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Editör’den

Irak ve Suriye’de İstikrar
Sağlanmadıkça…
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Güney komşumuz Irak, 2003
yılı işgalinden sonra, ne yazık ki hâlâ istikrar ve barış
ortamına kavuşamadı. Bir
diğer güney komşumuz olan
Suriye’de ise başlayan iç savaş 5 yıldan beri bir türlü
durdurulamıyordu. Türkiye, Irak ve Suriye’de devam
eden yangınlardan en çok
etkilenen bir ülkedir.
Bilindiği gibi 2003 yılından beri
Türkiye, Irak’ın karşılaştığı sorunlarla ilgilenmiş, bu
komşu ülkeye güvenlik, gıda,
sağlık, inşaat ve eğitim konularında destek olmuştur.
Terör olaylarından dolayı
ağır biçimde yaralananların
tedavilerini Türkiye üstlenmiş, Türk Kızılay’ı ve AFAD
kanalıyla mülteci kamplarında barınan göçmenlere seyyar mutfaklar ve hastaneler
kurmuş, kardeşlerimizin yaralarını sarmağa çalışmıştır.
Ülkede huzurun sağlanması
için sürekli Iraklı siyasetçiler
arasında arabuluculuk yapmıştır.
Suriye’de 2011 yılından itibaren rejime karşı başlayan
tepkiler kargaşaya dönüşmüş, terör örgütlerinin
bölgeye sızması sonucu,
ülkenin bölünmesine giden yollar oluşturulmuştur.
Otorite boşluğu meydana
gelen Suriye’de vatandaşla2

rın can ve mal güvenliği yok
olmuştur.
Savaş ve çatışmadan dolayı binlerce insan ölüm korkusuyla
ülkelerinden kaçmışlardır.
Çoğu sivil olan bu insanların
arasında savunmasız kadın
ve hiçbir şeyden haberleri
olmayan masum çocuklar
vardır. Evlerini, yurtlarını,
yuvalarını, dükkânlarını ve
okullarını bırakıp kaçan bu
insanların yeri göğü inleten çığlıklarına, maalesef
Türkiye’den başka kulak
asan da olmadı. Yaşanan
böyle bir trajediye tepkisiz kalmak ne insanlığa ne
vicdana ne de İslam’a sığar.
Türkiye bu yüzden dünyaya
örnek olacak bir tavır sergiledi ve bu çaresiz insanlara
kapılarını açtı.
Sayıları 3 milyona varan ve ülke
ekonomisine ağır yükler getiren bu göç dalgaları yüzünden Türkiye büyük sıkıntılar
yaşamak pahasına da olsa
bu tavrı ile büyüklüğünü
gösterdi. Suriye ve Irak’ta
istikrar, barış ve huzurun
olmayışı Türkiye’yi yakından etkiliyor. Bu bakımdan
Türkiye komşu ülkelerinin
durumuna kayıtsız kalmadı, kalmamalı ve kalamaz
da. Komşularının hem acılarını hem de sıkıntılarını
çeken, bu hususta büyük

fedakârlıklara katlanan Türkiye, bu ülkelerin işlerine
karışmama lüksüne sahip
değildir. Irak’ın ve Suriye’nin
terör örgütlerinden temizlenip, huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye, her zaman
olumlu tavır sergilemiş ve iyi
niyetini göstermiştir.
Komşularımızda yuvalanan ve
beslenen terör örgütlerinin
bir an önce ortadan kaldırılmaları için Türkiye kararlı
bir tavır içine girmiştir. Terör
örgütlerinin verdiği zarar sadece Türkiye’ye değildir. Bu
örgütlerin aslında verdikleri
en büyük zarar, yuvalandıkları ülkelere ve bu ülkelerin
halklarınadır.
Türkiye’nin
bu hususta sergilediği tavır,
sağduyu sahipleri ile, uluslararası güvenlik kuruluşları
tarafından da desteklenmelidir. Hem kendisinin hem
de komşularının güvenliği
açısından Türkiye’nin izlediği siyaset ve sürdürdüğü
tavır hem siyaset mahfillerinde hem meslek ve sivil
toplum kuruluşları tarafından da destek görmelidir.
Türkiye’nin bu haklı çıkışı,
ne yazık ki birçok siyasetçi,
yazar ve çizer takımı tarafından büyük bir inatla ve
ısrarla anlaşılamamaktadır.
Hatta bu önemli konu üzerinden ülkenin görüntüsüne
bulanık bir biçim verilmekte
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ve hatta felaket senaryoları
çizilmektedir.

lamda etnik temizliğe tabi
tuttular.

Bir kere şunu anlamakta gecikmeyelim: Suriye ve Irak adlı
iki komşu ülkede istikrarlı
bir rejim ile birlikte huzur ve
güven sağlanmadıkça Türkiye de rahata kavuşamayacaktır.

Telafer’in 2014’te DAIŞ tarafından hedef alınması, bölgede
yaşayan Türkmen toplumunun yeni trajediler yaşamasına yol açtı. Suriye’nin içine
düştüğü karmaşa ile birlikte
bölgeye yığınak yapan terör
odakları, bazı devletlerin
gizli ajandalarını da ortaya
çıkardı. Böylece Telafer’in
neden hedef seçildiği belli
oldu. Çünkü Telafer TürkiyeSuriye sınırına en yakın bir
bölge idi. İşgalden önce burada 400 bin civarında Türkmen yaşıyordu. Önümüzdeki dönemde hem Suriye
Kürtlerine hem Akdeniz’e
ulaşmanın en önemli noktalarından biri olduğundan Telafer saldırıların hedefi oldu.
Gelecekte Kuzey Irak’ta federe veya bağımsız bir Kürt
devleti kurulacaksa, Musul ve Kerkük petrollerinin
Türkiye’ye muhtaç olmadan
Suriye limanları üzerinden
Akdeniz’e akıtılması planı
devreye girmiş olacak.

Halkın arasına fitne sokanlar,
bin yıldan fazla bir zaman
dilimi içinde kardeşçe bir
arada yaşayan insanları birbirine kırdırarak siyasetten
nemalanmaya çalışıyorlar.
Allah’ı ve kıblesi bir olan
halkın mezhep çatışması içinde boğulmasına yol
açanlar, silah tüccarlarının
ekmeğine yağ sürmekten
başka bir şeye hizmet etmiyorlar. İşin en garip tarafı
da herkesin buna seyirci
kalmasıdır.
Telafer Üzerinde Yeni Oyunlar
İşgal sonrası Irak’ta bir Türkmen şehri olan Telafer’de
büyük dramlar yaşandı. Teröristler barınıyor bahanesiyle Telafer Eylül 2004’ten
sonra ikinci kez bombardımana maruz kaldı. Yapılan
resmî açıklamalara göre sayısı yaklaşık 500 kişiyi bulmuş. Sokaklar yanmış insan
cesetleri ve ölmüş hayvan
leşleriyle dolu. İçlerinde
kadın ve çocuk cesetlerinin
sayısı hiç az değil. “Terörist” diye yaralıların ambulansla hastanelere taşınmasına dahi izin verilmiyor.
Okullar, camiler, işyerleri
bombalandı; su ve elektrik
tesisleri kullanılamaz hale
geldi. Telafer’de terörist
değil masum insanlar öldürüldü. “Terörist barınıyor”
diye saldırılar düzenleyen
işgal kuvvetleri ve onların işbirlikçileri, böylelikle
Türkmenleri ve birçok sivil
halk topluluğunu tipik an-

Türkiye’nin İslam Arap dünyası
ile ilişkisini kesecek olan bu
planın kimlere hizmet amacı
ile gündeme geldiği biliniyor.
Bölgede ayrıca Türkiye’nin
güvenliğini de tehlikeye sokacak başka gelişmelere de
yol açacaktı. Bunun farkına
varan Türkiye, bu tehlikeli
gelişmenin önünü kesmek
için Fırat Kalkanı harekâtını
başlattı. Bunda geç bile kalınmıştı ve erkenden bu işin
önünü almak gerekirdi.
Ortadoğu Ülkeleri Ortak Strateji Geliştirmelidir
Ortadoğu ülkelerinin her biri
farklı bir stratejik hesap içinde siyaset izliyor. Bölgede
yer alan ülkelerin -İsrail ve
kısmen Lübnan hariç- tamamı Müslüman. Ancak her

ülke, başka bir süper gücün
güdümünde hareket ettiği
için, bir bakıma geleceklerini de tehlikeye düşürmüş
oluyor. Bu ülkeler kendi çıkarlarına ve geleceklerine
yönelik hesaplar peşinde
koşarken, masum insanların
ölüme, halkın sefalete sürüklenmesine karşı duyarsız
kalıyor. Kısacası bu gidişin
Ortadoğu’nun Müslüman
halklarına hiçbir yararı olmayacaktır.
Bölgedeki Müslüman ülkelerinin arasında Türkiye barışçı
bir diyalog seferberliği ile
Ortadoğu ülkeleri arasında yeniden bir yol haritası
oluşturmalıdır. İran, Irak,
Suriye, Suudi Arabistan ile
Körfez ülkeleri ve Mısır gibi
bölge aktörleri arasında ortak stratejiler oluşturulması
için, öncelikle bu ülkelerin
uzlaşmalarına zemin hazırlanmalıdır. Bunu da dostluk
ve komşuluk anlayışı içinde
yapmak gerekir. Bölgedeki
ateşi düşürmek ve ülkelerin
birbiri ile çekişmeden dostane ilişkiler ile hem kendi
aralarındaki hem de Ortadoğu’daki sorunlara çözüm
bulmalıdır.
Ortak akıl, ortak çıkar, orta yol
ve orta karar her zaman
hayırlı sonuçlar vermiştir. Ortadoğu ülkeleri iş ve
güç birliği yaparsa, pek çok
sorun kendiliğinden aşılır.
Komşularda da barış ve huzur sağlanır. Bu işte Türkiye
önemli ve öncü rol oynamak
zorundadır.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Konuşması
Kardaşlık
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık 2016 tarihinde Irak’tan gelen Türkmen heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul etti. Erdoğan’ın Irak Türkmen ileri gelenlerini kabul töreninde
yaptığı konuşmanın metnini aşağıya alıyoruz:
Değerli Türkmen kardeşlerim,
Türkmeneli coğrafyasının yiğitleri,
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye’ye, ülkenize, vatanınıza hoş geldiniz. Burası Irak
kadar sizin de eviniz, memleketiniz, kardeş ocağınızdır.
Konuşmamın başında sizlere
Türkmeneli’nin yiğitleri diye
hitap ettim… Aranızda yakınları, sevdikleri, eşi dostu şehadet mertebesine ulaşanlar bulunuyor. Aranızda sevdiklerini,
kardeşlerini idam sehpasında

4

yitirenler var. Pek çoğunuz suikast girişimine maruz kaldınız;
gün geldi evlerinize bomba düzenekleri yerleştirildi. Gün geldi, Saddam döneminde hakkınızda yakalama, hatta idam
kararları çıkartıldı.
Irak’taki gelişmeler nedeniyle
farklı tarihlerde evinizi, yurdunuzu terk etmek zorunda kaldınız. Uzun yıllar boyunca sevdiklerinizden ayrı yaşadınız.
Başkaları olsa çoktan davasını
bırakmış, teslim bayrağını çekmiş, yeni bir hayat kurmuştu.

Allah sizlerden razı olsun ki, bunu
aklınızın ucundan bile geçirmediniz. Çocuklarınız, torunlarınız aynı acıları, sıkıntıları
tecrübe etmesin diye sizler
canınız pahasına davaya baş
koydunuz. Bu yüzden sizlere baktığımda Kerkük’ün,
Erbil’in, Diyala’nın, Telafer’in,
Musul’un, Selahaddin’in, kısacası Türkmenli’nin mertliğini,
yiğitliğini, fedakârlığını görüyorum. Benim nazarımda her
biriniz yiğitliğin sembolüsünüz; bunu asla aklınızdan çıkarmayın.
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Değerli kardeşlerim,
Türkiye, tarihi boyunca ayrım yapmadan komşusu Irak’a destek
olmuştur. Irak’ta yaşananları,
özellikle Türkmen kardeşlerimizin acılarını, kendimizinkinden asla ayrı görmüyoruz.
Irak’ta sadece şanlı bir geçmişimiz, inşa ettiğimiz tarihi
eserlerimiz, kurduğumuz şehirlerimiz bulunmuyor.
Irak’ta her şeyden evvel siz varsınız; Irak’ta bizim canımızdan
kanımızdan kardeşlerimiz yaşıyorlar. Sizler var olduğunuz
müddetçe, Irak ve Türkiye
arasında asla yıkılmayacak bir
köprü de var olacaktır. Irak ve
Türkiye ortak bir geleceği paylaşıyor.
Bugüne kadar ne dediysek Irak’ın
selameti için, iyiliği için dedik.
İnşallah Irak’ın iyiliğini, istikrarını, güvenliğini gözeterek konuşmaya devam edeceğiz. Biz
söylemle, kuru birkaç kelimeyle yetinmiyoruz; aynı zamanda
komşuluğun, kardeşliğin hakkı
neyse onu da yerine getiriyoruz. Yerlerinden edilen Iraklılar
için Türkiye kamplar inşa etti.
AFAD ve Türk Kızılayı düzenli
insani yardım yapıyor.
Türkiye hayır işlerinin reklamını
yapmadığı için bunlar yeterince bilinmiyor. Başika’daki Türk
askeri varlığı da Irak’a DEAŞ’la
mücadelede destek olmak
içindir. Başka bir gayesi yoktur.
Buradaki güç 700 kadar DEAŞ
teröristini ve çok sayıda DEAŞ
mevziisini yok etmiştir. Musul,
Irak toprağıdır. Bunun tartışılması dahi gereksizdir. Maalesef Türkiye’nin Musul’da gözü
var şeklinde kara propaganda
yapılıyor. Biz sadece “Musul,
Musulluların, Telafer Telaferlilerindir” diyoruz.
Irak makamlarının Türkiye’ye yönelik sert açıklamaları gerginliği tırmandırdı. Irak Meclisi’nin

