Dost:
Yunus BAYRAKTAR
Yıldırım HASANİZADE
Bizim neslin yaprak dökümü maalesef devam ediyor. Gazi Abdulmecid dostumuzun ölüm
acısını daha unutmamışken,
can yoldaşımız Yunus’un ölüm
haberi geldi. ¨Biz dedik gam
az olsun, gam geldi gamdan
artık¨. Yani hüznümüz bir iken
ikiye katlandı. Yunus’un yeri
bende bir başkadır çünkü yetmişlerin başında onunla yurtta
aynı odada 1973’ten itibaren
de ben, Yunus ve Mahir Nakip, Ankara’nın Bahçelievler
semtinde aynı evde dört sene
beraber yaşadık. Yani bu güzel
insan ile Türkiye’de beş sene
bir arada kaldım.
Yunus, Kerkük’ün Korya semtinde 1.7.1953 tarihinde dünya-

ya geldi. Tanınmış bir aileden
olup, milliyetçi bir ortamda büyüdü. Kerkük’te liseyi bitirerek
1970 senesinde dava ağabeylerinin tavsiyesi ile Türkiye’ye
geldi, zaten ben de bu vesileyle kendisi ile tanıştım. Tanışmamız rastgele olmamıştır.
Birbirimizden habersiz aynı
maksat için Türkiye’ye gelmiş
olduk ve burada buluşarak tanışmış olduk. Türkiye’de okuyan ağabeylerimiz vasıtasıyla
tanıştıktan sonra kendimizi
aynı sevgi çemberinin içinde
bularak kısa sürede kaynaştık ve dost olabildik. Yunus,
gerçekten bu halkanın içinde olmaya layık bir insandı.
Dost canlısı, samimi ve belki

de en üstün meziyeti cömert
ve fedakarlığı idi. Yunus aynı
zamanda çok zeki bir insandı.
Elektrik mühendisliğini kolay
bir bölüm olmamakla beraber
çok rahat derslerini geçti ve
başarılı olabildi. Nitekim tam
zamanında bitirerek Kerkük’e
de dönmüştür.
Ağabeylerimizin uygun görüşü
üzerine ben, Yunus ve Mahir
Nakip, Bahçelievler 35. Sok
56/1 numaralı daireyi kiraladık; sonradan dostluk çemberimize Hasan Demirci de
katılarak uzun dostluğumuzu
pekiştirdik (sonra Yavuz Beyatlı
da katıldı). Yunus’la olan dostluğumuz, vefatına kadar hiç
bozulmadı. Aynı odalarda yattık, aynı sofrada yemek yedik,
birlikte güldük, birlikte üzüldük, dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaştık, yeri geldi birbirimizi eleştirdik, tartıştık, ama
hepsi dostluk çemberi içerisinde kaldığı için dostluğumuz
asla yara almadı.
Yunus kimsesiz, yoksul ve fakirlere karşı duygusaldı onlar
adına çok üzülürdü... Bir gün
Ankara’nın uğrak yeri olan
Kızılay’dan akşam geç saatte
eve döndü. Çok merak etmiştik geç geliş sebebini. Kendisine sorduğumuzda Kızılay’dan
yürüyerek geldiğini söyledi.
¨Paran yok muydu?¨ diye çıkıştık. Çok melül bir eda ile:

8
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¨Kızılay’da bir fakir gördüm,
hiç parası olmadığını söyledi,
ben de cebimde ne varsa çıkarıp ona verdim¨ demişti.
1976 yılının yazında mezun oldu
ve aynı yılda da Kerkük’e
döndü. Ona güzel bir yurda
dönme partisi düzenlemiştik.
Irak’a döner-dönmez askerlikten sonra 1979 yılında Bağdat
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü’nde
işe başladı. Bu tarihten bir
sene önce vefalı ve fedakâr
eşi Gülderen Bayatlı ile evlenmişti. 1991 yılında Irak’taki şartlar ağırlaşınca ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç etmek
zorunda kaldı. 2003 yılına kadar Türkiye’de özel bir firmada çalıştı. İki oğlu ve iki kızının
iyi yetişmeleri için Ankara’da
bilfiil ve gerçekten gece-gündüz ter döktü.
2003 yılında Saddam devrilince
tekrar mücadele sahası olan
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Kerkük’e dönmeye karar verdi.
2004 yılında Kerkük İl Meclis
üyeliğine seçildi. Arkasından
2005 yılında merkezi Kerkük’te
bulunan Türkmen Meclisi
Başkanlığına seçildi. 2008’de
yine seçimle bu görevde kaldı. 09.07.2018 günü amansız
hastalığa yenilerek dünyasını
değiştirdi.
İnsanoğlu yakınlarını kaybettiğinde elbet de üzülür. Ama bir
dostunu kaybettiğinde ciddi
yalnızlaşmaya başlar. Çünkü
dertlerini paylaşacak insanların sayısı giderek azalmaktadır.
Yunus’u da kaybederken öyle
bir duyguya kapıldım. Dostluk
gerçekten ilahi bir müessesedir. Arkadaşlıktan, akrabalıktan
hatta kardeşlikten bile farklıdır.
Dostluk, dert ortaklığıdır, dostluk paylaşım ve kader birliğidir.
Hele bu dostluk bir dava uğruna yapılıyorsa tam anlamıyla kutsallaşmış oluyor. Zaten
Peygamberimiz de Allah yolu-
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na dost olanların cennette de
beraber olacaklarını bu yüzden
müjdelememiş miydi?
Yunus gerçek anlamda bir dosttu.
¨Hayır¨ demesini bilmezdi,
hep veren ama hiç almayan
bir insandı. İnsanların gönlünü
kırmaktan çok korkardı. Onun
için hep nazik ve dikkatli konuşurdu. Yeşil gözlerinden samimiyetini okumak çok kolaydı.
Çünkü içinde, karşısındaki hakkında ne düşünüyorsa dilinde
de o vardı. O gerçekten başka
bir insandı. Eksisi yok muydu?
Elbette vardı. Zaten eksiksiz insan yoktur. Ama Yunus’un bu
cömertlik ve fedakârlık dolu
meziyetleri diğer bütün kusurlarını kapatmıştı. Demek ki adı
boşuna Yunus konmamıştır. O
Yunus Emre’den hakikaten çok
şey almıştı.
Onu toprağa değil, gönlümüze
gömdük. Ruhu şad; mekanı
cennet olsun.

Temmuz-Eylül/July-September 2018 ايلول-تموز

9

KERKÜK VAKFI

Ali Marufoğlu

1927 - [30 Temmuz 2018]
Ata TERZİBAŞI
Kaynaklar:
(1) Şairin bizimle devamlı görüşmeleri.
(2) Beşir gazetesi: 1958 yılında bazı arkadaşlarla
Kerkük’te çıkardığımız bu gazetenin 3 Şubat 1959
tarihli sayısında şairin hayatı hakkında ilk kez bilgiler verilmiş, ayrıca çeşitli sayılarında bir kısım
şiirleri yer almıştır.
(3) Afak gazetesi: Bu gazetenin sadece 1 Mart 1958
tarihli sayısında bir şiirini gördüm ki bu da şairin
yayımlanmış ilk eseridir.
(4) Kardeşlik dergisi: Bağdat’ta çıkmakta olan bu dergide devamlı olarak şiir ve yazılarına rastlıyoruz.
(5) Şairin bir kısım mensur ve manzum fıkra ve
hikâyelerini içine alan basılmış Olaylar Konuşuyor
ve Deremet kitapları ve saire.
Hayatı ve Eserleri:
Asıl adı Ali, babasının ise Hasan’dır. Şiire ilk başladığında hakiki adını mahlas olarak kullanmış, sonradan dedesinin adına nispetle Marufoğlu takma
adıyla şöhret bulmuştur. Bazen de şiirlerinde
mahlas kullanmaya gerek duymamıştır.
1927 yılında Kerkük’ün Tuzhurmatu kasabasında Ağa
Mahallesi’nde doğmuş ve büyümüştür. 1933 tarihinde bu ilçenin altı sınıflı ilkokulunda başlattığı
tahsilini bitirdikten sonra 1939’da Kerkük’e gelerek burada ortaokula girmiştir. Üçüncü sınıfta iken
okulu terk ederek Tuzhurmatu’ya dönmüş ve ziraatle uğraşmaya başlamıştır. 1946 yılında askerliğe
alınan şair aynı yılda evlenerek iki erkek ve iki de
kız çocuk babası olmuştur. 1950’lerden bu yana
geçimini ziraat ve ticaretle kazanmaktadır.
Küçük yaştan hayatının boş zamanlarını gazete, dergi
ve kitap okumak ve edebî hareketleri izlemekle
geçiren Ali Marufoğlu önceleri şiir, sonraları ise
düz yazı ile ilgilenmiştir.
İlk kez 1.3.1958 tarihli yerli Afak gazetesinde yayımladığı Tembellik başlıklı bir manzume ile yayın
âlemine atılan şair, daha sonra sözü edilen Beşir
10
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gazetesinde yayımladığı şiirleriyle tanılmaya başlanılmıştır. Asıl geniş şöhretini 1961 yılından bu
yana Bağdat’ta çıkmakta olan Kardeşlik dergisinde yayımladığı devamlı ürünleriyle elde etmiştir.
1964’te bir kısım mensur ve manzum hikâyelerini bir
arada toplayarak 112 sayfalık bir kitap halinde
Kerkük’te Şimal matbaasında bastırmıştır. Daha
sonra 1989’da onun Deremet adlı 218 sayfa tutan
ve edebiyatla ilgili bir kitabı [Irak’ın] Kültür ve Tanıtma Bakanlığınca yayımlanmıştır. Bu kitap çeşitli şiir,
hoyrat, fıkra, hikâye ve eleştirmeyi kapsayan yerli
ve orijinal bir edebiyat dağarcığıdır. Şair bu kitabında topladığı konuları halkına hizmet için içtimaî ve
edebî bakımdan öğüt verici sade bir dille işlemiştir.
Eserde geçen maddeler umumiyetle, yazarın Tuzhurmatu ilçesinde duyup derlediği ve kendi fikir ve
kalemiyle süslediği konuları kapsamaktadır.
Marufoğlu’nun henüz basılmamış birkaç eserinin
daha bulunduğunu öğrenmekle birlikte bunları
göremedik. Ancak şairin 2009 da İstanbul’da yayımlanan Direniş kitabıyla, yine bu şehirde 2012
yılında basılan Türkmeneli’nin Dili Hoyrat kitabını
sonradan görebildim. Sonki kitap tagazzul, öğüt,
hikmet ve saire kavramlı mani dörtlüklerini ihtiva etmekte, Direniş kitabı ise şiir, hoyrat ve Şehir
Canavarı unvanlı bir hikâyeyi kapsamaktadır. Her
iki eser de Suphi Saatçi’nin önsözüyle değerlendirilerek Kerkük Vakfı’nca ele getirilmiştir.
Ana diliyle yazdığı tüm eserleri ardından maddi kazanç sağlamayı düşünmeyen Ali her zaman millî
ve manevi değerlere önem veren ülkücü bir ediptir. Hayatı boyunca bağlı kaldığı prensiplerden
herhangibir taviz vermemiştir.
Samimi dostlarımızdan olan şair, Kerkük’e her gelişinde bizi
arar, birlikte görüşür ve edebî sohbetlerde bulunuruz.
Edebî Kişiliği:
Tuzhurmatu kasabasında yetişen görkemli ilk iki şairSayı/Issue 79 العدد
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den biridir. Öteki şair ise, Kerkük Şairleri kitabımızın 2004’te basılan üçüncü cildinde (s.67-73) hayat tercümesiyle bir kısım şiirlerini tespit ettiğimiz
âmâ şair Hasan Görem’dir. Ama Ali, bu kasabada
edebî kültür ve düz yazı alanında öncülüğü almıştır. O, gelişmiş ve olgunlaşmış olan edebî şahsiyesine fıtrî isti‘dat ve ciddi çaba ve çalışmalarıyla
kavuşmuştur.
Hayatı boyunca şiir ve edebiyatla uğraşmaktan hiç
bıkmamıştır. Edebiyat âlemine önce şiir, sonra
düzyazı ile başlayan sanatçı her iki alanda da başarı sağlamıştır. Bu arada yazdığı yedi heceli hoyrat
ve mani dörtlükleri de halkça az çok benimsenmiştir. Şiirlerini kısmen hece ve kısmen de aruzla
yazmıştır. Ama aruzun az sayıda kalıplarını kullanmıştır. Serbest stilde ise hiç şiir yazmayan Ali, bu
tür satır şiirine karşı bile koymuştur. Netekim kendisiyle yapılan bir basın görüşmesinde serbest şiiri
ölü kefenine benzeterek bunun öteki giysilerden
farklı biçimde hazırlandığını söylemişti.
Türkçe klasik şiirleri kolayca kavradığı gibi, Farsça ve
Arapça şiirleri de olanca gücüyle izlemiştir. Bu
meyanda Türk şairlerinden Nefi ve Mehmet Akif,
Fars şairlerinden Hafız ve Sadi, Arap şairlerinden
Züheyr ve Şevki, Azeri Türk şairlerinden Sabir ve
Şehriyar ve nihayet yerli şairlerimizden Fuzuli ve
Faiz’le etkilenmiştir. Kerküklü şair Reşit Akif’in
son zamanlarda yazdığı şiirleriyle de müteessir
olarak onun:
Letâfet burcuna bir şems-i pür-envârsın Kerkük
Cinâne gıbta-bahş bir sahne-i gülzârsın Kerkük
matlalı şiirine yazdığı naziresini,
Yürür Âkif iziyle Marufoğlu fahr eder zîrâ
O kâmil üstâda sen mülhem-i eşârsın Kerkük
maktayla bitirerek, şiirde Akif’in ardı sıra gittiğini belirtiyor. Kerküklü şair Osman Mazlum’un da
gazellerini beğenerek bunlardan bazılarına nazire
yazmıştır. Ne varki Ali bütün bu şairleri izlemekle
birlikte bunların bayağı bir mukallidi olmayıp kendine özgü bir yol tutabilmiştir.
1.3.1958 tarihli Afak gazetesinde Tembellik başlıklı
şiiri, hemşehrisi ve meslektaşı Hasan Görem’in
daha önce aynı unvanla o gazatenin 15.4.1955 tarihli nüshasında yayımlanan şiirinin adeta bir karşılığı olmuştur. Görem’in Rüya başlıklı şiirine de
aynı unvanla manzum bir karşılık vermiştir. Ne var
ki bu şiirlerin mazmunları birbirinden farklı durumdadırlar. Görem hayale kayarken Marufoğlu,
yaşanan olayları yansıtıyor. Netekim o ister şiirleKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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rinde olsun ister düz yazılarında olsun hep millet
ve memleket konularını gerçekçi bir şekilde işlemekte, ülke toplumunun dertlerini dile getirmektedir. Onun millî kahramanlığı yansıtan eserlerinde bir nevi şahlanma ve kükreme duygusu vardır.
Düz yazılarına gelince… Bunları üç grupta toplamak
mümkündür. Birinci grupta olanları, sanat mahsulü hikâye ve benzeri eserinden ibarettir ki bunlarla yazar, toplumsal konuları işleyerek okuyuculara
millî töreye bağlı kalma duygusunu aşılamaya çalışmaktadır. Toplumuyla ilgisini hiç kesmeyen Ali
hikâye yazmaya hevesli, edebî kültürü geniş, kalemi güçlü, müstait bir yazar olduğundan bu alanda
yazdığı kolay ve çekici hikâyeleri bence şiirlerinden daha güzeldir.
Hikâyelerinde hakiki kahramanlık menkıbelerini
canlandıran Marufoğlu bu tür yazılarında Türk
hikâyecisi Ömer Seyfettin’i izlemekle birlikte konularını yerli renk ve motiflerle süsleyerek onun
hayal mahsulü tasvire ve düşüncelerinden farklı
olarak gerçekçi bir ifade ile hatıra ve makaleye kayan bir tarzla anlatır. Bazen bir hikâyenin içerisinde konu ile ilgili küçücük başka bir hikâyeye de yer
verir. Bu da yazarın şahsi özelliklerinden sayılır.
Ali Marufoğlu’nun ikinci grup düz yazıları ise, edebî
sanatlara dair değerlendirme ve eleştirmelerinden oluşmaktadır. Yazar bu alanda bazen bir konuyu gereğinden fazla kurcalar ve i‘tizaz duyduğu
görüş üzerinde ısrarla direnir. Onun iyi meziyetlerinden biri, ürünlerini tenkit eden yazarlara verdiği cevabî reddinde onların niyetlerine göre uygun davranışı hususudur. O, iyi niyet sahibi bilgili
münekkitlerin yazıları üzerinde pek durmayarak
sünger çeker; kötü niyetli haksız kimselerin tenkitlerine ise tahammül edemeyerek kendilerine,
hak ettikleri doğru veya yanlış, gereken ağır dersleri verir vasıfta bir yazardır! Üçüncü grupta ise
Türkçede kullanılan deyimleri günümüzde (2013)
Türkmeneli gazetesinde seri hâlinde açıklamalı olarak yayımlamakta, her deyim için örnek bir
dörtlük dizmektedir.
Düz Yazı Örneklerinden: Hikâye
İlk Tokat1
“Koskoca okulun sessizliği birdenbire bozulmuştu!
Odalar pencereler inlerken üç yüzü aşkın öğren1

Bu hikâye Kardeşlik dergisinin Şubat-Nisan 1975 tarihli müşterek sayısında yayımlanmıştır. Tatlı bir üslupla anlatılan bu
güzel hikâyede geçen hadisenin ayniyle vaki olduğunu belirten yazarı, anlaşılan o günlerde altıncı sınıfta öğrenci ve müdürleri de Kifrili tanınmış edebiyatçı Abdülhekîm Rejioğlu idi ki
hikâyenin yayımlanmasından az bir müddet sonra 26.11.1970
tarihinde ölmüştür. Kaldı ki hikâyede söz konusu olan mazlum
Yüksel’in bizzat Ali Maruf olduğu düşünülmektedir.

Sayı/Issue 79 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2018 ايلول-تموز

11

KERKÜK VAKFI

ci de korkudan nefes alamaz hâle gelmişti! Ne
olmuştu acaba? Motor tekerleği mi patlamıştı
yoksa okulun salonunda bir tabanca mı ateşlenmişti? Hayır… Ne oydu ne bu, ancak ufak tefek
bir öğrencinin cılız yanağında okul müdürünün
patlattığı müthiş tokatın şaklayışı idi bu ses! Tokatın etkisiyle bir sağa bir de sola sallanıp güç bela
ayakta tutunabilen cılız öğrenci bu müthiş tokadı
acaba gerçekten mi hak etmişti? Yoksa her zaman
olduğu gibi güçlülerin keyfi olarak zayıflara savurdukları tokatlardan biri [mi] idi bu tokat?!
Uzun tatil ayları geride kalmış, yeni okuma yılının ilk
sabahında kasabanın öğrencileri ikişer üçer okul
yolunu tutmuştu. Aralarında zorla gönderilenlerle
bir iki gönüllüler yok değildi. Ama okuluna kavuşmak için can atanlar da vardı. Bu sonuncuların biri
de Yüksel’di. Onun yalnız bu yılı kalmıştı. İlkokulu
bitirecek, yüksekokulların kapılarını aralayacaktı.
Ayrıca da birer baba şefkati taşıyan öğretmenlerine
kavuşacaktı. Hele onlardan göreceği saygı ve baba
sevgisini düşündükçe yerinde duramaz olmuştu.
Yüksel harika zekâsı, keskin hafızası, yol bilgisi ve hepsinden ziyade çalışkanlığına çok güveniyordu. Bu
yılda da geçen beş yıl gibi başarı üstüne başarı
sağlayacak, alkış tufanına tutulup sınavlarda ödüller kazanacaktı. Buna kendisinin de öğretmenlerinin de hiçbir kuşkusu yoktu.
Çıngırak ötmüş, öğrenciler salonda sınıf sırasıyla dizilince Yüksel’in yeri boy düzenine göre altıncı sınıfın
ilk sırasındaki son durak olmuştu. Müdür de öğretmenler de salona dalmışlardı. Yüksel’in ilk dikkatini
çeken birkaç yeni yüzdü. Eski müdürleri ve birkaç
öğretmenleri yoktu. Yerlerine başkaları atanmıştı.
Bu her yıl rastlanan olanaklardandı. Öğretmenler
de sıra ile dizilince salonun ortasında tek başına
kalan zatın yeni müdür olduğu anlaşılmıştı. Daha
otuzunu doldurmamış uzunca boylu ve bıyıkları
önden tıraşlı müdür bir aşağı bir yukarı gezinip öğrencileri gözden geçiriyordu. Müdürün dış görünüşü buydu. İçi ise sonradan anlaşıldı ki öyle değilmiş.
O her atandığı okulda olduğu gibi burada da kurduğu projeyi uygulamak için fırsat kolluyormuş. O
ilk günden beri öğrenci ve öğretmenlerini bileğinin
gücüyle korkutacaktı. O bir aşağı bir yukarı gezinirken projesine kurban arıyormuş meğerse! Tehdit
üzerine tehdit savuruyor, “Tembellerin kulağını
koparacak, kirlilerin derisini, kavgacıların kafasını
ezeceğim!” gibi tehtitlerle nefes tüketiyordu. Tam
bu sırada altıncı sınıfla yüz yüze duran beşinci sınıf
öğrencilerinden birini sürükler gibi bir adım öne
çıkardı. Çocuk pek yoksul birinin oğlu idi. Kundura
yerine iplikle işlenilmiş bir ayakkabısı var, ceketi olmadığı için yalın bir gömlek giymiş, kuşak yerindeki
12
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yamalarını ha örtmüş ha örtmemiş kalın bir kayışla
belini bağlamıştı. Müdür onu sıradan sürüklerken
kuşağın ucu ikinci düğümden çözülmüş, kayış çocuğun göbeğinden aşağı sarkmıştı. Tuhaf! Müdür
birdenbire değişip ciddiyetin yerini anlaşılmaz bir
paskallılığa bırakmıştı. Meğerse adam edebiyat
meraklısı imiş; gözüne bir teşbih ilişmişti. Hemen
kuşağın sarkan ucunu avuçlayıp öğrencisinin onurunu hesaba katmadan müstehzi bir gülüşle kayışı sallayarak her altı sınıfın öğrencisine hitaben
“Talebeye bah! Kuşağa bah! ... Bu bir mektepliydi.
Yohsa bir şagirtti!?” Müdür bu sözleriyle el ve cisminin işaretlerini ekleyince öylesine güldürücü bir
tutum takındı ki tüm öğrenciler hatta öğretmenler
de güldü. İşte o zaman müdür kırdığı potun farkına varmış; ağır başlılıkla okulu korkutacakken
paskallılığıyla kendi kendini birden bire maskaraya
çeviriyordu. Utancından kıpkırmızı kesildi. Biraz
duraklamadan sonra bir daha ciddiyetini takındı;
etrafındakiler üzerinde öfkeli gözler gezdiriyordu;
bir tokatla yere serilecek birini arıyormuş meğerse! Zira elinin altında süklüm püklüm duran zelil
öğrenci gürbüzün biri idi; bir tokatla yere devrilmeyecekti. Haksızlık kurbanını değişmesi gerekiyordu.
Tamam! İşte aradığını bulmuştu. Tam karşısında idi.
Altıncı sınıfın en son öğrencisi. Yoksulluğu urbasından belli olan bu çocukcağız her ne kadar on üçüne
başmış ise de yedi yaşar bir çocuktan daha çelimsizdi! Müdürün de aradığı bu idi. Hem bir tokatla
yerlere devrilecek bir cılız, hem de yoksul olmalı
idi. Çünkü o sıralarda dövmek şöyle dursun, oğullarını öldürse bile yoksul babaların şikâyette bulunmayacağından emindi. Çocukcağıza doğru sert
bir adım atıp sert bir dille “Nişin güldün?” Daha
sorusunu tamamlamadan –yazımın başında şaklayışını bir tabanca patlayışına benzettiğim- müthiş
tokatı Yüksel’in sol yanağında patlatıverdi. Bu tokat
zavallının okulda değil, hayatında yediği ilk tokattı.
Çünkü o ayak tutalıdan beri zekâsı, anlayışı ve usluluğu sayesinde tekdir bile edilmemişti. O okulun
alkış tufanına alışmış olan öğrenci tokatın sersemliğinden kurtulunca utancından yer yarılsa girsem
diyordu. Zira her zaman öğrencilerin takdir gözlerini üzerinde dolaşırken gören çocukcağız bu sefer
tam tersine olarak tüm okulun müstehzi gözlerini
üstünde buluyor ve “Bu ağır cezaya çarptırılan bu
mu?” diye gözler uzaktan yakından birbirine sorar
gibi bakıştıktan sonra bir daha üzerinde toplanıyordu. Zavallı neler bekliyordu! Nelerle karşılaşmıştı?
Altıncı sınıfın ilk dersi müdürün idi. Geçen yılla ilgili
birkaç soru gerekmişti. Müdür sınıfın en yaşlısına
bir de en irisine sordu. Kandırıcı cevaplar alamayınca sorusuna doğru cevap verecek öğrenciyi
bulmak için beşinci sınıftan altıncı sınıfa birincilikle geçeni sordu. İşte o zaman bütün gözler ikinci
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defa olarak Yüksel’in üzerinde toplandı. Yüksel,
küskünlüğünü anlatan bir dargınlık ve kırgınlıkla
ayağı kalktı. Müdür biraz önce merhametsizlikle
tokatladığı bu minicik öğrencinin sınıf birincisi
olduğunu anlayınca renkten renge girdi. Vicdan
azabı mı duymuştu, ne idi belli değildi! Ama şaşkınlığı gözden kaçmıyordu. Hele kekeleyerek sorduğu sorulara düzgün cevaplar onu epeyce sarstı.
Konuşmak için söz bulamıyordu. Çaresiz sudan bir
bahane ile dersi bırakıp gitti.
Müdürünün taşkınlığındaki haksızlığı kadar küskünlüğünde haklı sayılan Yüksel, müdürünün vicdan
azabıyla günün birinde birkaç sözcükle gönlünü
alacağını umuyordu. Bekledi ve bekledi. Ama ne
gezer! Müdür öylesine mağrur, öylesine inatçı ki
vicdanının sesine uymak şöyle dursun, sanki kazandığı vicdan azabının tüm suçu Yüksel’de imiş
gibi onun derslerde en asi soruları cevaplandırmasını bile ekşi yüzle karşılar ve aferinler yerine
somurtkanlıkla oturuyordu. Ah ne olurdu Yüksel
günün birinde müdürünün iltifatına kavuşup da
“Ustadım! Beni haksız yere tokatladın…” diyebilse, o da “Bir yanlışlıktı yavrum! Unut…” gibi bir
cevap verip de barışsalar gönlünde hiçbir acı,
hiçbir düğüm kalmayacaktı. Fakat müdür hiç de
oralı görülmüyordu. Hatta ders dışı karşılaştıkları
zamanlar Yüksel’in selamlarını çoğu kez cevapsız
bırakıyordu. Yüksel artık barışmaktan ümidini kesmiş, müdürünün bu davranışını onuruna indirilen
en ağır bir darbe sayıyor ve bütün uğraşlarına
rağmen körpe gönlündeki üzüntü düğümünün
kabardığını seziyordu.
Yıl sonunda barışmadan ayrıldılar. Ama ne var ki olan
Yüksel’e olmuştu. O harika zekâlı çocuğun her
türlü haksızlığa isyankâr yaratılmış tedirgin ruhu,
müdüründen gördüğü haksızlıkla hırçınlaştıkça
hırçınlaştı ve daha sonraları buna benzer birkaç
haksız olayla yıpranarak okulu, hatta derslerini
iğrenerek öğrenimini yarıda bıraktı. Böylelikle
toplum ve ulusunu aydınlatmaya hazırlanan bir
çerağ, zorbaların haksızlığına kurban giderek parlamadan sönüyordu.
Okuma yılının ilk sabahından, hatta ilk dakikasından
beri çalışkan mı, tembel mi, haylaz mı demeden
bile gene kuvvet verip ömründe ilk defa gördüğü
öğrencilerini yere sererken ta kendisi uslandırılmaya muhtaç olan müdüre gelince yıllar boyu
aynı vazifede kalmıştı. Sonraları vicdanına uyup
da taşkınlığı bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum.
Ama uzaktan pekiyi tanıdığım bu zat, ara sıra aynı
tokatı keyfi olarak meslektaşlarına savuruyor. Fakat bu sefer eliyle değil (…)’le.”
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Şiirinden Örnekler:
Tarihli Mersiye2
Eylemez kimse o cürmü çarh-ı bed devrân eder
Kevni insanoğluna bir lahzada zindân eder
Miskin u ma‘sûmları mesrûr u handan görseler
Derd ü gamlar yağdırır gözyaşların seylân eder
Elaman bir beyt-i ma‘mûr görmesin eyler gazâb
Târumâr eyler o yurdu hışm ile virân eder
Kış eder fasl-ı bahârı bir muhâlif bâd ile
Goncasından dûr edip bülbülleri nâlân eder
İkramı in‘âmı lütfu yardımı, nâdânadır
Fazla mihnet ü cefâ ve cevri hem ihsân eder
İşlemiştir sormadan bildim felek bir ayrı cürm
Kerkük ehli ol sebepten nâle vü efgân eder
Kerkük[’ün] ufkundan etmiş mutlakā bir mâh ufûl
Sıçrar ateş toprağından gökyüzün sûzân eder
Toplanıp eyler şiven genç ihtiyâr erkek kadın
Hicr oduyla sîne dağlar gözyaşın al kan eder
Gitti aklım anlayınca bende mu’lim vakayı
Dehr-i dûna karşı artık varlığım isyân eder
Rihletin bir yara açtı ey Hidâyet Bey senin
Haşr olunca fışkırır kan sîneden ceryân eder
Ağlayan Kerkük değildir firkatinle tek senin
Basra Bağdat Musul ehli mâtemin giryân eder
Hem kavuştun rahmete bu ayrı bir [şân u] şeref
Mâteminde baş eğer hürmet sana a‘yân eder
Zâyi etmiş Cumhuriyyet ordumuz bir kahraman
Bendi kopmuş her gönülde mevc-i gam tuğyan eder
Ağla yaş dök Ma‘rufoğlu sen de her bir Tuzlu’nun
Kanlı yaşlar öyle zâtı nâil-i gufrân eder
Târihin cevher yazarken ey Hidâyet hak senin
Cennet içre rûh-ı pâkin Rızvân’a mihmân eder3
ﺠﻨﺖ ﺍﻳﭽﺮﻩ ﺮﻮﺡ ﭙﺎﻜﯔ ﺮﻀﻮﺍﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎﻦ ﺍﻳﺩﺮ
2