şahsıma yönelik aldığı karar
kabul edilemez. Irak makamlarının 15 Temmuz’da Türk milletinin her kesiminin darbeye
karşı şanlı direnişine ve şahsıma yönelik ifadeleri yakışıksızdı. Üzücü bir husus da, Irak’taki bazı grupların Türkiye’yi tehdit eden açıklamalardır.
Bu tehditler Türk milletinin her
kesiminden tepki çekiyor.
Basra’da Türk bayrağını yerlere
koyup çiğneyenler oldu. Bayrak kutsaldır. Türk bayrağındaki ay-yıldız yüce dinimizi ve
vatan uğrunda şehit düşenleri
simgeler. Her şeye rağmen,
meselelerin konuşularak, diyalog yoluyla çözülebileceğine
inancımızı koruyoruz. Irak’la
aramızda işleyen bir diyalog
süreci bulunuyor. Esasında yegane arzumuz Türkiye ve Irak
arasında stratejik bir ortaklık
tesis etmektir.
Musul operasyonunu yakından
takip ediyoruz. Musul ve
Telafer’in kim tarafından kurtarılacağı konusundaki hassasiyetlerimizi kimse başka yöne
çekmeye çalışmasın. Bunun
için gerekçelerimiz açıktır. Biz
zaten kardeş kavgasına sahne olmuş Telafer ve mezhepçi siyasetlere kurban olmuş
Musul’da DEAŞ’ın faydalanacağı yeni çatışmalar istemiyoruz. Bu kentlerin, ayrım yapmadan tüm halkın katılımıyla

ve halkın tamamının güven
duyduğu kuvvetlerce kurtarılmasını istemekten daha doğal
ne olabilir?
Telafer’e sadece Irak Ordusu, federal polis ve yerel unsurlar
girmelidir. Haşdi Şabi milislerinin bu operasyonlara katılması
başarı şansını riske atmakla
kalmaz, aynı zamanda mezhepsel ayrışmayı derinleştirerek, DEAŞ’ın azalan destek
tabanını yeniden kazanmasına neden olur. ABD’nin 2003
yılında Irak’ı işgalinden sonra
Telafer’de yaşananlar hala yüreklerimizi parçalıyor. Telafer’deki kardeş kavgasında kaç
canı yitirdiğimizi kesin olarak
bugün bile bilemiyoruz. Aynı
hataları tekrarlarsak, acılar da
tekrarlanacaktır.
Telafer’de bir kez daha mı kardeş
kavgası yaşansın?
Türkmenlerin kalesi Telafer’de
aynı aşiretten insanlar sırf başka bir mezhepten diye birbiriyle selamı sabahı yeniden mi
kessin?
Mahalleler, sokaklar yine mezhep
temelinde beton duvarlarla mı
çevrelensin?
Ben hiç kimsenin, Irak’ı seven,
Telafer’e değer veren, çocuklarının istikbalini düşünen
hiçbir kardeşimin böyle bir
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şeye tevessül edeceğine inanmıyorum. Açıkça böyle bir akıl
tutulmasına ihtimal dahi vermiyorum. Zira Müslüman basiret ve feraset sahibidir. Müslüman aynı delikten ikinci kez
ısırılmaz. Aynı hataya düşmeyelim, başkalarının ekmeğine
yağ sürmeyelim. Bizim gelecek
planları yapmamız gerekiyor.
Şii-Sünni gerilimi oluşturup
Türkmenleri bölmeye çalışanlara hizmet etmeyin.
Telafer’in vilayet statüsü almasını
tartışmamız, yatırım planları,
yeniden imar projeleri geliştirmemiz gerekirken yapay sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hâlihazırda, Şii-Sünni
Türkmenler’den ortak bir güç
tesis edilmesine yönelik işleyen bir süreç var. Bu sürecin
en süratli şekilde tamamlanması önemlidir. Süreci bilinçli
olarak geciktirmek isteyenlere mani olunmalıdır. Telafer
Türkmen kardeşliğinin timsali
haline gelmelidir. Bu kuvvetin
oluşturulması sürecine ve Telafer DEAŞ belasından temizlendikten sonra şehrin imarı ve
istikrara kavuşması için Türkiye
her türlü desteği verecektir.
Aziz Kardeşlerim,
Sizleri kendimizden ayrı görmüyoruz. Siyasi, bölgesel, mezhepsel hiçbir fark gözetmeksizin,
hepinizi öz kardeşimiz kabul
ediyoruz. Sizler komşumuz
Irak ile aramızda bir kardeşlik
bağısınız. Sizlerin de aranızda
birlik ve dayanışma içinde olması, Türkmenlerin Irak’taki
bekası için elzemdir. Hangi bölgeden veya mezhepten olursa
olsun, Irak’ta kaostan ve DEAŞ
belasından en olumsuz etkilenen kesim Türkmenler oluyor.
Sizi tahrik etmeye çalışanlara, aranıza nifak sokmaya çalışanlara,
aranızda kardeş kavgası çıkartmaya çalışanlara prim vermeyiniz. Bugün Irak’ta Türkmen6

ler üzerinde çeşitli oyunlar
oynanmaktadır. Biz bunların
hepsinin farkındayız. Bunların
hiçbiri Türkmenlere kalıcı bir
fayda getirmemekte, Irak’taki
Türkmen varlığını uzun vadede
zayıflatmakta, tehlikeye sokmaktadır.
Türkmenler hiçbir zaman birbirleriyle rekabete girmemeli, bir
bütün olarak Irak’ta hak ettikleri konuma gelmeye odaklanmalı, farklı güç ve çıkarların
hesaplarına alet olmamalıdır.
Irak Türkmenleri’ne bazı çevreler yardımcı oyuncu rolü
verme gayretinde…
Bunu kabul etmeyeceğinize, buna
tenezzül etmeyeceğinize inanıyorum. Sizler Irak’ın asli unsurlarısınız; öz evlatlarısınız.
Türkmen olmadan Kerkük anlamsızdır. Erbil, Türkmen nüfusuyla güzeldir. Tuzhurmatu’yu
Tuzhurmatu yapan Türkmenin
sesidir, türküsüdür.Türkmenler
olmadan Irak eksik kalır. Sizler
haklarınıza sahip olmadan Irak
da huzura, istikrara, güvenliğe
erişemez.
Türkmen şehri Kerkük’te PKK’lı teröristlerin dolaşmasına bizim
yüreğimiz razı değil. Kerkük’te
Türkmen kardeşlerimizin hedef olmasını biz kabul edemiyoruz. Türkmen’in kalesi
Telafer’in DEAŞ’ın elinde olması yüreklerimizi dağlıyor.
Mezhepsel kimlikleri öne çıkarıp içimize nifak sokanlara
dur demediğimiz müddetçe
bu manzarayı değiştiremeyiz.
El ele verip hakkınızı korumanız gerekiyor, aksi takdirde bu
günleri de arar hale geliriz.
Türkmenlerin her zaman güvenebilecekleri, dayanabilecekleri,
işbirliği yapabilecekleri nihai kalıcı odak Türkiye’dir. Türkiye dışındaki aktörlerin Türkmenlere
yönelik ilgi ve desteği hep başka
gündem ve hesaplarla ilgilidir.

Samimi değildir.
Özellikle Şii Türkmen kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye’nin
mezhepçi bir proje güttüğü iddiaları, sizlerin kafanızı
bulandırmak için uygulanan
psikolojik harp söylemleridir.
Türkiye’nin mezhep kaygısı
yoktur. Bizim Şiilik diye bir dinimiz yoktur; bizim Sünnilik
diye bir dinimiz yoktur.
Biz aynı Allah’a, aynı Peygambere
inanan, her gün 5 vakit aynı
kıbleye yönelen Müslümanlarız. Bizim için meselenin esası
Türkmenlerin Irak’ta hak ettikleri konuma gelebilmeleridir.
Türkiye’den sizlere hiçbir zaman zarar gelmeyeceğini bilmelisiniz.
Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Necef ve Kerbela başta olmak üzere Irak’ın
güney vilayetlerinde bulunan
Telaferli Türkmen kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani
yardımların ulaştırılması için
çalışacağız.
Ülkemiz eğitim ve kültür dâhil
her alanda, Türkmenlerin Irak
şartlarında ihtiyaç duydukları
her türlü desteği sağlayacaktır.
Türkiye’nin sizlere daha fazla
destek olabilmesi için, ülkemiz tarafından Kerkük’te bir
konsolosluk açılmasına destek
olmanızı, bunu Irak makamlarından özellikle talep etmenizi
bekliyorum.
Kerkük’ün yanı sıra, Necef’te de
bir Başkonsolosluk açmayı,
Basra’daki Başkonsolosluğumuzu da yeniden faaliyete geçirmeyi arzu ediyoruz. Musul
kurtarılır kurtarılmaz, buradaki
Başkonsolosluğumuz da faaliyetine yeniden başlayacaktır.
Bu noktadan sonra artık sizlerin görüş ve önerilerini dinlemekten memnuniyet duyacağım.
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Dedeler Yurdumuz
Dedeler yurdumuz can Telafer’den
Bir gün bir gecede sürdüler bizi
Ayırdılar bizi sevgili yardan
Kırılmaz dal idik kırdılar bizi

Yıktılar damların duvarın taşın
Akıttılar annelerin gözyaşın  
Çaresiz bu millet beledi başın
Yurdumuzda garip gördüler bizi

Bir eliydik dağı taşı aşardık
Yüreklerde sevgi dolu taşardık
Hepimiz vatanda kardeş yaşardık
İşte onun için vurdular bizi

Bilmedik zalimler kime uydular
Nice düşkün halımıza kıydılar
Bayram günü bizi garip koydular
Şu fani dünyada yordular bizi

Sanma hayatımız bir serçek idi
Doğru hakikattir bir gerçek idi
Kızımız gül oğlumuz çiçek idi
Muhabbet bağından derdiler bizi

Havdioğlu diyor coştu gönüller
Bize diyar olmaz şu gurbet eller
Allahtan korkmayan o zalim kullar
Tuttular nişana kurdular bizi

Vaat HAVDİOĞLU
Şanlı Telafer
Yeter artık bunça Döküldü kanlar
Hepimizin şehridir şan Telafer
El elle vereğin bir olsun canlar
Hepimizin şehridir şan Telafer

Her zaman kuvvettir birliğin ardı
İnşa Allah biter Telafer derdi
Aslanlar yuvası Türkmenler yurdu
Hepimizin şehridir şan Telafer

El ele tutuşan keyf safa bulur
Kalplere muhabbet saadet dolur
Düşmanlık yerine kardaşlık olur
Hepimizin şehridir şan Telafer

Game kahre veda olsun Telafer
Yüzler kalpler şadlık bulsun Telafer
Duşmanlık kalmasın gülsün Telafer
Hepimizin şehridir şan Telafer

Kim var sevmez komşun Türkmen kardaşın
Muhabbetle alır her zaman karşın
Ey Telaferliler artık barışın
Hepimizin şehridir şan Telafer

Irak halkını bir etti Kaçakaç
Telafer her zaman başımızda taç
Çünkü derdimize özüdür ilaç
Hepimizin şehridir şan Telafer

Nere gitti geçen sevgi ak günler
Birliğe şahittir toylar düğünler
Telafer’de yaşayan tek Türkmenler
Hepimizin şehridir şan Telafer

Bülbül yadlar gülü ben Telafer’i
Unutmam ölünce can Telafer’i
Naccaroğlu ruhum şan Telafer’i
Hepimizin şehridir şan Telafer

Abbas NACCAR
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Çankaya Köşkü Arşivinden -8-

Musul Vilayetine Ait
1. Bölüm

Erşat HÜRMÜZLÜ
Bu başlıkla Temyiz mahkemesi emekli üyesi Ahmet Nazif,
Lozan’da Sertac-i mefharetimiz İsmet Paşa Hazretlerine
hitabıyla başlayan bir mektup
göndermiştir. Rumî 17 Kanun-i
Sani [1]339 tarihli mektup, görüldüğü gibi 17 Ocak 1923 tarihinde yazılmış ve Cenevre’de
Lozan müzakereleri başladığında o müzakerelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil eden İsmet
İnönü’ye yazılmıştır.
Artık tarihe mal olan bu konuyu
sadece tarihî belgeleri görmek
çabasıyla verdiğimizi tekrar
ifade etmek isterim. Bunun
dışında başka bir sebep aranmamalıdır.
Müzakerelerde Türkiye tezini desteklemek ve yeni argümanlar
takdim edilmek üzere yazılan
rapor şöyledir:
“Musul ile Bağdat arazisinin vahdeti coğrafya irae etmiş iddiasına karşı kaleme aldığım şu
müdafaanamenin hak-i pâyi
âlilerine takdimini fırsat-ı hamiyyete mürettep bir vazifeyi
vataniyye addeyledim.
El-Cezire: Diyarbekir’in şimalinde
bulunan maden kurbundaki
Dicle menbaından Kurna’ya
kadar 1600 kilometre bir tûl
cereyanı takip eden arazi Mabeynelnehreyn demektir. Dic8

le nehrinin sol sahillerine vaki
olan arazi-yi şimaliye ki Kerkük
ve Süleymaniye livalarıyla bir
kısım vilayât-ı şarkıyye dağları
ve sath-ı mailleridir. Bunlar da
şimali El-cezire tevabindendir. El-cezire şimal ve cenubî
şerait-i halde Musul tabiiyyesi
ve teşkilat-i arziyyesi muhtelif
kıtalardan teşekkül eder.
Musul vilayeti Irak’a en yakın bir
kıta iken ahval-i havaiyye ve
mahsulat-i arziyye itibarıyla
pek mühim bir fark irae eder.
Ez cümle Irak’ta derece-i hararet altmışa kadar yükseldiği halde Musul’da otuz sekizi
geçmez. Bu kıtalarda meskûn
ahalinin ihtilafı örf ve adatı da
vahdet-i coğrafiye iddiasının
aksini ispat etmektedir.
El-cezire şerait-i tabiiyyesine
göre öteden beri ikiye ayrılmış. Şimal kısmına Musul vilayeti dahi dahil olduğu halde
“Amedât“, Irak denilen cenup
kısmına “Semmer“ denilmiştir.
Bu taksim hem tabiat-i arziyye
hem oralarda meskûn ahalinin
uruk-i asliyesine muvafık bir
taksim-i tabiidir. Eski Türkler
yerinde icrayi hükümet yapan
Asurîlerle Irak hududu dahilinde bulunan Kildanîler bile ona
göre hudud-i siyasilerini muhafaza eylemişlerdir. Bütün Elcezire krallarının imparatoru
olan Hamurabi diyor ki: “Ben
Amedât ve Semmer kıtaların-

da nehirden su alacak kanallar
açtırdım ve bu sularla araziyi
ziraata salih bir hale koydum”.
Bu ibareyi ihtiva eden amud-i
haceri elyevm Berlin müzesinde mahfuzdur. 42 asır evvel yazılmış olan bu kitabe de
delalet ediyor ki Musul ile Irak
başka başkadır.
El-cezire’nin ikiye taksimini sarahaten beyan eden şark muarrihlerine gelelim. El-Cezire’nin
hudud-i şimaliyesi Dicle nehrinin menbaine muhazi olan
Malatya livasının alt taraflarından başlayarak Fırat sahilinde
vaki “Hit“ kasabasında ve Hit’e
şarkan muhazi olan “Tikrit“
kasabasının alt taraflarında
nihayet bulur. Ekser Muarrihin
El-cezire’yi bu suretle taksim
etmiş oldukları halde bazıları
şimali El-cezire’nin hadd-i cenubisini daha aşağılarda bulunan ve Fırat nehri sahilinde
mevcut olan “Felluce“ kasabasına kadar temdit ederler.
Felluce “eski Bağdat“ denilen
ve “eski Kufe“ dahi tesmiye
edilen “Enbar“ şehr-i kadimine pek yakın bir kasabadır.
Bazıları Samerra’nın üst taraflarındaki şehir harabelerine
eski Bağdat demekte iseler de
burası hülefayi Abbasiye’den
Mutasım zamanında vücuda
getirilmiş bir karargâh-ı askeridir. Bu cihet sıhhat-ı müsellem
bir vesikaya müstenit değildir.
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Şimali El-cezire’yi Arap muarrihleri “Diyarbekir“, “Diyar-ı Muzar“, “Diyar-ı Rabia“ namlarıyla
üçe taksim etmiş oldukları gibi
cenubi El-cezire’yi dahi Irak-i
Arap namıyla “Sevad“, “Batayıh“, “Abadan“ isimleriyle
kezalik üç kısma ayırmışlardır.
Diyar-ı Bakir, Diyar-ı Bekir vilayeti muhteviyatıdır, Diyar-ı
Muzar Urfa livasıyla eski Rakka
eyaleti arazisidir. Diyar-ı Rabia
dahi Musul vilayetini ihtiva
eden arazi demektir. Amedât
Türkleri bir vakitler buralarda
hükmeden Kordhu ve Heybet Türkleri dahi Asurîlerle
Kildanîlerden evvel bu kıtalarda icra-i hükümet ediyorlardı.

Musul Selçukluları ile Artuk’lar
binlerce sene sonra buralara
gelmişlerdir.
Şimali El-cezire dahi Musul’da
derece-i hararetin Bağdat’tan
yirmi iki derece düşen bilad-i
mutedileden olmasına ve bu
havalinin Diyarbakır ve Urfa’ya
iktisaden marbut bulunmasına göre Irak ile Musul arasında
vahdet-i coğrafya tassavuru
imkân haricindedir. Diyarbakır
ile Urfa dahi dâhil oldukları
halde Erzurum, Mamurat ElAziz, Van, Bitlis vilayat-i şarkiyyesinin yüzbinlere baliğ ağnam
ve hayvanat-ı sağiresinin kışın
Musul havalisinde barındıkları

nazar-ı dikkate alınacak olursa
Musul’un Irak’a rabtı vilayat-ı
mezkureyi ölüme mahkûm etmektir. Lord Curzon’un itirazan
kendisine verilecek cevapları
Hasan Beyefendinin tesri-i hareketi itibarıyla yetiştiremediğime beyan-ı teessüf ederim.
Mahkemeyi Temyiz Azalığından
Mütekait
Ahmet Nazif”
Ahmet Nazif bu argümanları zenginleştirmek için Türk murahhası İsmet Paşa’ya yeni bir rapor da vermiştir. Onu da başka
bir sayıda görelim.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Türkiye ile İran Arasında Kalan
Türkmenler
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Sadun Mehdi Bayatlı’ya
Tarihten Yapraklar
Farslar, Ortadoğu’nun en eski medeniyetlerini kuran milletlerin
başında gelir. Bölgede en azından 2500 yıllık bir tarihleri var.
İslam’dan önce bugünkü Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan,
Güney Kazakistan, Afganistan,
Tacikistan, Pakistan, Kafkaslar,
Irak, Suriye, Güney Türkiye ve
Arabistan’ın bir kısmına hakim
olmuşlardır. Bu coğrafya için
Büyük İskender’le savaşmışlardır. Mecusilik veya Zerdüştlük, Farslara has bir din olup,
ateşe tapma dinidir. Farsça
yeni gün anlamına gelen Nevruz da bu dinin bir bayramı
iken diğer milletlere yayılmıştır. Köklü bir müzik, edebiyat
ve mimarlık kültürüne sahip
olduklarını kaynaklar gösterir.
Büyük ölçüde Hz. Ömer zamanında Kadisiye Savaşından
sonra Müslümanlaşan Farslar,
bir taraftan milli kültürlerine
sadık kalmışlar diğer taraftan
da İslam kültürüne çok değerler katmışlardır. Bu dönemden
sonra yetişen Fiedevsi Gaznelilerden ve Ömer Hayyam da
Selçuklulardan ilgi görmüştür.
1500’lü yıllarda yetiştirdikleri
Hafız Şirazi dünyanın sayılı şairleri arasında yer alır. Ayrıca
aralarında Seyid Şerif Cürcanî,
Fahreddin Razî, Ömer Nesefi
gibi âlimler; İmam Gazalî, İbni
Mukaffa, Abdülkadir Geylanî
gibi mutasavvıflar; İmam Ebu
10

Hanife, Davud el-İsfehani gibi
fıkıh bilginleri; Taberî, Beyhakî
gibi tarihçiler; Nizamülmülk,
Celaleddin Devvanî gibi siyaset bilimcileri; Molla Camî,
Feridüddin Attar gibi şair ve
hadis derleyicileri Farstır. Bunların hiç birisi Şii değildir.
Diğer taraftan asker bir millet
olan Türkler Hun ve Göktürk
İmparatorluklarını
kurarak
Farslara komşu olmuşlar ama
birbirleriyle hiç çatışmamışlar.
Emeviler zamanında Kuteybe
Bin Müslim Orta Asya’ya sefer
etmiş, düzenli ordularla karşılaşmamış ve geniş bir coğrafyayı fethedebilmiştir. Baykent
(zengin şehir)’e giren Kuteybe,
şehri yağmalamış ve birçok insanı kılıçtan geçirmiştir. Türkler nezdinde iyi iz bırakmayan
Emevilerin, Türklerin Müslümanlaşmasını sağlamada başarılı oldukları söylenemez.
Halbuki Türkler İslam’ın üç temel inancını paylaşan bir milletti: Göktanrı, ölümden sonra
dirilme ve savaş (cihat).
Abbasi
Devleti
kurulduktan
sonra Fars ve Türk aydınları
Bağdat’ta boy göstermeye
başlar. Çinlilere karşı Savaş
açmak isteyen bir Türk devleti olan Karluklar, Abbasilerde
yardım ister. 751 yılında Abbasiler Karluklara yardım göndererek bugünkü Kırgızistan
ve Kazakistan sınırı üzerine

bulunan Talas nehri civarlarında Çin ordusunu yenerler.
Bu sayede Müslümanlarla
Türkler arasında yakınlaşma
başlar. Araplar, o tarihten sonra Orta Asya sahnesinden çekilmişlerdir. Karahanlı Devleti
Hakanı Satuk Buğra Han 932
yılında resmen devlet dininin
Müslümanlık olduğunu kabul
edince Türk halkı da İslam dinini benimsemeye başlar. Yani
Türkler İslamiyet’i kılıç zoruyla
değil, isteyerek benimsemiştir.
Konar-göçer
olan
Türkler,
İslamiyet’i kabul ederek yerleşik düzene geçmeye başlar
ve o tarihlerde zaten Müslüman olan Farslarla Semerkant, Buhara ve Hive VS. gibi
şehirlerde kaynaşırlar. İslam’ın
ibadete dair terminolojisini
de Farslardan öğrenirler. Nitekim, namaz, abdest, oruç vs.
gibi ibadete dair kelimelerin
hepsinin Farsça olmasının sebebi de buradan gelmektedir.
11. ve 14. yüzyıllar arasında
Orta Asya’nın bir bölümünü
ve Orta Doğu’yu yine Müslüman bir Türk devleti olan ve
Oğuzların Kınık boyuna mensup Selçuklular yönetir. 1055
yılında Bağdat’a giren Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Şehri Şii
Büveyhoğullarından kurtarır
ve Abbasi Halifesi Kaim’in yanında yer alır. Irak’a daha önce
yerleşmeye başlayan Türkler
bu tarihten sonra daha yoğun
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bir şekilde Irak coğrafyasına
akın etmeye başlarlar. Takriben 300 yıl hüküm süren
Selçuklularda ordu dili Türkçe
iken son dönemlerinde saray
dili Farsça olmuştur.
Türkler ve Tasavvuf
Türkler İslam’ı kabul ettikten sonra tasavvufa çok ilgi göstermişlerdir. 1093-1166 yılları
arasında bugün Kazakistan’ın
güneyinde yer alan Yesi şehrinde yaşayan Ahmet Yesevi
Hazretleri ilk Türk mutasavvıfı
sayılır. Vefatından sonra kurulan Yesevilik Tarikatı, Bektaşilik ve Safevilik gibi bir çok
tarikatı etkilemiştir denilebilir. 1209-1271 yılları arasında
yaşayan Hacı Bektaşı Veli’den
sonra Anadolu’da yaygınlaşan
Bektaşiliğin devamında 12521334 yılları arasında bugünkü
Güney Azerbaycan’da bulunan
Erdebil şehrinde Safyüddin İshaki yaşamış ve kendisinden
sonra da Safevilik tarikatı yayılmıştır. Her iki mutasavvıf da
bugünkü anlamda Şiilikten çok
Sünniliğe yakındır. Onlar Allah
rızası için birer dergâh açıp insanları hak yoluna irşad eden
ermiş kişiler olarak görülebilirler. Yani bunlara ¨mezhepler
üstü insanlar¨ denilse yanlış
olmaz. Her ikisinde de ortak
yön ehl-i beyt sevgisinin olmasıdır ki zaten günümüze kadar
da bütün Türk topluluklarında
bu sevgi mevcuttur. Zaten kendisinden sonra bütün tasavvuf
erbabına rehber olan Ahmet
Yesevi’nin de söylemleri hep
Allah’ta insan sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, ilahi aşk, nefisle
mücadele gibi yüce erdemlik
değerlerini saf ve yeni İslam’ı
kabul etmiş sıradan insanlara
anlatmak ve benimsetmek olmuştur.
Bektaşilik,
1299
yılında
Anadolu’nun Söğüt şehrinde
kurulan ve Oğuzların Kayı bo-

yuna mensup Osmanlı Devletinin ocağı olmuştur. Safevilik
ise, Safyüddin İshaki’nin 8.
koldan torunu olan Şah İsmail
tarafından 1501’de Tebriz’de
kurulan Safevi Türk Devletinin
ocağı olmuştur. Bektaşi Tekkelerinde yetişen alperenler
Osmanlının askerlerini oluştururken, Kızılbaşlar da Safevi
Tekkelerinde yetişen dervişler
de Safevi Devletinin askerlerini oluşturmuşlardır. Yani aynı
kaynaktan beslenen iki devlet
farklı tarih ve yerde kurulmuş;
sonra da karşı karşıya gelmiştir. Tarihin cilvesi bu olsa gerek.
Bu noktada Kızılbaşlığı iyi anlamak gerekmektedir. Aslında
Kızılbaşlık, Türklere has, basit
bir inanç sistemi olup, Şamanlıkla yoğurulmuş bir yaşama
tarzıdır. Şah İsmail’in babası
Şeyh Haydar Safeviye tarikatının şeyhi iken On iki imam
inancını benimser. Ancak bu
inanç bugünkü anlamda Şiilik
demek değildir. Safevi Tarikatına mensup olanları diğerlerinden ayırmak için dervişlerinin başlarına, içinde on iki
kırmızı çizgisi olan bir börk
giydirir. Bu dervişlerin adı Kızılbaşlar olarak bilinir. Kısa
zamanda Güney Azerbaycan
ve Güney Doğu Anadolu’da
yayılmaya başlar. Şah İsmail,
devletini kurduğunda maiyeti, taraftarları ve askerleri
hep Kızılbaşlardan oluşmuştur. Şah İsmail, Kızılbaşlığın
Osmanlı’nın güçlü dini yapısı
karşısında zayıf kaldığının farkında idi. Osmanoğulları’na
karşı farklı ve güçlü bir dinî istikamet oluşturma maksadıyla
Şiileştirme hareketini başlatır.
İşe önce Kızılbaş Türkmenleri
Şiileştirmekle başlar, büyük
bir direnişle karşılaşınca kaba
kuvvete başvurur ve binlerce
Kızılbaşı öldürür. Kabul etmeyenlerin çoğu Anadolu’ya göç

eder. Bugün Erzincan-Sivas
hattı üzerinde yaşayan Alevilerin çoğu bu Kızılbaşlardan
oluşmaktadır. Sonra sıra Sünni
Farslara gelir. Onlara daha ağır
müeyyideler uygulayarak Sünniliği bırakıp, Şiilik mezhebine
girmeye zorlanırlar. Bu Şiileştirme eylemi Şah Abbas zamanında da devam eder.
Onun içindir ki bugün ne Kuzey ne
de Güney Azerbaycan’da Kızılbaş, Alevi ya da Bektaşi var, ne
de İran sınırları içerisinde Sünni Fars vardır. (Not: İran’da sayıları 2-2.5 milyon kadar olan
Sünni Türkmen var). Tacikistan
gibi uzak bölgelerde Farslar’ın
coğrafyası Safevi hakimiyetinde olmadığı için Sünni kalabilmişlerdir. Ezcümle Farsları
Şiileştiren Türk Safevilerdir. Bu
tarihî gerçeği her Türk ve Fars
bilmelidir.
Irak’a Türklerin, Safevi Devletinin
kuruluşundan takriben 500 yıl
önce yerleşmeye başladığını
biliyoruz. Ancak Safevi Devletinin kuruluşundan sonra
yoğun bir akın olduğu da bir
gerçektir. Her iki dönemde
de yerleşen Türkmenler Oğuz
boylarından Kayı ve Bayat
boyuna mensup Türklerdir.
Şah İsmail döneminden başlayarak torunu Şah Tahmasb
zamanına kadar bugünkü Güney Azerbaycan’dan Irak’a göç
edenlerin hepsi Kızılbaş’tır.
Bu Kızılbaşlar içerisinde Şiiliği reddeden Türkmenler
elbet bulunmaktadır. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman
(Tahmasb’ın çağdaşı) 1534
yılında Irakayn (Bağdat) seferi
dönüşünde bugün Kerkük’ün
bir bucağı olan Leylan’da çadır kurar ve Kerkük Tahrir Defterini hazırlatır. Bu defterde
kayıtlı erkek isimlerine bakarsak Türkmenlerin çoğunun
Kızılbaş olduklarını rahatlıkla
anlarız. Bu isimlerden birkaçı

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 18  • السنةSayı/Issue 72  • العددEkim-Aralık/October-December 2016  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

11

KERKÜK VAKFI

şöyledir: Hüseyinkulu, Pirkulu,
Hankulu, İmamkulu, Şahkulu,
Allahkulu, Alikulu, Seydikulu,
Babakulu, Şahverdi, Mehdikulu, Mirkulu, Hasankulu, Pirverdi, Dedekulu, Haydarkulu,
Şahverdi, Pirgeldi, Abbaskulu,
Hızırkulu, Rızakulu.

feransı düzenlemeleri girişimini engellemişlerdir. Necefli Şii
âlimler cihat fetvalarıyla; hem
Osmanlı′nın ilan ettiği cihada
katıldıklarını bildirmişler, hem
de bütün Şiileri «İngiliz ve Rus
emperyalizmine karşı» ayaklanmaya çağırmışlardı.

Ne Kanuni Sultan Süleyman ne de
Bağdat’ı yeniden fetheden IV.
Murat, ne de sonraki Osmanlı
Padişahları Kızılbaş Türkmenleri Sünnileştirmeye çalışmıştır. Böylece 1500’lü yıllardan
itibaren Kızılbaş olarak bugünkü Irak topraklarına yerleşen Türkmenler Osmanlı’nın
idaresi altında kalarak hem
Safevilerin zorla Şiileştirmelerinden kurtuldular hem de
1800’lü yılların ortalarına kadar Kızılbaşlıklarını koruyabildiler. Ama 1800’lü yıllarda giderek güç kaybeden Osmanlı
Devleti kendi coğrafyası üzerindeki hakimiyeti artık zayıflar ve farklı bölgelerden gelen
Şii din adamları Irak coğrafyasındaki Kızılbaş Türkmenleri
Şiileştirmeye başlar. Bugün
hâlâ Tavuk, Tazehurmatu ve
Telafer bölgelerinde Bektaşi
geleneğini sürdüren Türkmenler yaşamaktadır.

Ancak Humeyni’nin ortaya attığı Vilayet-i Fakih müessesesi
özellikle 1980 yılından sonra
Arap Şiiliği ile Fars Şiiliği arasında farklılaşma doğurmuştur. Bu farklılaşma ciddi bir
boyuta ulaşmakla birlikte İran
Şiiliğinden yana bir eğilim göstermiştir. Çünkü Arap ya da
Irak Şiiliğinin İran’ın dışında
destek alabileceği başka bir
kaynağı olmamıştır. Onun için
Irak Şiiliği, İran Şiiliğinin itaati
altın girmiştir. Saddam’ın zulmünden kaçan Iraklı Şiilerin
çoğunluğu İran’a sığınmışlardır. Bunların içinde bulunan
Türkmen Şiiler, Türkiye’den
yeteri kadar yüz görmedikleri
için onlar da bu kervana katılmak zorunda kalmışlardır. Bugün Türkmenler arasında baş
gösteren mezhepçi ayrışımın
temellerini yakın tarihin bu diliminde aramak gerekir.