3

Bu ağıt, zamanında Kerkük Merkez Kumandanı olan ve halkça
çok sevilen Binbaşı Hidayet Arslan’ın, Kerkük Hava Alanında
resmi bir karşılama ve yola salma töreninde koruma görevlisi
olarak bulunduğu sırada ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda ölümü üzerine yerli Beşir gazetesinin 9.12.1958 tarihli sayısında yayımlanmıştır.
Bu makta beytin son mısraı, görüldüğü gibi ebced hesabıyla
ölüm tarihi olan hicri 1378 yılını göstermektedir.
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Gazel4
Kimler dedi ey dil sana var fikr-i hayâl et
Kimler dedi hicrinde elif kaddini dal et
Aslânları avlar ahular vâdi-i aşkta
Şâhin gözün ey serçe yeter bunca hayâl et
Ey bâd-ı sabâ söyle hilâl kaşlıya gün tek
Çık bedri utandır geceler arz-ı cemâl et
Leylâm diye Mecnûn öğünür hüsnünü göster
Türkmen kızı Leylâm o deli oğlanı lâl et
Aşk hastasına İbn-i Sinâ bulmadı dermân
Bestir tabibim bes bu kadar emr-i muhal et
Zâlimliği kısmış Ali’nin nutkunu var git
Dil yâresinin zahmını Mazlum’a suâl et
Güzelleme5
Gülşende gördüm dolaşır yarı
Korkusuz gezer turnalar varı
Bulüzün sıkmış belden yukarı
Baldırın, dizin okşar etekler

Acem’de, Rum’da görmedim eşin
Yirmi var ancak saysalar yaşın
Önünde eğmiş serviler başın
Ayağın öper gördüm çiçekler

İster kendin beğenen
Sayılmakla sorulmak
Er olana yakışmaz
Erliğiyle kurulmak
Dinim dilim uğrunda
Gereklidir yorulmak
Uğraşırım yılmadan
Her nanca var dermanım

Terleyen teni allardan aldır
İnce dudağı mühürlü baldır
Dönüp bakınsa san bir maraldır
Yitirmiş eşin yolunu bekler
Kaşları okur savaş türküsü
Ders almış ondan Türk’ün süngüsü
Âşık öldürmek gözün ülküsü
Parmak tetikte bekler kirpikler

Yağmurlu Bulut7

Nasıl oldu da göründüm böyle
Gözüyle sordu ne ararsın söyle

14

Kardeşlik dergisinin Nisan-Mayıs 1988 tarihli nüshasında yayımlanan bu gazel, Osman Mazlum’un bir gazeline nazire olarak söylenmiştir.
Kardeşlik dergisi Ekim 1968 tarihli sayı.
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Yine bilmem bu halle
Didinirim durarım
Amaç ülküm uğrunda
Düzgün yollar ararım
İlaç merhem dilenmem
Yarem kendim sararım
Yana yana kavrulsam
Göğe çıksa dumanım

Bulut çökmüş tipi var
Görsem ufuk kararmış
Kasırgayla savrulsam
Bilinirse ne varmış
Şan istemez kahraman
Atsız ölmek bir ‘ârmış
Kalır elbet izicik
Savrulsa da samanım

Yanağın görmüş çıldırmış bülbül
Yumulmuş gonca baş saklamış gül
Saygıyla eğmiş boynunu sümbül
Başına döner ak güle bekler

5

Ülkü Sesi:6
Gönül bağlı dil tutmaz
Küsmüş udum kemanın
Kopuz dargın saz telsiz
Ne de olsa şamanım
Kızartmış göz bakar hep
Bana yan yan zamanım
Ekin ektim topladım
Bölüştü yâd harmanım

Engel yolum çevirmez
Bir ülküsün sevenim
Kim ne diyer koy desin
Yeter desem Türkmen’im
Dinim dilim uludur
Kendime var güvenim
Kayıranım yoksa da
İmanımdır gümanım

Gizliden gizli seyrettim yüzün
Nasıl vasf edem zalimin kızın
Sorayım bari siz deyin düzün
İnsanlaşır mı acep melekler?

4

Yüz geri döndüm nasıl ki öyle
Şahinden uçup kaçar ördekler

Yıl/Year 20 السنة

Kürkünü giydi yine gökyüzü
Sevmiş olacak ekinci kızı
6
7

Kardeşlik dergisi Nisan-1962 tarihli sayı.
Kardeşlik dergisinin Nisan-Mayıs tarihli sayısında yayımlanan bu
manzumeyi şair 8.11.1974’te Tuzhurmatu’da yazdığını söylüyor.
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Göster ona altun boyunbağ
Geh altun kemer geh altun saçbağ

Bir âleme vardım da şaşırdım hani şâdlık
Baştanbaşa gam bahrı yüzer halkı kederde

Cömert davranır kesesin açar
Tarlalar üste gümüşler saçar

Yol kirli sokak kirli yolun yolcusu kirli
Bir damla su bin altınadır san bu şehirde

Ekinci diyor bana bak bulut
Yeter bu öğünmek yeter bu at tut

Halkın başı sarhoş ayağı dermana muhtaç
Nûh kavmine nispetle geri ilm ü hünerde

Kızım istersen erkeklik göster
Kızım yiğittir yiğit er ister

Bir yana bırak menfaati şöylece dursun
Bir fert bulunur topluma bin türlü zararda

Telli kemerin kılıca çevir
Zülmü tepele bâtılı devir

Adli kime sordumsa dedi hüs uşağ olma
Zulmü mana sor usta diyeller bize şerde

Kurtulsun hürler esaretten
Zayıf yoksullar sefaletten

Ey yolcu safâmız bu bizim ger beğenirsen
Kal burda kayıtma éle sen alasan ülkene bir de

Bulut gürledi bilmem ne dedi
Yapamam dedi yoksa eh8 dedi

Yok yok dedim öz çevresi hoş insana nanca
Hemşehri değer vermese de doğduğu yerde

Eyvahlar Olsun
Bahçeler dolaştım şehrin koğuşun
Tırmandım aşılmaz dağlar yokuşun
Otuz yıl aradım saadet kuşun
Bulmadım meğerse gençlikmiş gençlik
9

Boş ver sen o boş başını sar başın için
Öz başına koymam soka öz başımı derde
Taklit hesabın at da konuş hendese üzre
Kerges olamaz kartala cebretse kader de

Geh atlı sermaye için geh yaya
Geh koştum çarşıya geh de tarlaya
Aradım meğerse asıl sermaye
Altın gümüş değil gençlikmiş gençlik

Uygarlığı öğrenmedi öğretti cihâna
Târîhlere sor neymiş atam bunca asırda

Gönülün biricik vefalı yârı
Mutluluk sırrının tek anahtarı
Hazanlı ömrün küçük baharı
Neden sonra bildim gençlikmiş gençlik

Hoyratlarından Örnekler:
Bu yoldan tatar geçer
Postasın atar geçer
Dert gamı birbirine
Kara gün katar geçer

Müşfik annenin tatlı kucağı
Yiğit babanın kutsal ocağı
Aşkın mevsimi yarenlik çağı
Yalnız ve yalnız gençlikmiş gençlik

Gül topu
Aslan ağzı gül topu
Saçıv misk gözüv nergiz
Yanaklarıv gül topu

Benim Rüyam
Uydum gönüle buldum özüm ben de seferde
Dinlenmek için düşte Görem gördüğü yerde
10

Meyter sesi hoştur ne güzel derler uzaktan
Bak dinle neler gördüm inanmazsan eğer de
8 Eh, yerli şivede evet’ in kısaltılmış şeklidir.
9 Bu manzume, şairin Deremet kitabında yayımlanmıştır.
10 Ali Marufoğlu bu manzumeyi Hasan Görem’in Rüya başlığıyla
Kardeşlik dergisinde (sayı 3-4/1971) yayımladığı manzumesine
karşılık olarak ilk kez 12.9.1971 tarihinde yazıp bir yorumla birlikte bana göndermiştir. Görem, manzumesini şairane hayal unsurlarıyla süslediği hâlde Ali manzumesini gerçekçi (vaki) biçiminde
yazmıştır. Bunda geçen meyter sözü davul, hüs sözü sus demektir.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Reyhanam kohla meni
Bes munca ohla meni
Tabibler derdim bilmez
Gel özüv yohla meni
Halhala çalar
Etek halhala çalar
Uçurttı aklım fikrim
Yar zülfi hala çalar
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Türkmen Dağarcığı

Türkmeneli Edebiyatının
Son Büyük Temsilcisi
Ali Marufoğlu
(1927-30 Temmuz 2018)
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Irak Türkmen edebiyatının önde gelen son büyük
temsilcisi Ali Marufoğlu, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü sabaha doğru, doğup büyüdüğü ve
ömrünün tamamını geçirdiği Türkmen yurdu Tuzhurmatu ilçesinde vefat etti. Ali Marufoğlu’nun
vefatı, yakınlarını ve sevenlerini büyük üzüntüye
sevk ederken, Irak Türkmen dünyasında da geniş
yankı uyandırdı.
Bilindiği gibi önemli bir Türkmen yerleşme merkezi
olan Tuzhurmatu, 1970’li yıllardan sonra merkezi Tikrit olarak ihdas edilen Salahattin vilayetine
bağlanmış ve sırf Türkmen olduğu için bu büyük
ilçe il yapılmamıştır.
Irak Türkmen edebiyatının güçlü simalarından olan
Ali Marufoğlu 1927 de Kerkük’ün en büyük ve
uzun yıllar ilçesi olan Tuzhurmatı’da dünyaya

geldi. İlkokulu 1939’da Tuzhurmatı’da, ortaokulu
1946’da Kerkük’te bitirdi. 1946’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, Tuzhurmatu’da çiftçiliğe başladı. 1950 yılında ticaret hayatına atıldı.
Daha sonra çiftçilik ile ticareti beraber sürdürmeye çalıştı. 1990 yılından sonra sadece doğduğu
ilçede edebiyat çalışmaları ile meşgul olmakta idi.
Ali Marufoğlu, edebiyata küçük yaşlardan beri ilgi
duymaya başlamıştır. Ortaokuldan sonra, kendi
isteği ile tahsiline devam etmeyerek, hayata atıldığı için de edebiyat bilgilerini kendi kendini yetiştirerek geliştirmiştir. Birçok mahrumiyetler içinde
olmasına rağmen, edebî eserler bulmaya çalışarak, birçok şair ve yazarın kitaplarına ulaşmıştır.
1956 yılından sonra şiir, hoyrat, makale, deneme
ve hikâyeler yazmaya başlamıştır.
Edebî mahsullerini, bir zamanlar Kerkük’te çıkan Afâk
ve Beşir gazetelerinde neşretmiştir. 1960 yılından
sonra hikâye yazmağa daha fazla ağırlık veren
Marufoğlu, bunları Bağdat’ta bulunan Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nın yayın organı Kardeşlik dergisinde yayımlamaya başlamıştır. Araştırma ve inceleme yazıları ile ilgi çeken Marufoğlu, Kardeşlik
dergisinin sürekli yazı kadrosu içinde yer almış,
pek çok okuyucusu olmuştur.
Büyük edebiyat tarihçimiz Ata Terzibaşı, Ali Marufoğlu hakkında şu değerlendirmede bulunmaktadır:
“Tuzhurmatu kasabasında yetişen görkemli ilk iki
şairden biridir. Öteki şair ise, âmâ şair Hasan
Görem’dir. Ama Ali, bu kasabada edebî kültür ve
düz yazı alanında öncülüğü almıştır. O, gelişmiş ve
olgunlaşmış olan edebî şahsiyetine fıtrî isti‘dat ve
ciddi çaba ve çalışmalarıyla kavuşmuştur. Ana diliyle yazdığı tüm eserleri ardından maddi kazanç
sağlamayı düşünmeyen Ali her zaman millî ve manevi değerlere önem veren ülkücü bir ediptir. Hayatı boyunca bağlı kaldığı prensiplerden herhangi
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bir taviz vermemiştir.

Desem azdır sana nisbettir Şehvârsın Kerkük

Hayatı boyunca şiir ve edebiyatla uğraşmaktan hiç
bıkmamıştır. Edebiyat âlemine önce şiir, sonra düzyazı ile başlayan sanatçı her iki alanda da
başarı sağlamıştır. Bu arada yazdığı yedi heceli
hoyrat ve mâni dörtlükleri de halkça az çok benimsenmiştir. Şiirlerini kısmen hece ve kısmen de
aruzla yazmıştır. Ama aruzun az sayıda kalıplarını
kullanmıştır.”1

Yanarsın ateşinle yol bular âvâreler her dem
Delâlet âleminde mürşid-i nevvârsın Kerkük

Marufoğlu edebî ürünlerinde en çok mertlik, yiğitlik,
aşk, sevgi, mücadele, milliyetçilik, vefa ve dostluk
temalarını işleyerek ilgi toplamıştır. Özellikle yazdığı hoyrat ve mâni dörtlüklerinde büyük başarı
sağlayarak zirveye oturmuştur.

Nice yüz mürşid-i kâmil veliye cecdegâh olmuş
Nebiyyullah’a mavtının menzil-i athârsın Kerkük

Halk dilini ve edebiyatını da yakın inceleyen, özellikle
halk ağzında yaygın olan sözcük ve deyimleri çok
iyi seçen yazar, bunları da yazılarında, şiirlerinde
ve halk ağzı ile yazdığı hoyrat ve mâni dörtlüklerinde kullanmıştır. Başlangıçta divan edebiyatının etkisi altında ürünler veren Marufoğlu, halk
edebiyatı ve folkloruna yakınlığından dolayı hem
biçim hem de dil bakımından yeniliğe ve sadeliğe doğru yönelmiştir. Hatta bu yüzdendir ki,
edebî ürünleri arasında en çok hoyrat ve mâni
dörtlüklerinde büyük başarı göstermiştir. İlk zamanlar yazdığı manzum ve mensur hikâyelerini
bir kitapta toplamış, daha sonra, deneme, fıkra,
şiir, hoyrat ve mâni dörtlükleri ile çeşitli konulardaki makalelerini ve halk kültürüne dair derlediği
mahsullerini değişik kitaplarda neşretmiştir.

Ezelden kal sinen siperdir batıla karşı
Aşılmazsın metinsin dinimin divârsın Kerkük

Basılan eserleri şunlardır:
• Olaylar Konuşuyor (Kerkük, 1964)
• Deremet (Bağdat, 1989) (Bu eser 2009 yılında
yeni harflerle Bağdat’ta yayımlanmıştır)
• Direniş (İstanbul, 2009)
• Türkmeneli’nin Dilli Hoyrat (İstanbul, 2012)
• Belağat (Bağdat, 2013)

Nasıl fahr etmesin hâkin olub müminlere me’vâ
Takîler mehdi sende mesken-i ahyârsın Kerkük
Melekler günde beş vakt dinliyor ezan sesin senden
Hidâyet merkezisin câmi’-i ahrârsm Kerkük

Edibler feylesofler nece yüz şâir sühendânlar
Satub irfan alub irfan edeb bâzârsın Kerkük

Ne rütbe fahr ederse evlâdın pek haklıdır zira
Hamiyet ceyşinin başında bayrakdârsın Kerkük
Yatar bağrında yüzlerce şehid oğlun sana karşı
Eğer başı kahramanlar kıble-i ahrârsın Kerkük
Bağında kumrular lâldir hazindir bülbülün ötmez
Çiçek gül gamlı, aceb gülizârsın Kerkük
Dökersin gizlice yaşın demezsin derdini eyvah
Bu hâlin bellidir hâl-i ehline gamhârsın Kerkük
Emin ol yâde vermem bir karış toprak başım versem
Dedem yurdu atamdan kalma yadigârsın Kerkük

Şiirinden bir örnek:
Kerkük Destanı
Demem aysın veya bir kevkeb-i seyyarsın Kerkük
Güneşsin yurdum üstte pür envârsın Kerkük
Ümidim toprağından yükselip başın değer ufka
Emel suyuyla seyrâb-ı servi-yi nâzdârsın Kerkük
Dağın maden daşın lülü suyun rahmet bağın cennet
Tükenmez bir hazine yurda güherbârsın Kerkük
Demem alttın demem yakut sedeften çok çok üstünsün
1 Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, cilt 4, İstanbul, 2013, s. 199-214.
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Yazık gafletle girdi bağına yâd mest iken oğlun
Uyandı şimdi artık mest demem hüşyârsm Kerkük
Demem artık eder cünbüş gazınla Londra Paris
Demem artık bize sen dûd-i ateşbârsm Kerkük
Dilim dönmez gönül kıymaz itâbe ateşbârsm Kerkük
Benim kalbim kırıksa sen de bimârsın Kerkük
Yürür “Akif” iziyle “Marufoğlu” fahreder zira
Ol kâmil üstada sen mülhem-i eşârsın Kerkük
Hoyratları
Ay nesidi
Tutulub ay nesidi2
Dost xuyun dostta ara
Dost dostun aynasıdı

Tel estirme
Zilfiv tel tel estirme18
Qoy derdim diyim gözel
Meni çox telestirme19

Ceyranam20 suya düştüm
Çıxtım hayhuya düştüm
Yad görsem eqlim oynar
Bir yaman xuya düştüm

Delli dolu
Er gördüm delli dolu
Aşq meyin içen sarxoş
Sersem de delli d’olu6

Çöp gider üzüm qalı21
Üzüm ha dizim qalı
Ya bir tek Türkmen qalmaz
Ya Kerkük bizim qalı

Delli Xan’a
Baş eğmez delli Xan’a
Besti7 bu sarxoş yeriş8
Qız doldu dellixana9

Divanı xan bezedi22
Taxtı xaqan bezedi
Bağı gül gülü bilbil
Toprağı qan bezedi

Dosta damnan
Salam ver dosta damnan10
İgidler baş çevirmez
Dem günü dost adamnan11

Eliyde gül destesi
Menem hüsniy xestesi
Qaş qassab zülfiy çengel
Gevlim qurban gevdesi23

Dosta yeri
Qax görset12 dosta yeri
Yar mennen üz13 çevirdi
Xeber ver dosta yeri14

Men Kerkük Kerkük menem
Yad ifritse hürkmenem
Yüz ölsem yüz dirilsem
He diyerem Türkmenem

2 Tutulmuş ayın nesi var
3 Kötü yılım
4 Kara karga der gel
5 Ya
6 Deli de olur
7 Yeter
8 Yürüyüş
9 Tımarhane
10 Damdan
11 Adamdan
12 Kalk göster
13 Benden yüz
14 Yürü
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O yağ qalsın
Mum yansın o yağ qalsın
Qurt çaqqaldan qorxanda16
Gerekti oyağ qalsın17

Manileri
Bu yoldan tatar geçer
Postasın atar geçer
Derd ğemi birbirine
Qere gün qatar geçer

Bed ilim3
Bed aylarım bed ilim
Zağ diyer ge4 bizden ol
Bülbül diyer be5 dilim

18

Gözüme çar
Axtarram gözüme çar15
Getmem namard qapsına
Bilsem kör gözüm açar

Miskinem burma boynum
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Yıl/Year 20 السنة

Ararım gözüme çare
Kurt çakaldan korktuğu zaman
Uyanık kalsın

Zülfünü tel tel estirme
Beni çok telaşlandırma
Ceylanım
Kalır
Bezetir, süsler

Gönlüm kurban gövdesi
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Suçum sor vurma boynum
Ge menim qaz yerişlim24
Gerdeni durna boylum

rın çaresini acı ilaçlarla ararlar…
Sarraf yanında bin beylik unvanı bir metelik etmez.
Bir eleştirmen yanında da yüz deste diploma bir
“mısra’-ı berceste” yerin tutmaz. Şiir parçası..
Muallim Naci’nin gülümseyen fotoğrafı altına yazdığı: “Mudhikât-ı31 dehre ben ölsem de tasvirim
güler” gibi yarım beyit veyahut:

Ox oxa değer geçer
Sinemden seger geçer
Nâmerdler er meydanın
Görse baş eğer geçer
Yar eqlim aldı getti25
Gevlimi26 çaldı getti
Quş uçmaz kervan geçmez
Yollara saldı getti

El mennen yexe sennen32
Qıyamat günü yarım33

Yar gözüme çöp çaldı
Çöpü attı top çaldı
Aşq geldi delli delli
Qapımı zırzop çaldı

Hele sanatın alfabesine aşma olmayan gençlerin
yazılarını ele alıp, yanlışlarını basında sıralamak,
günahlarını sırtlanıp ümit ışıklarını söndürmek
demektir… Ne var ki susmak da olmuyor… Bir
dalgıcın her türlü tehlikeni34 göze alaraktan denizlerden ta dibinden çıkardığı inci tanelerinin gözleri baka baka gasbedilip parçalanması ne kadar
üzücü ise, bir şairin de en tatlı ve en değerli bir
sözcüğünün mısra’dan sökülüp atılması da o kadar üzücüdür.

gibi folklorî bir hoyratımızın son mısra’ı…

Yar yaram oydu getti
Qabığın soydu getti
Şahinler balaların27
Yuvada qoydu getti
Denemeleri
Eleştiri28
Eleştiri, edebî parçaları tarafsızlıkla inceleyip her
yönden hakkını ödeyen bir sanattır. Ve bu sanatı
başarabilen kimse de eleştirmen’dir. Eleştirmen
ulaştırmayan29 bir millet, edep kafilesinden geri
kalmış demektir. Eleştirisiz edebiyatın akımı dağ
başında değneksiz yürüyen bir körün yürüyüşüne
benzer. Eleştirini30 gün ışığına çıkaran basındaki
usta yazarların yoksunluğudur.
Her çağda olduğu gibi, çağımızda da özellikle Türkmen edebiyatında eleştiri pek azdır. Bu hal eleştirmensizlikten değil, eleştiri yeteneğini taşıyanların çekingenliğinden ileri geliyor… Bana kalırsa:
Bu ağırlığı bir iki edibin sırtına yükleyip de “şu
baş belâsından bana ne?” der gibi uzaktan seyirci kalmak günahtır. Yüz aklığı güden eleştirmenler, riyakârlık damgasını bir merhaba veya birkaç
kuruş karşılığında öz kimliklerine süremezler. Sağ
duyulu bir eleştirmen deryahlar derinliğinde inci
ararken amansız dalgalarla savaşan bir dalgıç olduğu kadar bir doktora benzer. Salgın hastalıkla-

Tek bir sözcüğ(ün) anlam ve konu üzerindeki önemini anlayanlar, edebiyatın kolay kolay başanlacak
bir sanat olmadığına herkesten ziyâde inanır. Her
edebiyatçı yazdığı dilin özlüklerini kavramalıdır.
Yanı mânâları taşıyan kelimelerin en tatlı, en işlek
ve ses çıngırağına en uygununu seçmelidir. Birçok
kelimelerimiz vardır da her ne kadar yabancı dillerden ise çağlar boyu kullanıla kullanıla lügatimizin tapusu sınırında yerleşmiş ve dil alanımızın
göbeğinde oturmuştur.
Bana kalırsa bu gibilerini lügatten söküp atmak “sekseninci baban ecnebidir” diye bir kişinin35 öz
yurdundan çıkarıp sınır dışına sürmek kadar zulümdür. Dil türetme ve genişletme çabasına karşı
olduğum sanılmasın; tam aksine çabanın yanlışıyım. Ve bu uğraşları dilci ve edebiyatçılarımızçın
bir başarı sayarım. Ne var ki edebiyata çirkinlik
ve zarar getiren uğraşların hemen hemen karşısındayım. Yani dipdiri kelimelerimizi öldürüp de
bir yandan lügati kısmak, diğer yandan metinleri
garip ve vahşî lafızlarla doldurup dilimizi “cin’’ler
lisanına, şiir ve yazımızı da deliler yığıncağından
taşan uğultulara benzetenlerin ğerîmiyim368.

24 Gel benim kaz yürüyüşlüm
25
26
27
28
29
30

Yar aklım aldı gitti
Gönlümü

Yavrularını
Deremet, Bağdat, 1989, s. 69-174
Yetiştirmeyen
Eleştiriyi

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 20 السنة

31
32
33
34
35
36

Güldürücü, mizahî
El benden yaka senden
Kıyamet günü yârim, sevgilim
Tehlikeyi
Kimsenin
Ğarimiyim
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Büyük Türkmen Şairi
Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü
Necat KEVSEROĞLU
Türkmen kültür tarihinin parlak sayfalarında geniş
yer alan, Türkmenelinin zengin kültür merkezinden sayılan Tuzhurmatu ilçesinde yetişen, çok
yönlü, görkemli edebiyatçı, başta ülkücü büyük
şair, kasabada edebi kültür ve düz yazı alanında
öncülüğü alan araştırmacı yazar, yedi heceli hoyrat ve mani dörtlüklerini üstünlükle başaran, hikayeci, edebi kültürü geniş olan Ali Marufoğlu 30
Temmuz 2018 pazartesi günü sabahleyin hakkın
rahmetine kavuşmuştur.

Üçüncü sınıfta iken 1941 yılında okulu bırakarak Tuzhurmatu ilçesine dönmüş ve işle uğraşmaya başlamıştır.

Rahmetliye Ulu Tanrıdan mağfiret, Türkmen toplumuna da başsağlığı dilerim, mekânı cennet olsun.

İşten ayrıldığı, boş zamanlarını edebiyat, gazete, dergi, Türk dünyasının yetiştirdiği başta gelen, tanınan şairlerin divanlarını ve kitap okumakla o sıradaki edebi hareketlerini izlediği kadar da spor
sahalarında bulunurdu, gençlik sıralarında “Aksu”
spor takımını kurarak başkanı ve sorumluluğunu yapmıştır. 1 {Beşir Gazetesi, Sayı 20, 3 Şubat
1959, S. 8}

Türkmen çağdaş edebiyatımızın sembolü olan şairimiz 1927 yılında Kerkük’ün Tuzhurmatu kasabasının Ağa Mahallesinde doğmuş ve büyümüştür.
1933 yılında Tuzhurmatu ilk okulunda başlayan
tahsilini bitirdikten sonra, 1939 yılında Kerkük’e
gelerek, orta okula girmiştir.

1946 yılında askerliğe alınan şair, aynı yılda evlenerek iki erkek ve iki de kız çocuk babası olmuştur.
1950’lerden geçimini ziraat ve ticaretle kazanmıştır.
Şairimiz, küçük yaştan şiir ve sporu sevdiği için hiç birini elden bırakmamıştır.

İlk olarak, şairimiz, 1.3.1958 tarihinde, yerli Afak
gazetesinde yayımladığı Tembellik başlıklı bir
manzume ile yayın âlemine atılan Marufoğlu,
daha sonra 1959 yılında Kerkük’te çıkarılan Beşir gazetesinde yayımladığı şiirleriyle tanınmaya
başlamıştır. Daha sonra, 1961 yılından bu yana
Bağdat’ta çıkmakta olan Kardeşlik dergisinde sürekli yayımladığı edebi ürünleriyle asıl geniş şöhretini elde etmiştir.
Bu yayınların yanında da Kerkük Vakfı tarafından
İstanbul’da çıkan Kardeşlik dergisinde şiir ve hoyratları yayımlanmıştır. 2003 ten sonra Türkmeneli
Gazetesi ve Türkmeneli Edebiyat ve Sanat Dergisinde de sürekli yazı ve şiirleri geniş yer almıştır.
Marufoğlu, hayat boyunca şiir ve edebiyatla uğraşmaktan hiç bıkmamıştır.
Geniş bir edebiyat ve bilgi edinmiştir. 2 { Ata Terzibaşı
Kerkük Şairleri, Cilt 4 S. 200 }.
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2007 yılında kendisiyle beraber ortaklaşa olarak,
bendeniz, rahmetli Mevlüt Taha Kayacı ve Berna
Zeynel bir komisyon olarak Türkmence okullarının
10. Sınıfında okutulan Türkçemiz adlı okuma kitabını hazırlama ve çalışma sırasında, bazı konular
hakkında örnek şiir istenirdi, kaynaklara dönmeden, hemen Marufoğlu ansızın istenen örnek şiir
parçasını ezberden bizlere okurdu ve yazdırırdı.
Bu da Ali Marufoğlu, Türk ve Kerkük şairlerinin
eserleri kendi hafızasında ve ezberinde olduğunun göstergesidir. Bunun yanında da Marufoğlu,
Tuzhurmatu ilçesi ve etrafı Bayat Aşireti köylerinin tüm Türkçe yer adlarını ve bölgelerinin tarihini
mükemmel, kusursuz bir şekilde elde edinmiştir,
2008 yılında Türk Dil Kurumunun düzenlediği, Erciyes Üniversitesinde Türk Dil Kurultayına davetli
olarak, bendeniz, rahmetli Mevlüt Kayacı ve şairimizle beraber yolcu olarak bir gece Halep’te kaldık. O gece kendisiyle edebiyat ve kültür sohbeti
ederken, kendisinden Tuzhurmatu ve Bayat Köylerinde olan Türkçe yer adlarını sordum. Hemen
gecenin geç satlarına kadar bana çok sayıda bölgede olan tüm Türkçe yer adlarını sırasıyla söyledi
ve açıklamalarını, bazı sözlerin hikayelerini de konuştu, o güzel Türkçe adları, Irak’ta Türkçe Yer Adları adlı kitabıma aldım ve kendisini, kaynak olarak
gösterdim. Buda Ali Marufoğlunun bir Türkmen
kültür kaynağı olduğunu vurguluyor.
Bu bilgiler yanında da, Tuzhurmatu’nun tarihi, edebiyatı, sanatı, folkloru ve gelenek görenekleri hakkında çalışma yapan veya kitap hazırlayan kimselerin
kaynak olarak, hep Ali Marufoğluna mutlaka baş
vurmaları gerekmekte idi, çünkü o Tuzhurmatu’nun
gerçek kültür kaynağı ve simgesi idi.
Türkmen bilgini, yarlıganmış Ata Terzibaşı, büyük
şairimiz hakkında diyor ki: “Tuzhurmatu kasabasında yetişen görkemli ilk iki şairden biridir. Öteki
şair ise Hasan Görem’dir. Hayatı boyunca şiir ve
edebiyatla uğraşmaktan hiç bıkmamıştır. Edebiyat
alemine önce şiir, sonra düzyazı ile başlayan sanatçı her iki alanda da başarı sağlamıştır. Bu arada
yazdığı yedi heceli hoyrat ve mani dörtlükleri de
halkça az çok benimsenmiştir.
Şiirlerini kısmen hece ve kısmen de arzula yazmıştır…
Türkçe klasik şiirleri kolayca kavradığı gibi, Farsça
ve Arapça şiirleri de olunca gücüyle izlemiştir. Bu
meyanda Türk şairlerinden Nefi ve Mehmet Akif,
Fars şairlerinden Hafız ve Sadi, Arap şairlerinden
züheyr ve Şevki, Azeri Türk şairlerden Sabır ve
Şehriyar ve nihayet yerli şairlerimizden Fuzuli ve
Faiz’le etkilenmiştir. Kerküklü şair Reşit Akif’in
son zamanlarda yazdığı şiirleriyle de mütessir olarak onun:
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Letâfet burcuna bir şems-i pür-envârsın Kerkük
Cinâne gıbta-bahş bir sahne-i gülzârsın Kerkük
Matlalı şiirine yazdığı naziresini.
Yürü âkif iziyle Marufoğlu fahr eder zirâ
O kâmil üstâda sen mülhem-i eşârsın Kerkük
Maktlayla biterek şiirde Akif’in ardı sıra gittiğini belirtiyor. Kerküklü şair Osman Mazlum’un da gazellerini beğenerek bunlardan bazılarına nazire
yazmıştır.
Ne var ki Ali bütün bu şairleri izlemekle birlikte bunların bayağı bir mukallid olmayıp kendine özgü bir
yol tutabilmiştir.
Düz yazılarına gelince… bınları üç grupta toplamak
mümkündür. Birinci grupta olanları, sanat mahsulu hikâye ve benzeri eserinden ibarettir ki bunlarla yazar, toplumsal konuları işleyerek okuyuculara
milli töreye bağlı kalma duygusunu aşılamaya çalışmaktadır. Toplumuyla ilgisini hiç kesmeyen Ali
hikâye yazmaya hevesli, edebi kültürü geniş kalemi güçlü, müstait bir yazar olduğundan bu alanda
yazdığı kolay ve çekici hikâyeleri bence şiirlerinden daha güzeldir… bezam bir hikâyenin içerisinde konu ile ilgili küçük başka bir hikâyeye de yer
verir. Buda yazarın şahsi özelliklerinden sayılır.
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Ali Marufoğlu’nun ikinci grup düz yazıları ise, edebi
sanatlara dair değerlendirme ve eleştirmelerden
oluşmaktadır. Yazar bu alanda bazen bir konuyu
gereğinden fazla kurcalar ve itiraz duyduğu görüş
üzerinde ısrarla direnir. Onun iyi meziyetlerinden
biri, ürünlerini teknik eden yazarlara verdiği cevabı reddinde onların niyetlerine göre uygun davranışı hususudur. O, iyi niyet sahibi bilgili münekkitlerin yazıları üzerinde pek durmayarak sünger
çeker. Kötü niyetli haksız kimselerin tenkitlerine
ise tahammül edemeyerek kendilerine, hak ettikleri doğru veya yanlış, gereken ağır dersler verir
vasıfta bir yazardır!
Üçüncü grupta ise Türkçede kullanılan deyimleri
günümüzde (2013) Türkmeneli gazetesinde seri
hâlinde açıklamalı olarak yayımlamakta, her deyim için örnek bir dörtlük dizmekte.” 3 {Ata Terzibaşı, Kerkük şairleri, 4. Cilt . 2. Baskı, S. 202}
Ali Marufoğlu, ülkücü bir Türkmen şair ve yazarı idi,
hayatını bu yola adamıştır, geceli gündüzlü bu
mukaddes dava ile ilgilenirdi, tüm edebi ürünleri
bu milli dava uğrunda yazmıştır.
Yakından Türkmen siyasi, kültürel, arenada bulunurdu, katkısı büyük idi. Kerkük’te bir kritik, tehlikeli veya endişe verici bir durum olduğu andan, o
olayla yakından ilgilenirdi, hemen bana veya dostumuz Aydın Kerkük’e telefon açarak vuku bulan
veya meydana gelen durumu yakından takip ederek olayları izlerdi, gerekirse bazen önerilerde de
bulunurdu.
Türkmen davasının ve meselesinin bir etkin mücadelecisi idi. Yaşlı olduğuna rağmen yurt içi veya yurt
dışında tüm kültürel, dil folklor, tarih üzerine yapılan etkinliklere, kurultaylara, bildiriyle katılırdı.
2003 ten sonra Tuzhurmatu ilçesinde kurulan ilk
Türkmen Edebiyatçılar birliğinin başkanı olarak
seçildi, güzelce bu milli ödevi yerine getirdi, üstün
başarılara imza atmıştır.
Yazdığı Eserleri
1. 1964 yılında bir kısım mensur ve manzum
hikâyelerini bir arada toplayarak 112 sayfalık
“Olaylar konuşuyor” adı altında bir kitap halinde
Kerkük’te Şimal Matbaasında bastırmıştır.
2. Bunun yanında da, 1989 da “Deremet” adlı, 2018
sayfa orta boy çeşitli şiir, hoyrat, fıkra, hikâye
ve eleştirmeyi kapsayan bir kitap olarak, Irak’ın
Kültür ve Tanıtma Bakanlığınca yayımlanmıştır.
Sada bir dille işleyen şairimiz bu kitabı, halkına
hizmet için sosyal ve edebi bakımdan ögüt verici
Tuzhurmatu’da duyup derlediği ve kendi fikir ve
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kalemiyle süslediği konuları ele almıştır. 2016 den
sonra bu kitabı Türkmeneli gazetesinde yeni latin harflerine çevirerek, seri halinde okuyuculara
sunmuştur.
3. 2007 yılında ortaklaşa olarak, Türkmen okullarında
okutulan lise 10. Sınıfları için okuma kitab olarak
hazırlanmıştır, bu kitabın açıklaması yukarıda geçmiştir.
4. Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından 2009 yılında
“Deremet” kitabını yeni harflerle bağdat’ta yayımlanmıştır.
5. 2009’da Kerkük Vakfı tarafından, “Direniş” adlı şiir
kitabı İstanbul’da yayımlanmıştır.
6. Irak Türkmenlerinin dili ve mektebi olan hoyrat ve
mani “Türkmeneli’nin Dilli Hoyrat” lerini ustaca
yazan ve yaşatan şairimizin edebi mahsullerini
2012 yılında yine Kerkük Vakfı yayınları arasında,
küçük boy 68 sayfalık kitabı İstanbul’da çıkmıştır.
7. Irak Tanıtma Bakanlığı tarafından 2013’te eski harflerle olarak “Belağat’ adlı kitabını yayımlanmıştır.
Bu eserler, yanında 1959 yılında ölümüne kadar Beşir, Afak, Kardeşlik, Türkmeneli Gazetesi ve Türkmeneli Edebiyat ve Sanat Dergilerinde sürekli olarak güzel şiir, yazı, araştırma yazısı yayınlanmıştır.
Eli öpülen, değerli büyük şairimizle son görüşmem,
ölümünden iki gün önce bir telefon konuşmasıyla
olmuştur.
Bana telefon açtı, ömür boyu, eşim ve hayat arkadaşım, evimin temel direğinin ölümü dolayısıyla
bana başsağlığı diledi, Kerkük’e gelemedim çünkü
ben de bugünlerde yataktayım ve sözüne devamla, söyledi hürmetkâr merhume bacım için ölüm
tarihini düşürürüm, hemen yakın zamanda sana
gönderirim, ben de hocama ve büyük şairimize
teşekkürlerimi ilettim ve acil şifalar diledim ve
kendisine “beklerim, mezar taşı üzerine kazdırırım sizin yazdığınız tarihi şiiri” dedim ve dua ederek kendisinden ayrıldım.
Ama ne yazık ki hemen iki gün sonra, Türkmen kültürüne kendini adayan ve en başta gelen büyük
usta şair, yeri dolmayan hoyrat ve mani türünde
erişilmesi zor bir başarıya imza atan sembolümüzün acı ölüm haberi beni sarsmıştır. Büyüğümüze
Allah’tan mağfiret dilerim. Mekânı cennet olsun,
gömütü nurla dolsun, derken özellikle Marufoğlu
ailesine ve Türkmen toplumuna başsağlığı dilerim. Kaybımız büyüktür, çünkü yeri hiç de doldurulamaz.
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Gazeller
Qarşıyda1 burma boynum
Sor suçum vurma boynum
Gel menim qaz yérişlim2
Gerdeni durna boylum

Qız menim füze gévlim27
Hiç durmaz üze gévlim
Asmanda dört dolanı
Yol arar size gévlim

Qız sene munu direm45
Gözyaşım quruduram46
Bir tek gün halım sorsay47
Bin derdim unuduram48

Elinde gül destesi
Menem3 onun xestesi4
Qaş qassap zilf qanara5
Gévlim6 qurban gévdesi7

Ya olaydım qonağıy28
Ya küpüyde29 çanağıy30
Gözel saxla görmesin
Bal arısı yanağıy31

Yérişiy49 yavaş yavaş
Qetlim yazar qelem qaş50
Özüy gül aslıy torpağ51
Üregiy nişi çimdaş?52

Eliyde8 var ox baxım9
Dur boyuva10 tox11 baxım12
Géçendey13 kirpik çalmam
Qasdım14 birez çox baxım

Yar gétti yaya qaldım
Olaştım çaya qaldım
Men dönnem gévlim dönmez32
Delliyden vaya33 qaldım

Herkes diyer53 gün aydın
Géce zulmet gün aydın
Saratanım54 sağaldı55
Bes56 yar désin günaydın

Géçmiri15 ele gévliy16
Qız başa bela gévliy
Asmanda17 ay feth oldu
Olmırı18 hele gévliy
Raqıb19 varıy20 yox görüm21
Üregiyde22 ox görüm
Gâvursay23 gâvur ollam24
Bes25 qoy26 yarı tox görüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Karşında
Kaz yürüyüşlü, yürümesi kaza
benzeyen
Benim
Hastası
Kaş kasap zülüf kanara
Gönlüm
Gövdesi
Elinde
Bakıyorum, görüyorum
Boyuna
Tok, doyasıya
Bakayım
(Sen) geçerken
Kastım, amacım, niyetim
Geçmiyor
Gönlün
Asumanda, gökyüzünde
Olmuyor
Rakip
(Mal) varlığın, sahip olduğun
her şey
Yok göreyim
Yüreğinde
Gâvur isen
Olurum
Yalnız, sadece
Bırak, izin ver

Qız seniy rahı gözüy
Qul éder şahı gözüy
Avladı aslan gévlim
Seniy36 o ahı37 gözüy
34

Gün düşse qar57 boynuna
O xulqudar58 boynuna
Meni yâdlar öldürse
Günahım yar boynuna

35

Sen menim cumbutum59 yar
Mihrabım yar putum yar60
Düşmüşem gam bahrine61
Uzat eliy62 tutum63 yar

Dilerse xaç gönderim
Üzükçün qaş39 gönderim
Yar göndersin bir salam40
Qanşarı baş41 gönderim
38

Yar işliyib bir yağlığ42
Eline binbir sağlığ
Kinarda adım yazıb43
Ortada “ah uzağlığ”44
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Gönlüm(ü)
Konuğun
(Senin su) küpünde
Çanağın
Yanağın(ı)
Ben dönerim gönlüm dönmez
Deli (gönlüm) ile derde kaldım
Geniş, iri
Gözün
Senin
Ahu, ceylan
(Sevgilim isterse Hıristiyan olup
kendisine) haç göndereyim
Yüzüğü için kaş
Selam
Karşılığında baş(ımı)
Yar işlemiş bir mendil
Kenar(ın)da adım(ı) yazmış
Orta(sın)da (da) “ah uzaklık”
(yazmış)

45 Kız sana bunu diyorum
(söylüyorum)
46 Kurutuyorum
47 Hâlimi sorsan
48 Unuturum
49 Yürüyüşün
50 Katlim(i) yazar kalem kaş(lı)
51 Kendin gül(sun) aslın toprak
52 Yüreğin neden çimdaş (çakıl
taşı)
53 Der
54 Kanserim(i), kanser
hastalığım(ı). Türkmeneli
Türkçesinde kanser hastalığına
“yağ yarası” denilir.
55 İyileştirir
56 Sadece, yalnız
57 Kar gibi bembeyaz
58 Üzgün, keyifsiz
59 Tomurcuğum
60 Bu dizenin anlamı şöyle: Müslüman isen Müslüman, putperest isen putperest olurum.
61 Denizine
62 Elin(i)
63 Tutayım

Ali MARUFOĞLU
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Irak Türkmenlerinin Yetiştirdiği
Büyük Değer
Ali Marufoğlu
Aydın KERKÜK
Irak Türkmenlerinin en büyük şair ve edebiyatçılardan sayılan Tuzhurmatu doğumlu şair yazar Ali Marufoğlu yaşının doksanın üstünde olmasına rağmen,
bugün Irak Türkmen Edebiyatçıları arasında en verimli yazarlardan sayılmaktadır.

Acep dünya mıdır ya meskeni cevr ü cefadır bu
Felaket menbaı mı? yoksa girdab-ı beladır bu

Ali Marufoğlu Şiirinde Irak Türkmenlerinin uğradığı
en büyük katliam olarak bu hadisenin tesiratının ne
kadar feci olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca katliamın
bilinmeyen birçok tarafını belgelemiştir. Marufoğlu
sözümüzü kanıtlayarak kendisi de yazdığı şiirin başlangıcında şu sözlere yer vermiştir:

Oyun oynar kasap tek lütfilen besler başın kessin
Diyer miskin beşer bir iltifattır i‘tinadır bu

“Hicri tarihiyle tam 59 yıl önce yani daha Osmanlı
Türkçesinin etkisi altında kaleme aldığım 67 beytlik
ağıtın kelimelerini olduğu gibi bırakır ve elimizde en
kıymetli bir belge sayılacaktır. Yardım Allahtandır.”

Cihan dolmuş boşalmıştır melayin insanoğlundan
Bu me’men mi? Bu me’va mı? Ya doymaz ejdehadır bu

Beş on gün aldanır gafil gezer görse felekden yüz
Sanır dünyaya cennet zanneder mülk-i bekadır bu
Musibet dert bela mihnet cefa baş gösterir her gün
Biri geçse diyer hamden tükendi intihadır bu
Ne bilsin mutlaka dert bitmeden mihnet hucum eyler
Eder birbirlerin takip gece gündüz sıradır bu
Kemin kurmuş yolunda dehr-i dûn bilmez bir avcıdır
Has u ‘am der mürüetten mücerrettir cüdadır bu
Demadem tarihe baksa musibetlerle dolmuşdur
Boğazlanmış boğulmuşdır o beg yahut paşadır
Vatan ‘akillere zindan olur bu çarh-ı dûn mektel
Sebebsiz söylemezler rahmı yoktur bî-vefadır bu
Kül oldu yandı mum tek bir karaltı kaldı ruh tende
Tahammül bitti sabrım yok dözülmez bir ezadır bu
Cefa mihnet bela gam üstüme hep çullanıp çökmüş
Kuşatmış varlığım sarmış garip bir istiladır bu
Sanasan yetmiyormuş çattı Kerkük derdi gafletten
Bütün dertlerden üstün hiç sağalmaz bî-devadır bu
Yarıp bağrım içinden öyle bir yara açıp eyvah
Sızar kan haşrolunca hiç kapanmaz bir yaradır bu
Bir oktur sancılıp bağrımda pasvan tek nevbet bekler
Kalem yaz anlasın âlem nasıl zulm ü cefadır bu

24
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Dedim kim bilmiyenler Kerkük’ün derdin desin eyvah
Garip bir katliamdır bir garip sefkiddimadır bu
Temmuz on beşinde gördüm Kerkük’ü ben Allahım
Kudüs mi? Deyryasin mi? Yoksa deşt-i Kerbelâ’dır bu
İşitmiştim bugünler Cumhuriyet adıyla bayram
Eya Bayram mıdır ya katli etfal ü nisadır bu
Değil ud ya keman ya tef şu ufku çınlatan sesler
Meterloz top tüfekten yükselen korkunç sedadır bu
İner kalkar demadem balta hançer harbe kazma
Demez göz mü acep çehre veya kul ya kafadır bu
Tüfekten fırlayan kurşun deler köksü deşer kalbi
Hakikat mi yâ Rab gördüklerim ya hülyadır bu
Keserler parçalarlar hiçte sormazlar nedir kimdir
Çocuk mı ya kadın mı ya fakirdir ya gedadır bu

Soranlar din iman gitsin cehalet mülkine
Talan yağma deriz biz hakkı meşrudur gazadır bu

Hücum eyler kudurmuş kurt kimin hep ezel insana
Ne melun hem ne elem hem ne ehbes bir kuvadır bu
Sürükler öldürür kim diyer Türkoğlu Türkem men
Diyer katlin helaldır bizden size ehven cezadır bu

Diyerler hükme isyan etmişiğ güya Hükümet kim?
Ne kanun vardır bizimçin ne devlet bir iddiadır bu
Evet ta kendidir bedbaht olan ahhh... şehrimiz Kerkük
Dad eder zulmün elinden evet cay-ı fedadır bu

Nedir kanun mıdır devlet mi dir ehkam mıdır? Sordum
Cehalet devri midir yoksa ‘asr-i kehrebadır bu
Televiv canileri ya Salibler ordusudur ya
Yazidler mi Şimir mi? Hangi kavm-i bî-hayâdır bu

Din için toprak için hakka kurban Kerkük’üm vah…
Defneden yüz bin evladın şehit mazlum anadır bu
Sırarsan Temmuz ayın bil Muharrem’dir bu ay ismi
Olup matem sınasan Kerkük ehliçin ezadır bu

Ucaldı bir seda yok, yok değildir hiçbiri asla
Bu icram ayrı icram görünmez bir beladır bu

Dedim ey ses benimle lütfet gel dolaş şehri
Tarahhüm kıl kabul et yalvarıştır hem ricadır bu

İçen kanlar, yakan canlar bu çağın cellâtların sorma
Diyerler Koministlerdir güruh-i eşkiyadır bu
Ne afettir ne vahşettir nasıl bir kavm-ı yamyamdır
Buna partimi derler ya zi‘âbdır canavardır bu

Neyi sordum kimi sırdum cevap ver gerçi müşküldür
Musibet seyrine dalmak güç amma iktizadır bu

Azapla öldürürken zevk duyarlar suçsuz insanı
Mubahtır dinlerince hem de bir keyf ü safadır bu

Dedi tarih için yaz bir hakikattir sözüm kâtip
De Kerkük afakın aydınlatan nur-ı ziyadır bu
Tamam bitkin idim ben söyledim artık hayat bestir
Muktazadır ölüm erçin mezelletten rehadır bu

Kadın kesmek çocuk boğmak diyer abkariyyettir.
Yalan İftira tezvir fesat sorsan zekâdır bu

Enisim gerçi kaldırmaz ayak gövdem belim büktüm
Şehitler karşısında hem vefa hem inhinadır bu

Takaddüm remzimizdir hakka batıl batıla hakdır
Karın yırtmak hazakettir diyerler hem dehadır bu

Düşüncem caddeni gördüm asılmış muhteşem bir can
Münevvar eylemiş etrafı san şemsü’z-zuhadır bu

Sebebsizdir demem başlar koparmak ya ciğer deşmek
Müslümanız diyenlerçin ‘ukubettir cezadır bu

Asılmış caddede yol gösterir san bir projektördür
Sordum acep Mansur mıdır ya İbn-i Meryem anadır bu

Gazap kasvet eza icram diyer dinimizce ihlâsdır
İman din lafı bomboştur deriz badı hevadır bu

Hiç ölmez ismi ölse dardaki cansız yiğidin
Dedi Mansur’u temsil eyleyen aslan Ata’dır bu
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Kim olsun bir değildir ki şehittir yan yana yatmış
O kardaşdır Ata’ya söyledi hem akrabadır bu
Muazzez Doktor İhsan’dır şahametli koçak er o
Gani Seyit durur sıbtı Aliyyü’l-Murtaza’dır bu
Belenmiş kana baktım sol yana aslan gibi bir genç
Okaliptüste asılmış nur saçar nur-ı ilahdır bu
Güneştir san saçar envar-ı rahmet çarh-ı devrane
Onun var yirmi beş yaşı ya yok nakş-ı Huda’dur bu
Kesik kol Ca‘fer-i Tayyar mıdır? Sordum dedi eyvah
Denir Fahrettin oğlu Cahit bak Bedri’d-dücadır bu
Ya kimdir kara toprak’ta sürüklenmiş asılmıştır
Nasıl? Hangi şeref sahibi bir ehl-i vefadır
Dedi ol ismi Kasım Beğ şehidin Neftçi’dir şanı
Kerem kanı fazilet kaynağı sahip sühadır bu
Yakılmış nevcivan iki şehit gördüm kucaklaşmış
Sınasan iktiran Merih ile kevkeb-i sühadır bu
Soruncam hangi mazlumlardır? İki kardeş dedi bunlar
Aşiret ismi Avcı’dır elim bir maceradır bu
Yatarlar üç civan bir evde birisi eyvah kız
Bular kim ev ne makber mi ve yahut Gırnatadır bu
Dedi Muhtar Fuat’ındır bu ev şehitler evladı
Cihat ile Nihat hem kız şehitlerçin yuvadır bu
Uçup aklım dedim Muhtar için ya Rahim ya Rab

Ona rahm et ilahi rahme layık bir babadır bu
O koç oğlan Hasib’i görmeseydim darağacında
N’olurdu sormasaydım hangi aşrattan fedadır bu
Keçanoğlu şehidin şöhretin sorsan diyer Kerkük
Şehadet şerbetin içmiş yiğit sahip livadır bu
Mürüvvette cesarette meseldi ismi Kerkük’te
Yazık avlandı gafilken Zübeyr’i maceradır bu
Görüncem Kışla’nın sağın yıkıldım yerlere çöktüm
Dedim salhanedir yahut da deşt-i Kerbelâ’dır bu
Kesilmiş kol bacak başlar dizilmiş yan be yan eyvah
Hiç umulmaz bir icram misli yok bir faciadır bu
Şakir Ahmet Züheyr Osman dedi Hacı Necimlerdir
Deme salhane şair ravza-i darü’l-bekadır bu
Ali gel sapta Kerkük katliamın gerçi mü’limdir
Gelir bir gün denir Marufoğlu’ndan vefadır bu
Dokuz yüz elli dokuz Temmuz on dört söyledim tarih
Yigirminci asırdır yoksa vahşet sertapadır bu
Hicri tarihini tamla söyledim amma bir eksik
Şüheda-i Uhud mertebesi cay-ı bekadır bu
1380-1 = 1379 / Hicri = 1959 / Miladi
Tuzhurmatu / 20 / Temmuz 1959
1) Sahabe Zübeyr bin Avam, uykudayken şehit edildi.
2) Sertapa: Baştan ayağa.