20. Asırdan Kalan Miras
Tarihçiler iyi bilirler ki Birinci
Dünya Savaşından sonra Irak
Şiileri İngilizler karşısında Osmanlıların yanında yer almıştır. Öyle ki, Irak′taki Şii alimler, Osmanlı-İran arasında bir
köprü olmuşlar, Şubat 1921
Necef toplantısında; «Şii-Sünni» ayrımını öne çıkarmadan
Osmanlı liderliğinde bir İslam
birliği politikası izlenmesi kararını almışlardır. Necef’teki
İttihat ve Terakki komitesinin
öncülük ettiği bu faaliyet, bölgede nüfuz kurmaya çalışan
İngilizleri tedirgin etmiş, hatta o dönemde Şii alimlerin,
Bağdat′ta büyük bir İslam kon12

Özellikle 2011 yılında ABD’nin
resmi olarak Irak’tan çekilmesinden sonra İran, Irak’taki nüfuzunu iyice arttırdı. Buna mukabil Türkiye ise, Bağdat yönetimi ile ilişkisini iyi yönetememiş ve bu ilişki giderek bozulmaya doğru yüz tutmuştur.
Türkiye insiyaki bir biçimde
Üsame Nüceyfi’nin şahsında
Sünni Araplarla ve Barzani’nin
şahsında da Kürt Yönetimi ile
ilişki kurmayı tercih etmiştir.
Halbuki ne Nüceyfi tek başına
Sünni Arapları, ne de Barzani
bütün Kürt yönetimini temsil
eder. Bu politikanın en büyük
zararını Türkmenler görmüştür. Türkiye bu politikayı tercih
ederken bu politikanın Türk-

menlere zarar verebileceğini
tahmin edememiştir. Bu zarar
üç boyutlu olmuştur:
1. Türkmenler bir asır boyu zaten
Sünni Arap yönetimleri tarafından asimile edilmek istenmiştir. Bugün onlarla uyumlu
çalışmaları mümkün değildir.
Çünkü Türkmenlerin hem Şii
kesiminin Sünni Araplarla bir
araya gelmesi mümkün değil
hem de milliyetçi tabiatlı olan
Türkmenlerin kahir ekseriyeti
Sünni Arapları ırkçı ve Saddam
yanlısı olarak telakki eder.
2. Türkmenleri en çok görmezden gelen Kürt fraksiyonu ve
Türkmenlerle ilişkisi en zayıf
olduğu kesim KDP grubu yani
Barzani’dir. Ayrıca Türkmenlerin büyük çoğunluğu KYB (yani
Talabani)nin hâkim olduğu
bölgede yaşamaktadır.
3. Şii ağırlıklı olan Bağdat yönetimi, Türkiye’nin Sünni Araplarla ve Kürt yönetiminin belli
bir kanadı ile özel ilişki kurmasını iyiye yormayarak faturayı
Türkmenlere kesmiştir. Nitekim 2014 yılında kurulan İbadi
Kabinesinde Türkmenlere hiç
yer verilmemiştir.
Ara İstintaç
Bu hızlı tarihî panoramadan bugünkü meselelere ışık tutabilecek iki bulguya ulaşabiliriz.
1. Bektaşilik gibi Ehl-i Beyt sevgisini temel alan bir tarikatın
kurduğu ocaklardan Osmanlı
devleti doğdu; bu devlet müsamaha esasına dayandığı
için devrinde hem Bektaşilik
hem de topyekun (Alevilik
dahil) diğer tasavvufî tarikatlar Anadolu’da yaşama şansı
bulabilmiştir. Safevilik tarikatı
üzerine kurulan Safevi Devleti ise kendi tebaası olan Kızılbaşları bile kılıçtan geçirmiş
ve Şiileşerek hiç bir tasavvufi
tarikatın coğrafyasında yaşamasına izin vermemiştir. Bu
da yetmemiş, aslen Sünni olan
Farsların da Şiileşmelerine se-
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bep olmuştur.
2. Osmanlı Devleti, Sünni-Hanefi Mezhebini takip ederek,
Anadolu’da, Irak’ta, Suriye’de
ve Balkanlar’da yaşayan Türk
halkının milli kimliğini korumuş; dolayısıyla Osmanlı bürokrasisinden doğan Türkiye
Cumhuriyeti de Türk kimliği
üzerine inşa edilmiş ve bugüne kadar bu kimliği koruyabilmiştir. Halbuki yine bir Türk
Devleti olan Safeviler Şiiliği
kabul ederken tebaası olan
Türkleri ve Farsları Şiileştirerek hem milli devletini koruyamamış hem de kendi eliyle
yarattığı Fars Şiiliğinin kurbanı
olmuş ve sonuçta tarih sahnesinden silinmiştir. Arkasından
(bugün nüfusları) 25 milyon
civarında olan Azeri Türkünü
İran topraklarında sahipsiz bir
şekilde bırakmıştır. Bereket ki
bugünkü Kuzey Azerbaycan 70
yıl Sovyetler hükmü altında
kaldıktan sonra Şii mezhebinde kalmalarına rağmen Mehmet Emin Resulzade’nin 20.
yüzyılın başlarında ortaya koyduğu Milli Türk kimliğini ihya
edebilmiştir. Ebulfez Elçibey,
Haydar Aliyev ve bugün de İlham Aliyev bu milli şuura sahip birer devlet adamıdır. Bu
başkanların hepsi Türkiye ile
ilişkiyi birinci mertebede tutmuş, İran’a olan münasebeti
ile karşılıklı iyi ilişkilerden öteye götürmemiştir. Çünkü İran,
Ermenistan’ı
Azerbaycan’a
karşı her zaman (maalesef)
kollamıştır.
3. Bir asır boyu Irak toplumunun
bir parçası olan Türkmenler
2011 yılına kadar mücadelelerini mezhep üzerinden değil,
kimlik ve milliyetçilik üzerinden verdi. Ancak, Irak’taki konjonktür ve Türkiye’nin takip
ettiği yetersiz Irak politikası,
Türkmenleri fikri ayrışmanın
eşiğine getirmiştir. Bu, kasıtlı
yapılmamış olabilir, ama Türkmenleri, Irak toplumundan

soyutlamak mümkün olmadığından ve Türkiye’nin Irak
politikası, İran politikasından
daha güçlü ve müdahil olmadığından Türkmenleri bu noktaya getirmiştir. Bir de 2014
yılında DEAŞ’in Telafer, Emirli,
Beşir gibi şehirlerini ele geçirdikten sonra İran tarafından
desteklenen Haşed el-Şaabi
içinde sadece Şii Türkmenlerin
yer alması, Türkmenler arasındaki çatlağı büyütmüştür.
İran mı Türkiye mi?
İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu zaman Türkiye’de dindar,
muhafazakâr ve hatta milliyetçi aydınlar sevinmişti. Çünkü
Şah, Farsçı bir siyaset güderek
Türkiye’yi aşıp Ortadoğu’da
söz sahibi olmak istiyordu.
Sovyetlerin 1990’da çökmesinden sonra 1992 yılında
Dağlık Karabağ bölgesi yüzünden Azerbaycan-Ermenistan savaşı patlak verdi. Rusya
aşikâr bir şekilde Ermenistan’ı
destekledi. 106’sı kadın, 83’ü
çocuk olmak üzere toplam
613 Azerbaycanlı hayatını
kaybetmiştir. Türkiye, soydaşı
olan Azerbaycan’ın yanında
dururken İran, Ermenistan’ın
yanında yer almıştır. Bu iyi
ilişkiler günümüzde de devam etmektedir. Eğer İran
gerçekten dünya Şiiliğinin hamisi olsaydı tarih boyunca on
binlerce Müslümanı katleden
Ermenistan’ın değil, mezhebi
Şii olan Azerbaycan’ın yanında
yer alırdı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Eğer Safeviliğin
bir mirasçısı varsa o da Azerbaycan Devletidir. Gerçekten
de Bakü’de Şah İsmail’in muhteşem bir heykeli dikilmiştir.
Şah İsmail’in Hatai mahlası ile
söylediği Türkçe şiirler hemen
hemen herkesin dilindedir; tarih kitaplarında da Azerbaycan
Devletinin kurucusu olarak
kabul edilmiştir. Kaldı ki İran
kendi topraklarında yaşayan

25 milyonu aşkın Azeri Türküne hiç bir milli ya da kendi
dilinde eğitim ya da yayın yapma hakkı vermemiştir. Yani
Türkmenlerin Irak’ta sahip
oldukları hakların hiç birisi
bugün İran’daki Türklere verilmemiştir.
İran, Saddam zamanında birçok
Şii Türkmen’i milli kimliklerine
itiraz etmeden barındırmıştır.
Bu inkâr edilemez. Ama bu barınma izni, Türkmen oldukları
için değil, Şii oldukları için ve
Saddam’a karşı Iraklı Şiilerin
oluşturdukları şemsiye altında oldukları sürece vermiştir.
Dolayısıyla bu desteğin 2003
yılından sonra aynı şartlar altında devam etmesi doğaldır.
Haşed el-Şaabi’nin kurulmasından sonra da verilen destek aynı şartlar altında olup,
Emirli ve Beşir’in kurtarılmasını sağlamıştır. Yani, görünürde
İran mezhepsel açıdan olaylara bakmakta ve dünya Şiiliğinin tek hamisi görevini üstlenmektedir. Halbuki durum
göründüğü gibi değildir. Çünkü böyle olsaydı, Ermenistan’a
karşı Azerbaycan’ı desteklemesi gerekirdi. Yani günümüzde İran, her ne kadar Şiiliğin
önderliğine soyunmuş görünse de, dile getirmediği ülküsü
Farsçılık olup, tarihte kaybettiği coğrafyaya en azından nüfuzunu yaymaktır. Onun için
yayılmacı olmayan tarihî Arap
Şiiliğini yutmak istemektedir.
Tabii ki Arap Şiiliğinin menşei
de kuşkusuz Necef ve Kerbelâ
olup, yayılmacı olmadığı gibi
Arap milliyetçiliği de gütmez.
Osmanlı’dan sonra kurulan
Irak Hükümetleri içerisinde
de hiç bir zaman ciddi bir rol
alamamışlardır. Hele Saddam
zamanında en çok mezalimi
onlar görmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti ise, devlet
yapısını tamamen milli kimlik
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üzerine kurmuştur. Dış politikasında ne din ve mezhep
esas kabul edilmiş ne de soydaşlık ön plana çıkarılmıştır.
1974 yılında Kıbrıs çıkarması,
adada Türkler aleyhine oluşan darbeden ötürü garantörlük esasına göre yapılmıştır. Aynı şekilde Kuzey Irak’ın
Kandil Dağına terör örgütü
PKK’yı vurmak için hava harekatı düzenlemektedir. Bugün
Suriye’ye girmesi de geçici
amaçlı olup, milli güvenliğini
tehdit eden bir durum doğduğu için yapılmıştır. Türkiye
hiç bir ülkenin içişlerine karışmadığı gibi, başka ülkelerin
aleyhine çalışan herhangi bir
örgüte de destek vermemiştir.
Sovyetler devrinde o coğrafyadaki Türkler hakkında hiçbir
gizli planı olmamıştır. Bilakis,
bir taraftan NATO’ya girerek
kendini Sovyetler blokuna
karşı korumaya almış, diğer
taraftan da yayılmacı olmadığını göstermek için başka ülkelerin topraklarında yaşayan
soydaşlarını da ihmal etmiştir.
Nitekim 1990’da Sovyetlerin
çöküşünden sonra Irak Türklerinin, 2011 yılından sonra da
Suriye Türklerinin Türkiye’de
örgütlenmelerine izin vermiş
ve dişe dokunmayacak kadar
da destek çıkmıştır; ama bu
destek hiç bir zaman ilgili ülkeye zarar vermemiştir. Belki
de bugün Irak ve Suriye Türklerinin hak ettikleri yerlerde
olmayışlarını, bu eksik ancak
uluslararası hukuka uygun politikadan kaynaklanmaktadır
denilebilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında yayılmacı olmadığı gibi pasifliğe
varacak derecede ¨yurtta sulh,
cihanda sulh¨ ilkesine uymuş
ve sadık kalmıştır.
1 Mart 2003 Tezkeresi’nin reddedilmesi Türkiye’ye zarar verdiği kadar Türkmenleri de zor
durumda bırakmıştır. Mama14

fih Türkiye çeşitli destekleriyle
bir şekilde Türkmenlerin yanında yer almıştır. Kurulan her
kabinede bir Türkmen bakana
yer verilmiştir. Ama İkinci Maliki Hükümetinde ilk defa olarak Irak Türkmen Cephesi’ne
bir bakanlık tahsis edilmesinde Türkiye’nin de rolü olmuştur. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve yönetimi, Türkiye’de
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Bakanlar düzeyinde görüşmeler yapma imkânı bulmuştur.
ITC’nin dışında diğer parti ve
listelerde yer alan Türkmen
vekil ve bakanlar 2010 yıllarına kadar Türkiye’de ağırlanmış
ve ilgi görmüşlerdir. 2011 yılında ABD kuvvetleri Irak’tan çekilince, İran’ın Irak’taki nüfuzu
ciddi anlamda artmıştır. Bundan tedirgin olan Türkiye, Barzani ile bir taraftan, Sünnilerin
temsilciliğine soyunan Nüceyfi
ile diğer taraftan daha sıkı ilişkiler kurmaya başlamıştır. İşin
manidar tarafı da Türkmenlerin Kürtler içerisinde Barzani
grubu ile ve Araplar içerisinde
Sünni olanları ile iyi ilişkiler
içerisinde olmamasıdır. Çünkü
genel olarak Kürt Peşmergeleri Türkmenlerin topraklarını
ve şehirlerini kendi bölgelerine katmaya çalışırken, bir asır
boyu da Sünni Arap iktidarları
topyekun Türkmenleri Araplaştırmaya çalışmıştır.
Türkmenler Nereye Meyletmeli?
Irak’ta Türkmenler 1534’te Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı
fethinden sonra Osmanlı kültürünün bir parçası olmuştur.
Bugün bile bütün Türkmeneli
coğrafyasında yazı ve edebiyat
dili İstanbul Türkçesi ve Latin
alfabesi ile icra edilmektedir.
Genel olarak Iraklı siyasetçiler
de Türkmenleri çoğu zaman
Türkiye’nin uzantısı olarak
görmüştür. Ancak bugün Türkmenler öyle bir noktaya gelmişler ki, kimisi İran düşmanlı-

ğı yaparak Irak’ta olup bitenlerin tamamını İran’a yüklerken,
bir kesim de Türkiye’nin Türkmenlere sırtını döndüğünü,
onları yalnız bıraktığını DAEŞ’e
karşı İran kadar onlara yardım
etmediğini iddia etmektedir.
Doğrusu bugün Türkmenler
öyle bir kavşağa gelmişler ki
ya var olurlar ya da parçalara
bölünerek kısa bir süre içerisinde yok olup giderler. Eğer
mezhep esasına göre hareket
ederlerse bu dağılma ve erime
kaçınılmaz olacaktır. O zaman
her Türkmen siyasetçisi, aydını ve hatta sıradan insanı
şartlar ne olursa olsun önce
Türkmenlik kimliği etrafında
toplanmalıdır. Dolayısıyla kim
Türkmenleri mezhep esasına
göre muamele etmek isterse
ondan uzak durmak gerekiyor.
Binaenaleyh bugün Türkmenleri parçalayabilecek üç siyasi
akım vardır: Şiicilik, Selefilik ve
onun sulandırılmış hali olan
İhvancılıktır. Bunun da panzehri milliyetçiliktir.
İran’la Türkiye Ortadoğu’nun en
güçlü iki devletidir. Çıkarları ne
kadar çakışsa da birbirleriyle
savaşmayacak kadar akıllıdırlar. Politika oluştururken kimse bu iki devleti ya da herhangi birisini yok sayamaz. Türkmenler, ne İran’ı düşman ilan
ederek bu devleti suçlamalı
ne de askeri yardım vermedi
diye sırtını Türkiye’ye dönüp
onu dışlamalıdır. Türkmenler
İran’ı, bölgenin tartışılmaz iki
gücünden biri, Irak’ta sözü
geçen bir devlet olarak görmelidir. Türkiye’yi de ¨soydaş¨
bir ülke; ondan güç ve ilham
alınacak bir kaynak; kurum ve
kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak bir merkez olarak kabul
edilmelidir.
Cahil siyaset tek yönlü ve kısa vadelidir; akıllı siyaset çok yönlü
ve uzun vadelidir.
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Reşit Kâzım Bayatlı
1914-1983

Ata TERZİBAŞI
Hayatı
Soyca Bayat aşiretine mensup oluşu dolayısıyla
Bayatlı lâkabını alan şairin adı Reşit, babasının Kâzım’dır. 1914 yılında Kerkük’e bağlı Kifri
ilçesinde doğmuş ve büyümüştür. İlk tahsilini
bu ilçenin İbtidai mektebinde yapmıştır. Kendi
anlattığına göre, bir ara bu mektepte öğretmen
bulunan değerli yazar ve gazeteci şair Ahmet
Medenî Efendi’nin etkisi altında kalarak millî
mefkûre ve edebî zevk ve duygusunu en çok
bu hocadan almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra
Bağdat’ta öğretmen ilkokuluna girmiş, 1933 yılında mezun olmuştur. Burada iken yüksek tahsilli, bilgili hocaların yardımıyla genel kültürünü
genişletmiştir.
Önce Tuzhurmatu ilçesine bağlı Bayat köylerinden
Bastamlı -günümüzde bucak merkezi- İbtidai
mektebine muallim tayin edilmiştir. Burada
yıllarca köylü çocuklarını okutup eğiterek, yetişmelerinde büyük fedakârlığa katlanmıştır.
Bağdat’ta öğrendiği usûllerle, öğrencilerine
millî terbiye ve tahsil zevkini tattırmıştır. O zamanlar köylerde okula gitmeyi halk hiç benimsemiyordu. Hükûmet bu işi bazen zor kullanarak gerçekleştiriyordu!1
İşte Reşit Kâzım bu hengâmede köylülerin evlerini
dolaşarak anne ve babaları, çocuklarını mektebe göndermek hususunda teşvik ederek iknaya
çalışıyordu. Çocuklarının mektebe gitmesinden
hoşlanmayan yaşlı bir kadın bir defa elindeki
sopasıyla köyün mektebine saldırarak “Hanı bu
1 Anlattıklarına göre Bayat köyleri arasında okula ilk kavuşan köy
Bastamlı’dır. Bunun enteresan bir hikâyesi vardır. Zamanında
Bastamlılarla, Âmirli (Bayat) köyünün reislerinden olan ve millet meclisinde üye bulunan bir zâtın araları açılır. Hükûmetçe
sözü geçen bu zât onlardan intikam almak için köylerinde
resmî bir mektep açtırmaya çalışır. Bunu gerçekleştirdikte böbürlenerek: “İşte bunların hakkından böylesine gelirim!” diye
lâf açmıştır.