Ey Kerkük
Dilleri süsleyen vatandın sen ey Kerkük
Vatan dedim az evvel öyle yazdı kalemim
Senin destanın şehitlerin toprağın kucağın ey Kerkük
Uykularım bölündü kabus dolu rüyalardan
Ah sesleri duyuldu kan kokan zindanlardan
Cennet kadar güzeldin Kerkük neden kirlendin?
Göçüp gitti fidanlar baharı yaşamadan
Yetimler bıraktılar gözü yaşlı arkadan

Meryem VİCDAN
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Kerkük’te Kurban Sevinci
Kardaşlık
Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı
ile sivil inisiyatifin işbirliğinde,
yardımsever Türk vatandaşlarının katkılarıyla 2013 senesinden itibaren devam eden
kurban organizasyonunun bu
yıl beşincisi gerçekleştirilmiş
olup, kurban etleri ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur Irak
Türkmenlerine dağıtılmıştır.
Kerkük’ün Türkalan köyünde
kesilen 6 büyükbaş kurban,
yaklaşık 900 adet 1,5 kilogramlık torbalar halinde öncelikli
olarak Telafer Türkmenlerinin
yaşadığı Yahyava kampına gönderilmiş, ayrıca Altunköprü,
Kerkük ve Türkalan köyünde
ihtiyaç sahibi Türkmenlere dağıtılmıştır. Yüce Allah yapılan
yardımları kabul eylesin. Pay
sahiplerinden ve emeği geçenlerden razı olsun.
Seval Güllü, Mustafa Topdemir,
Selim Ateş, Zeynel Koç, Ali

Ürey, Yılmaz Çakaloğlu, Çağrı
Seyfi, İsmail Güler, Serap Baş,
Feridun Bahşi, Harun Çay, Cihangir Ünal, İbrahim Kahya,
Nuray Şen, Zülal Değirmenci,
Recep Dündar, Mustafa Aksu,
Lale Kocameşe Aksu, Sedat
Dur, İsmail Dur, Zafer Paçacı,
Serhat Toruk, Yasin Cemal Galata, Nuran Galata, Peran Şim-
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şek Çarhoğlu, Hayrünisa Çarhoğlu, Necdet Meşe, Burhan
Öztorun, Recep Esen, Burak
Esen, Seher Esen, Döndü Esen,
Mehmet Tüfekli, Ahmet Yurtoğlu, Selman Uçan, Mehmet
Derya Mercan, Madelet Grabbe Başusta, Erdal Bilgiç, Cahit
Uğurlu, Yusuf Aydoğan, İmad
Saqı, Waleed Koryalı.
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Ümit Tokatlı’nın Ardından1
Mahir NAKİP
nan tek sivil kuruluşu Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın
kurucularından ve uzun yıllar yönetiminde kalmış
nadide bir şahsiyettir. Yani Ümit, babasının görevinden dolayı Bağdat’ta büyümesine rağmen, ailesinden aldığı milli şuurla, Türkiye’de Türk dili ve
edebiyatı gibi bir alanda okumaya meyletmiştir.
Amcaları Vehbi ve Necmeddin İzzeddin de Türkmen edebiyatına ve davasına hizmet etmiş değerli
insanlardır. Hepsi Hakk’ın huzuruna intikal etmişlerdir.

1970’li yıllarda Türkiye’ye tahsil için gelenlerin yaprak
dökümü devam ediyor. Bir Türkmen bilim insanını daha kaybettik. Evet daha Bağdat’ta liseyi bile
okurken “ben Türk dili ve edebiyatı okuyacağım”
diye Türkiye’ye gelen Ümit kardeşimizi ebediyete
tevdi ettik. Takdir-i ilahiye itiraz olunmaz ama “erken oldu” demeden de geçemiyorum. Bizim neslin
esiri olduğu şu katil sigara... bir dostumuzu daha
aldı gitti. Türkmenlerin çoğunda bariz bir şekilde tecelli eden teslimiyetçilik ve sağlığa önem vermeme
Ümit’te de vardı. Ona ne zaman sigaranın zararlarından bahis açsam cevabı Fuzuli’den verirdi:
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
Ne diyelim mekânı cennet olsun... Bu hallerde her zaman sevilenler değil, sevenler üzülüyor.
Ümit, Kerkük’ün tanınmış Tokatlı ailesine mensuptu.
Bu asil aile IV. Murat’ın Bağdad’ı fethinden sonra Anadolu’dan Kerkük’e gelen ailelerden birisidir. Kendi adlarını taşıyan tarihî bir hamam hâlâ
Kerkük’te hizmet verir. Ümit, Cemal İzzeddin ağabeyimizin oğludur. Cemal İzzeddin’i, Irak Türklerinin yakın tarihini takip eden herkes tanır. Cemal
İzzeddin, Irak Türklerinin uzun yıllar resmen tanı28
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Eskiden tanımakla birlikte, onunla yakından halleşmem
1990 yılında Erciyes Üniversitesi’ne intisap etmemle
başlar. 2013 yılına kadar aynı üniversitenin çatısı altında çalıştık. Üç hususiyeti dikkatimi çekti diyebilirim: Sessiz, kendisinden başka kimseye zararı olmaz
ve daim güler yüzlü. Üniversitenin özellikle sosyal
bilimcileri tarafından iyi tanınırdı. Fen Fakültesi’nin
iki dönem kurucu dekanlığını yaptı, uzun yıllar aynı
fakülteye bağlı Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Kısacası Erciyes Üniversitesi’nde
önemli bir iz bıraktı.
Çok sayıda yüksek lisans tezini yöneten Rahmetli Tokatlı, 2013 yılında Irak Türkleri ile ilgili bir yüksek
lisans tezi yönettiği görülmektedir. İsmail Nadir
Lokman tarafından hazırlanan tezin konusu “Irak
Türkmen Türkçesinde Bayat Ağzı”dır. Tezde özellikle Kerkük’ün güneyinden başlayıp İran sınırına kadar uzanan coğrafyaya yerleşen Bayat boylarının
ağzı bilimsel bir yöntemle incelenmiştir.
Rahmetli Tokatlı’nın yayınları arasında Türkmen dil,
edebiyat ve geleneğine dair makalelere rastlamaktayız. İlk yazılarının tamamını daha yardımcı
doçent iken Milli Folklor Dergisinde yayımladığını
görüyoruz. Milli Folklor’da yayımladığı ilk makalesi
10. Sayıda olup, ¨Kerkük Ağzıyla Bir Şiir¨ adını taşımaktadır. Sabah Abdullah Kerküklü adında bir şairin, Tebrizli Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam”ına
nazire niteliğinde yazılan “Kutsal Yurdum” isimli
şiirin tahlilini yapan Tokatlı, Kerkük’te buna benSayı/Issue 79 العدد
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Yanarım Kerkük

Tokatlı Ailesi

zer çok nazire şiirler olduğu bilgisini okuyucularla
paylaşmaktadır.
Milli Folklor Dergisinin 11 ve 12. Sayılarında ¨Şehit Destanı¨ isimli makalesinde Tokatlı, Kerküklü
Şair Salah Nevres’in 1980-1988 yılları arasında
Irak’ın İran’la yaptığı meşum savaşını tasvir eden
bir destanını inceler. Aynı derginin 13. Sayısında ¨Kerkük’te Yağmur Duası¨ ve 21. Sayısında da
¨Kerkük’te Evlenme Adetleri¨ isimli makalelerini
neşretmiştir. Son iki makalesi halk folkloru sınıfına
girmekle beraber, makalede bazı dil unsurlarına da
temas edilmiştir.
2017 yılına kadar Rahmetli Tokatlı’nın, Türkmen dergilerine yazı göndermediği gözlenmiştir. Tokatlı,
Merkezi Bağdat’ta bulunan Türkmen Kardaşlık
Ocağı’nın başına meslektaşı Doç. Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı geçtikten sonra, geçen yılın son sayısı olan
333,334 ve 335 sayısına iki yazı birden gönderdiğini görüyoruz. İlki “Aruzda ‘Bir Buçuk Hece’ ve
‘Med’ Terimleri Üzerine” ikincisi ise, “Geç Kalmış
Bir Düzeltme (Atebetu’l-Hakayik’ta Til)”. Her iki
makale de bilimsel yönden doyurucudur.
Bu iki makale aslında önemli birer ilk adımdı, Ümit’in
ömrü yetseydi belki daha da yazacaktı. Çünkü
Türkmen edebiyatının gerçekten analitik, ilmî ve
sistematik çalışan kalemlere ihtiyacı var. Kuşkusuz
ki anadilde eğitim, bir halkın dilini ve edebiyatını
besler ve zenginleştirir. Ama eğitimde kalite yoksa
analitik yorum, eleştiri ve sistematik mukayese gibi
alanlar hep akîm ve boş kalır. Irak edebiyatı da şu
anda bu merhaleden geçmektedir denilebilir.
Rahmetli Ümit Tokatlı, Türkmen edebiyatını besleyebilen, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen
üç-beş kişiden biriydi. Ümit’in ukbaya irtihaliyle
Türkmenler kalem sahiplerinden birisini daha yitirmiştir. Mekânı cennet olsun.
Dipnotlar
1

Sen Türkmen’sin ben bir Yörük
Ne fark eder ikimiz de Türk
Sen ovadasın ben karlı dağda
Ovada da yanar insan karlı dağda da
Senin gibi yanıyorum Kerkük
Senin acın benden farklı mı
Şimşek olup yüreğime çaktı mı
Gözyaşın iplik iplik aktı mı
Ben Toroslarda karda yanarım
Türkmen sende yanar Kerkük
Ben Yörük’üm sen Türkmen’sin
Ateş de yakar insanı kar da
Sahipsiz kalmış Türkmen de
Ağlıyorum yetim kalmış gibi
Bu acıya kim dayanır Kerkük
Musul Vilayetimdi Kerkük Sancağım
Ben ikisinden de ayrı kaldım
Sanki bir Türkmen kızından ayrı kalmış gibi
Ben yalçın kayalarda sen kalede
Bakışların hicran mı hicran Kerkük
Bayrağın rengi al ya da mavi
Fark eder mi ikisi de Türk’ün rengi
Sen özgür değilsen sorma düştüğüm hali
Sen Türk menem dersin ben de Türk
Sen mahzunsan ben yanarım Kerkük

Rahmetli Ümit Tokatlı’nın bilimsel çalışmalarını derleyip bana
gönderen Prof. Dr. Mustafa Argunşah’a teşekkür ederim.
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Türkmeneli Özlemi-1
Yasin Cemal GALATA
Öğrencilik yıllarımızdan beri hayallerimizi süsleyen kızıl elmamız Kerkük’ü, yani Türkmeneli
coğrafyasını görmemiz 2012
yılının Ekim ayında kıymetli dostum Ahmet Şahiner ile
birlikte nasip olmuştu. Dava
insanı saygıdeğer Suphi Saatçi Hocamızın yönlendirmesiyle hayaller gerçek olmuş,
Erbil’den başlayan yolculuk
Altunköprü, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu ve Kerkük
ile son bulmuştu. Şımarık ve
zorba peşmerge baskısı, insan
kaçırmaların ve bombalama

eylemlerinin had safhaya çıktığı, benzinin bulunmadığı,
elektriklerin sık sık kesildiği
karışık ve gergin bir ortamda
bütün bu olumsuz şartlara rağmen kalbi imanla dolu, inançlı,
Türklük davasını kelle koltukta
sürdüren yiğit insanlar tanıdık.
O yüce gönüllü yiğitlerin başında
Erbil’de Dilşat Terzi, Kerkük’de
Necat Kevser ve Abdülhalık
Hürmüzlü gelmekteydi. Sağ
olsunlar bizlerle canı gönülden
alakadar olmuşlardı. Türkmeneli coğrafyasının bir kısmını

bu güzel insanlarla dolaştıkça Irak Türklüğüne olan dava
inancımız katmerlenerek tazelenmişti. Şehitliklere, türbelere, çarşılara, tarihi konaklara,
Türkmen Cephesinin bürolarına ziyaretlerde bulunmuştuk.
Bu temasların içinde görüşme
şerefine nail olduğumuz Irak
Türklüğün önemli şahsiyetlerinden rahmetli Ata Terzibaşı
ve Nihat Akkoyunlu’yu da rahmetle ve minnetle anıyorum.
2013 senesinden bu yana Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı

Bağdat Türk Şehitliği.
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ve sivil insiyatifin işbirliğiyle
gerçekleştirdiğimiz
organizasyonlarla yardımsever Türk
vatandaşlarının
katkılarıyla
kurbanlarımızı Türkemeneli’de
mazlum soydaşlarımızla paylaşıyorduk. Uzun zamandır
hasret kaldığım Kerkük’e duyduğum özlemi bitirme kararı
alarak Kut’dan başlayıp Necef, Kerbela, Bağdat ile devam
eden ve Kerkük’de nihayete
eren yolculuğumdan izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım.
17 Ağustos 2018 Cuma sabahı
İstanbul’dan Bağdat’a yolculuk yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Uçağımızda ağırlıklı olarak
Irak vatandaşlarıyla beraber
çok az sayıda uzakdoğulular
da vardı, benden başka Türk
vatandaşına denk gelmedim.
Bağdat havalimanı bakımsız
ve eski teknolojiye sahipti.
Vize işlemlerim 2 dolar karşılığında yaklaşık 10 dakika içinde bitmişti. Pasaport
kontrolü için beklerken sırada
ağırlıklı olarak İran’dan Necef

ve Kerbela’ya ziyarete gelen
insanlarla doluydu, özellikle
siyah çarşaflı hanımlar çoğunluktaydı Ekiplerin başlarında
ise mollalar vardı. Pasaport
işlemlerimi bitirdikten sonra taksilerin beklediği alana
doğru yol aldım, Park Abbas
alanında Kut’da yaşayan arkadaşım Murtada Ali’nin şoförü
tarafından karşılandım ve yaklaşık 4 saat sürecek yolculuğumuz başlamış oldu. Şoförümüz
çok az İngilizce bildiğinden
muhabbetimiz çok olmadı;
ama ortak Arapça kelimelerle
anlaşmaya çalıştık. Arabada
Asya FM açıktı ve sıklıkla Türkçe şarkılar çalınıyordu, özellikle de İbrahim Tatlıses’ten.
Yolda belirli aralıklarla yapılan
muntazam olmayan kasisler ve
güvenlik noktalarının ardından
Dicle kenarında bulunan Kut
şehrine vardık. Yolculuğumuz
çorak topraklardan, hurma
ağaçlarının arasından ve yol
kenarlarına asılı olan şehit fotoğrafları ve Muktedir Sadr’ın
büyük panolara asılmış olan

resimleriyle geçti. Bu kadar
çok hayatını kaybetmiş insanların fotoğrafların bulunması,
ölümün olağan hale gelmesi, insan hayatının kıymet arz
etmemesi toplumun ruhsal
durumunun hiç de iyi olmadığının göstergesiydi.
Kut’a vardığımızda yemek ikramında
bulunulmuş, dostlarımızla Necef, Kerbela ve Kut Türk şehitliği
ziyaretlerimizi planlamıştık. Ertesi sabah Kut’dan Necef’e doğru yol aldık, yoğun güvenlik önlemlerinin arasından Hz. Ali’nin
türbesine vardık. Necef’den
Kerbela’ya geçerek Hz. Hüseyin
ve İmam Abbas türbelerini ziyaret ettik, kutsal mekânlar ziyaretçi akınına uğruyordu.
Kut’daki son günümde Kut şehir
merkezinin dışında hurma
ağaçlarının etrafında Türk ve
Irak bayraklarının dalgalandığı, 1930’lı yıllarda genç
Türkiye Cumhuriyetinin kıt
imkânlarıyla beyaz taştan inşa
ettirdiği şehitliğe ulaştık.

Kerbela
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Şehitlikte yüksekliği 20 metre civarında olan anıtın, sağ üst
köşesinde ay yıldız, ön tarafının orta kademesindeki siyah
tabelanın üst satırında büyük
harflerle “Türk Şehitleri” alt
satırında “Türk Milleti Size
Minnettardır.” sözleri yer alıyor. Şehitlik bahçesinin içerisinde temsili olarak kırmızı
renkli ay yıldızlı mezar taşları
da bulunmaktaydı.
Milli görevimizi ifa ettikten sonra bir sonraki durağımız olan
Bağdat’a doğru yol aldık. Bağdat yolculuğumuz boyunca da
Irak’ta yaşanan yanlışlıklar ve
İbadi’nin büyük boy fotoğrafları üzerine şoförümüz ağzından dökülen ve benim de net
bir şekilde anlamış olduğum
galat ve haramiler sözü Irak’ın
durumunu da çok net bir şekilde ifa ediyordu. 2003 ABD işgalinden sonra ülke yanlış politikalarla haramiler tarafından
yönetilmekteydi.
Bağdat’a vardığımızda Kerkük
Vakfı’nın
müdavimlerinden
Tuzhurmatulu kıymetli Mehmet Tuz ağabeyimizin kardeşi Mehdi Kerim tarafından
karşılandım. Bir güne sığdıracağımız viran ve yorgun Bağ-

dat’taki turumuz 1638 yılında 17 yaşında şehit düşen ve
adına türküler yakılan Genç
Osman’ın türbesinin bulunduğu Bağdat Türk şehitliğiyle başlamış oldu. Girişte Türk ve Irak
bayrakları dalgalanıyor. Genç
Osman türbesi ve 1. Dünya
savaşında şehit olan 2370 Türk
askerini temsil eden beyaz
mermerlerin üstünde kırmızı
renkli ay yıldızlı mezar taşlarının yer aldığı şehitliğin arazisi
Irak hükümeti tarafından 1937
yılında tahsis edilmiş, 1950’li
yıllarda bakım görmüş ve Mayıs 2018’de TİKA tarafından
yenilenmiş.
Bin bir gece masallarının diyarı,
adına şarkıların, şiirlerin yazıldığı, İstanbul’da en prestijli
caddeye isminin verildiği Bağdat; yorgun, bitkin, hüzünlü,
ümitsiz bir haldeydi. Ayakta
kalabilen Türk İslam akaidi
için önemli olan Ebu Hanife,
Abdülkadir Geylani Hz, Kazımiye türbeleri ile 1827’de
Bağdat Valisi Davud Paşa tarafından yaptırılan göz alıcı
çiniler donatılmış mimarisiyle
dikkat çeken Osmanlı camisini ziyaret ettik. Az da olsa
ayakta kalabilen Osmanlı mimarisi üslubunda yapılan ya-

Genç Osman türbesi.
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pıları gördükçe eski zamanlar
hayalimden geçirmeye çalışıyordum. En son durağımız
Abdülkadir Geylani Hz. oldu,
türbenin bakımı TİKA tarafından üstlenilmiş. Türbeye
girdiğimizde giriş kapılarında
ay yıldızlar bizleri karşıladı,
Bağdat’ta kendinizi huzurlu
ve güvenli hissedebileceğiniz
nadir mekânlardan birisiydi.
Akşam misafirperver Mehdi
Kerim Bey’in evinde konakladıktan sonra sabah kurban
bayramımızı
gerçekleştireceğimiz Türkmen yurdu Yiğit
Kerkük’e doğru yol aldık.
Sabah erken saatlerde Bağdat’tan
hareket ederek Tuzhurmatu’ya
doğru yol aldık. Kimi zaman geniş hurma ağaçlarının bulunduğu bağları, kimi zaman da
ıssız, çorak toprakları izleyerek
Tuzhurmatu’ya vardık. Baskıya
ve zulme direnişleriyle dünyaya nam salmış Türkmen diyarı
Tuzhurmatu’ya girişte şehit Ali
Haşim Muhtaroğlu’nun fotoğrafı ve mavi ay yıldızlı büyük
Türkmen bayrağı karşıladı. Bu
güzel kareyi fotoğraflamak
için arabadan indiğimde yanımda zuhur eden çocuklar
tüm olumsuzluklara rağmen
gözlerinin içleri gülerek poz
verdiler. 2012 senesinden sonra ikinci gelişimdi, şehir peşmerge baskısından kurtulmuş,
gerginlik son bulmuştu. Birçok
yerde Türkmen vekil Niyazi
Mehdi’nin fotoğrafları asılıydı,
caddeler ise Türkmen bayraklarıyla doluydu. Irak Türkmen
Cephesinin Tuzhurmatu şubesine uğrayarak selam verdik.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız’ın ziyareti
olacaktı. İlk defa bir Türk büyükelçisini ağırlama şerefine
erecek olan Tuzhurmatulular
heyecanlıydılar. Irak Türkmen Cephesinden Türkeş Bey
ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra ümitvar bir şekilde
Kerkük’e doğru yol aldım.
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Nice Yürekli Yiğittiler
Türkmeneli’ye ışık oldular
Bize yarınlar için yoldular
Biz yaşayalım diye soldular
Hep gülerek uçmağa gittiler
Gör nice yürekli yiğittiler

Şehitlere

Candan sevdiler milleti yurdu
Nefse şehvete tokadı vurdu
Davaya sevgi katıp yoğurdu
Yola devam dediler gittiler
Gör nice yürekli yiğittiler

Gün doğmadan hele neler doğar
Hak hakikat karanlığı boğar
Şehit öcü alınmazsa eğer
Dize vurarak deriz gittiler
Kahraman yürekli yiğittiler

Kurt Yüreklim Kızılelma Seni Bekler
Türk Ordusuna
Kurt yüreklim yiğidim atıl ileri
Eşkıyanın başına indir pençeni
Duayla yoğrulan topu ver namluya
Acıma haine bırakma kaçanı

Kes dillerini onlar her kim iseler
Affetmek yok inanma “aman” deseler
Her sözlerinde var nice desiseler
Kelleyi alın fitneye yol açanı

Çabuk ol aslanım sen bitir bu işi
Gözün kırpmadan vur gebert onu beşi
Bırak itin sahibi toplasın leşi
Yak paçavralarını susturun çanı

Nice oldu Kızılelma seni bekler
Ha bugün ha yarın günü güne ekler
Haydi yürü yürüyor senle melekler
Tarih yazacak şan Mehmetçiğin şanı

Türkmeniz Biz
Altaylardan baktık Türkmeneli’ ye
Sancağı yıldızı ayı eşledik
Durmadan atıldık hep ileriye
Her otağ yerini vatan işledik

Mührümüz acuna Nuh’tan beri
Bizimle başladı uygarlık nehri
Türkü al tarihten ne kalır geri
İnsan için dere tepe kışladık

Küheylan koştukça tarih yazıldı
Türkmen adı dağa taşa kazıldı
Düşmanın sürüsü şaştı bozuldu
Her adımda Kızıl Elma düşledik

Türkmen’iz biz Türkün atar damarı
Biz Turan’a kattık bu toprakları
Dönüş yok artık bu toyun kararı
Türklükle yüreği yaktık haşladık

Kemal BEYATLI
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Irak Türkmen Ağızlarında Eski
Türkçeden de Eski Kelimeler:
Yuban- / İban-, İbín-/YuwÖnder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Türk dili Irak coğrafyasında bin
yıldan bu yana var olagelmiş,
bu süreçte belli bir gelişme
çizgisi sürdürürken geçmişten
getirdiği birtakım unsurları da
muhafaza etmiştir. Böylece
hem Türk milletinin her devirdeki hayat safhalarının aynası
olmuş hem de geçmişteki söz
varlığını ve diğer dil unsurlarını bünyesinde barındırarak
bütün dış tesirlere karşı kendini muhafaza etmiştir.
Dil başlıca dört temel unsurdan
meydana gelir: ses, şekil (ekler) kelime ve cümle. Sesler
dilin temeli sayılır. Eklerse Türk
dilinde iki türlüdür. Yapım ekleri yeni kelimeler türetirken
çekim ekleri kelimelerin cümlede belli bir görevle kullanılmasını sağlar. Kelimelerse kavramları ve nesneleri karşılar.
Kelimeler dilin en çok çeşitlilik
gösteren ve zaman içinde değişmeye en fazla maruz kalan
unsurlarıdır. Denebilir ki dil
her devirde kendi kelime hazinesini yeniden oluşturur. Bir
kısmı kelimeleri atar, yenilerini
bünyesine ekler; kelime hazinesi böylece her geçen gün
zenginleştirir. Yalnız, bu süreçte bazı kelimeler diğerlerine
göre değişmeden veya pek az
değişerek dilde yaşamaya devam eder ki bu gibi kelimelere
dilcilik çalışmalarında “arkaik”
kelime denir.
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lişen şekli (iban-), bugünlere
birlikte gelmiştir. Buna göre,
kelimenin tarihî gelişim seyrini
şu şekilde belirlemek mümkündür: yub-a-n- ‘ *uba-n- (ydüşmesi) ‘ iban- (y- düşerken
yanındaki ünlüyü inceltir).

Irak Türkmenlerinin dilinde de
buna benzer pek çok kelime
vardır ki bunlardan ikisini bu
yazının konusu olarak belirledik: yuban-1 /iban- ve ibín-/
yuw-.
yuban- /iban-:
Dilimizin tarihî gelişim süreci içinde ilkin “Divanu Lugâti’t-Türk”
adlı şaheserde rastlanan yuban- bugün Irak Türkmenlerinin ağızlarında hem yubanhem de iban- şekillerinde
yaşayan bir kelimedir. Türk dilcilerinin piri Kâşgarlı Mahmud
kelimeyi o devirde (11. yüzyıl),
“kendini işten alıkoyup savsakla-” anlamıyla kaydetmiştir.2
Habib Hürmüzlü ise iban- karşılığında Irak Türkmen Türkçesi
Sözlüğü’nde “oyalan-, gecik-,
ayak sürü-” anlamlarını vermektedir.3 Kelimenin, anlamının zaman içinde az da olsa
değiştiği anlaşılıyor. Ancak
ilgi çekici olan Irak Türkmen
ağızlarında bu kelimenin iki
şekilde de yaşıyor olmasıdır.
Kelimenin ses yapısı değişmesine rağmen önceki şekli
unutulmamış; hem eski şekli
(yuban-) hem de sonradan ge1
2
3

Fiil köklerinden sonra gelen tire (-)
-mak / -mek eki yerine geçer.
A. Bican Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu,
Divanu Lugâti’t-Türk, TDK yayınları,
Ankara 2015, s. 984.
Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü, Fuzuli Matbaası, Kerkük
2013, s. 183.
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Görüldüğü üzere, Irak Türkmenlerinin kullanmış oldukları bu iki
kelime aslında, aynı fiilin farklı
telaffuzlarından kaynaklanan
iki farklı şekildir. Her ikisinin de
Irak Türkmenlerince dilde yaşatılıyor olmasının elbette sebepleri vardır. Bu sebeplerden
biri ağız farklılıklarıdır. Nitekim
bazı Türkmen yörelerinde bu
kelimelerden biri, bazılarında
diğeri kullanılır. Bununla birlikte, şahsi gözlemlerimize göre
bu kelimelerin her ikisinin de
bilhassa Kerkük ağzında, biraz
da anlam ayrıntısıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Nitekim
iban-, Hürmüzlü’nün de kaydettiği gibi “oyalan-”, yubanise temel anlamına ilaveten
“avun-” anlamında da kullanılır. Nogay Türkleri arasında da
bu anlamıyla kullanıldığını S.
G. Clauson kaydetmektedir.4
Dildeki bu gibi gelişmelere fono-semantik ayrılaşma denir.
Irak Türkmen ağızlarındaki
araştırmalar yeterli düzeyde
olmadığından bu husustaki dü4

S. G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford yayınları, Londra 1972, s.
872. (Clauson kelimenin ettirgen şeklini vermiştir.).
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şüncemizi, şimdilik yalnızca bir
gözlem olarak dile getirmekteyiz. Çünkü, Hürmüzlü’nün
sözlüğünde iban- şekli kayıtlı
olmasına rağmen yuban- şekline yer verilmemiştir. Irak
Türkmenleriyle ilgili diğer çalışmalarda da yuban- şekline
henüz rastlamış değiliz. Ancak
yukarıda da değindiğimiz gibi,
bu kelimeyi Türkmenler arasındaki konuşmalarda duymak
pekâlâ mümkündür.
Kelimenin kendisi Türk dili tarihinin çok eski devirlerine ait
olmakla beraber içindeki -bsesi de tarihî gelişme çizgisinde başka bir özellik taşır. Zira,
daha 9-10. yüzyıllarda ortaya
konmuş olan Uygur Türkçesi metinlerinde dahi iç seste
(kelime ortasında) b ‘ v değişmesini görmek mümkündür.
Mesela, Bugün Irak Türkleri
arasında kullanılan “davşan” (<
tabışġan) ile “yavuz” (< yabız)
ve Türkiye Türkçesindeki “ewril-” (< ebril-) kelimeleri daha
Uygur Türkçesi metinlerinde
(9-10. yüzyıl) iç seste b ‘ v değişmesine uğramıştır.5 Fakat,
iban- kelimesi bu ses değişmesine direnerek Irak Türkmen
ağızlarında bugünlere kadar
/b/ sesini korumuştur. Türkiye
Türkçesinde ise ağızlara sıkışarak arkaikleşmiştir. Kelimenin
arkaikleşmesindeki bir diğer
etken de türevleriyle olan anlam bağının kopmasından dolayı kökünün unutulmasıdır.
Dilcilikte bu tür durumlara ek
kalıplaşması6 denir. Irak Türkmenleri bu kelimenin kökünü
millî dil hafızadan sildiklerinden, bunları bağımsız birer kök
olarak algılamakta, kelime de
her iki şekliyle dildeki yolculu5
6

Kemal Eraslan, Eski Uygur Türkçesi
Grameri, TDK yayınları, s. 87.
Türk dilinde ek kalıplaşması olayıyla
ilgili bkz. Zeynep Korkmaz, Türkçede
Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, TDK yayınları, Ankara
1994.
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ğuna devam etmektedir.