Reşit Efendi, hardadı? Köyde çoban koymadı
kassın! Hamısını mektebe yığıştırdı; koyunlarımızı kim otladı?” yollu yaygara koparmıştır. O
hanımın mektepten çıkarmak istediği çocuk,
Reşit’in ısrarıyla tahsil yaparak polis mesleğinde
müdürlük vazifesine kadar yükselmiştir.
Reşit Kâzım, Bastamlı köyünde yıllarca öğretmenlik
yaptıktan sonra Kerkük’e atanarak bu şehrin ilkokullarında uzun süre aynı ciddiyet ve atılganlıkla öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. 1968
yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılarak, hayatının sonuna değin Kerkük’te yaşamıştır.
Ölümünden birkaç yıl önce yakalandığı mide ülserinin 1983 yılı başlarında nüks etmesi üzerine
hastaneye kaldırılan şair, yapılan ilk ameliyattan sonra, kaldığı hastanede ikinci kez ameliyat edilmişse de kurtarılamayarak Cuma günü
22.1.1983/ 8 Rebiüssâni 1403 tarihinde 69 yaşında iken aramızdan ayrılmıştır. Cenazesi, Ali
Paşa Şehitler Mezarlığı’nın güney bölümünde
gömülmüştür. Rahmetlinin cenaze törenine
katılanlar arasında, şair ve yazar dostlarından
sadece İzzettin Abdi Efendi’yi gördüm. Meslektaşının mezarı taşına yazılmak üzere kısa bir zamanda hazırladığı şu üç beyitlik ağıttan yalnızca
ikinci beyti taşa yazılmıştır:
Gittin ne yazık! Bil ki hocam! Sen bize candın
Kalplerde ateştin ve damarlardaki kandın
Çok genci yetirdin ona nur verdin ey üstâd!
Sen onlara bir remz idin, onlara şandın
Bir parça vatan aşkı idin onda yanardın
Ölmez biliriz bu vatanı, sen de vatandın
Düşünce ve davranışında hep millî hizmeti amaç
edinmiş Reşit Kâzım, şahsi ve toplumsal haya-
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tında çok saygılı, efendi, doğru, vefalı, Hakk’ını
bilen bir insandı. En yakın ve samimi dostlarımızdan biri olup, alçakgönüllü ama ağır başlı,
gösteriş sevmeyen fakat bilgili ve görgülü, çalışkan bir değerdi. Kendisinden hayat tercümesini
istediğim zamanlar hep tevazu gösterir, şair ve
yazar olmadığını söylerdi. Millî geçmişiyle temiz
örnek bir öğretmendi. Milliyetçiliği yüzünden
1930’ların sonlarında güney illere sürülmüş,
1959 yılında da rejim aleyhtarlığı suçundan tutuklanarak bir müddet göz hapsinde bulunmuştur.
Akrabalarından bir hanımla evlenen ve iki erkek çocuğuyla üç kız babası olan şairin, lise öğretmenliği ve eğitim ihtisas müfettişliği yapmış küçük
kardeşi Hurşit Efendi de edebî melekeye sahip
bir yazardı. Profesör Ahmet Naîm Baban’ın içtimai bir eserini Üsüs ül-Ahlāk il-İslāmiyye adıyla
Arapça’ya çevirerek 1952 yılında yayımlamıştır. Şairin ayrıca bacısı oğlu Rifat Saîd Yolcu da
Türkçe ve Arapça olarak yazdığı birçok millî ve
içtimai yazılarından başka İngilizce bir eser de
yayımlamıştır. Nates on English Language Teaching adındaki bu eser 1960 yılında Kerkük’te
Şimâl matbaasında basılmıştır.
Edebî Kişiliği ve Eserleri
Toplumcu bir görüşe sahip olan Reşit Kâzım, yazı
ve şiirlerinde sanat için değil de toplum için yazardı. O her zaman toplum karşısında sorumluluk duygusu taşırdı. Yanlış gördüğü gelenek ve
görenekleri düzeltmek, toplumsal hastalıkları
teşhis ve tedavi etmek hususunda yazdığı millî
ve içtimai şiir ve yazılarını sanat bakımından
önemli görmeyerek çok kez adsız ve bazı belli
rumuzlarla yayımlardı. Edebî sanata pek değer
vermemekle birlikte açık ve sade bir dille gönülden yazdığı şiirleri, günlük yaşantıyı yansıttığından makbule geçiyordu. Şahsi zevkini tatmin
için az miktarda kullandığı içkinin toplumsal açıdan yararlı bir nesne olmadığını gençlere aşılar
ve bunun çeşitli zararlarını şiirlerinde dile getirirdi. Şeytan Sütü başlıklı ve:
Uzun yıllar her akşam vefâsız sofradaşım
Artık yeter olsun basıyor elliye yaşım
başlamalı manzumesini yazdığı zaman ancak
kırk yedi yaşında idi. O zaman içkiyi bırakmamakla birlikte gençleri bu kötü alışkanlıktan alıkoymak istiyordu.
Boşuna yasak etmez bir nesneyi Yaradan
16

Diyelim şeytan sütü yok olsun hep aradan
beytiyle sona eren bu manzume, Kerkük’ün
görkemli klasik şairi sayılan Mehmet Sadık’ı
duygulandırmış olacak ki buna verdiği karşılığında adeta içkinin savunucusu olmuştur:
Kötü ahlâk yüzünden bâde olmuştur harâm
Câm-ı işret görmedi nâ’ehlden bir ihtirâm
matlalı olan manzumeyi şu güzel beyitle bitiriyor:
Sâdık içmez içmemiş lâkin meye hürmet eder
Çünkü medh etmiş bunu dünyâda çok ehl-i
kirâm
Reşit, takdir ettiği soydaşlarını, arkalarından parlak
ağıtlarla anardı. Bu arada zamanında hepimizin
sevip saydığı öğretmenlerden Namık Müftü,
Fâzıl Tahir, Hakkı Hürmüzlü Efendiler ve ayrıca
25 Teşrinievvel 1958 tarihinde vazifesi başında
ansızın ölen Kerkük merkez kumandanı Hidayet Arslan için yazdığı içli mersiyeler göze batmaktadır. Şiirlerini hep hece vezniyle ve daha
çok mesnevi tarzında ama öz bir dille yazmıştır.
Buna paralel olarak yazılarında da açık ve sade
bir üslûp kullanmaya özen gösteren şair, eserlerini sırasıyla Kerkük, Afak, Beşir, ‘Irāk gazeteleriyle Kardaşlık dergisinde ve daha çok R. K
rumuzuyla yayımlamıştır.
Reşit Kâzım’ın hizmet duygusuyla salt başına veya
yardımlaşa yaptığı bazı edebî çalışmaları takdirle anılır. 1950 yılında Kitapçı Mehmet Habip Sevimli tarafından İstanbul’da yeni harflerle baskıya verdiği Kerkük Hoyratları adlı halk dörtlüklerinin büyük bir kısmını Kerküklü hoyrat çağırıcısı
Bazvana’dan derleyip kitabın nâşirine verdiğini
biliyoruz.2
Şairin başka bir derlemesi de 1968 yılında Kerkük
Cumhuriyet basımevinde eski harflerle yayımladığı 44 sayfalık Mektepli Şarkı ve Şiirleri adlı
2 Reşit Kâzım, Bazvana’yı her gün akşama doğru alır, kırmızı değirmenin bitişiğindeki ırmağın kenar köşelerinde rintlerin toplanıp içki içtikleri mesire yerine götürür, birlikte demlenirler; bu
esnada kendisinden derlediği hoyratları bir deftere geçirirdi.
Sonra yaylı araba (payton) ile eve dönerlerdi. Bu hoyrat defterini her nasılsa bir defasında arabada unutur! Ne arabacıyı
tanıyor, ne de arabanın numarasını biliyordu! Kaygılı bir gece
geçirdikten sonra ertesi gün, araba işlerinden sorumlu ve dostu olan polis müdür muavinine uğrar. Kendisine meseleyi anlatır. Bunun üzerine değerli dostu şehrin bütün arabacılarını
toplayarak defteri buldurur ve Reşit Efendi’ye teslim eder.
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küçük kitabıdır. Bunda muhtelif Türk şairlerinin
eserlerinden seçtiği örnekler yer almaktadır. Bu
şiirleri şairin kendi eseri sanarak tahlile kalkışan
bazı ünlü yazarlarımız bu hususta yanılmışlardır.3
Reşit Kâzım’ın kültür alanında yaptığı başka bir
millî hizmeti de, Irak Kültür Bakanlığınca kurulan Türkmence elifbâ ve okuma kitapları telif
komitesinin üç âzasından biri sıfatıyla 1971 yılında ortaklaşa yazdığı Türkmence Elifbâ Kitabı4
ve 1972, 1973, 1974 yıllarında ikinci, üçüncü
ve dördüncü sınıflar için arkadaşlarıyla birlikte
hazırladığı üç ayrı Okuma Kitabı yoluyla gerçekleşmiştir. Bu kitaplar 1971-1974 yılları arasında
resmî ilkokullarda ders programlarında yer almış, daha sonra tedrisattan kaldırılmıştır.
Nesrinden Örnek
Kardaşlık dergisinin 1971 yılı yazı mükâfatını kazanan “Mefkûreci Nedir? Mefkûreci Kime Denir?”
başlıklı yazısının son bölümü:5

mefkûreci sayılmaz. Mefkûreci hoşgörülü, iyimser, toplumla ilgilenen sesine kulak verip derdini araştıran, bulduğu dertlere elden geldiği kadar çare bulmaya çalışan insandır.
Mefkûreci yapacağı işe tereddütle değil, severek
isteyerek yani irâde ile girişip atılır.
Ölü ölü, hımbıl hımbıl dost bizi alışverişte görsün nevinden yapılan iş verimli, yararlı olmaz.
Mefkûreci işe emek harcayarak atılır.
İşte muvaffakıyetin temel taşlarından biri de sabırdır. Sabırsız insanlar daldan dala uçuşan kuşlar
gibi tahammülsüzlük yüzünden bir işi başarmadan başka işe girişir ve hiç birini sona erdiremezler. Mefkûreci işlerken her türlü güçlüklere
göğüs geren, karınca misali sabırla çalışandır.

“Mefkûreci yola çıkarken etraflıca düşünür, bilgi
veya görgüye dayanarak yolculukta attığı adımları kabiliyetine göre ayarlar, hayâle kapılmaz,
başından büyük iş tutmaz. Bu düzenli yürüyüşle hedefe doğru adım adım ilerler, dolayısıyla
oturmaz, hayâl kırıklığına uğramaz.

Cimrilik fena bir sıfattır. İnsanı düşürür. Hâlbuki
yerinde ve yolunda cömertlik insana şahsiyet
kazandırır. Mefkûreci maddeyi amaca ermek
için vasıta saydığından bahîl değil, daima cömert olur.
Mefkûreci nefsine hâkim olandır. Fazla içki içmek, kumara dalmak ve daha benzeri düşkün
davranışlara dalmaz. Zira sefâhat insanı maddi
ve manevi bakımdan yıpratır, bezdirir, adını bozar.

Mefkûreci ittikâlı değildir. Çalışırken nefsine güvenir, itimat eder. Kimseden yardım dilenmeden
seçtiği işi yapar. Başkasıyla yardımlaşırken de
nefsine güvenerek işler.

Mefkûreci cesurdur, yılmaz. Hak ve hürriyet yolunda, millet ve memleket uğrunda ulu cesaretini
kullanmaktan çekilmez. Yoksa korkak insana güvenilmez, elinden iş de gelmez.

Kendini lüzumundan fazla beğenmek, âleme yüksekten bakmak, zeamet peşinde büyükle büyüktür, mütevazıdır. Dolayısıyla sempatik ve
şa‘biyetlidir.

Mefkûreci hedefe bir an evvel ermek için kafadaşlarıyla işbirliği yapar. İşbirliği bir ferdin yalnız başına yapamadığı, birden fazla insanların, güçlerin bir araya gelerek, yardımlaşarak büyük işler
başarmak maksadıyla yapılan teşebbüslerdir.
Bu teşebbüslerin gerçekleşmesi için şu hususlara dikkat etmek gerekir6:

Çevresine, topluma siyah gözlükle bakan, kabuğuna çekilen, her zaman şikâyetçi, kötümser insan
3 Bu arada Dr. Fâzıl Mehdî Bayat, Irak’ta Türkmen Edebiyatı
Tarihi: 1058-1968 kitabında (s. 192, Bağdat 1984) ve Mehmet Merdan 23.1.1987 tarihli Yurt gazetesinde yayımladığı
“Mektepli Şarkı ve Şiirleri Hakkında Birkaç Söz” başlıklı yazısında bu yanlışlıktan kendilerini kurtaramamışlardır. Hattâ Dr.
Fâzıl, şairin söz konusu kitabında geçen ve aslında Hâlit Fahri
Ozansoy’un olan “Kış Gecesi” başlıklı şiiri Reşit Kâzım’ın bir
şiir örneği olarak sunmuştur!
4 Bu kitap hakkında Temmuz-Ağustos 1971 tarihli Kardaşlık dergisinde bir değerlendirme yazısı yayımlamıştım. Bunda söz
konusu elifbânın eksik yanlarını geniş ölçüde eleştirmeme
alınmamış, aksine sevinmişti.
5 Bu yazının tamamı Kardaşlık dergisinin Mayıs-Haziran 1971 tarihli ortaklı sayısında yayımlanmıştır.

Planlı çalışmak: İşbirliğine söz veren mefkûreciler
baş başa vererek yapabilecekleri işleri inceden
inceye düşünür, görüşür, tespit ederler. Yani çalışma projesi hazırlarlar.
İş bölümü: Yapılacak işler kabiliyetlere göre bölünür. Herkes kendisi için bir parça alır ve çalışır.
Çalışırken başkalarıyla yardımlaşır. Böylece yardımlaşma sağlanır.
6 Tırnak içine alınan bu sözler tarafımızdan konulmuştur.
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Sorumluluk duygusu: Ağzından neme lâzım, ne
hakkım var, ne işim kalıp gibi çatlak sözler savuran kimseler mefkûreci sayılmaz ve onlarla
işbirliği yapılmaz. Mefkûreci, millet ve memleketine karşı kendini her zaman mesul sayar. Yardımlaşmada omuzladığı iş parçasından kendini
sorumlu sayar, hesabını verir.

Muhteşem bir törenle sessiz gemin akarken
Son meclise vardıkta yürekleri yakarken
Canlanmağa başladı kafamda yaprak yaprak
Tertemiz tarihçeniz onu örter mi toprak
Şu incili ummandan dizebilsem bir dizi
Biraz olsun dinecek yüreğimdeki sızı

İşbirliğine söz veren mefkûreciler, bir baba bir anadan gelmiş gibi biri diğerini candan sever, sayarlar. Davalarına cân ü gönülden yani samimiyetle
bağlanır ve atılırlar.

Nükteli sözlerinle şendin, şakraktı sesin
Toz konmaz endâmınla muhibbiydin herkesin

Enâniyet (bencillik): Kendi çıkarını düşünmek, ufak
bir iş başarmakla övünmek, re’yini başkalarının
üzerine farz etmek gibi fena bir sıfattır. Böylesine işbirliği yapanlar arasında uyuşmazlık, çekememezlik gibi bozucu, yıkıcı sonuçlar doğurur.
Mefkûreci başarı sağlarken övünmez. Çünkü
şahsi çıkarını aramaz, büyüklük taslamaz. Yaralı
görüş ve düşünceleri kimden gelirse gelsin, sevinçle kabul eder, gerçek tenkitten alınmaz, darılmaz memnuniyetkâr insandır.
Umumiyetle her insan mühim olmak ister. Bu yüzden tenkit doğru, gerçek olsa bile insana acı gelir. Hele kuru, sert kullanılsa insanı üzer, yaralar,
küstürür, arada düşmanlık yaratır, yardımlaşmayı bozar. Mefkûreci görüşmede, tartışmada, hesaplaşmada bunu yumuşak, nazikâne ve ustaca
kullanır.

O sâf temiz yüreğin seher suyundan aşkın
O ince duyguların belirtiyordu aşkın
Canlanırdı öğrencin öttürdüğün kemanla
Silinmez gönüllerden aşıların zamanla
Örnek bir öğretmendin anacak seni her dem
Bütün bir Kerkük ili bağrındasın ey erdem
Kim çalışır milleti, memleketi uğruna
Saygı ile basılır senin gibi bağrına
Hakkını helâl ettin dolsun makberin nûrla
Râhat uyu üstâdım nûr içinde onurla
Yoksul Talebe8
Yoksul talebe kimdir bilir misin hemşeri
Ana baba evlâdı Allah’ın bir beşeri

Mefkûreci iş birliği yaparken doğrudur, dürüsttür.
Mala, câha aldanarak yalan söylemez, eğrilik
yapmaz, millet ve memleketine hıyanet etmez.
Sağlam akıllı, pek temiz vicdânının emrinden kıl
kadar ayrılmaz.”

Her gün giydiği aynı ya yamalı ya yırtık
Kışın yazlıkla üşür o zavallı yaratık
Gıdâsızlık yüzünden iskelet olmuş canı
O mâ’î damarlarda güçlükle akar kanı

Şiirinden Örnekler
Namık Efendi’ye Ağıt7

Göz fersiz benzi uçuk bakış melûl ve dalgın
Durumundan bellidir muhîtine pek dargın

Tıbbın yenemediği o yaman hastalıkla
Pençeleştin ey üstâd yıllarca ustalıkla

Kışın kömürsüz çıplak evi sanki kırağı
Önünde çalıştığı lâmba hırsız çırağı

Yine önleyemedin gerçi dayandın ilkin
Yaradan öyle yazmış değiştirmek ne mümkün

Yoksulluk ayıp değil lâkin tahsîle engel
Çok zekâlar söndürür ey zengin insâfa gel

Tenin Tanrı’ya sundun son sözün Allâh Allâh
Ne mutlu sana üstâd cennetlisin inşallâh
7 Kerküklü Müftüzade öğretmen Namık Efendi’nin ölümünün kırkıncı günü münasebetiyle düzenlenen törende şair tarafından
okunan bu manzume 29.5.1957 tarihli Kerkük gazetesinde
yayımlanmıştır.
18
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Bu manzume 13.12.1966 tarihli ‘Irāk gazetesinde yayımlanmıştır.
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Koşma9
Ben gönülden kırgınım
Bir dilbere vurgunum
Yâr nazlı ben sevdâlı
Dilim varmaz dargınım
Kaşı ayca[ayı] andırır
Gözü gönül kandırır
Yanakları kızıl elma
Çalım satar yandırır
İçim açsam coşarım
Söyledikçe taşarım
O vefâsız yârimi
Düşündükçe şaşarım
Ne olur beni ansa
Bir âşık gibi sansa
Gönlümün sevgisine
Biraz olsun inansa
Onu her dem özlerim
Vuslatını gözlerim
Dünyalar benim olur
Bir gün görse gözlerim
Ümit kesmem özünden
Her ne çeksem yüzünden
Yeter dilberim yeter
Gel öpeyim gözünden
Şeytan Sütü10
Uzun yıllar her akşam vefâsız sofradaşım,
Artık yeter olsun! Basıyor elliye yaşım…
Eyvah ne yazık bunca ömür senle11 geçirdim
Hiç sevmeden içtim seni gâh dosta içirdim12
Tadın pis, kokun berbat, kokmuş hurmadan
hâsıl
Aslan sütü adını kim taktı sana nasıl?
Meğer şeytan sütüymüş senin tam gerçek adın
İşte şeytanca rolün iğrenç kokun ve tadın
Her akşam birer birer toplarsın dostlarını
Çevrende güle güle sererler postlarını
9

Bu koşma aslında 1950’lerde yazılıp sonradan ufak değişikliklerle Teşrinievvel-Teşrinisani 1964 tarihli Kardaşlık dergisinde
basılmıştır.
10 Bu manzume Kardaşlık dergisinin Mayıs 1961 tarihli birinci
sayısında yayımlanmıştır.
11 Doğrusu seninledir. Vezin gereği öylece söylenmiştir.
12 Söz gelimi bu beyit aruz veznine uygundur; ancak şiirin bütününe bakıldığında bu husus, türü kendine özgü addedilebilir.

Türlü meze dizilir elde de peykler13 dolu,
Rızkı boldur diyerek herkesin kalkar kolu!
(Felekten bir gece çalsak ne olur)14la başlar
Sonra gözler süzülür üstte çatılır kaşlar
Kendini rind bilenin karîhası açılır.
Saçma sapan sözlerle ham hayâle kapılır
Sorma külhanbeyini tam kafası kızınca,
Yalpa vurur yürürken küfür eder sızınca
Sütü helâl etmekçin ya vurur ya vurulur
Eve sağlam yetişse sanki içki bozulur
Ayrılırken bak onun kızaran gözlerine
Dönen baş, titreyen el, dökülen sözlerine
Şu hayâl âleminde bir süre yüzmek için
İnsan yakar mı öyle kendini için için
Boşuna yasak etmez bir nesneyi Yaradan
Diyelim şeytan sütü yok olsun hep aradan
Uçak15
Yerde gürler uçarsın
Tozla duman saçarsın
Başımızın üstünden
Bir ok gibi geçersin
Yakın ettin ırağı
Dünyâda dört bucağı
Sâyende her yan oldu
Yolcuların uğrağı
Bir taşıtsın barışta,
Benzerin yok yarışta
Pek yaman bir silâhsın
Bomba, gülle atışta
Yüksel uçağım değer
Aç kanat yurduma ger
Koru güzel vatanı
Düşman saldırsa eğer
13 Peyk: “İçinde azıcık içki bulunan kadeh.”
14 Tırnak içine aldığımız mısra, şairin olmayıp, Mustafa Nâfiz’in
yazdığı bir şarkı güftesinden alınmıştır. Besteci Artaki
Candan’ın Karcığar makamında aksak usûlüyle bestelediği bu
şarkı, zamanında bizim dolaylarda da çok tanılmıştır. Bkz.: ‘A.
T, Şarkı ve Türküler, s. 49, Dârülma‘rife matbaası, Bağdat
1953. Bu sebeple şair tazmin ettiği bu mısraı tırnak içine almaya gerek görmemiştir.
15 Bu manzume, 1974’te ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri için
yazılan Okuma Kitabı’nda yayımlanmıştır.
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Ankara-Bağdat Hattında Musul
Operasyonu ve Türkmenler
Ali SEMİN
Orta Doğu’da bölgesel dengelerin
hızlı bir şekilde değişmesinden
kaynaklanan ve ciddi krizlere
yol açan bir düzen mevcuttur. Nitekim bu sistem Orta
Doğu’da istikrarlı ikili ilişkilerin
kurulmasına da engel olmaktadır. Özellikle 2003’te Irak’ın
Amerika Birleşik Devletleri ve
uluslararası koalisyon güçleri
tarafından işgal edilmesi ve
2010 yılının Aralık ayında Arap
dünyasında dikte rejimlere karşı başlayan halk isyanları bölgesel dengelerin değişmesine neden olmuştur. Orta Doğu’daki
siyasal sistemin ideolojik, etnik
ve mezhepsel yapı üzerinde
kurulmasından ötürü diplomatik ilişkiler işbirliğinden ziyade
güç rekabetine doğru evirilmektedir. Bu nedenle Orta
Doğu ülkeleri arasındaki ikili
ilişkiler işbirliğin aksine krizlere dönüşmektedir. Aslında Irak
işgali ve Arap isyanları, bunun
yanı sıra IŞİD/DAEŞ terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki belli bölgeleri kontrol etmesinin Orta Doğu’da
bölgesel ve küresel güçlerin
nüfuz mücadelesine dönüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda
Türkiye’nin desteklediği Özgür
Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunun hem uluslararası terörle
mücadelede hem de Suriye iç
savaşındaki dengelere yeni bir
*
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Uzmanı

boyut kazandırdığını ifade etmek mümkündür.
Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu neticesinde Suriye ile olan
sınır hattını terör örgütlerinden temizlemesi, IŞİD’e karşı
iki yılı aşkındır hava operasyonu düzenleyen uluslararası
koalisyon güçlerine önemli bir
örnek teşkil etmektedir. Öte
yandan Fırat Kalkanı operasyonu devam ederken ABD’nin
girişimiyle 17 Ekim 2016 tarihinde Musul operasyonu başlamıştır. Aslında Musul operasyonu ülkedeki güç dengelerini
ve IŞİD’in Irak’taki etkin gücünü belirleyecek konumdadır.
Böylece Irak’taki gelişmelerin;
yerel, bölgesel ve küresel aktörler arasında güç mücadelesine dönüşmesinin ülkenin
geleceğine muhakkak ki etkisi
olacaktır. Bu analizde, Irak’taki
hadiseler ışığında Musul operasyonu ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilecek ve kentin
geleceğine ilişkin öngörülerde
bulunulacaktır. Ayrıca Musul
operasyonu kapsamında iç
dengelerin, bölgesel ve küresel
dış aktörlerin Irak’taki stratejilerinin nasıl olacağı; Bağdat,
Ankara, Tahran ve Washington
hattındaki gelişmelerle irdelenecektir. Analizde özellikle,
“Türkiye’nin Irak’ta aktif rol
almasına Bağdat Hükümeti
neden tepki vermektedir?” sorusuna yanıt aranacaktır.

IŞİD İle Mücadelede Yerel Güçler
ve Musul Operasyonu
IŞİD’in, 10 Haziran 2014 tarihinde Musul’u kontrol etmesinin ardından ülkede Amerika
Birleşik Devletleri’nin (ABD)
kurduğu siyasi denklemin değiştiği söylenebilir. IŞİD’in Irak
topraklarının yaklaşık yüzde
40’ını kontrolünde tutması
ülkede siyasi ve güvenlik sorunlarının önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Irak’taki
etnik ve mezhepsel (Şii-Sünni)
ayrışma siyasi krizlere sebep
olmaktadır. Bununla beraber
IŞİD ile mücadele etmek için
kurulan milis güçlerinin sayısının artmasıyla ülke iç savaşa
doğru sürüklenme tehdidi altına girmiştir. Böylelikle terör ile
mücadele kapsamında yerel
güçler arasında yaşanan milis
gücü oluşturma yarışı Irak’ın
coğrafi olarak IŞİD öncesindeki
yapısına geri dönmesini oldukça zorlaştırmaktadır.
Öte yandan 2015 yılının Ekim
ayından itibaren enerji piyasasında düşen petrol fiyatları
da siyasi ve güvenlik sorunları
olan Irak’ın ekonomik kriz yaşamasına neden olmuştur. Dolayısıyla Irak’taki siyasi, askeri
ve ekonomik krizlerle birlikte
etnik ve mezhepsel güç rekabetinin yaşanması, ülkenin
coğrafi olarak bölünmesini
hızlandırabilir. Bu açıdan bakıldığında Musul’u kurtarma

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 18  • السنةSayı/Issue 72  • العددEkim-Aralık/October-December 2016  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

KERKÜK VAKFI

operasyonu yalnızca IŞİD’in
Irak’taki varlığını belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda
ülkenin coğrafi olarak toprak
bütünlüğünü ve etnik-mezhepsel anlamdaki toplumsal
dokusunu da etkileyebilecek
niteliktedir. Stratejik öneme
haiz olan; Musul coğrafi olarak
Irak’ın ikinci büyük kentidir,
yüzölçümü 37323 km2 lik alana
sahiptir. Musul vilayetine bağlı
toplamda 32 nahiye ve ilçe bulunmaktadır.1 Musul’un temel
özelliği yalnızca Irak’ın ikinci
kenti olması değil; karmaşık
etnik, dini, mezhep yapısıyla
Orta Doğu’nun önemli kabilelerinin yaşadığı bir vilayet olarak öne çıkmasıdır.
Musul vilayeti, Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin, Ezidilerin,
Hıristiyanların, Ermenilerin ve
Yahudilerin birlikte yaşadığı
hassas bir bölgedir. Musul’un
diğer bir özelliği ise; kadim
medeniyetlere, tarihi eserlere ev sahipliği yapmış olması
ve petrol zengini olduğundan
stratejik konumuyla bir medeniyet şehri olmasıdır. Bu
nedenle demografik yapısı ve
jeopolitik konumundan dolayı Musul’un, IŞİD terör örgütünden kurtarıldıktan sonra
bile yerel, bölgesel ve küresel
güçlerin rekabet ettiği bir alan
haline geleceğini ifade etmek
mümkündür. Şu hususa net
bir şekilde dikkat çekmekte
yarar vardır; Musul üzerinden
güç mücadelesinde bulunan
aktörlerin stratejik çıkarları
birbirinden farklıdır. Çünkü
Irak’ta IŞİD ile savaşan yerel
güçler arasında terörle mücadeleye yönelik ciddi bir koordinasyon eksikliği vardır. Başka
bir ifadeyle IŞİD ile savaşan
yerel güçlerin öncelikli hedefi
Irak topraklarını IŞİD’den veya
1  المعركة األكثر تعقيدا في العراق،عملية الموصل,
http://www.middle-east-online.
com/?id=234356, (Erişim Tarihi:
20.11.2016)

diğer terör örgütlerinden kurtarmaktan ziyade kendi coğrafi
nüfuzlarını genişletmektir. Örneğin; Kürtler’in temel hedefi
başta Kerkük olmak üzere Irak
anayasasının 140.maddesinde yer alan ihtilaflı bölgeleri
IŞİD’den kurtararak Kuzey Irak
Kürt yönetimine bağlamaya
çalışmaktadır. Kürtler açısından bu durum bir nevi planladıkları Kürt devletinin sınırlarını belirlemek olduğu açıktır. Şii
Arapların, Haşed el Şaabi milis
gücünün kurulmasıyla birlikte
Şii bölgelerine sınırı olan Sünni Arap kentlerinin demografik
yapısını kendi lehlerine değiştirme girişimleri mevcuttur.
Sünni Arapların ise, iki cephe
ile savaşmak zorunda kaldıkları görünmektedir. Birincisinde
IŞİD’e karşı kendi bölgelerini
kurtarmak için savaşmaktadırlar. IŞİD cephesinin Sünni
Araplara ve Türkmenlere büyük zarar verdiğini vurgulamak
gerekir. İkinci cephede ise,
Sünni Arapların Şii milis güçlerine yönelik ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya kaldıkları
söylenebilir. Dolayısıyla Musul
üzerinde yerel güçler arasındaki güç ve nüfuz rekabetinin
orta ve uzun vadede stratejik
planlarını incelemekte fayda
vardır.
1- Şii Milis Gücü Haşed el Şaabi:
Şii Dini Merci Ali el Sistani’nin
verdiği fetva ile Haziran
2014’te kurulan Haşed el Şaabi milis gücünün başlangıçtaki
kuruluş amacı Şii bölgelerini
ve kutsal mekânları himaye
etmekti. Daha sonra Bağdat merkezi hükümetinin ve
İran’ın maddi, askeri, lojistik
ve eğit-donat desteği ile adeta
Şii ordusuna dönüşmeye başlamıştır. Bağdat merkezi hükümeti tarafından Haşed el Şaabi
Heyeti kurulmuş ve 2016 yılı
bütçesinden de yaklaşık 2.6
milyon dolarlık bir pay tahsis
edilmiştir. Haşed el Şaabi He-