Bu durum söz konusu kavramın yöredeki işlekliğinin göstergesidir.

ibín-/yuw-:
“Bir şey, iyice su alması için, bir
süre suda bekle-, iyice ıslan”7 anlamına gelen ve bugünkü yazı dilimizde kullanılmayan ibín-, Anadolu ve Rumeli
ağızlarında sıklıkla görülen ve
daha ziyade “yıka-, yıkan-”
anlamlarına gelen “yu-, yuğ-,
yuv-, yü-, yün-” gibi kelimelerin Irak Türkmen ağızlarında yaşayan daha eski şeklidir.
İbin- de tıpkı iban- gibi iç seste
b ‘ v değişmesine uğramadan
bugüne ulaşmış bir kelimedir.
Öte taraftan, Anadolu ve Rumeli ağızlarındaki yuw- şekline
“yıkamak” anlamıyla Irak Türkmen ağızlarında da rastlanır.8
Hatta, Irak Türkmenleri arasında “sabun artığı” anlamında yıwıntı da kaydedilmiştir 9.
Kelimenin tarihî gelişimini ise
şu şekilde belirlemek mümkündür: *yub-u-n- ‘*yuv-u-n‘ *yūn- (-v- düşmesi) ‘ yun- ‘
yün- (y-, yanındaki kalın ünlüyü inceltir).
Görülüyor ki kelime Irak Türkmenleri ile Anadolu Türkleri
arasında bazı şekil ve anlam
farklılıklarıyla yaşamaktadır.
Yuw- Anadolu Türkleriyle aynı
anlamda kullanılırken ibínşeklinde bir parça anlam ayrıntısı vardır. Irak Türkmenleri kişinin yağmurda ıslanması veya
pirincin suda bekletilmesi için
bu kelimeyi kullanırlar. Bunun
yanında, aynı kökten gelerek
fiilin ettirgen şeklini oluşturan
ibí-t- de yöre ağızlarında sıklıkla gözlenir. Hatta, Altınköprü
ağzında bu fiilin kök hâlinde
(ib-) kullanıldığı da görülür.10
7
8

Habib Hürmüzlü, age, s. 183.
Habib Hürmüzlü, age, s. 329. (Hürmüzlü kelimeyi “yuv-” biçiminde kaydetmiştir.).
9 H. Kemal Bayatlı, Irak Türkmen Türkçesi, TDK yayınları, 1996, s. 323.
10 Rauf, Demirel Adnan; Altınköprü Ağzı
ve Özellikleri, Basılmamış yüksek li-
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Anadolu ağızlarındaki şekiller, kelimenin büzüşmesi sonucunda
oluşmuştur. Bu büzüşme hadisesinin de Türk dilinin yazıyla
takip edilemeyen ve Orhun
Abideleri’nin dikilmiş olduğu
8. yüzyıldan çok daha önceki
bir devirde meydana geldiğini
söylemeliyiz.11 Oysa, ibín- şekli
bu büzüşme hadisesinden de
önceki şekildir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi Irak
Türkmen ağızlarında ibí-n- ve
yuw- aynı kelimenin iki farklı
telaffuz şeklidir. Türkmenler
kelimenin hem eski şeklini
hem de bazı değişmelere uğramış sonraki şeklini bir arada
kullanarak bugüne getirmişlerdir. Bunda aynı kökten gelen iki kelimenin anlamlarının
zamanla farklılaşmasının rolü
vardır. Bu durum, yeni kavramlara yeni karşılıklar verirken
dilde nasıl bir yol tutulduğunu
da göstermektedir. Bir başka
deyişle, Irak Türkmenleri “ıslat-, ıslan-” kavramıyla “yıka-,
yıkan-” kavramlarını birbirinden ayırmak için farklı köklerden kelime türetmek yerine
böyle bir yolu tercih etmişlerdir. Yukarıda sözü edilen fonosemantik ayrılaşma olayı bu
örnekte de geçerlidir.
Derleme Sözlüğü’nü taradığımızdaysa bu iki kelimelerden
ibít- fiilinin Urfa ağzında da;
yıban-/yuban- fiilinin de Iğdır,
Erzurum, Van gibi yörelerde
de Irak Türkmen ağızlarındaki
anlamlarıyla kullanıldığını gözlemekteyiz.12
sans tezi, Bağdat Üniversitesi, 2013, s.
131.
11 Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi,
Akçağ yayınları, Ankara 2012, s. 163.
12 Derleme Sözlüğü-VII, TDK yayınları, Ankara 1993, s. 2503; Derleme
Sözlüğü-XI, TDK yayınları, Ankara
1993, , s. 4310.
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Dikkat edilecek olursa, Irak Türkmen ağızlarında gördüğümüz söz konusu kelimeler
Azerbaycan lehçe sahasının
Anadolu’daki ağızlarında da
kullanılmaktadır. Bu durum
bizi Azerbaycan Türkçesinin
sözlüğünü de taramaya yöneltmektedir ki Nesimi Adına
Dilcilik Enstitüsünce yayınlanan Azerbaycan Dilinin İzahlı
Lügeti’nde “yubat-, yubadıl-,
yubandır-, yuban-” şekillerinin Irak Türkmen ağızlarındaki
anlamlarla yaşadığını görmekteyiz. 13 Bu bulgular Irak Türk13 Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügeti, Nesimi Adına Dilcilik Enstitüsü yayınları,

men Ağızlarının Azerbaycan
Türkçesiyle olan ilişkisini bir
kere daha belgelerken Arkaikleşen bu kelimelerin daha çok
Azerbaycan lehçe sahasıyla
sınırlı bir çevrede yaygın olduğunu da göstermektedir.
Bu gibi kelimeler bizi, dil araştırmalarında daha başka bazı
sonuçlara da götürebilecek
verilerdir. Bu yazıya konu ettiğimiz iki kelime örneği, dildeki
değişmenin topyekûn olmadığını, parçalar hâlinde gerçekleştiğini, dillerin değişmesinin
arkaik unsurları tamamen orBakü 2006, s. 618.

tadan kaldırmadığını, arkaik
unsurların dilde varlığını sürdürmesinin de dilin yenilenmesini engellemediğini ortaya
koymaktadır.
Son söz olarak da şunu söyleyebiliriz: Dildeki değişim ne kadar
tabiî bir süreçse; bir kısım unsurların, değişmeden dilde yaşamaya devam etmesi de bir o
kadar tabiîdir.

İşaretler:
ġ : Art damak g’si ( )
í : ı-i arası ses (kapalı i)

Gelincik Bakışlı Çocuk
-Savaşın içinde büyümeyen Türkmen çocuklarınabarutun kokusu bölüyor karanlığın uykusunu
ölüm, çançiçekleri ardında bırakılan tek miras
kutsalıma dönmüş silahların gölgesinde
bilmezler ki sayısız kuyularda
sayısız Yusuf’lar var
sığınağında güneşi gizleyen gelincik bakışlım
kırılgan yüreğin şimdi un ufak
yağmurlarla çoğalmalı oysa her bir düşün
duaya açılan minik ellerin olmalı
perdeleri yırtılmış odanda
kapıda umut yüklü süvarilerin olmalı
gözyaşlarından yoksun resimlerinin yanında
ibrişim yelkenli beyaz gemilerin olmalı
süzülmeli kirpiklerinden kötü her ne varsa
yasemen kokulu mevsimlerin
şekere bulanmış bayramların olmalı senin
büyümeli çocuk düşlerin büyümeli
uçurtmanın ipini korkusuzca savuracak rüzgarın olmalı
kumdan kaleleriydi yerle bir edilen
köpükten hayalleriydi elinden kayıp giden
çocuk kalbine sorgusuz dökülen kurşunların
hesabı olmalı
o vakit
dudaklara dokunur gülümsemeler yeniden

Vildan Poyraz COŞKUN
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Kerküklü Molla Sabir ve
Berceste Beyitler
Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

Sağlam, latif, güzel, seçilmiş anlamına gelen berceste, edebiyatımızda genellikle kolayca hatıra
geliveren, derin bir anlam taşıyan mısralara denilmesiyle birlikte beyit, dörtlük veya kıtalar için
de kullanılması makbul görülmüştür.1 Son yıllarda
-birçoğu- genç kuşaklarca klasik şiirimizin sevdirilmesine, tanıtılması ve anlaşılmasına amaçlı divan şiiri antolojileri yanında “Aşk İmiş Her Ne Var
Âlemde”, “Şah Beyitler”, “Divan Bahçeleri”, “Beyitler Saltanatı” “Unutulmayan Mısralar”, “Bilgelikler Divanı” vd. gibi mısra ve beyitlerden oluşan
birçok seçki kitabı yayınlanmıştır.
Kerkük’ün yetiştirdiği değerlerden biri olan Büyük
Hafız Molla Mehmet Oğlu Molla Sabir dört cilt
olarak planladığı Kerkük Şuarası kitabını tamamlayıp yayımlamaya ömrü vefa etmemiştir. Yayına
hazırlamak üzere Dr. Sabah Kerküklü kitabın hayli
yıpranmış müsveddeleriyle beraber Molla Sabir’e
ait küçük bir not defterini de bana emanet etmiştir. Defterde, Kerkük Şuarası kitabının fihristi,
şairlerin isimler listesi ve kitabında yer alan bazı
şairlerin yakınlarından edindiği hayat tercümelerine dair malumatlar dışında, Irak Türkmen divan
şairlerine ait aşağıda verilen beyitleri şairin isimlerini belirterek kaydetmiştir. Molla Sabir’in eski
matbu ve yazma eserlerden derlediği bu beyitleri
hangi amaçla topladığı anlaşılmamaktadır. Kerkük
Şuarası’nın şiir örneklerinde yer almayan bu beyitler, ileride daha önce halk dörtlükleri ihtiva eden
ve üç cilt olarak yayımlanan Kerkük’ün Müntahab Horyatları kitabına benzer yerli Irak Türkmen
(Kerkük) şairlerinden berceste beyitler antolojisi
kitabını hazırlama düşüncesinde olduğu muhtemeldir. Belki edebiyata düşkünlüğünden dolayı
Molla Sabir de beyitleri kaydettiği not defterini
yanından hiç ayırmamıştır. Müsveddeleri gibi dağılmaya meyilli bu not defteri de birkaç sene sonra kayıplara karışmadan, Molla Sabir’in emeğini
1

Tahir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Haz.: Kemâl Edib Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 26-27.
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Molla Sabir,
Kerküklü Büyük Hafız Molla Mehmet’in oğludur. 1892 yılında Kerkük Kalesi’nde
dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından
aldı. Ardından Molla Taha Abbas, Molla
Nasih Müderris ve Molla Taha Alemdar
gibi Kerkük’te devrin meşhur âlimlerin
rıhla-i tedrislerinden geçti. Hoşsohbet,
nüktedan ve misafirperver bir kişiliğe sahip olması sayesinde bölgedeki âlim, şair
ve edebiyatçıları ile geniş bir çevre edindi. Zengin bir kitaplığa sahip Molla Sabır,
birçok esere imza attı. 14 Temmuz 1959
Kerkük katliamında tutuklanarak işkencelere maruz kaldı. Bu sebepten sağlığı
bozularak 10 Haziran 1961 tarihinde vefat etti. Dervişlik (1951), Gülşen-i Ulemâ,
(1951), Kerkük’ün Müntehab Horyatları 3 cilt (1951,1953,1954), Müşâare
(1953), Şehristânî Kimdir (1962) başlıklı
basılan kitapları dışında Molla Sabir’in
21 ciltten oluşan Lalezar-ı Kerbela, Kadrî
Tarikatı Menkıbeleri ve İslam’da Nevruz
gibi yayımlanmayan eserleri de bulunmaktadır.
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Molla Sabiri’nin not defterinden.

boşa çıkarmamak için bu beyitlerle Kardaşlık’ın
siz değerli okuyucularını baş başa bırakıyorum.
Çoktan husûlünü göremem müddeâların
Te’sîri bende zıddına düştü du‘âların
Nevres-i Kadim
Bu dahi
Ey sâkinân-ı bezm-i vatan yâd edin gehî
Gurbet esîri derd ü belâ mübtelâların
Ey şâne ser-i zülf-i perişâna dokunma
Tel kırma sakın hâtır-ı yârâna dokunma
[Kerküklü] Tıflî Efendi2
Bu dahi
Bu lücce keştî-i Nûh’a necat vermiş eşittik
O da zaman ile bir kere rûzgârına düşmüş3
2

3
38

Harabat’dan “Bezm-i Sani” s. 149. Not: Ziya Paşa’nın
Harabat’ın ikinci cildinden alınan Tıflî’ye ait bu beyitler, Kerküklü olmayan diğer Tıflî mahlaslı şairlerin şiirleri olması ihtimali yüksektir. Molla Sabır, Kerküklü Tıflî’nin şiirleri sanmış
olabilir.
A.e., s. 105.
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Gözyaşım yâkût-veş akmaktadır zer tek yüze
Gözyaşı yârin dürr-âsâ akdı yâkût üstüne
Kerküklü Hâcı Abdullah Sâfî
Seng-i hârâsı erir mûm gibi kuhsarın
Çekse binden birini çektiğimiz âzârın
Kerküklü Basirî!
Servetim fikrim metânet câh ü temkînim siyah
Âlet-i harbim kalemdir kal‘a ismettir bana
Kerküklü Bahaeddin
He dedim kurt boynuna asma ciğer verme gönül
Müstahaktır der isen âh ciğerim vâh ciğerim
Kerküklü Efcan Begzâde Salih Beg
Dalga vü kalakla meziyet kesb olunmaz âdem ol
Böyle yektâ maksadın tahsiline insanlık gerek
Kerküklü Abdullah Kudsî
Gâh bülendi pest eder gâhı eder pesti bülend
Muktezâ-yı gerdiş-i dolâb-ı âlem böyledir
Kerküklü Molla Süleyman-zâde Abdulfettah
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Kime kahr u gazab etse Hudası
Ana mesken olur Kurna kazası
Merhum Tevfik Efendi

Olmasun vâreste hergiz pîç ü tâb-ı kineden
Mâr-ı sermâ-dîdeye Rabbim güneş göstermesin
Kerküklü Müftî Süleyman Vehbî Efendi

Mürde râ zinde koned zemzeme-i halka-i aşk
Nefh-i sûr-est meger nefha-i mestâne-i mâ4
Kerküklü Halis-zâde Şeyh Ali Efendi

Bu dahi
Her neye erse vurur dendânı zehr-âlûdini
Mâr-ı sermâ-dîdeye Rabbim güneş göstermesin

Unutma hüsn-i ülfet ettiğin ahbâbı her yerde
Vefâdâr ol vefâ insâna layık bir meziyettir
Kerküklü Merhum Ahmed Sabrî

Bu dahi
Çıkmasın zâlim rehi izzetle taht-ı devlete
Mâr-ı sermâ-dîdeye Rabbim güneş göstermesin

Çok dinledim bu medresenin kil ü kâlini
Şerh et biraz da meykedenin ehl-i hâlini
Kerküklü Berber Memed-zâde Molla Ömer Nisbet

Mey gibi her bir harâmın sekri olmasaydı eğer
Ol zaman malûm olurdu mest kim hüşyâr kim
Molla Ömer [Tercilli]

Rind ol kadeh iç doğru konuş korkma şedid ol
Meyhâneye var pîr-i harâbâta mürid ol
Kerküklü Şeyh Mehmed Halisî

Bu dahi
Zer gibi erbâb-ı câh olmasaydı maruz-ı mahak
Ol vakit malûm olurdu hâl kim kem-hâl kim

Gubâr-ı hâk-i râhından dü çeşmim tûtiyâ ister
Cilâ’-i kalbe cânâ saykalından bir ziyâ ister
Kerküklü Seyid Mahmud ‘Örfî!5

Cebhesinde nakş olunsaydı zamiri herkesin
Ol zaman malûm olurdu merd kim nâ-merd kim
Kerküklü Nakşî

Kehkeşân cisri kafa necmi hilâli zevrak
Gece gök gözgüsüne aks-nümâdır Bağdâd
Kerküklü/Tisinli Merhum Rauf Efendi

Nâr-ı firâkı yaktı beni ver piyâleyi
İtfâ içün alınsa azizim cevâz olur
Nâib Hüseyin Efendi-zâde Hacı Said Efendi

Bu şûh-ı dilrubâ kimdir ki gönlüm bî-karâr etmiş
Düşünce hâtıra her lahza kalbi târ u mâr etmiş
Erbilli Harâbî

Bu dahi
Hâlime kani‘ idim Mevlâ’ya hamd u şükr ile
Kondu âhir başıma tayr-ı ferâşet devleti

Saat beşe vardı kadehi atmayalım mı
Ol dilberi aguşa alup yatmayalım mı
Kerküklü Seyid Salih

Bu dahi
Hak ver Said figânına gül devr-i bülbülün
Firkat takarrüb etmededir gün-be-gün ona

Zann eder cây-ı amân câhil olan dünyâyı
Çeşm-i ibretle nazar eyleyene gavgâdır
Tisinli Rauf

Günde bin derd ü meşakkat bir birin takib eder
Bu ne hâlettir ki yâ Rab cismimi tahrib eder
Müderris-zâde Molla Sıddîk

Her tîr-i cefâ kim atılır kavs-ı kazadan
Akil kişi göğüsün ana karşı siper eyler
Kerküklü Vehbî

Bu dahi
Ehl-i hünerin mâye-i nân u nemegi sen
Döndürdü felek işveyi döndür felegi sen

Âftâb-ı hüsnüne âlem ser-â-ser müşteri
Kaşların kavs-ı kuzah hâlin saadet ahteri
Müftü Süleyman Vehbî Efendi Kaleli

Matla‘ beyit
Gönül geşt ü güzer eyler Beyatı
Beyat’ın hûbları Mısır nebâtı
Tabiboğlu

Bu dağda nergis var yoksa lâle var
Âşıka yâr gözü hoş piyâle var
Ümmî Çoban
4
5

Bu beytin Türkçesi şöyledir: “Aşk halkasının nağmesi ölüyü diriltir, nefh-i surdur (surun üfürülmesi) meğerse bizim sarhoşça
nefesimiz/zikrimiz.”
“İşbu beyit Seyid Salih Efendi Nakib’in olduğu da mecmualarda yazılıdır. Tetkik edile” Molla Sabir notu.
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Makta‘ beyit
Tabiboğlu yazarken aşk-ı hâlin
Yanup yakıldı huşk oldu devâtı
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Anka Kuşunun
Kazak Eli Yolculuğu
Güngör YAVUZASLAN
yavuzaslan74@gmail.com

Dünya edebiyat tarihinde Beyaz
Zambaklar Ülkesi, Simyacı gibi
eserler sizi tadına doyum olmayan bir yolculuğa götürür.
Ben sizi asrımızın bilge sultanı
Nazarbayev’in ülkesine Kazak
Eline bir Anka Kuş’unun üzerinde masalımsı bir yolculuğa
götüreceğim. O çocukluğumuzdan kulağımızda ninnilerden kalan fısıltılarla.
Beyaz ışıklar ülkesi olan KAZAKİSTAN bu ışığı temiz yürekli insanlarının gözlerine yansıyan
sevgisinden alır. Anka kuşu ile
derin gökyüzündeki yolculuğumuzda zirveleri karla kaplı
uzun ve engin dağlar, geniş ve
uzayıp giden ovalar, derin ve
tertemiz nehirler, kavrulmuş
ve hala bir kervan geçecek gibi
hissettiren çöller, çiçeklerle
bezenmiş ve insanı saran kokularla göz alabildiğine uzanan

düzlükler ve el değmemiş yeşil
deniz misali ormanlar. Anka
kuşunun kanadında üzerinde
süzülüp dururuz. Bu masal ülkesi sizi her gün başka bir maceraya alıp götürür.
Hazarın maviliklerinden Altay
dağlarına doğru süzülürlerken
yılın her zamanı tepelerinde
kar ve buzul bulunan TyanShan, Tarbagatay sizleri selamlar. Sary bozkırına doğru Anka
kuşu ile alçalırken yarısı tuzlu
yarısı tatlı su  Balkaş Gölünün
büyüsüne kapılırız.
Kazak Elinin rüzgarları bizi alır eşsiz çam ağaçları ile çevrelenmiş
buzul gölleri ile Kokşetau ulaştırır. Rüya ile gerçek arasında o
ince çizgide Bayan Aul Ulusal
parkında kaya resimleri arasında bilinmeyen zamanlara esir
oluruz. Başımızda duran deva-

sı heykeller destanların gölgesini bize getirir. Kazak Elindeki
yolculuğumuzda Kurgaldçino
da doğanın en güzel yüzlerce
bitkisinin içinde cennetten bir
köşedir. Anka kuşu ile yolculuğumuzda uzun yollardan gelen
flamingolar kanatlarımıza takılır. Tarihin derin sayfalarından
gelen yeni umutlar ülkesinde
gök yüzene doğru süzülen
güneşi bir kartal kanatlarına
almış giderken bilge Nazarbayev yeni destanlar yazmak için
gözlüklerini takmış geleceğin
Kazak elini hayal ediyor.
Asya’nın kalbinin attığı topraklarda eski çağlardan koşup
gelen atlılar adeta zamanın
rehberidir. Rüzgâr yeleli yağız
atların üzerinde Nogaylar, Kazak Hanları tuğlarını Asya’nın
dört bir yanına dikerler. Dombıra müziğinin çılgın nağmelerinde destansı zaferler kadar
sürgünlerin, acıların ve kayıp
ailelerinde izleri de vardır. Kulaklarımızı sürgünlerden kalan
bir ağıt sarar. Kısık gözlü, nasırlı elleriyle bir Kazak ninesi dağlarda, taşlarda, ovalarda saklı
derin acıları anlatır bize.’’Ve
biliyorduk hep Kartal’ın bize
güneşi getireceğini’’ diyerek
başını mavi Kazakistan bayrağına çevirir.
Sonra ilahi bir çağrı sarar semaları
ezan sesleri ile Yesevi Ocağına gideriz. Şehri Türkistan’a

40
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giderken dört biryanımızda
tarihin her devrinden yapıtlar
bizi sarar. Bu ülkede tarih adeta geçit törenindedir. Ahmet
Yesevi’nin  ebedi İstirahatgahına giderken uzaklardan bir
deve kervanına takılırız. Bu
yorgun kervanın üzerinden tarihin tozları bizi sararken kendimizi Hoca Ahmet Yesevi’nin
makamında buluruz. Biz de kapına geldik asırlar sonrası, bizde müridiniz ey Pir-i Türkistan.
Kuş uçmaz kervan geçmez gibi
yemyeşil ovalarda sizi aniden
göçerler selamlar ya da bir çadır köy karşınıza çıkar. Kazak
Eli bir sular ülkesidir. Ne kadar
Aral eski günlerine ağlasa da
etrafta alüvyon taşıyan, kimi
kez çılgınca taşan, ya da kışın
bembeyaz donan ırmaklar
sizi götürdüğü engin dağ yamaçlarında sarı lâleler, mavi
unutmabeni çiçekleri, kıpkımızı gelincik tarlaları içinde
kaybolabilirsiniz. Anka kuşu
ile yolculuğumuzda, çayırdan
ormana, ormandan çöllere
geçiyoruz. Gökyüzünün rengi
zaman zaman griden maviye,
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pembeden turuncuya dönüşür. Kazak Elinde ressam doğanın tüm renklerini dört bir
yana savurmuş.
Anka kuşu ile yolculuğumuz yaban
elmalarının sıralandığı yollardan geçerek Almaata’ya varır.
Kanatlarımızın altında karlı
dağları aşarken beyazlıklar
içinde süzülen bir gelin gibi bu
şehir bizi karşıladı. Önümüzden gelip geçen teleferiklerle
şehir ayaklarımızın altında.
Kazakistan’ın rüzgarları alıp
bizi Astana’ya götürür ‘Ömür
Ağacı’nın etrafında uçarken
Han Çadırı bizi selamlar. Rüzgarların şehrinde kanatlarımızı
rüzgâra emanet ederek Nur
camiinin bembeyaz minarelerini geçiyoruz. Barışın ince
ince işlendiği Piramidi arkamızda bırakarak bu geleceğin
şehrinin esiri oluyoruz. Bayterek kulesinin etrafında süzülürken yeniden doğmanın,
küllerinden yeniden doğuşun
o inanılmaz üstü gücünü her
yerimizde hissederiz. Bu şehir
efsanelerden var edilmiş gibidir.
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Anka kuşunun bu masalımsı yolcuğunda derin çekik bakışları
ile karşımızı bilge adam Nazarbayev çıkar. Kollarının altına tüm Kazakistan halklarını
saran bu ak saçlı adam bize
yarının Kazak elini anlatıyor.
Bir eli ile uzaya merdivenler
yapıyor, diğer ile ile toprağın
altından cevherleri çıkarıyor.
Tozlu kitaplardan o derin zamanların tarihini okuyor bize.
Nogaylardan, Altın Ordaya,
Kazak Hanlarından Asya’nın
çılgın süvarilerine dünyanın
dört bir yanına savrulan Türkleri anlatıyor bilge adam bize.
Anka kuşunun yolculuğunda
bizi derin bir tarih sarıyor. Bilge adam bize ‘’tarihini bil ve
unutma” diyor.
Anka kuşu güneşe doğru uzanan
kartalın peşine takılarak o
sonsuzluk yurduna doğru giderken milyonlarca Kazak Eli
çocuğu 7’den 77’ye bir başka
masal tadında hikâyede bizi
bekliyor. Gökten 3 üç elma
düştü. Biri Almaata oldu, biri
Astana üçüncüsünü siz bilin.
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“Hani O Yıldızı Ayı”: Kerkük
Ozan KARABULAK
Mondros Mütarekesi ile birlikte
Türkiye sınırları dışında kalan
Kerkük, Kıbrıs ve Batı Trakya
ile aynı kaderi paylaşmıştır.
Milyona yakın olarak ifade edilen nüfusuna rağmen “baskı
ve zulüm”den kendisini kurtaramamıştır. Bu “baskı ve
zulüm” Irak’taki rejim değişse
de sürmüş, aksamamıştır. Hem
krallık hem de diktatörlük devirlerinde Irak Türklüğü asimilasyon politikalarına maruz
kalmış, buna karşın millî benliğini muhafaza etmek için mücadele vermiştir. Araplaştırma
politikası uygulanan Kerkük’te
Türklerin okul açmaları, emlak alıp satmaları yasaktı; Türk
yerleşim yerlerine Araplar
yerleştiriliyordu ve Türkler,
Arap bölgelerine göç etmeye
zorlanıyorlardı. Kerkük, hemen sınırda bulunması sebebiyle, Türkiye için de hayatî
bir önem taşıyordu. Ancak,
ne hükûmetler, ne de basın
Kerkük’e ve orada yaşananlara
yeteri kadar ilgi gösterecekti;
Türkçüler hariç.1

bütün kabul eden Türkçülerin
bu ilgisinin, 1931-1975 yılları
arasına göz gezdirdiğimizde,
dönem dönem yoğunlaştığını ve bazen de seyrekleştiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
Kerkük’te bir olay meydana
geldiğinde artan ilgi, onun dışında genel olarak yıldönümlerinde kendisini gösteriyordu.
Kerkük konusu, Orkun (19621964) ve Ötüken’de yoğunlaşmaktaydı. Ötüken’in 19. sayısı,
1959 yılında Kerkük’te meydana gelen katliamın yıldönümü
olması dolayısıyla bu olaya
hasredilmişti. 6 yazı ve birçok
şiirin olduğu bu sayıda ayrıca
Kerkük’e dair birçok fotoğraf
da bulunuyordu. Kapakta Kerkük Kalesi’nin bir fotoğrafı vardı. Fotoğrafın altında
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Bu yazı, yazarın Ötüken Neşriyat’tan
çıkan “Atsız ve Türkçülüğün Yarım
Asrı, İstanbul, 2017, s. 131-135”
kitaptan iktibas edilmiştir.
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Türkçülere göre Kerkük’ün bu
duruma gelmesinin sebebi
“Türk hariciyesinin millî bir dış
siyaset takip etmemesiydi.”
Türkçüler kabul ediyorlardı
ki, Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra doğuda Ermenilerle,
batıda Yunanlılarla uğraşmak
zorunda kalan Türk ordusunun
Musul ve Kerkük’ü elde etmek
amacıyla İngiltere ile çarpışması mümkün değildi. Ancak,
Irak Türklüğünün haklarını korumak için İngiltere ve Irak’tan
bazı teminatlar alınabilirdi.
Hâlbuki bunlar yapılmamış,
Kerkük’e ilgisiz kalınmıştı.4 Nejdet Sançar’a göre bu ilgisizliğin
sebebi Türkiye’de, çoğu “devşirme torunu” olan bazı kişilerin yürüttüğü “milliyetçilik düşmanı” hareketti. Bu hareket
neticesinde dış Türklere karşı
bir korku havası yaratılmıştı.5
Sançar’ın bu “milliyetçilik düşmanı” havadan kastı 1944’teki
tevkifat (tutuklamalar) ve Türk
basınında Türk milliyetçiliğine
karşı estirilen düşmanca hava
idi muhakkak. Bundan dola-

“Kerkük’ün bu sarayı
Acep noksandı neyi
Bayrağı asılıdır
Hani o yıldızı ayı”
dizeleri mevcuttu.2 İç sayfalarda Kerkük katliamında öldürülenlerin fotoğrafları vardı.
Vahşîce öldürülen, direğe asılan kadın ve erkeklerin yanında belki de en çarpıcı fotoğraf
arka kapaktaki dua eden Kerküklü bir çocuğunkiydi. Fotoğrafın altında şunlar yazılıydı:
“Bu şehit yavrusunun intikam
duası bizleri onlarla beraber

Türkçülerin Kerkük’e alâka göstermesi tabiîydi. Bütün Türk Dünyası ile ilgilenen bir fikir hareketinin, sınırlarının hemen dibindeki kadim bir Türk bölgesiyle ilgilenmemesi mümkün
değildi. Irak Türklüğünü bir
1

olmaya davet ediyor.”3 İntikam
duaları edilen Kerkük’ün bu
hale gelmesinin sebepleri olmalıydı. Türkçülerin bakış açısından bu sebepler neydi?