yeti Başkanı ise Başbakan Haydar el Abadi’nin Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el Feyad’dır.
Ancak Haşed el Şaabi’nin sahadaki komutanı Bedir Tugayı
lideri Hadi el Amiri’dir. Haşed
el Şaabi milis gücü içerisinde
irili-ufaklı 67 grup bulunmaktadır.2 Irak’ın birçok bölgesinde IŞİD ile sahada savaşan militan sayısı yaklaşık 120 bin Şii
gönüllü askerinin olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Haşed
Şaabi’ye destek veren gönüllü
sayısının yaklaşık 300 bin civarındadır. Haşed el Şaabi milis
gücü her ne kadar Şii gönüllünün IŞİD’e karşı savaşsa da
Irak’ın güvenlik güçlerinin bir
parçası olarak hareket etmektedir. Şiiler’in Irak işgalinden
sonraki Bağdat’ın siyasi sürecinde etkin bir yapıya sahip olmasının yanı sıra IŞİD’in ülkedeki ilerleyişinin Şiiler’e askeri
bir güç kazandırdığı söylenebilir. IŞİD’in, Irak’ı milisleşen bir
devlet yapısına dönüştürdüğü
ve bu durumun artık ülke geneline yayıldığı görülmektedir.
2- Sünni Arap Milis Güçleri:
Irak’ta Şii Arapların kurduğu
Haşed Şaabi gibi tek çatı altında bulunan bir Sünni Milis
gücü bulunmamaktadır. Sünni
Araplar IŞİD’e karşı mücadele
eden çeşitli milis güçlere ayrılmaktadır. Sünni Arapların milis
gücü; Musul’un eski Valisi Etil el
Nuceyfi komutanlığında kurulmuş olan ve Türkiye tarafından
eğitilen Haşed el (daha sonra
Neynava Muhazıfları olarak
isim değiştirdi) Vatani’dir. Aşed
el Aşairi milis gücü (Gönüllü
Aşiretler milis gücü) Bağdat
hükümetinin desteğiyle kurulan bir Sünni gücüdür. Saddam
Hüseyin’in yardımcısı olan İzzet el Duri’nin komutanlığında
kurulan Nakşibendi Tarikatı
Ordusu Sünni bir direniş gücü
2 الحشد الشعبي, https://ar.wikipedia.org/wik
i/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8
%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84
%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%
8A,(Erişim Tarihi: 15.11.2016)
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olarak kendini tanıtmaktadır.
Diğer yandan Şii milis gücü
Haşed Şaabi içerisinde bulunan Sünni Arap güçleri de
mevcuttur. Bu nedenle Irak’ta
Sünni Araplar birbirinden ayrı
dört milis gücüyle IŞİD’e karşı
mücadele etmektedir. Ayrıca, terörle mücadele ettiğini
açıklayan Nakşibendi Tarikatı
ordusu yalnızca IŞİD’e karşı
savaşmamakta, aynı zamanda
Şii milis güçleriyle de mücadele ettiği görülmektedir. Başka bir tabirle IŞİD ile savaşan
Sünni Arapların üç cephe ile
mücadele ettiğini ifade etmek
mümkündür. Bunlardan birinci
IŞİD cephesidir. İkinci cephede
amaç Şii milis güçlerinin Sünni
bölgelerini kontrol etmesini
önlemektir. Üçüncü cephe ise,
insani olarak IŞİD’den dolayı göç etmek zorunda kalan
Sünni Arapların bölgelerine
geri dönmelerini sağlamak için
ciddi çaba harcanmasıdır. Aslında IŞİD ile savaşın insani boyutu sadece Sünni Arap milis
güçlerinin sorunu değil, aynı
zamanda Bağdat hükümetinin sorumluluğu altındadır.
Dolayısıyla Sünni Araplar açısından hem IŞİD ile mücadele
etmede hem de IŞİD sonrası
Sünni Arap bölgelerinin idari
yapısının oluşmasında ciddi
riskler mevcuttur. Söz konusu
risklerden en önemlisi IŞİD’e
karşı mücadele eden Sünni
Arap aşiretleriyle örgüte destek veren aşiretler arasındaki
iç hesaplaşma ve çatışmadır.
Bu tablo Sünni bölgelerinde iç
savaşın yaşanması ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.
3- Kürtlerin Peşmerge Gücü:
Irak’ta ülkenin güvenlik güçlerinde parti, ideolojik, mezhepsel ve etnik yapıya dayalı
bir anlayışın yaygınlaştığı söylenebilir. Bu açıdan Kürtlerin
Peşmerge gücü de Kürdistan
Demokratik Partisi (KDP),
Kürdistan Yurtseverler Birliği
(KYB) ve Goren Hareketi’nden
(Değişim) oluşan askeri bir
22

yapıdır. Peşmerge gücünün
IŞİD’e karşı temel mücadelesi;
Irak anayasasının 140.maddesindeki tartışmalı bölgeleri
Kuzey Irak Kürt yönetimine
bağlamak amacına dayanmaktadır. Kürtlerin, başta Kerkük
olmak üzere 140.maddeyi fiili
olarak uyguladıklarını söylemek mümkündür. Kürtler artık
IŞİD terör örgütünden geri aldıkları tartışmalı bölgelerden
çıkmayacaklarını açık bir şekilde ifade etmektedirler. Bu
nedenle Peşmerge gücünün
IŞİD’e yönelik mücadelesinin
temel hedefinin Kuzey Irak’ta
kurulması öngörülen Kürt
devletinin sınırlarını çizmek
olduğu söylenebilir. Çünkü
Peşmerge gücü IŞİD’den geri
aldığı bölgelerin tamamında
hendekler kazarak sözü edilen
sınırın çizgisini belirlemektedir. Öte yandan KDP-KYB de
Peşmerge gücü üzerinden IŞİD
terör örgütünden kurtardıkları
bölgeleri kendi aralarında paylaşmaktadır. Her iki parti güçlü oldukları bölgeleri kontrol
etmektedirler. Örneğin KYB’li
Peşmergeleri, Kerkük, Tuzhurmatu ve Diyale’ye bağlı bölgeleri denetiminde tutmaya
çalışırken, KDP’li Peşmergeler
ise, Musul’un doğu ve güneydoğusundaki Guveyr, Mahmur
ve Hazır gibi bölgeleri kontrol
etmektedir. Dolayısıyla Kürtlerin de Peşmerge adı altındaki
silahlı kuvvetinin siyasi partiler
arasında ciddi güç rekabeti ve
jeopolitik mücadelesinin olduğu görünmektedir.
4- IŞİD ve Türkmenlerin Durumu: IŞİD Musul’u kontrol ettikten sonra Türkmen kimliği
Şii-Sünni olarak ikiye bölünme
tehdidi altına girmiştir. Ayrıca
Türkmen kimliğinin Şii-Sünni
anlamda ayrışmasının yanı sıra
Türkmen coğrafyası üzerindeki
güç rekabetinin arttığı görülmektedir. Özellikle Irak anayasasının 140.maddesindeki
tartışmalı bölgelerin neredeyse tamamının Türkmenlerin

yaşadığı coğrafyayı kapsadığını
söylemek mümkündür. Başka
bir ifadeyle IŞİD’in Irak topraklarında ilerlemesiyle birlikte
Türkmenlerin hem siyasi hem
de askeri ve ekonomik olarak
gücünün yok olduğu söylenebilir. Özellikle Irak’ta tüm etnik ve mezhep unsurları silahlı
güce sahipken Türkmenlerin
herhangi bir donanımlı askeri
gücünün olmamasının büyük
risklere yol açtığı aşikârdır.
Çünkü kendilerine özgün silahlı gücünün olmaması Türkmenleri, İran destekli Şii milis
gücü Haşed el Şaabi ve Sünni
milis gücü olan Haşed el Vatani (Neynava Muhafızları)
çatısı altında askeri birlik olarak yer almalarına yol açmaktadır. Haşed el Şaabi milis
gücü içerisindeki 16.Birlik Şii
Türkmenlerden oluşmakta ve
sayısal olarak yaklaşık 12 bin
Türkmen’in yer aldığı tahmin
edilmektedir. Haşed el Vatani
içerisinde ise tahminen 1500
Türkmen vardır. Bu nedenle
IŞİD’in ülke topraklarında ilerlemesiyle beraber Türkmenler,
Ankara-Tahran arasında Irak’ta
bir diğer güç rekabeti unsuru
haline dönüşmüştür.
Dolayısıyla Türkmenlerin askeri
olarak Şii-Sünni güçlerin çatısı
altında IŞİD’e karşı savaşmasının iki riski mevcuttur. Bunlardan birincisi Türkmen kimliğinin ve coğrafyasının parçalanması tehlikesidir. Bir diğeri ise,
Türkiye ile gönül bağı bulunan
Türkmenlerin Şii-Sünni olarak ayrışmasının sonucunda
İran’a yakınlaşmalarıdır. Böylece Türkmenler askeri zafiyetten ötürü başta Kerkük olmak
üzere tarih boyunca yaşadıkları herhangi bir bölgeyi kendi
güçleriyle savunamayacaklar.
IŞİD’in Musul’u kontrolünden
sonra Irak’taki Ezidiler, Hristiyanlar ve Şabekler bile kendi
silahlı güçlerini oluşturmuşlarına rağmen Türkmenler tam
manasıyla bir Türkmen silahlı
gücünü kuramamıştır.
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Bu bağlamda Türkmenlerin silahlı
güce sahip olmamalarının üç
önemli nedeni vardır. Bunlardan ilki Türkmen partilerinin
ve sivil toplum kuruluşlarının
birlikte hareket ederek bir
Türkmen silahlı gücü oluşturmak için hatırı sayılır girişimlerde bulunmamalarıdır.
Hatta IŞİD’in Musul’u kontrol
ettikten sonra Irak Türkmen
Cephesi Başkanı ve Kerkük
Milletvekili Erşad Salihi’nin
Türkmenlerin silahlanması için
girişimleri olmuş fakat Bağdat
hükümetinden ve bölgesel
güçlerden destek alamadığı için başarılı olamamıştır.
İkincisi Türkmenlerin sosyal
yapılarından kaynaklanan bir
durumdur. Çünkü Türkmenler,
Iraklı unsurlar arasında bilime
en çok önem veren ve ülke
topraklarında eşit haklara sahip vatandaş olarak hayatını
idame etmeye çalışan bir toplum bilincine sahiptirler. Diğer
bir neden ise, silahlı güçlerini
oluşturmak için Türkmenlere bölgesel ve küresel güçler tarafından maddi, lojistik
ve askeri olarak herhangi bir
desteğin verilmemesidir. Bu
bakımdan yukarıda belirtilen
nedenlerden dolayı Türkmenlerin kısa vadede silahlı güce
sahip olması oldukça zordur.
Musul Operasyonu ve Türkiye’nin
Stratejik Hamlesi
ABD işgalinden bu yana Irak’taki
iç siyasetin kaygan bir zeminde hareket etmesinden dolayı
dengelerin sürekli değiştiği görülmektedir. IŞİD terör örgütünün ülkedeki varlığından sonra
hem siyasi hem de askeri olarak Irak’taki güç denkleminin
hızlı bir biçimde değiştiğini ifade etmek mümkündür. IŞİD’in
Irak topraklarındaki ilerleyişinin ardından devlet dışı milis
güçlerinin sayısındaki artış
Bağdat’ın siyasi ve askeri gücünü kaybetmesine yol açmıştır. Çünkü IŞİD ile birlikte böl-

gesel ve küresel güçler terörle
mücadele adı altında Irak’taki
rekabet sahnesinde doğrudan
bulunmaktadırlar. Bu nedenle ABD öncülüğünde kurulan
uluslararası koalisyon güçleri
Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge gücüne askeri eğitim,
danışmanlık ve lojistik (askeri
malzeme ve silah) desteği vermektedir. Öte yandan Irak’ta
uluslararası rekabetin arttığı
bir dönemde Türkiye’nin Iraklı
Kürtler ve Sünni Araplar üzerinden İran ile güç mücadelesine girdiği söylenebilir. Ancak
devlet yapısı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışma
konusu olsa da, Irak’ın Birleşmiş Milletler’deki tüm üyelik
haklarının saklı olduğu unutulmamalıdır. ABD, Irak’ı işgal
ettikten sonra zayıf ve krizler
ülkesi olmasına müsaade etse
de Bağdat’ın egemenliğini korumaya çalışacağını söylemek
mümkündür.
Yukarıda belirtilen gelişmeler
dikkate alındığında, Bağdat
hükümeti Türkiye’nin 17 Ekim
2016 tarihinde başlayan Musul operasyonuna katılmasını
ve Başika’daki askeri varlığını
sert tepkilerle karşılamıştır.
Başika, stratejik ve demografik
özelliğinden ötürü hem Iraklı
yerel güçler hem de dış güçler
arasında rekabet alanına dönüşmüştür. Başika, Musul’un
güneydoğusunda ve kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktadır. Başika’nın demografik yapısı itibarıyla; Ezidi, Şabek, Türkmen, Sünni Arap ve
Hristiyanlar’ın birlikte yaşadığı
ve Musul’a bağlı bir bölgedir.
IŞİD’in kontrolüne geçmeden
önce Başika’nın nüfusu 140
bin idi ancak terör örgütünün kontrolündeyken kentte
35 bin kişinin olduğu tahmin
edilmektedir.3 Başika’nın di3

لە چوار قۆڵەوە پێشمەرگە لە پێشڕەویدایە
و لە سەنتەری باشیك نزیكبووەتەوە,
h tt p : / / r u d a w . n e t / s o r a n i /

ğer bir özelliği de Türkiye-Irak
sınır kapısı olan İbrahim Halil/
Habur sınır kapısı ile Irak’ın diğer bölgeleri arasında ticari bir
güzergâh olmasıdır. Bu sebeple Başika’nın stratejik niteliği
askeri ve ticari ehemmiyetini
artırmaktadır.
Bağdat Hükümeti Neden Türk Askerine Karşı Çıkıyor?
Ankara-Bağdat arasında terörle
mücadele ve güvenlik işbirliği anlaşmasına rağmen Irak
Parlamentosu’nun 4 Ekim
2016’daki oturumunda Türk
askeri “işgalci” güç olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca iki ülkede bulunan Büyükelçiler
Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak sert tepkiler verilmiştir.
Bu çerçeveden bakıldığında,
Abadi Ağustos 2014’te kurduğu hükümet kabinesini
oluştururken ülkede reform,
mali ve idari yolsuzlukla mücadele edeceğini ilan etmiştir.
Hatta Maliki’nin başbakanlık
dönemde yolsuzluğa adı karışanları yargı karşısına çıkaracağı vaadini vermiştir. Dahası
Abadi, Irak’ta siyasi uzlaşıyla
kurulan hükümet kabinesini
yeteneğe dayalı teknokrat hükümetine dönüştürmeye çalışmıştır. Ancak Abadi kendisinin
de bir siyasi uzlaşıyla başbakan
olduğunu unutmuştur. Aslında
Abadi’nin reform ve yolsuzluğa
karşı mücadelesi hem kamuoyundan hem de Dini Mercii
Ali el Sistani tarafından büyük
ilgi ve destek görmüştür. Fakat
Irak’taki devlet kurumlarının
hemen hemen tümünde mali
ve idari yolsuzluk olmasından
dolayı Abadi hükümetinin ülkeyi bu tür sorunlardan kurtarmaya ne gücü yetmiş ne de ŞiiSünni ve Kürt siyasi gruplarından yeterince destek almıştır.
Bu sebeple Abadi’nin reform
ve yolsuzlukla mücadelesinin
kurdistan/071120166,(Erişim
14.11.2016)

Tarihi:
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başarısızlıkla sonuçlandığı söylenebilir. Dolayısıyla Abadi’nin
Başika kampındaki Türk askerine yönelik sert tepkiler vermesinin ardında ülkedeki idari
ve mali yolsuzluktan ziyade
egemenlik mücadelesi verdiğini Şiilere ve Irak kamuoyuna
sunmak yatmaktadır.

sını istemektedir. Çünkü uluslararası koalisyon güçlerinin
üyesi olan 36 ülke Musul operasyonuna askeri ve hava operasyonları anlamında destek
vermektedir. Bağdat hükümeti
tarafından yalnızca Türkiye’nin
Musul operasyonuna katılmasına karşı çıkılmaktadır.