2

Ötüken, II/19 (16 Temmuz 1965),
kapak.
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3
4
5

Ötüken, II/19 (16 Temmuz 1965), s.
18.
Atsız, “Kıbrıs’tan Sonra Kerkük,”
Ötüken, II/19 (17 Temmuz 1965), s. 1.
Nejdet Sançar, “Irak Türkleri,” Ötüken,
III/33 (Eylül 1966), s. 3.
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yı da 1959’da meydana gelen
katliama Türkiye’den hiç ses
çıkarılmamıştı.6 Çünkü Türkiye
“üvey yöneticiler” elindeydi.7
Peki, Kerkük de mi üveydi?
Türkçülerin, Kerkük’teki Türklerin, Türkiye Türklerinin öz
kardeşi olduğuna inandıkları
şüphesizdir. Bununla beraber,
Kerkük’ün Türklüğünün altının
çizilmesi gerektiğine de inanıyorlardı. Birçok yazıda onların
da Türkiye Türkleri gibi olduğu,
yaşadığı, inandığı vurgulanıyordu. Bu söylemdeki amacın
Türk kamuoyunun algısını ve
dikkatini Kerkük’e yöneltme
isteği olduğu açıktır. Belki, bu
şekilde Türk devlet adamları
ve aydınların Kerkük’le ilgilenmeleri sağlanabilirdi. Meselâ
Atsız, “Türkiye 67 vilâyetten
ibaret değil” diye yazıyordu.8 Atsız’ın böyle yazmaktan
muradı, en önce Kerkük’ü ve
Kıbrıs’ı hatırlatmaktı elbette.
Kerkük’ün Türklüğüne dikkat
çeken başka yazarlar da vardı.
Sançar, Irak Türklerini Türkiye
Türklerinin “öz kardeşi” olarak
niteliyor9, Mustafa Kayabek ise
“onların Türklüğü baş döndürür” diyordu meselâ.10 Başka
bir yazarsa Türkiye ve Kerkük’ü
etle tırnak gibi görmekteydi.
Diğer yazarlara nazaran amaca
yönelik daha somut örnekler
veriyordu. Ona göre, Kerkük
halkı dili, dini, özü ve sözüyle
Türkiye Türklerinin aynısıydı.
Buğday, arpa ekiyor; koyun,
keçi, sığır besliyorlardı. Aileye
çok değer veriyorlar, komşuluk
ilişkilerini üst seviyede tutuyorlardı.11 Kısaca her şeyleriy6

Murat Çetin, “Kerkük’ün Kaderi,”
Ötüken VIII/95 (Kasım 1971), s. 12.
7 Enver Yakuboğlu, “Kerkük Katliamının
Altıncı Yıl Dönümü,” Ötüken, II/19 (17
Temmuz 1965), s. 4.
8 Atsız, a.g.m., s. 2.
9 Nejdet Sançar, a.g.m., s. 3.
10 Mustafa Kayabek, “Kerkük Ağrısı,”
Ötüken, II/19 (17 Temmuz 1965), s. 2.
11 Mehmet Eröz, “Kerkük Türkleri ve
Kerkük’te İçtimaî Hayat,” Ötüken,
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le Türktüler. Öyle ki, belki de,
başlarına ne geldiyse bu yüzden gelmişti.
Gerçekten de Türkçüler, Irak Türklüğüne böylesine zulmedilmesini onların Türklüğüne bağlıyordu. Onlar Türk oldukları
için, Türk gibi yaşadıkları için,
Türkçe konuştukları için baskı görüyor, öldürülüyorlardı.
Mustafa Kayabek’in bahsettiği
“baş döndürücü Türklük”, Kerkük Türklüğüne düşmanlığın
en önemli âmiliydi. Kimdi bu
düşmanlar? Türkçülere göre,
1959’da Kerkük’te Türk katliamı yapanlar Irak hükûmeti
ve onun işbirlikçisi “Komünist
Kürtler”di. Kürt askerler Türk
evlerini basarak Türkçü olduğu bilinen kişileri kurşuna diziyorlar, öldürdükleri Türkleri
araçlara bağlayarak sokaklarda sürüklerken “kahrolsun
Turancılar”, “kahrolsun Türkiye” sloganlarını atıyorlardı.12
Öldürülen Türklerin yüzük ve
saatlerini almak için parmaklarını ve ellerini kesiyorlar; gözlerini oyuyorlardı.13 Demek,
Kerkük’ün sadece Türklüğü
değil, Türkçülüğü de onların
öldürülme sebebiydi. Ancak,
Türkler sadece öldürülmüyorlar, sistemli bir “asimilasyon”
politikasına da maruz kalıyorlardı.
Türkçülerin nazarında Irak’ta,
“Irak Türklüğünü eritme, yok
etme siyaseti” güdülüyordu.
Türkler, Irak anayasasında ayrı
bir millet olarak görülmüyordu. Eğitimde, mahkemelerde,
dergi ve gazetelerde, kısaca
sosyal hayatın her alanında
Türkçeyi kullanmak yasaktı.
Orduda Türk subayların hassas mevkilere gelmeleri engelleniyordu. Eğitim Araplaştırılmıştı. Türk bölgelerindeki
III/33 (Eylül 1966), s. 6-7, 18.
12 Enver Yakuboğlu, a.g.m., s. 4-5.
13 Akbudak, “Niçin? Neden?,” Ötüken,
II/19 (17 Temmuz 1965), s. 10.
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Türk öğretmenlerin yerine
Arap öğretmenler getiriliyordu.Bağdat Üniversitesi’ne Türk
öğrencilerin girmeleri uzun bir
süre engellenmişti. Türklerin
çoğunlukta olduğu bölgelere
Araplar ve Kürtler iskân ediliyordu.14 Türk bölgelerine yerleştirilen Bedevîlere bedava
toprak dağıtılıyordu. Türklerin
haberleşme ve seyahat hürriyetleri engelleniyor, Türkleri
ticarî yollardan baltalamak için
ithal edilen ürünler Arap ve
Kürtlere “bolca” dağıtılırken
Türk tüccarlara çok az miktarlarda veriliyordu. Türklerin
fabrikalara ve memurluklara
yerleşmelerinin de önüne geçilmekteydi.15 Bütün eleştirilerine karşın Kerkük’teki durumun düzelmesi için Türkçüler
ne tavsiye ediyordu?
Sami Kırdar’a göre, en makul yol,
“sınırlarımız dışında kalan
soydaşlarımızın
yaşadıkları
ülkelerle sıkı kültürel ilişkiler
kurulmasıydı.” Türkiye onları
ancak bu sayede koruyabilirdi.16 Atsız, birçok durumda
olduğu gibi, biraz daha farklı
düşünüyordu. Önerisi ise daha
keskindi. Ona göre, Amerika,
Rusya, İngiltere ve İran’ın desteğiyle isyan eden Kürtler, Irak
hükûmetinden sürekli taviz koparırken, Irak devletine hiçbir
zararı olmadığı hâlde hak ettiği
azınlık haklarından mahrum
bırakılan Irak Türklüğü karşısında Türkiye’ye düşen çok
mühim bir vazife vardı. İhtimalleri de düşünmüştü Atsız. Ona
göre Türkiye, Kıbrıs Türklerinin
haklarını korumak istediğinde
ABD’yi karşısında bulmuştu.
Bulgaristan Türklerini korumak
istediğinde ise Sovyetler Birli14 Akbudak, “Irak Türklüğünü Eritme
Politikası,” Ötüken II/23 (25 Kasım
1965), s. 13-14.
15 Halûk Çay, “Kerkük Türklüğü,” Ötüken,
XII/139 (Temmuz 1975), s. 12.
16 Sami Kırdar, “Unuttuğumuz Bir Ödev,”
Orkun (1962-1964), II/13 (Şubat
1963), s. 3.
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ği karşısına dikilirdi. Ama Irak
Türklerinin haklarını korumak
için bir harekete girişirse karşısına kimse çıkamazdı. Üstelik
böyle bir hareket, 5-10 günde
bitirilebilir ve “millî siyaset ve
gelecekteki emniyet” için de
zarurîdir.17 Böylece Atsız’ın,
Türkiye 67 vilayetten ibaret
değildir, sözü biraz açıklık kazanmıştır.
Türkçülerin Kerkük meselesinde
bu kadar hassas olmalarının birkaç sebebi olmalı. Bir
defa Kerkük coğrafî olarak
Türkiye’ye oldukça yakındır.
Türkiye’de meydana gelen
herhangi bir olay Kerkük’te,
Kerkük’te ortaya çıkan bir du17 Atsız, “Ne Zaman Savaşılır?,” Ötüken,
VIII/86 (Şubat 1971), s. 4.

rum ise Türkiye’de yankı bulmaktadır. Bu coğrafî yakınlık
Türkçülerin Kerkük’e bakışlarını da doğrudan etkilemektedir.
Bununla beraber Kerkük’ün
bağlı bulunduğu devlet de
Türkçülerin değerlendirmelerinde belirleyicidir. Bunu en
açık şekilde Atsız’ın yazdıklarında görmek mümkündür.
Atsız’ın dediği gibi, Kıbrıs ve
Bulgaristan Türkleriyle ilgili
meselelerde iki büyük dünya
gücünü karşısında bulma ihtimali olan Türkiye’nin Kerkük’e
müdahale etmesi durumunda
Irak dışında hiçbir güç kendisine müdahale edemeyecektir.
Orta Asya’da, Çin’de veya Sovyetler Birliği’nin güdümündeki
Balkanlar’da yaşayan Türklere
yardım etmek için Türkiye’nin

askerî ve siyasî gücünün çok
üstündeki devletlerle mücadele etmek gereklidir; fakat
Türkçüler için Irak, Türkiye’nin
“dişine göre bir düşman” olmalı. Bir diğer önemli sebep
de Kerkük’te katliama uğrayan
veya zulmedilen insanlar sadece Türk oldukları için değil,
aynı zamanda Türkçü oldukları
için de bu muameleye maruz
kalıyorlardı. 1959’da meydana gelen olaylarda bilhassa
Kerküklü Türkçülerin kurşuna
dizilmesi ve “kahrolsun Turancılar” sloganlarının atılması
da Türkçülerin Kerkük’le daha
fazla alâkadar olmalarını sağlamış olabilir; zira bu durumda
Türkçüler, Kerkük ile aralarında hem “ırkî”, hem de “fikrî”
bir bağ kurmuş oluyorlardı.

İsterim
Katliamdan sonra intikam
Geliyor bizimkiler kaçın ulan
Türkmeneli’nde yazılıyor destan
Bininizi bir etmek isterim
Beşikteki küçük yavrunuza
Evdeki genç kadınınıza
Yataktaki hasta yaşlınıza
Binlerce mezar kazmak isterim

Duy ulan soysuz köpek
Alnım açık yüzüm ak
Mavi sancağım hep parlak
Oyununuzu bozmak isterim

1959’da canımıza kıyan
2018’de oylarımıza el koyan
Oyumuzu sandığımızdan soyan
Hırsızları tek tek silmek isterim

Diren Kerkük’üm diren
Ayakta kal dimdik dur her an
Şahittir Türklüğüne bütün cihan
Sadece Türkmen’e yar olmanı isterim

Katliam sadece öldürmek değil
Hırsızlık yaptın önümde eğil
Kazandım mı diyorsun ulan dingil
Kanımızda boğulmanızı isterim

Kerkük’e yaklaşan herkes
Alevinde yanmıştır çoğu kez
Yak Kerkük’üm yaklaşanı ez
Dirilerini ölülerine katmak isterim

Meral SAATÇİ
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Yer ve Gök Arasında Yalnız Türkmenler ve Kerkük…

Suphi Saatçi, Hasretini ve
Kerkük’ü Anlattı
Röportaj: Derya BUDAK
Prof. Dr. Suphi Saatçi, Hasretini ve Kerkük’ü anlattı.
Manisa’da düzenlenen Kerkük gecesinde “Kırk yılımı
Kerkük için feda ettim. Kerkük için kitaplar, makaleler
yazdım, konferanslar verdim
fakat BİR KERKÜK TÜRKÜSÜ
KADAR ETKİLİ OLAMADIM”
diyerek türkülerin bize yaşattığı duygunun etkisini
vurguluyor. Kerkük sevdasını
hep içinde taşıyan ve dönüp
topraklarında hizmet etmek
isteyen Saatçi, Türkiye’de
evlenip bir kız babası oluyor.
O artık hasretini kitaplara
yazıp, çalışmalarını Kerkük
üzerine yaparak hizmet ediyor. İki farklı kitabı 1.lik ödülüne layık görülüyor.
Saatçi: “Kerkük ne olacak onu
kestirmek şimdi zor, tek derdimiz o. Göz göre göre yüz
yıldan beri Kerkük’ü doğrusu ihmal ettik. 1918’de
kaybettik şu anda 2018’deyiz. 100 yıl olmuş oradaki
Türkmenlerin acısı dinmedi.
Demek ki zamanında verilen
karar yanlıştı. Yani Lozan’da
her şey çözüme kavuştu
ama Musul üzerinde anlaşmaya varılamadı. Lozan
anlaşmasının dışında tutuldu Musul. Denildi ki: “9 ay
içinde İngiltere ile Türkiye
arasında müzakere edilsin
bir sonuca bağlansın” öyle
kabul edildi Lozan anlaşmaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

sı. Türkiye Musul’u Lozan’ın
dışında bıraktı ama daha
sonra halledilmek üzere”
diyerek, Türkmenler orada
Osmanlı’nın unutulmuş yetimleri olarak kaldı.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Kerkük’ten geliş hikâyeniz
nedir?
1946 yılında Kerkük’te doğdum. Liseye kadar Kerkük’te
okudum. Eğitim dilini Arapça olarak okudum. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul’da
-o zamanki adı Güzel Sanatlar Akademisi olan- Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’ne girdim.
Eğitim süresi yıldı. Yüksek
Mimar olarak mezun oldum
ve Kerkük’e dönüp hizmet
etmek istedim. Fakat ailem
dedi ki Türkmenlere baskı
arttı, sen kendini oyala bir
süre daha. Ben de Kerkük
Evleri doktorasını yaptım.
Boş durmamak için. Doktora bitince döneyim dedim.
Bu sefer daha kötü dediler,
biraz daha meşgul ol. Bu sefer doçentliğimi aldım, profesör oldum Mimar Sinan
Üniversitesi’nde kendi üniversitemde en son Rektör
yardımcılığına kadar yükseldim. Yaş haddinden emekli
oldum 2013’te.
Gönlünüzde hep Kerkük’e geri
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dönüp hizmet etme isteği
mi vardı?
Evet, dolayısıyla Kerkük içimde
bir acı, bir yara oldu yani.
Oraya dönüp çalışacaktık,
ev iş kurup yaşayacaktık. Bir
sürü projemiz vardı. Onlar
da olmadı. Oradaki ailemizden uzak kaldık, onlar da biz
de mağdur olduk.
Peki aileniz Kerkük’te mi kaldı?
Evet, ailem orda kaldı. Ablalarım
var. Abilerim var. Bir abim
Ankara’ya geldi İstanbul tıp
mezunuydu. Ablamın biri
diş hekimi o da İstanbul mezunuydu ama o Kerkük’te.
Diğer Ablam da öğretmen
Kerkük’te, bir abim de rahmetli oldu Bağdat’ta. Yani
evimiz var orada, ben referandum öncesi oradaydım,
ailemi ziyaret gittim. İki ablam da daha önce vefat etmişti. Annem de vefat etti.
Cenazelerine gidemedim.
1978’den 2003’e, işgal dönemine kadar 25 yıl gidemedim yani. “25 Yıllık Hasretin Adı Kerkük” diye bir
kitap hazırladım. 2003’te
Kerkük’e gidince, bu kadar
yıl sonra yaşadığım heyecanı ve duygularımı dile getirdim. Sonra yayınevinin önerisiyle “Hasretin adı Kerkük”
oldu kitabın adı.
Peki, bu uzun sürede niçin gidemediniz Kerkük’e?
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Saddam hakkımızda bir sürü
takibat açmıştı. Dosyalarımız idamlıktı. Haberler geliyordu bize sakın gelmeyin
diye. Neyse çok şükür sonra
dikta rejimi iktidardan düşünce işgal sonrası düzelir
dedik. Fakat maalesef bu
sefer başka baskılara maruz
kaldı Kerkük. Son referandum meselesinde de Kürt
partilerinin burunları kırıldı
geri çekilmek zorunda kaldılar. Kerkük şu anda rahat
ama ne olacak kimse bilmiyor. Amerika Irak Devleti’nin
ordusunu dağıttı. Ordusu
ulusal gücü olmadığı için
Bağdat da tam otorite sağlayamıyor,.
Kerkük’ün Asıl sorunu neydi?
Petrol yüzünden biz yıllardır bu
acıyı çekiyoruz. Sömürgeciler yakamızı bırakmadılar.
Şimdi ben şöyle diyorum;
Türkiye’de Allah’a şükür ki
petrol yok yani. Petrolü olsaydı Türkiye de başını beladan almazdı.
Son yıllarda yitik şehir haline
geldi Kerkük. Osmanlı yetimi bir toprak. Herkes oraya
sahip olmaya çalışıyor. Esas
sahibi de Türkiye! Bu durum
Türkmenleri çok üzüyor.
Ama son yıllarda bu biraz
anlaşıldı galiba. Bu kent bizden bir parça, bu kentin türküleri bizim türkülerimizden
farksız.
Manisa’da düzenlenen Kerkük
Gecesine siz de katıldınız,
nasıl bir organizasyondu?
Neler hissettiniz?
O gece herkes çok hüzünlendi,
hatta ağladı. Çok anlamlı
bir etkinlikti. Organizasyonu düzenleyenlere ve Sayın
Manisa Ak Parti Milletvekili
Dr. Selçuk Özdağ’a çok teşekkür ediyorum.
Ordumuzun sınır ötesi operas46

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

yonları hakkındaki düşünceleriniz neler?
Türk milleti savaşmak için yaratılmış bir millettir. Bizim
tarih boyunca en büyük
özelliğimiz çok iyi savaşçı bir
millet olmamız ama zulüm
için değil. İnsanlara adaleti,
şefkati dağıtmak için. Selçuklu ve Osmanlı misyonu
oydu. Dolayısıyla şemsiyeyi
çok geniş tuttular. Selçuklular biliyorsunuz; Kınık boyuna mensuptu öz be öz
Türkmen’di, Oğuzlardandı.
Osmanlılar da Kayı boyundan, onlar da Türkmen’di.
Ama hiçbir zaman ırkçılık
yapmadılar. Türk, Arap, Laz,
Arnavut, Çerkez diye kimseyi ayırmadılar. Herkesi kucakladılar. Türkiye toprakları
da çok önemli bir coğrafya
bana göre. Dünyanın yönetim merkezi burası. Roma,
Bizans ve en son Osmanlı
dünyayı buradan yönetmiş. Türkiye, Balkanların ve
Ortadoğu’nun sığınacağı bir
liman her zaman. Bu coğrafyayı Türkiye’siz yönetmek,
Türkiye’nin aksi gelişmelere
gebe olmak, Türkiye’yi, dolayısıyla düzeni de bozar.
Afrin Harekâtında çok geç bile
kaldı Türkiye. Belki daha
erkenden gidip vursaydı,
temizleseydi, bu kadar gelişmelerine fırsat vermezdi.
Terör örgütleri, Amerika’nın
desteğiyle Suriye topraklarının %40’ını işgal etmişler.
Bu Amerika yanlış bir plan
uyguladı. Amerika Irak’ta da
hatalı bir politika izledi ve
sonuç kendi aleyhine oldu.
Irak’taki Kürtleri ne hale getirdi. Şımarttı, şımarttı bir
anda hepsini ortada bıraktı.
Ben oradayken Amerika’ya
yapılan küfürlerin bini bir
paraydı Kürtler tarafından.
“Bizi sattılar, bizi aldattılar”
falan diye ağlıyorlardı.
Yıl/Year 20 السنة
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Aldıkları desteği, devamında
bulamadıkları için mi?
Evet. Yani onlar sanıyorlardı ki
taşeronla devlet kurulur.
Böyle bir şey yok. Kimse bir
milleti bağımsız yapıp “Al
anahtarı teslim edelim, bu
devlet senin devletin” demez. Bunu geç anladılar.
Türkiye her ne kadar müttefiki Amerika’ya her zaman
sadık kalmışsa da maalesef
o samimi olmamıştır. Biz
tabii biraz da saf, iyi niyetli bir toplumuz. Dolayısıyla
çok aldanmışız. Ama Allah
da koruyor bu milleti. Galiba o temizliğimizden dolayı
biraz bizi yukardan Mevla’m
takip ediyor, koruyor. Allah
bu coğrafyaya zeval vermesin. Türkiye güçlü olmak ve
ayakta durmak zorundadır.
Neden?
Söyleyeyim. Biz sıkıştığımız zaman Ortadoğu’da Kerkük’te;
Türkiye’ye sığınırız. Balkanlar sıkışınca Türkiye’ye sığınır, iltica eder. Ama Türkiye
sıkıştığında gidecek yeri
yoktur. Onun için güçlü durmak zorunda. Bu büyüklüğünü, sığınaklık durumunu
her zaman korumalıdır. Ve
stratejik deneyimleri olan
bir coğrafya burası, üç kıtanın kavşak noktası. İki büyük
kültür ve medeniyet denizinin birleştiği yer, doğunun
en doğusu, batının en batısı,
hem Bizans hem Roma, hem
Osmanlı hem Sasani, hem
Selçuk kültürünün daha arkaik dönemlerin birikimiyle
bu topraklarda çok zengin
medeniyetler oluşmuştur.
Bunun farkına varmamız lazım.
Ve Kerkük’ün Kimliği?
Kerkük’ün kimliğini mi istiyorsunuz? İşte Kerkük türküleri… Dinleyin siz karar verin.
Manisa’da yaptığım konuşmada da onu söyledim.
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Manisa şu an Kerkük’ün arkasında, neden?
Çünkü onu kendinden görüyor.
Türkülerin diliyle, Türkülerin
verdiği mesajla. Manisalıların hiçbiri Kerkük’ü görmemiş ama Kerkük’ün sıcaklığını o türkülerde yaşamış. Bu
önemli. Türküler ve genelde musiki biliyorsunuz sınır
tanımaz. Sınır, siyasi filan
hiçbir şey durduramaz musikiyi deler geçer. Bu müzik
zenginliği de bizim için çok
önemli bir enstrüman. Çok
iyi kullanmamız lazım. Yani
o bakımdan Manisalılara
da teşekkür ediyoruz. Selçuk Beye de tekrar teşekkür
ederiz. Güzel bir fırsat verdi
bize.
Kerkük Türküleri ve hoyratları,
çekilen acıları mı anlatıyor?
Evet, türkü ve özellikle hoyrat
müthiş bir şey. Türkmenlerin halk musikisinde hoyratlar önemli bir yere sahiptir.
Bölgeye özgü bir şeydir.
Hoyratlar yedi heceli dörtlüklerdir, fakat ilk mısra 3,
4 veya 5 heceden meydana
gelir ve cinas oluşturur. Yani
iki kelimedir veya üç kelimedir. Fakat değişik anlamlara
gelir. Bir örnek vereyim:
Güle naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim dost bahçesine
Ağlayan çok gülen az
“Güle naz” bu sefer “gülen az”
oldu. Bu bir cinastır. Böyle
cinaslar da çok güzel. Çarpıcı örnekler var. Kerkük’te de
bunu sanatçılarımız çok güzel kullanıyor. Ve Çok canlı
bir oluşum hoyratlar. Halen
yazılıyor. Her gün Hoyrat yazılır Kerkük’te. Hiç duymadığınız yeni hoyratlar duyarsınız.
Bu doğaçlama mı oluyor? Yoksa düşünülüp kayda mı geKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

çiriliyor?
Doğaçlama evet. Tabii çok iyi
bu hoyrat kültürüne sahip
olanlar daha çabuk ve kolayca söyleyebilirler.
Peki, gençler bu kültürü devam
ettiriyor mu?
Evet, çok seviyorlar. İyi hoyratçılar yetişiyor. Giderek artıyor yani. Özünden kopma
durumu yok. Hoyrat demek
zaten Türkmen demektir.
Türkmen demek de hoyrat
demek olmuştur. Mesela
meşhur bir hoyratımız var:
(Kala, biliyorsunuz kale demektir. Kerkük’ün de meşhur bir
kalesi vardır)
Kalasız
Kerkük olmaz kalasız
İşte ben gidiyorum
Siz sağlıkla kalasız
Bu da bir cinas. Başka bir örnek
vereyim:
Günde men
Gölgede sen günde men (Yani
güneşte ben)
Yılda kurban bir olur
Sana kurban günde men
Yani ben her gün sana kurban
olurum. Sevgilisine aşkını
böyle ifade ediyor. İnsana
basit gibi geliyor ama güçlü
bir ifade. Sonucunu dinleyince insan daha bir heyecanlanıyor. Sürprizli bir şey
geliyor çünkü.
En sevdiğiniz Kerkük Türküsü
hangisi?
Ben çok emek verdim türkülere. Hatta kitap çıkardım Kerkük Türküleriyle ilgili o yüzden ayırmıyorum. Kitabın
adı “Kerkük’ten Derlenen
Olay Türküleri” 2. Baskısı da
çıkıyor. Kerkük Folklorunda
Hoyrat geleneği isimli ayrı
bir kitabım daha çıkacak inşallah.
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Kerkük evleri üzerine çalışmanız var, Mimaride Kerkük
evlerinin özelliği nedir?
Kerkük hem sosyal ve kültürel hem de fiziksel yönden
Anadolu’nun
devamıdır.
Kerkük evleri mimarisi tamamen Anadolu’nun doğal
bir parçası olduğunu gösteriyor. Türkmenlerin konut
mimarisini ortaya koydukları plan da dikkat çekici. Bu
husus Kerkük Evleri kitabında vurgulanmıştır. Bu evleri
planları tamamen Türkmenlere özgüdür. Başka topluluklarda bu konut mimarisini göremezsiniz. Mimarî
tasarım yönünden de özgün
bir plan. Ve bunun varyantları yani tipolojisi Türkmenlere özgü
.
Bu mimari kültüre paralel bölgede bir Türkmen sözlüğü
de ortaya çıkmıştır. Türkmen mimarisinde kullanılan
sözcükler, mekân isimleri,
kullanılan mimarî aletler ve
deyimler hep Türkmen kültürünün ürünleri. Bu konut
mimarîsi Irak’ta hep Türkmen bölgelerinde yaygındır.
Kerkük’ten başka önemli bir Türkmen yurdu olan
Erbil’de, Tuzhurmatu, Tavuk,
Beşir ve Kifri’de bu plan tipinin yaygın biçimde uygulandığını görmek mümkün.
Çalışmalarınız ve Kerkük sevdanız hiç bitmesin. Keyifli sohbet için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
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Altunköprü’de
Düğün Törenleri
İlaf KÖPRÜLÜ
Tarihten ilham alarak, gelenekler
üzerine yaşayan Altunköprü
halkı özellikle düğün törenlerini
geleneksel yöntemlerle yapmaya özen gösterirlerdi. Zamanla
düğünlerdeki bazı gelenek ve
görenekler unutulmaya başlanmıştır. Ayrıca kasabadaki düğünler, Türkmeneli’ndeki diğer
bölgelere göre bazen farklılıklar
gösterir. Bazı düğün gelenekleri
ise tüm Türkmen bölgelerinde
ortaktır. Altunköprü’deki düğün
törenleri anlatılırken, daha çok
eski düğünler üzerinde durulmuştur.
Evlilik çağı gelen gençler için anneleri yahut kız kardeşleri tarafından çevrelerinde beğenilen
bir kız seçilirdi. Ardından
evin babasına danışılır ve kızı
isteyeceklerini belirtmek için
kız evine haber salınırdı. Tüm
bu beğenme ve kız istemenin
olduğu günlerde kız ve erkek
birbirlerini görmezler ve
görüştürülmezlerdi. Kız isten
dikten sonra, kız tarafı iki-üçgün zaman isterlerdi. Bu ikiüç gün içerisinde kızın anne
ve babası kendi dayılarına,
amcalarına, ablalarına ve
ağabeylerine danışırlardı. Akrabalar razı gelirse kız tarafı erkek tarafına olumlu, eğer izin
vermezlerse kız tarafı olumsuz
cevap verirdi. Akrabaların razı
olmasının ardından erkek tarafı soruşturulurdu. Ardından
olumlu cevap alan erkek tarafı
48
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altın alırdı ve dini nikâh gecesinde kıza hediye edilirdi.
Hazırlıkların bitmesi ile dini nikâh
kıyılır, sadece yakınlar toplanırdı. Evlenecek olan kız damat adayını henüz görmemiştir. Kadının huzurunda nikah
kıyılırken gelin adayı kapının
arkasında durur, damat adayı
ise kadının yanında yani kapının diğer tarafında dururdu.
Gelin ve damadı birbirine uygun gören ailelerine “hayır”
deme imkânları yoktu. Bu yüzden de içinde bulundukları duruma istemli bazen de istemsiz
bir şekilde razı gelirlerdi. Daha
sonra kadı gelin ve damadın
nikahını kıyardı.
Nişan töreninde herkes toplanır
ve davetlilere şerbet ikram
edilirdi. Ayrıca nikâh için mahkemeye gidilmez, Kadı eve gelirdi. Geline bir aba giydirilir ve
başına örtü atılırdı. Yanında da
iki kişi dururdu. Kadı gelinin
yanına gider ve onunla konuşurdu. Ancak gelinin hemen
konuşması ve sorusunu cevaplaması uygun değildi. Ağır
ağır konuşur, bir süre sessiz
kalırdı. Bunun için de nikahtan
önce ailesi tarafından tembih
edilirdi. Gelin ağır bir eda ile
kadının sorusuna evet anlamında “beli” derdi. Nişanın
ardından üç gün sonra üçü
günü yapılırdı. Üçü gününü
erkek tarafı hazırlar, üçüne
Yıl/Year 20 السنة
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gelen herkes üçer kelle şekeri
getirirdi. Damadın annesi ise
kara üzüm, kırmızı üzüm, nohut, çevirke (çekirdek) denilen karpuz tohumu, şeker, üç
kelle şeker toplar, bunları iyice
sarar ve kızın evine götürürdü. Üçü gününde bir kutlama
yapılmaz, sadece kız tarafı için
şirinlik toplanırdı.
Nişanın da bitmesi ile bir süre sonra kına hazırlığı yapılırdı. Kına
gününün sabahı gelin hamama götürülür, temizce yıkanılırdı. Kına gecesinde. Gelinin
arkadaşları, iki taraftaki kızlar
ve kadınlar toplanırdı. Kına için
hazırlığı damat tarafı yapardı.
Bu hazırlık ise sadece bir tepsi idi. Bir tepside kına yakılırdı
ve üzerine mumlar dikilirdi.
Kenarına da çiçek dizilirdi. Fazla süs eşyası, yemek ve ikram
olmazdı. Çünkü kınadaki asıl
amaç buydu. Şarkı olmadığı
için herkes kendi söyler,
birlikte oynarlardı. Sadece
Türkmen oyunu oynanır, başka
halk ve milletlerin şarkısı
söylenmez ve oyunlarına göre
oynanmazdı.
Helhele (zılgıt), alkış ve oyun eşliğinde büyük bir şenlik yaşanırdı. Kınada herkesin bir ağızdan
söylediği en bilindik şarkı da
“elinde, ayağında acem xınnası (kınası), gedip gelin getirsin
oğlan nenesi(annesi)” idi. Yıllar ilerledikçe kaset çalarlar
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çıkmış ve kınalarda da kullanılmıştı. En çok dinlenen kaset rahmetli Türkmen sanatçı
Haba’nın şarkılarının çaldığı
kasetti. Kız evinde kına şenliği
olurken erkek evinde de eglence (eğlence) yapılırdı. Eglenceye damadın arkadaşları
ve tanıdıkları gelirdi.
Ertesi gün, damadın evinde ziyafet
verilir, etli yemekler hazırlanırdı. Herkes yemeğe toplanır ve
yemeğe toplananlara sağduç
(sağdıç) denilirdi. Yemekler
yenilir, tabaklar çanaklar yıkanır ve gelini almaya gitmek için
hazırlanılırdı.
Tabii ki damat da evde traş olmuş, başından aşağıya paralar
ve şekerler saçılırdı. Gelin ise
başka bir evde süslenir, saçı
makyajı evde yapılırdı. Gelin
hazırlanırken, kendisini hazırlayacak olan kadın ve damada
ait olan iki kişi ile birlikte bir
odaya girer, başkalarının girmesine katiyen müsaade edilmezdi.
Ayrıca kızın kardeşi de o hazırlanırken yanında durabilirdi.
Gelinin saçları yapılır, beyaz
gelinliği giydirilirdi. Gelinin
hazırlıkları tamamlanmış, damadın evinde ziyafet yemeği
yenilmiş…
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Nihayetinde gelini almak için
erkek tarafı büyük coşkuyla
gelirlerdi. Damadın babası,
eğer babası ölmüş ise ağabeyi
içeriye girer ve gelinin koluna
girerek onu dışarıya çıkarırdı.
Helhele ve Türkmen oyunları
eşliğinde gelin, düğün mahalline getirilirdi. Düğünlerin hepsi
evlerde yapılırdı. Evin bahçesi
varsa bahçede, eğer yoksa da
avluda düğün yapılırdı. Gelin
ve damat içeriye girerken
bir kişi evin damında durur
ve yukarıda, elinde tuttuğu
mendili silkerdi. Mendilin
içerisine koydukları bozuk
paralar ve şekerler gelinin
başına dökülür, çocuklar ise
paraları ve şekerleri alabilmek
için birbirileri ile yarışırlardı.
Bazen de damat kendisi dama
çıkar ve mendili kendisi açardı. Böylece düğün başlardı.
Büyükler zubun ceket ile düğüne katılır, gençler ise rengarenk giyinirdi. Büyük bir şenlik
içinde kutlanan düğün bu şekilde devam ederdi. Ardından
gelin, yıllardır annesinin kendisi için topladığı çeyizi ile birlikte yeni evine giderdi.
Düğünden üç gün sonra gelinin
annesi Üçü günü yapardı.
Kara üzüm, kırmızı üzüm,
nohut, ceviz vs hazırlanırdı.
Gelin tarafının da Üçü günü
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bittikten dört gün sonra Yeddisi yapılırdı. Yeddisi’ne kızlar ve
kadınlar katılırdı. Yeni evli çift
için Yeddisi’ne gelenler hediye
getirirdi ve bir kişi bu hediyeleri getiren kişinin adını ve ne
getirdiğini yazardı. Bir tepsi
hazırlanır ve içine çeşitli kuruyemişler konulurdu. Bugün
“kas” dediğimiz, o zamanlarda
yoktu. Ve Yeddisi’ne gelenler
tepsiden birer avuç kuruyemiş
alıp yerlerdi. Ve düğün merasimi Yeddisi ile son bulurdu.
Günümüzde ise bu geleneklerin
pek çoğu unutulmuştur. Gelenekler unutuldukça da düğünlerde lezzet kalmamıştır. Ayrıca üçü günleri gün geçtikçe
yapılmamaya
ve
kınalar
düğünlerden en az üç gün
önce yapılmaya başlanmıştır.
Düğün günü verilen ziyafet
yemeği de yavaş yavaş ortadan kalkmakta. Gelinin ve
damadın düğün hazırlığı son
gün yapılmaktadır. Ayrıca düğünlerde yabancı dillerde de
şarkılar çalmaktadır. Böylesi
durumlarda o düğünün hangi
millete ait olduğu pek de belli
olmamaktadır.
Her işin bir metodu vardır. En güzel düğün ise, hiç kuşkusuz geleneğe göre yapılandır.
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Türkmen Albümünden

Ali Marufoğlu İstanbul’daki Türken Basın Konseyi’nde (14-16 Mart 2008)

Kerkük Vakfı heyetinin Tuzhurmatu’da Ali Marufoğlu’nu ziyareti.
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19 Turkmen killed in
Iraq’s Kirkuk in 4 months: Leaders
İdris OKUDUCU -Ali Mukarrem GARİP
Attacks on Turkmen have increased since last year’s Peshmerga withdrawal from oilrich province, activist says
At least 19 Turkmen have been
murdered in Iraq’s Kirkuk
province within the last four
months, Iraqi Turkmen leaders
said Thursday.  
Ershad Salihi, president of the
Iraqi Turkmen Front (ITF),
which represents Iraq’s Turkmen minority, voiced concern
over the increasingly frequent
attacks on members of Kirkuk’s
sizeable Turkmen community.
“And we fear this number may
rise further in the run-up to
coming elections,” Salihi said.
Muhammad Saadaddin Ilhanli,
head of the Turkmen Development Party, for his part, said
that “those who want to preserve their Turkmen identity”
were being “targeted” with a
view to “deterring us from taking part in the polls and weakening our collective position”.

Iraqi Turkmen, also known as Iraqi
Turks, are a Turkic-speaking
minority whose total population is estimated at some
three million.  
Most of them live in and around
Iraq’s oil-rich Kirkuk province.
Many Turkmen in Kirkuk, including several politicians and
professors, have recently been
killed in “unsolved” attacks,
sowing fear among the Turkmen community.
Early this year, for example, leading ITF member Alaa Eddine
al-Salihi was gunned down in
Kirkuk’s Al-Askari neighborhood by unknown assailants.
Speaking to Anadolu Agency,
Nashat Beyatli, head of the

Iraqi Human Rights Association, said the number of attacks on Kirkuk’s Turkmen had
risen noticeably since Peshmerga forces withdrew from
the province late last year.
The most recent murder was that
of Ali Almas, a Turkmen intellectual and professor at Kirkuk
University.  
Aydin Maarouf, a Turkmen MP for
the ITF in Erbil, blamed the
attacks on “those who want
to sow ethnic strife in the region”.  
“The central government in Baghdad, no less than Erbil’s Kurdish Regional Government, is
responsible for these murders,” Maarouf told Anadolu
Agency.

Ilhanli said it would be difficult to
prevent these crimes until Turkmen were given responsibility
for security in their own region.  
“In Kirkuk, security is currently
being provided by militiamen,” he lamented.  
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Climate Change and Iraq
Yagmur BAHRAM
1 Introduction
The topic of climate change has ultimately formed into one of humanities biggest problem and a
genuine security threat in the
early part of the 21st Century.
Even though climate change is a
global commons problem, it ultimately trickles down and has
a high level significance for each
individual state including the
one in this article in Iraq.
The Middle East and North Africa
region is one the most vulnerable in relations to climate
change, for they are foreseeing
many devastating changes to
their environment. Iraq once
labeled as the Garden of Eden
poised to hold abundance of
resources and wealth, now
faces its downfall with growing cases of droughts, decline
in precipitation, increase of
severe storms (Dust Storms)
and desertification.
Iraq’s oil sector provides the
economic stability for the nation, albeit since 2003 it’s
has had a drastic decrease of
profit due to sanctions placed
upon it. Iraq’s agricultural sector comes in second in regards
to financial benefits. Iraq is
largely a desert country with
an average of only four to just
over six-and-a-half inches of
rainfall a year; only 13% of
its land is arable.1 To properly
manage its agriculture, farmers intensively rely on the Eu54
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phrates and Tigris River.
Furthermore, the Euphrates and
Tigris rivers are its natural and
consistent source of water
supply. However, since 2003,
with an nonexistent central
government in Baghdad, Iraq
has had a considerable fallout
with neighbouring nations like
Turkey and Syria which both
rivers flow from. Nevertheless, disputes regarding the
rivers with Turkey and Syria
existed way before 2003. For
instance in the 1970’s Iraq was
commonly considered rich in
its water resources due the
Tigris and Euphrates Rivers,
Syria and Turkey started to
build dams on the upper parts
of these rivers which caused a
major decrease in the flow of
the rivers.2
Moreover, as of February 2018
Iraq claims that water from
the Euphrates and Tigris rivers has reduced by 30% since
the 1980’s and is expected
to further decrease to 50%
by 2030.3 The repercussions
of water decline in Iraq will
create droughts and desertification. Currently, around
one-third of Iraq’s surface is
desert, while another 39 % of
the country is affected by, and
54 % more under threat from
desertification.4
This article will provide readers
with an insight on how climate
Yıl/Year 20 السنة
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change has influenced and will
continue to influence Iraq unless necessary actions are taken to fight it. This article will
be split into three sections;
the First will be a brief historical relevancy on Iraq’s climate
circumstances, second, the
influence of climate change in
Iraq, and Third Iraq’s expectation from the Paris Climate Accord (2015) (PCA) and future
climate goals.
2 A Brief Historical Climate Circumstance in Iraq
Iraq’s climate has often been
hot and known to have both
desertification and agricultural land, however since 2003
there has been a significance
imbalance regarding the climate of the nation. Historically, Iraq has a total area land of
437,370 square km of which
22.9 % is arable, with 67% living in urban areas, which was
mainly due the development
of education and health services, and increased job opportunities in cities.5
Furthermore, the rest of Iraq’s
populations live in rural lands
as farmers which provide agricultural good for the country.
The agricultural sector contributes about 5% to national
GDP, with total employment
estimated at 23.4% in 2008
versus 29.7% in 2006.6 Even
though the number of farm-
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ers was small in comparison to
urban sectors, people chose to
live as farmers. However, with
the decline in support from
the Central Government farmers have elected to move on
from their lifetime occupation,
and relocate to urban cities to
make use of the increasing opportunities.
Differently, the GHG emissions in
Iraq increased 129% between
1991 and 2013 (from 123 MtCO2e in 1991 to 283 MtCO2e
in 2013). The average annual
change in total GHG emissions
over that period was 2.7%.7
This vast percentage has created abnormal weather conditions and natural disasters the
country has never seen before. In particular since 2009
sandstorms have become a
norm causing severe symptoms of choking throats, clogging eyes and afflicting asthma
sufferers in particular.8
3 The Influence of Climate
Change on Iraq
This section of the article will
look at how climate change
has gradually created changes
to Iraq’s environment and living condition. To further understand the influence of climate change this section will
consist of three parts the First
will look at the cases of desertification, droughts, and water
scarcity, the Second part will
evaluate the recent case of
ISIS in Iraq, and Third will focus
on the specific socio-economic problem of displacement.
3.1Desertification, Droughts, and
Water Scarcity
Despite the fact one third of
Iraq current geography is a desert, this number is expected
to drastically increase due to
lack of water flow through
the Euphrates and Tigris rivers. The shortcoming of water
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

supply has resulted in soil erosion which has lead to further
desertification and increased
heat and dust storms, a substantial negative impact on
the quality of life of the Iraqis.9
Furthermore, desertification
has resulted in a greater number of sand and dust storms
further threatening cropland
and productivity by causing
soil loss, decreasing soil fertility, and removing organic
matter. Currently, dust storms
sometimes occur at a rate of
over 100 times annually, but
could occur up to 300 times
annually in ten years.10
Differently, another significant
causation of climate change
is droughts, and this is due to
major decrease of water supply in Iraq. Most notably in the
last decade Iraq has witnessed
intense droughts which has
negatively influenced its agriculture. From 2007 to 2009,
Iraq and Syria endured their
worst droughts since 1940,
with precipitation levels dropping up to 70% below annual averages. This followed
a drought of nearly equal impact in 1998–2000.11

Kirkuk in the spring of 2012.13
The second example is drastic decrease in water flow at
Baghdad; banks are shrinking
away due to the lack of rain
and snow with combination
of rising temperatures which
creates further dehydration.
Baghdad used to expect to endure about eight serious dust
storms year. Now there are
more than 30 storms that turn
the air of the capital orange.14
Furthermore, the case of desertification and drought are
heightened when the nation
is witnessing an enormous
water shortage. In 2008 and
2009 due to decreased rainfall
and runoff have contributed
to widespread desertification
(estimated to threaten 92
percent of the country). The
southern province of Basra
has dealt with salinization of
once arable land and the north
witnessed approximately 50
% damage to its agricultural
lands.15

In addition, the drought problem
of Iraq will maintain to be a
constant one due to the lack of
proper national and international attention and funding.
It is estimated that drought in
Iraq will persist, increasing in
severity from 2017 to 2026,
increasing further the dependence on foreign food imports by one of the top grains
importers in the world.12

3.2 The Effect ISIS had on Iraq’s
Climate Change Initiative
With all the hardship of droughts
and storms and rising concern
of intense agricultural problems in the summer of 2014
a new problem had arose in
Iraq in ISIS. The next few years
witnessed an already depleted
initiative on climate change
ultimately evaporate in the
immediate national security
threat of ISIS. The terror group
took it upon themselves to use
the depleted agricultural domains and water supply as a
tool to upgrade their infantry
and cause.

Two common example of drought
in Iraq is degradation of soil
which prevents farmer from
harvesting, in 2010, the fifth
drought in seven years hit;
fierce winds eviscerated hundreds of eggplant fields near

ISIS used water as a weapon
of war; they seized control
of various dams and water
paths that lead to major cities in Iraq. In particular, ISIS
managed to control of the
strategic Mosul dams which
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deprived many southern Iraqi
cities the necessary water
supply to use daily and further create electricity shortages.16 Furthermore, ISIS used
the dams as a recruiting tool,
wherein they took over dams
along the Tigris and Euphrates
rivers to deny access to water
for people downstream in progovernment cities.17
The war on ISIS along with the recent cases of natural disasters
in earthquakes, Iraq’s water
infrastructure has taken a significant amount of damage
and the cost to rebuild or even
repairing it is calculated to be
very costly to get it to a minimal
functional state. The country’s
water infrastructure is substantially poor and the capital
investment budget for water
infrastructure improvements
over the next two years is set at
zero, even as demand to solve
the country’s water shortages
soars and the country imports
70% of its food.18 Iraqi Ministry
of Water Resources estimates
direct damage to hydraulic
infrastructure at 600 million
USD. The budget of the Ministry has been cut drastically
from 1.7 billion USD in 2013 to
50 million in 2017 - as the antiIS campaign increased military
expenditure.19
3.3 Socio-Economic Problem of
Displacement of Population
With the lack of services provided by the Central Government in towns and villages
so heavily operated around
the Euphrates and Tigris rivers, residences have looked
towards urban cities to revive
their living conditions. With
the scarce of ISIS and drastic
depletion of water sources
farmers had nothing to live
for and decided to migrate.
Furthermore, the migration
of farmers has ultimately
56
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stressed urban cities in Iraq
that are already struggling to
provide basic social services
and economic opportunities
to growing urban populations.
As a result, social tensions
and the risk of crime have increased.20
The sudden rise of migration ran
the risk of a parallel scenario
is substantial, with the pressures of poverty and insecurity already serious problems
in Iraq. Poverty soared to 22.5
% of Iraq’s 36.42 million people, and the Islamic State (IS)fueled humanitarian crisis has
internally displaced 3.4 million
people and left 10 million people vulnerable.21
4 Iraq at the Paris Climate Accord
and Future Climate Plans
On December 2015 Iraq was
at Paris witnessing one of the
most historical events related
to climate change, where
nearly every nation accepted
the global problem of climate
change. Never has there been
any accord or treaty related
to climate change with the
magnitude that Paris carried,
and Iraq officially signed it in
December of 2016 but as of
now have not ratified it yet.
Nonetheless, Iraq has still submitted its Intended Nationally Determined Contribution
(INDC) set targets to reduce
GHG emissions by 15% below
business-as-usual emissions
between 2022 and 2035. Of
that reduction, 13% will be
conditional and 87% will be
achieved through an unconditional target.22
Moreover, INDC goals of Iraq is a
clear and unfortunate sign as
to why they have not ratified
the PCA just yet, and most
likely will not in the future especially with the recent cuts of
funding to fight the particular
Yıl/Year 20 السنة
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problems related to climate
change. The Agricultural Minister speaks of change, but the
Central Government seems
not to adhere to it. Adaptation
policies like rehabilitating the
infrastructure of water treatment plants and irrigation and
drainage pumping stations,
and using alternative water
resources such as recycled
waste water by establishing
recycling water plants are all
being ignored.23
More importantly, agriculture experts say that with time and
sufficient resources, Iraq’s
farms can overcome substantial technical problems. But
creating an effective government policy for the nation’s
agricultural industry may
prove a bigger hurdle.24 However, this all needs time and
financing which often seems
like where one exists the other
is often absent, and eventually
Iraq will strain its oil revenue
to import food and products
to provide. It’s rapidly growing population and expanding
middle class will also place significant strain on the nation’s
food supply.25
Lastly, back in 2014 Iraq along
with the UN Environment program developed a five year
agreement to overcome environmental challenges in the
country. The agreement included environmental legislation and regulation, biodiversity conservation, the green
economy, cleaner production,
resources efficiency, combating dust storms and climate
change reporting, mitigation
and adaptation.26 Ironically,
it was the same year ISIS entered into Mosul which then
threw off all commitments
from both sides. Ideally ISIS
is now virtually nonexistent in
Iraq but the aftermath of the
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war still remains.
Conclusion
The aim of this article is to create
public and academic awareness on the issue of climate
change in Iraq, and how all
sectors of social and private
life can affect and can be affected by the immediate factors of climate change. The
article looked at various imminent cases of climate change
in Iraq and how this in return
has influenced lifestyle conditions in country.
Desertification, drought and water scarcity has virtually replenished living standard in
Iraq. Even though agriculture
is not Iraq’s main source of
income, however it is a main
source of survival need. The
lack of water running from the
Euphrates and Tigris rivers has
caused severe soil degradation which has increased the
cases of droughts and storms.
The rise and occupation of ISIS in
Iraq only made matter more
challenging as they cut off major water supplies and damaged water dams. The extremist terror groups risky survival
persuasion tactics, and along
with changing climate conditions forced farmer to be displaced and eventually over
crowd urban cities which has
seen a rise of violence since
2014.
More importantly, Iraq’s governmental
administration
acknowledges that climate
change exists for they signed
the PCA, but have not acted
significantly to indicate that
they will fight back and overcome the causes of climate
change. Money and time is of
need, which ironically is what
Iraq has both of. Now it’s time
for the Central Government
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

to get rid of its arrogance and
start an effective action plan
to overcome the effects of
climate and restore Iraq to its
rightful state as the Garden of
Eden.
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قصة من الخيال هل نراها في واقعنا؟

مجمع توركمن ايلي
عباس احمد
كانت الساعة تقارب الواحدة ظهرا
عندما اسند ظهره المتعب من
سنوات عمره على الكرسي
وأمامه قدح الشاي يرتشف منه
كل دقيقة وبيده سيكارة أشعلها
للتو وذهب بفكره بعيدا ليسمع
صوت صديقه ّ
يرن في أذنيه...
 احمد ،جنكيز ،يشار ،يالجين....هيا بنا ،ادعوكم الى وجبة
غداء في مجمّع توركمن أيلي
بناحية تازة خورماتو......
وعلى حسابي الخاص وسأقلّكم
بسيارتي .
وافق الجميع وقفزوا الى داخل
السيارة خشية ان يتراجع عن
قراره ،وأخذت السيارة تنهب
األرض نهبا حتى انهم وصلوا
المجمّع الذي يبعد عن كركوك
حوالي  18كيلومترا جنوبا في
زمن قياسي لم يكن ّ
يتوقعه احد .
ركنت السيارة في الموقف الخاص
بالسيارات في متنزه تازة الذي
كان منظما بشكل رائع ،وبعد
أن استلموا البطاقة الخاصة
بالموقف دلفوا يمينا نحو
المطعم الفخم وفي واجهته الفتة
عريضة ّ
تزينها األضواء الملوّنة
التي تعمل حتى في النهار
(مطعم توركمن اوجاغي) الذي

وقف عند مدخله شباب يرتدون
ّ
ويتلقونك دوما
الزي التركماني
بابتساماتهم العريضة.
جلسوا حول مائدة تسعهم فجاء
النادل يسألهم بكل أدب عن
طلباتهم ،فالتفت أليه يالجين
متسائال  -ماذا اعد لنا دايي نور
الدين اليوم؟
 لدينا (قرة خرمان) و (يهوديكفته سي) والدولمة بنوعين
وكذلك الكباب والتكة والقوزي
والتشريب و...
يشار - :انتظر عزيزي ...اخبرنا
عن أكلة اليوم.
 إنها (صولي كباب) و (توركمنبيالوي – المقلوبة).

الفلكلور التركماني األصيل
فيما لوّح دايي نور الدين بيده
مرحّ با بهم وصاح بأعلى صوته
ليسمعه كل رواد المطعم :
 اليوم مثل كل األيام الماضيةفالشاي واللبن على حساب
ّ
مذكرا الجميع مرة
اإلدارة.
أخرى بأنهم وبعد االنتهاء من
تناول الغداء بإمكانهم الولوج
الى القاعة الكبيرة (توركمن
ايوي) المع ّدة لالحتفاالت
واالستمتاع بأصوات المطربين
التركمان في الحفلة التي ستقام
بعد ساعة.
تنهّد يالجين بعمق معلنا عن
اإلعجاب الكبير بالمطعم وأثاثه
والديكورات الجميلة والموسيقى
الرائعة والخدمة الممتازة
والنسائم العليلة التي تهب من
بين األشجار والخضرة ،ومن
ثم وكز صاحبه قائال - :هيا قم.

جنكيز  - :وماذا عن الحلويات ؟
 لدينا (المحلبي) و (الزالبية)و (الكوبمة  -لقمة القاضي)
و (شكر حلواسي  -حالوة
ّ
سكرية) وغيرها ولدينا كل
ما تشتهونه من أرقى أنواع
المقبالت والسلطات والطرشي.

استيقظ مذعورا ورد - :ما بك
يالجين؟

والتفت محمد الى دايي نور الدين
مبديا إعجابه الشديد باأللحان
الجميلة التي تمال المكان من

 قم اال يكفي أنني أراقبك منذ ربعساعة وأنت تسرح في ما ال
اعلمه.
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عندما يغترب القمر لدى ايدان النقيب
ارشـد هورموزلو
ايدان النقيب شاعرة تركمانية عراقية
تأثرت كثيرا بالثقافة العراقية ولذلك
كانت كتابتها دوما باللغة العربية
التي اتقنتها وهي صغيرة وغرّ دت
بها في أكثر من محفل لإلبداع
الفني دون االنجرار الى التقليد او
المحاكاة.
بدأت ايدان النقيب رحلتها األدبية في
عمر ّ
مبكر جدا وكانت باكورتها
ّ
الشعرية “أعتصر الحجر”()1968
إيذانا بوالدة شاعرة ملهمة تأثرت
بمن سبقها وخاصة نازك المالئكة
وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر
السياب ،ولكنها التزمت التفرد
بأسلوبها الخاص دون البقاء في
ظل اآلخرين ،وهي بذلك امتداد
لجيل من الرواد التركمان الذين
أغنوا الثقافة العربية وعلى رأسهم
األديب البارع وحيد الدين بهاء
الدين وقحطان الهرمزي وزاهد
البياتي وآخرون ،بل أن المفكر

واألديب التركماني الراحل عطا
ترزي باشي قد كتب بالعربية بشكل
رائع يعرّ ف عن ايدان النقيب أنها
من رواد شعر التفعيلة في كركوك،
وهو الشعر الذي سمي أيضا بالشعر
المرسل او الشعر الحر ،وهو الشعر
الذي يتخذ التفعيلة أساسا عروضيا
للقصيدة بدون التقيد بعدد معين من
التفعيالت التي يحتويها كل سطر
وبدون االلتزام بالقافية مع استخدام
الرمزية والتركيز على التأثير
الموسيقي للكلمة .وال ننسى أن
هذا النوع من الشعر يحتفظ بوزن
الشعر فالكالم بدون وزن في اللغة
العربية ال يعد شعرا .ولعل الرائد
في ذلك هو عبد الوهاب البياتي
في ديوانه “مالئكة وشياطين”عام
 ،1950كما كان لنازك المالئكة
أثر فاعل في قصيدة “الكوليرا”التي
حولت األنظار الى شعر التفعيلة.
أكاد أجزم أن النقيب قد قرأت للكثيرين
مثل صالح عبد الصبور من مصر
وأدونيس من لبنان ونزار قباني
من سوريا ومحمود درويش من
فلسطين ومحمد الفيتوري من
السودان ،فالذي يقرأ قصائد آيدان
النقيب يكاد يتصور أنهم من أسرة
واحدة.
وكتابها األخير “عندما يغترب
القمر”(دار نون للطباعة والنشر
والتوزيع ،بغداد  )2018يضم
بين دفتيه الكثير من الحزن واأللم
والحسرة والحنين .ولعل الحنين
قد تصدر الموضوع فنرى رسائل
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البنتها في أكثر من مجال وهي
تصفها بالمغتربة ،وذلك في إحساس
قاس باالرتباط بتربة الوطن.
تقول في قصيدة “رسوت في شاطئك
غريقا”:
ذات مساء
أقفلت النوافذ
تركت كتبي وأوراقي
والمطر يلمس وجهي
وأنا
أكتم شوقي تحت ابطي
رجفة الحزن في شفتي
احتفظ بك كما أنت.
وتتكرر المأساة وكتم الشوق والبكاء
على انفراد في شعر ايدان النقيب
فهي تتساءل لم ّ
جف نبع الدمع وأنا
التي أنبت العشب في الجبال من
أدمعي.
يغلب على شعر آيدان النقيب الحنين الى
ّ
المعذبة كركوك ،وال تنسى
مدينتها
أن تذكر ما تعانيه المدن التركمانية
األخرى مثل تلعفر وطوز من أهوال
فهي لسان حال المعذبين وتفكر في
اسطورة جميلة قد يشيدها الزمن،
فقد شيدت حسب قولها صومعة في
صدرها ذبحت على بابها ضحية،
علقت كفا وعينا يقي من الحسد.
أي أمل ورجاء أكثر من ذلك ،فهي تعبر
أطياف الزمن لتجد الراحة التي تعي
أن الكل بحاجة ملحة لها.
بوركت آيدان النقيب ،وبورك انتاجك.
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رسمية في العراق ولكن في نطاق
ضيق ،ووسع القانون من نطاق
التدريس باللغة التركمانية بالقياس
الى النصوص القانونية السابقة،
بحيث اصبح التدريس يشمل
جميع المراحل الدراسية وليس
المرحلة االبتدائية فقط ،ولكل
مواطن عراقي أو اجنبي تعليم
ابنائه بلغة االم وان لكل مكون
عراقي الحق في انشاء كليات أو
معاعد ومراكز ثقافية أو مجاميع
علمية تخدم تطوير لغتها وثقافتها
وتراثها.
وتحت عنوان (مقاالت بين الجد
والهزل) يكتب االستاذ حبيب
الهرمزي حيث يبرع في معالجة
مواضيع غاية في الجدية واالهمية
باسلوب فكاهي ،وتكشف هذه
المقاالت عن القابلية االدبية
التي يتمتع بها المؤلف الفاضل،
ويعبر عن هموم واهتمامات
الشعب التركماني ويتعرض الى
المشاكل والمعوقات التي يضعها
البعض امام مسيرته نحو تحقيق
طموحاته والحصول على حقوقه
المهضومة.
وجمع الكتاب المقاالت ذات االهتمام
القومي تحت عنوان (دراسات
قومية) ونقرأ في هذه المقاالت
عن التعداد العام للسكان في
العراق وتداعياته بالنسبة لمدينة
كركوك ،وبعد ان يستعرض
عمليات تعداد السكان منذ عام
 1927ويورد احصاءات دقيقة
ورسمية ،وفي الكتاب معلومات
دقيقة واحصاءات عن سكان
مدينة كركوك في احصاء عام
 1957ويشرح مراحل التغيير
الديموغرافي الذي جرى قبل
 2003وبعده ومدى تاثير كل
ذلك على عدد التركمان في مدينة
كركوك.
وتحت عنوان (تلعفر التركمانية واول

ثورة ضد االحتالل االجنبي في
العراق) يورد المؤلف الفاضل
معلومات وافية عن تفاصيل
ثورة العشرين( )1920واالسباب
الرئيسة للثورة .وفي مقال(مهزلة
االقرار االسمي بالحقوق الثقافية
للتركمان) الصادر عام 1970
يشرح المؤلف الفاضل االسباب
الحقيقية الصدار هذا القرار ومن
ثم افراغه من محتواه وجعله اسما
بال جسم.
ومن المقاالت التي سبق ان نشرها
االستاذ حبيب الهرمزي والتي
ضمها الكتاب بين دفتيه،
مقال(ارساء النظام الديمقراطي
في العراق اهم اولويات الشعب
العراقي) و(التركمان مع عراق
ديمقراطي موحد وهم ضد تجزئة
العراق).
ويتحدث المؤلف الفاضل عن
شخصيات تركمانية يحتفظ عنهم
بذكريات جميلة ويثبت لهم مواقف
وطنية التنسى وجهود ادبية
وثقافية بارزة ومواهب متعددة.
ومن شؤون وشجون تركمانية،
نقرأ عن شهداء مجزرة كركوك
عام  1959شموع اناروا
طريق الحرية لشعب العراق،
وفي ذكرى الشهداء ومأساة ام
تركمانية ،وتركمان العراق ..
وجزاء سنمار ،واليد الواحدة
التصفق ،وايها العراقي ماذا تفعل
لو كنت؟ وخطاب مفتوح الى قادة
المعارضة العراقية ضعوا النقاط
على الحروف.
وفي الكتاب مجموعة مقاالت تحت
عنوان (شئ من التراث الشعبي)
حيث نقرأ اساطير تركمانية (ارادة
هللا) و (زمرا عنقا) و (المارد
والحسناء كول بهار) و(نقد كتاب
االدب الشعبي التركماني).
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بتحقيقات
الكتاب
وينتهي
اجراه
صحفية،ومنها تحقيق
االستاذ حبيب الهرمزي عن
(الشعلة الوهاجة في عالم الخط
حامد اآلمدي) و(تحقيقات صحفية
اجريت مع المؤلف) في مناسبات
عدة تحدث فيها عن حياته
ومسيرته والمشاكل التي تعرض
لها وجهوده في اصدار جريدة
البشير ومجلة (االخاء/قارداشق)
في بغداد وبين رأيه في المشاكل
التي تواجه التركمان في العراق
بعد 2003والهوية الديموغرافية
لمدينة كركوك واجاب عن جملة
تساؤالت حول القضية التركمانية
وسبل حل المشكالت التي يواجهها
الشعب التركماني في العراق،
وكيفية الحفاظ على الهوية القومية
والثقافية واالدبية للتركمان .
وتشير هذه المقاالت الى مدى
قوة التعبير ورشاقة االسلوب
والتسلسل في طرح االفكار لدى
االستاذ حبيب الهرمزي وتنوع
مصادر ثقافاته واهتماماته ومن
ابرزها انشغاله بهموم الشعب
التركماني في العراق الذي
تعرض الى اشد النكبات والويالت
عبر العصور.
والشك ان هذا الكتاب سيسد فراغا
في المكتبة التركمانية ،وان نشر
المقاالت والدراسات التي دبجها
قلم االستاذ حبيب الهرمزي في
كتاب واحد ،والتي كانت منشورة
ومتناثرة في عدة مطبوعات
واصدارات وفي تواريخ مختلفة،
يتيح للقارئ المتابع والمهتم
بشؤون وشجون التركمان ،في
قراءة هذه المقاالت والدراسات
بين دفتي مطبوع واحد ،وان ما
نشر بين دفتي الكتاب تسجيل امين
ودقيق لمرحلة خطيرة ومهمة
من تاريخ الشعب التركماني في
العراق.
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

60

KERKÜK VAKFI

كما نص على ان يضمن هذا
القانون الحقوق االدارية والثقافية
والسياسية للتركمان ولم يبين ما
هي االلية التي يمكن بها ضمان
هذه الحقوق أو ترجمتها الى الواقع
العملي ،وكانت المادة ()58اخطر
مادة وخاصة الفقرة (ج) منها
فالنص يفترض ان كركوك هي
اراضي متنازع عليها ،في حين
انه السند دستوري أو قانوني أو
فعلي لهذا الوصف ،ثم يأتي بنص
يبدو بريئا في الظاهر ولكنه يبطن
لفسح المجال من حيث الواقع لضم
مدينة كركوك الى المنطقة الكردية
رغم ارادة سكانها االصليين.
وعندما صدر دستور عام  2005كان
نسخة طبق االصل من قانون
ادارة الدولة من حيث عدم االقرار
بوجود وكيان الشعب التركماني
في العراق وتهميشهم واعتبارهم
اقلية وجاء بنصوص اكثر خطورة
من سابقتها من حيث تقرير مصير
المناطق التركمانية ،وفي مقدمة
المواد الخطيرة المادة (.)140
وبالرغم من تشكيل لجان لتطبيق
هذه المادة(اال انها لم تنته الى أية
نتيجة)علما بان المادة قيدت نفسها
بتاريخ معين لتنفيذها انتهى في
الحادي والثالثين من شهر كانون
االول لسنة الفين وسبعة ،وبذلك
انتهى حكم المادة وال قيمة لها بعد
هذا التاريخ.
وبعد مناقشة قانونية دقيقة وذكية
لمعضلة المادة( )23الخاصة
بكركوك من قانون انتخابات
مجالس المحافظات وقرار
المحكمة االتحادية العليا بالغاء
فقرتين من هذه المادة ،يرى
االستاذ حبيب الهرمزي بان ينص
القانون الجديد على تشكيل لجنة
يحدد مجلس النواب االعضاء فيها
وان تكون مهمتها تنفيذ ما يأتي:
61

المستقلة واعمار القرى والقصبات
التركمانية وتأسيس المؤسسات
الثقافية والتعليمية واالجتماعية
والتأهيلية وتمثيل التركمان في
المحافظات التي يتواجدون فيها
وحسب حجمهم الحقيقي واسترجاع
حقوقهم الحالية والمسلوبة وتحقيق
التوازن في وزارات الدفاع
والداخلية واالجهزة االمنية
والهيئات المستقلة وفي الوزارات
ورئاسة الوزراء ،بما يحقق
التمثيل العادل للتركمان وحل
مسألة نزاعات الملكية ،وتفعيل
المصالحة بين ابناء تلعفر وازالة
االرهاب والعمليات العسكرية
وتعويض المتضررين جراء
االرهاب والعمليات العسكرية،
ومنع تنفيذ أية قرارات أو اتخاذ
أية اجراءات تغيير البنية األثنية
في المناطق التي يسكنها المكون
التركماني وحمايتهم من أي نشاط
يضر أو يحتمل أن يضر باستمرار
وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم
وحرياتهم ،واعادة فتح االذاعة
والقناة التلفزيونية التركمانية
القومية
والبناء
الحكومية
التركمانية الحق في استخدام لغتهم
والكتابة باألحرف التي تناسب
لغتهم وبحرية على المستوى
العام والخاص والعمل على تنفيذ
المواد الدستورية ،ودمج المقاتلين
التركمان قبل  2003الذين كانوا في
المعارضة الوطنية اسوة بالذين تم
دمجهم في االجهزة االمنية ،ومنح
مقاعد للطلبة التركمان في الكليات
العسكرية والشرطة والبعثات
الدراسية ،وحماية المواطنين
التركمان من االستهداف الممنهج
من قبل المجاميع االرهابية ،وهذه
االمور تحتاج الى قانون يقر كل
هذه الحقوق.

 1ـ تثيبت التجاوزات الحاصلة
على االمالك واالراضي العامة
والخاصة قبل وبعد تاريخ
االحتالل االمريكي للعراق،
وتتولى الحكومة االتحادية رفع
وازالة هذه التجاوزات بما يتفق
مع القوانين النافذة .
 2ـ تدقيق البيانات والسجالت المتعلقة
بالوضع السكاني وسجالت
الناخبين في كركوك وتقديم
توصياتها الى المفوضية العليا
لالنتخابات والى مجلس النواب
خالل مدة يحددها المجلس.
3ـ يحدد المجلس تاريخ اجراء
االنتخابات في كركوك بعد تقديم
اللجنة توصياتها.
4ـ استمرار اعمال المجلس الحالي
لحين اجراء االنتخابات في
كركوك.
 5ـ في حالة تعذر تقديم اللجنة توصياتها
خالل عام واحد أو خالل اية مدة
اخرى يحددها مجلس النواب ألي
سبب كان ،تقوم الرئاسات الثالث
(رئاسة الجمهورية ،رئاسة
مجلس النواب ،رئاسة الوزراء)
بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة
بتحديد الشروط المناسبة الجراء
هذه االنتخابات.
وبتاريخ  21/7/2012اصدر مجلس
النواب قرارا يتضمن اقرار حقوق
التركمان واالعتراف بما حصل
للتركمان من ظلم واضطهاد
بسبب هويتهم وان التركمان
مكون اساسي والقومية الثالثة في
العراق ولهم الحق بالتمتع بكافة
الحقوق الدستورية والقانونية،
وتشريع ما يترتب على ذلك من
قوانين لتمكينهم من ممارسة
حقوقهم االدارية والسياسية
والثقافية والتعليمية والمشاركة
في الحكومة االتحادية والهيئات
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اللغات الرسمية الذي قضى
باعتبار اللغة التركمانية لغة
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 )1925لم يفرق بين المواطنين
من حيث اللغة والجنس ولم يجر
تقسيمهم الى قوميات رئيسة
واخرى اقلية ،وجاء الدستور بمبدأ
المساواة التامة بين المواطنين في
الحقوق والواجبات ولم يعط أية
جماعة عرقية أو ألية بقعة أو
منطقة متميزة بمعالم عرقية أو
طائفية أية امتيازات أو حقوق
اضافية ،وصدر في عام 1931
قانون اللغات المحلية رقم()74
واعطى حق التعليم والتعلم وحق
التقاضي امام المحاكم باللغتين
الكردية والتركية ،وتقرر بموجب
هذا القانون ان يكون التدريس
في المدارس التي تكون غالبية
طالبها من التركمان باللغة
التركية واجراء التقاضي في
محاكم المناطق التركمانية وعلى
رأسها كركوك واربيل باللغة
التركية ،ثم صدر تصريح من
الحكومة العراقية بتاريخ الثالثين
من شهر تموز من عام 1932م
بتوقيع رئيس الوزراء معترفا
بكيان التركمان وسائر شرائح
المجتمع العراقي ومتعهدا تعهدا
واضحا وصريحا بضمان حقوقهم
القومية ،ومع ذلك فلم تلتزم
الحكومة العراقية بأي من الحقوق
المقررة للشعب التركماني في
العراق ،فقد تم الغاء التدريس
باللغة التركية في المدارس في
المناطق التركمانية تدريجيا.

للتركمان من شعر ونثر وقصص
وحكايات ومالحم واساطير وما
يتعلق بالتراث التركماني من
حكم وامثال ومعتقدات وخرافات
وقصص واحاجي والغازوشعر
شعبي وخوريات واغناء الثقافة
العراقية المكونة من مزيج ثقافات
الشعوب والقوميات واالديان
المختلفة.
 3ـ الدفاع عن الحقوق السياسية
للمجتمع التركماني وتقديم البرامج
والخطط واالفكار التي تساهم
في بلورة هذه الحقوق والبحث
عن افضل الوسائل للمطالبة بها
وتحقيقها من جهة اخرى ودراسة
وتحليل وجهات نظر وافكار
وخطط وسياسات المجاميع
واالحزاب ومؤسسات المجتمع
المدني حول القضايا المصيرية
للشعب التركماني وتقديمها الى
جمهور قرائها أو مشاهديها.
ولما كان االستاذ حبيب الهرمزي
حقوقيا ،فهو خريج كلية الحقوق
عام  1954ونال شهادة الماجستير
في القانون العام عام ،1975
فقد كان طبيعيا منه ان يكتب
وينشر عن الجوانب القانونية
للقضية التركمانية ،فكتب عن
الوضع القانوني للتركمان في
الدساتير وسائر التشريعات
العراقية ،ونظرة الى الوضع
القانوني للتركمان في الدساتير
والتشريعات العراقية (من
وجهة نظر تركمانية) ومعضلة
المادة( )23الخاصة بكركوك
من قانون انتخابات مجالس
المحافظات (دراسة تحليلية
وتقييم) ونظرة الى قرار مجلس
النواب العراقي باالقرار بحقوق
التركمان واعتبارهم القومية الثالثة
الرئيسة في العراق ،ونظرة الى
قانون اللغات الرسمية العراقي من
وجهة نظر تركمانية ،فالدستور
الملكي (القانون االساسي عام

وبعد قيام الحكم الجمهوري في العراق
صدر الدستور المؤقت عام 1958
وجاء بسابقة خطيرة ووضع لبنة
التمييز بين العراقيين وتصنيفهم
الى قوميات منكرا وجود وكيان
الشعب التركماني الذي له ماض
في العراق ينيف على االلف سنة
وقدم خدمات جلى لهذه الدولة
وشارك في اغناء وتطوير ثقافة
شعوبها وجاء دستور عام 1963
دون ذكر للتركمان ودون االقرار
لهم بأية حقوق قومية أو سياسية
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أو ثقافية  ،ودستور عام 1968
بتهميش واضح للتركمان وهكذا
الحال بالنسبة لدستور عام 1970
الذي قسم مكونات الشعب الى
فئتين ،فئة القوميات الرئيسة وفئة
االقليات ،مع اغفال اعتبار اللغة
التركمانية لغة رسمية في المناطق
التي يشكل المتحدثون بها كثافة
سكانية واغفال تعهد الحكومات
السابقة بشأن التدريس والتقاضي
باللغة التركمانية.
ولم تكن السلطة جادة في اصدارها
قرار(منح حق االقلية التركمانية
في التمتع بحقوقها الثقافية في
المناطق التي تسكنها) وهو
برقم( )89لسنة  1970والذي
سمح بموجبه تدريس اللغة
التركمانية في مرحلة الدراسة
االبتدائية (وهو حق كان قد اقر
به قانون اللغات المحلية لعام
 1931ثم حرم التركمان من
االستفادة منه) واستحداث مديرية
للدراسات التركمانية ومديرية
للثقافة التركمانة وتأسيس اتحاد
االدباء واصدار صحف من قبل
الدولة بالتركمانية وزيادة البرامج
التركمانية في تلفزيون كركوك،
ثم بدأت السلطات تتنصل من هذه
الحقوق وسلبتها تدريجيا ،وشنت
حملة لتشتيت شمل التركمان
وتهميشهم والتضييق عليهم
سياسيا واقتصاديا لحملهم على
الهجرة من ديارهم ،ومحاولة
صهرهم والتذويب العرقي وتغيير
قوميتهم الى العربية ،وهذه
التصرفات واالجراءات جميعها
مخالفة للمواثيق والعهود الدولية،
وفي عام  2004صدر قانون ادارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية
ونص على ان للعراقيين حق
تعليم ابنائهم بلغة األم ،وعددت
لغات االم هذه بقولها كالتركمانية
 ...في تهميش واضح واستصغار
لشأن القومية التركمانية ومكانتها
في التركيبة االثنية في العراق،
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اصدارات تركمانية

كتاب “قوم يدعون التركمان”
لمؤلفه “حبيب الهرمزي”
أوميد يشار
“ان مثقفي أي مجتمع هم اكثر من
يتحملون مسؤولياته دوما ناهيك
عن انتساب هذا المثقف الى مجتمع
يرزح تحت ثقل المظالم والتهميش
من سلطات الدولة منذ ما يقرب من
مائة عام ،مثل المجتمع التركماني
العراقي مما يشكل صعوبة بالغة،
فاليكون بوسع المثقف في مجتمع
كهذا ان يؤدي مهنته ضمن
اختصاصه ،واليمكنه ان يشعر
بنشوة نجاحه وتفوقه ،واليطاوعه
قلبه في الوقت ذاته ان يتنصل من
مسؤولياته” .بهذه العبارات يقدم
البروفيسور الدكتور ماهر النقيب
كتاب االستاذ حبيب الهرمزي
المعنون ب(قوم يدعون التركمان
ومقاالت اخرى) والذي صدر
عام  2016عن مؤسسة وقف
كركوك في استانبول ،ويضم
مجموعة المقاالت التي نشرها
في ازمان وعهود مختلفة وتتناول
مواضيع مختلفة ،ويجمعها الشأن
التركماني ،ومساهمة في الدفاع
عن حقوق الشعب التركماني
المهضومة منذ قيام دولة
العراق .ونشرت هذه المقاالت
والدراسات ضمن محاور هي
الصحافة التركمانية ودراسات
قانونية ومقاالت بين الجد والهزل
ودراسات قومية وشخصيات
تركمانية وشؤون وشجون
تركمانية وشئ من التراث
التركماني وتحقيقات صحفية.
63

ونقرأ في محور الصحافة التركمانية،
معلومات تاريخية وموثّقة لمسيرة
الصحافة التركمانية في العراق
وفي كركوك بالذات ،منذ العهد
العثماني وبعد قيام دولة العراق
وفي العهد الجمهوري وموقف
السلطات الحاكمة في التضييق
التركمانية
الصحافة
على
والمعوقات والمشاكل التي تعتري
المسيرة طيلة سنوات مضت
من تاريخ العراق ،وبالرغم من
ان الصحف والمجالت التي
صدرت ولعبت دورا مهما في
تاريخ الصحافة التركمانية،
اال ان مجلة(االخاء/قاردشلق)
التي صدرت عن نادي االخاء
التركماني في بغداد في شهر
مايس/آيار من عام  ،1961من اهم
المحاوالت لنشر الثقافة التركمانية
وتعريفها الى سائر اخوانهم في
العراق ،ونجح هذا االصدار في
حمل راية خدمة االدب والثقافة
التركمانية وتحمّل المؤلف
الفاضل اعباء اصدار المجلة
طيلة سبعة عشر عاما واستقطبت
المجلة أقالم خيرة االساتذة
والباحثين والكتاب التركمان
والعرب .والمفرح ان يتم اعداد
قرص مدمج بمحتويات اعداد
المجلة اعتبارا من شهر مايس من
عام  1961ولغاية العدد الصادر
في كانون االول من عام 1976
وانجز المشروع في الخامس
عشر من شهر آذار من عام
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2009م ،وتعرضت مجلة االخاء
الى نقمة النظام العراقي في عام
 ،1977فسيطرت عليها زمرة
تأتمر بأوامر النظام الديكتاتوري
ولغاية عام ،2003حيث حرصت
المجلة على النهوض مجددا ،للقيام
بمهامها الثقافية واالدبية .ومما
يبعث على االمل والتفاؤل ان مجلة
(االخاء/قاردشلق) تصدر ايضا
في استانبول عن وقف كركوك،
منذ عام  1999ولغاية االن ،الى
جانب صحف ومجالت اخرى
بدأت بالصدور بعد عام ،2003
وقد الحظ المؤلف الفاضل بدقة
ان حالة التهميش والتعتيم وتجاهل
الوجود التركماني في العراق
دفعت وسائل االعالم ومنها
الصحافة الى التركيز على ثالثة
محاور هي:
 1ـ تعريف التركمان بانفسهم
وباالخص الجيل الناشئ وتعريف
الرأي العام العراقي بالمآسي
وما القاه التركمان من مظالم
واجحاف وغمط للحقوق ومجازر
واعتقاالت واعدامات وعمليات
تهجير قسري وزج في السجون
والمعتقالت واعدامات بالجملة،
والتوجه نحو تأكيد واثبات
وجودهم ونقل مآثرهم وآفاق
ثقافتهم الى اخوانهم العرب
وباالخص في العراق.
 2ـ التعريف بالنتاج الفكري واالدبي
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