Bu çerçevede Irak Başbakanı Haydar el Abadi’nin Türkiye’ye
yönelik yaptığı sert açıklamalarının iki önemli nedeni olduğu düşünülebilir. Bunlardan
birincisi Abadi’nin eski Başbakan Nuri el Maliki ile yaşadığı
liderlik rekabetini Türk askerine karşı çıkarak pekiştirmeye
çalıştığı söylenebilir. Abadi
hem Şii kamuoyuna hem Irak
geneline ülkede güçlü bir lider
olduğunu göstermek amacıyla
Türkiye’ye karşı sert tepki vermektedir. Çünkü eğer Abadi
Türk askerine bu kadar sert
tepki vermeseydi Maliki’nin
güvenlik güçleri içerisindeki
destekçileri tarafından askeri
darbeye maruz kalabilirdi. Bu
nedenle Abadi, Türk askerine
yönelik şiddetli açıklamalarda
bulunarak kendisine karşı muhalif olan Şii siyasilerinin de
desteğini aldığı ifade edilebilir.

Bu bakımdan bahse konu gelişmeler
değerlendirildiğinde,
IŞİD ile mücadele adı altında
11 yabancı ülkenin (Amerika,
Fransa, Almanya, İngiltere,
Danimarka, İtalya, Hollanda,
İsveç, Rusya, İran ve Türkiye)
9300 askeri personeli Irak topraklarında askeri danışmanlık
ve eğitim amaçlı güç olarak
bulunmaktadır.4 Ancak yalnızca Başika kampındaki Türk askerinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu durumun yukarıda
sözü edilen tespitlere ilaveten
iki önemli sebebi daha bulunmaktadır. Birinci sebep Başika
kampında Türk askerleri dışında herhangi bir başka yabancı
gücün askerinin bulunmamasıdır. İkinci sebep ise Türkiye’nin,
Musul’un yerel güçleri ve Peşmergeler dışındaki Irak ordusuna veya güvenlik güçlerine
bağlı askerlere eğitim vermemesinin de tepkileri artırdığı
ifade edilebilir. Bu bağlamda
Türkiye, uluslararası koalisyon
gücü üyesi olarak Irak güvenlik güçlerine de askeri eğitim
veya danışmanlık verdiğinde
Bağdat hükümetinin tepkisinin
şiddetini düşürebilir.

Diğer yandan, Şii milis gücü Haşed
el Şaabi’nin Irak güvenlik güçlerinden daha etkili olmasının
Başbakan Abadi’nin Türkiye’ye
karşı tepkilerini şiddetlendirdiğini söylemek mümkündür.
Abadi, Irak’ta iki güçle karşı
karşıyadır. Bunlardan biri Haşed el Şaabi milis gücüdür.
Diğeri ise İran faktörüdür. Bu
nedenle Abadi’nin sözü edilen
iki gücü dengelemek amacıyla
başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin başbakanlık görevi açısından risk oluşturduğu
kanaatinde olduğu görülmektedir. Irak’ta ne İran ne de Haşed el Şaabi milis gücü ülkede
Türkiye’nin nüfuzunun artma24

Sonuç
Orta Doğu’da şiddet olaylarının
ve krizlerin her geçen gün artması bölgesel anlamda sadece
siyasi, güvenlik ve ekonomik
alanlara etki etmemektedir,
aynı zamanda farklı nedenlerle ciddi toplumsal kırılmalara
4

حجم القوات األجنبية في العراق,

http://bit.ly/2dxQ3ur,(Erişim Tarihi:
20.11.2016)

yol açmaktadır. Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarının
başta Suriye olmak üzere Libya, Mısır ve Yemen’de şiddetli
iç çatışmalara sebep olduğu
görülmektedir. Sözü edilen
bütün gelişmelerin neticesinde IŞİD terör örgütünün Irak
ve Suriye’de toprak kazanarak
güçlenmesi bölgesel bağlamda önemli bir kırılma noktasıdır. IŞİD’in ilerleyişine karşın
Orta Doğu’da bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle herhangi bir
ittifakın ortaya çıkmamasının
terör örgütlerinin artmasına
neden olduğu söylenebilir. Öte
yandan Musul operasyonunun
üç cephede başlaması ve yerel
güçler arasındaki güç mücadelesi kentin IŞİD’den kurtarıldıktan sonra bölünmesine yol
açabilir. Özellikle Kürt Peşmerge güçlerinin söz konusu terör
örgütünden geri aldıkları bölgelerden çekilmemeleri yerel
unsurlar arasında (Peşmerge,
Haşed el Şaabi ve diğer yerel
aşiretlerden oluşan güçler) ileriye dönük şiddetli çatışmalara
neden olabilir.
Bu bağlamda Musul operasyonunda üç temel krizden bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi, kentteki sivil
insanların can güvenliği ve göç
dalgasıdır. İkincisi, Irak güvenlik güçlerinin veya operasyona katılan diğer yerel güçlerin
kentte bulunan sivillere IŞİD
mensubu olarak muamele etmesidir. Diğer bir muhtemel
kriz ise, Musul operasyonunun
IŞİD ve kentte bulunan Sünni
Arap aşiret güçlerinin sert direnişinden dolayı akamete uğramasıdır. Bu durumda Irak’ta
mezhepsel anlamda Şii-Sünni
geriliminin intikam duygusuna
dönüşmesi riskinin artmasından söz edilebilir. Çünkü Musul operasyonuna dikkat edildiğinde ABD’nin temel hedefi
kenti yalnızca IŞİD teröründen
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kurtarmaktır. ABD, Musul’un
idari, askeri, ekonomik ve sosyal yapısının geleceğine dönük
herhangi bir somut çalışmada bulunmamaktadır. Ayrıca
Musul’un IŞİD’den kurtarılmasından sonra Haşed el Şaabi
Şii milis gücü içerisindeki bazı
grupların kentteki Sünnilerden
intikam almasıyla birlikte korkunç insani sorunlarla karşı
karşıya kalınabilir.
Yukarıda sözü edilen gelişmeler
değerlendirildiğinde Bağdat
hükümetinin, ülkedeki milisleşme sürecini destekleyerek
Irak’ın IŞİD sonrası geleceğini
daha da tehlikeye attığını söylemek mümkündür. Bu açıdan
bakıldığında Haşed el Şaabi Şii
milis gücü artık resmi olarak
Irak güvenlik güçlerinin bir
parçası haline gelmiştir. Çünkü
Başbakan Abadi, Haşed el Şaabi Heyeti Konseyi’ni kurarak
Irak savunma bütçesinden de
Şii milis gücüne pay ayırmasıyla resmi bir güvenlik kurumuna dönüştürmüştür. Şu
noktaya dikkat çekmek gerekir
ki, Irak’ta IŞİD terör örgütü tamamen bitirilse bile Haşed el
Şaabi milis gücünün feshedilmeyeceği söylenebilir. Başka
bir tabirle IŞİD, Irak topraklarından çıkarılsa da ülkenin
devlet dışı milis güçlerinden
kurtulması zor gözükmektedir. Dahası IŞİD terör örgütünün Musul’dan çıkarılmasıyla
birlikte Haşed el Şaabi milis
gücü Suriye topraklarına geçerek Hizbullah’tan sonra ikinci bölgesel bir Şii askeri güç
olabilir. Bu sebeple Musul’un
batısında bulunan Türkmen
şehri Talafer’in Haşed el Şaabi güçleri tarafından kontrol
edilmesi, İran ve Şii milis güçlerinin Suriye’de Esed rejimi ile
Lübnan’daki Hizbullah’a yardım koridorunu açabilecektir.
Dolayısıyla Şii milis güçlerinin
Talafer’i IŞİD’den kurtarmak
için harekete geçmesinin ar-

kasında Suriye koridoru açma
stratejisi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu tablonun
Türkiye’yi de endişelendirmesindeki en önemli faktör, Talafer’deki Türkmenler arasında
Şii-Sünni çatışmasını körükleme tehlikesinin var olmasıdır.
Bu çerçeveden bakıldığında Bağdat ve Tahran’ın dolaylı yöntemlerle Musul operasyonunu
ile beraber Türkiye’nin Kuzey
Irak’ta var olan nüfuzunu zayıflatmaya çalıştıkları söylenebilir. Bir taraftan Ankara, Heşad
el Şaabi milis gücünün Musul
operasyonuna
katılmasına
şiddetle karşı çıkarken, diğer
taraftan ise Tahran, Şii milislerin operasyonlara katılmasını
desteklemektedir. Bu durum
Türkiye ile İran’ın Irak’taki güç
mücadelesinin kırılma noktası
olarak görülebilir. Türkiye’nin
Musul operasyonuna katılma sebebinin Sünni Araplara destek amaçlı olduğunu
söylemek doğru bir yaklaşım
değildir. Musul vilayeti nüfusunun yüzde 85’ini Sünniler
oluşturmaktadır. Ankara’nın
Musul’daki demografik gerçeklere göre bölgede yaşayan
Türkmenlere ve Sünnilere yardım etmesini doğal karşılamak
gerekmektedir. Çünkü Irak’ın
iç dengeleri dikkate alındığında Bağdat merkezi hükümeti
dışındaki bölgelerde demografik iç dinamiklerle işbirliğinin
geliştirilmesinde fayda vardır.
Örneğin Musul’un merkezinde Sünni Araplarla, Talafer’de
Türkmenlerle görüşülmelidir.
Söz konusu bölgedeki demografik yapı değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Musul üzerinden mezhepçi bir yaklaşım
içerisinde olmadığını ifade
etmek mümkündür. Bu bağlamda Musul operasyonunda
Türkiye’nin aktif rol alması hem
sınır güvenliği açısından hem
de Irak’taki nüfuzunun devam
etmesi bakımından önemlidir.

Özellikle Talafer’deki Türkmenler arasında kuvvetle muhtemel yaşanabilecek Şii-Sünni
mezhepsel çatışmanın Türkiye
tarafından önüne geçilmesi
ciddi bir meseledir. Türkiye’nin
IŞİD terörünün Irak’taki ilerleyişi sürecinde Türkmenleri
siyasi, askeri ve maddi olarak
desteklemesi hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Musul’a bağlı
Sincar (Kürtçesi Şengal) bölgesindeki PKK terör örgütünün
Sincar Dağı’nı ikinci Kandil’e
dönüştürmemesi için Türkiye
bölgede askeri varlığını sürdürmelidir. Sincar Dağı PKK için
Kandil’den daha stratejik bir
bölgedir. Çünkü Musul’un batısındaki 1400 metre yüksekliğindeki Sincar Dağı Irak ve Suriye sınırında olmasıyla birlikte
YPG/PKK’nın kanton olarak ilan
ettiği Haseke’ye de yakın olduğu bilinmektedir. Bu sebeple
Türkiye’nin sınır güvenliği açısından Musul operasyonuna
katılması veya bölgede askeri bir üs kurması stratejik bir
hamle olarak görülebilir.
Özetlemek gerekirse, Musul’un
IŞİD terör örgütünden kurtarılmasının 2017 yılının Mart ayına kadar sürebileceğini tahmin
etmek zor değildir. Musul’u
kurtarmanın yolu Bağdat hükümetinin IŞİD’e destek veren
kentteki Arap aşiretleriyle diyalog kanallarını kurup, örgüte yardım edenlere yönelik
genel bir af ilan etmesinden
geçmektedir. Kentteki tüm
kesimler arasında Musul’un
geleceği hakkında ciddi bir
stratejik ittifak yapılmalıdır.
Bununla birlikte Musul üzerinde Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Katar arasında bölgesel
bir işbirliğine gidilmelidir. Aksi
takdirde Musul’da önce SünniSünni Arap çatışmasının başlamasının ardından da etnik ve
Şii-Sünni olarak mezhepsel iç
savaşın kaçınılmaz olacağı söylenebilir.
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Eskiçağlardan Günümüze Kadar
Türkmen Şehri Kerkük - 2
Abdulhalik BAKIR*
B.

Kerkük’ün
Durumu

Osmanlı

Öncesindeki

Siyasî

geçirildi. Emevîler, daha sonra da Abbasîler
döneminde önemli sayıda Türk nüfusu bölgeye yerleştirildi. Burası, Hamdanîler3 ve
Ukaylîler idaresinde bulunduktan sonra Büyük
Selçuklular’ın egemenliği altına girdi4. Bu dönemde Kerkük’ün hilafet topraklarından veya
Selçuklu iktalarından biri olup olmadığı konusunda Abbasî halifeliği ile Selçuklu Sultanları
arasında görüş ayrılıkları bulunmaktaydı. Bu
esnada bölgeye yerleştirilen Yıva5 boyu bey-

Hz. Ömer döneminde Sasanî devleti yıkıldıktan
sonra, Kerkük, 21 (642) yılında, el-Cezîre bölgesi1ni fetheden İyâz b. Ganm2 tarafından ele
1

2

*
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Kelime olarak ada anlamına gelen el-Cezîre, eskiden Dicle
ile Fırat arasında yer alan ve Diyar-i Rabi’a, Diyar-i Mudar ve
Diyar-i Bekr adında üç bölgeye ayrılan toprakları kapsamakta
idi. Yakut el-Hamavî, burayı tanıtırken, havasının temiz, topraklarının verimli ve nimetlerinin bol olduğunu dile getirmekte
ve bu bölgede bulunan birçok yerleşim merkezinin önemli surlarla, güçlü kalelerle tahkim edildiğini açıklamaktadır. el-Cezîre
bölgesinin en önemli şehirleri, Musul, Sincar, Nusaybin, Âmid
(Diyarbakır), er-Ruha (Urfa), er-Rakka, Meyyafarikîn, Karkısıya,
Mardin, Harran, Ceziret İbn Ömer, Âne, Hît ve Ra’su’l-Ayn’dır.
Bu kentlerden Harran, er-Ruha, er-Rakka, Karkısıya, Nusaybin,
Sincar, Âmid ve Meyyafarikîn, Hz. Ömer tarafından gönderilen
komutan İyâz b. Ganm, Ra’su’l-Ayn ve Ane, Umeyr b. Sa’d, Hît
şehri ise, Kufe valisi Ammâr b. Yâsir’in göndermiş olduğu Sa’d
b. Amr b. Hirâm el-Ansarî tarafından fethedilmiştir. Bkz. Abdulhalik Bakır, Hz. Ali ve Dönemi, s. 368-369.
Muhtemelen milâdî 582’de doğdu. Hudeyiybe Antlaşması’ndan
(6/627) önce Müslüman olduğu ve bu antlaşmada bulunduğu
belirtilmektedir. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere
Hz. Peygamber’İn bütün gazvelerine katıldı. İrtidad olaylarının
bastırılmasındaki başarısından dolayı Hz. Ebu Bekir tarafından
kumandan olarak Irak’a gönderildi. Dımaşk’ın, Malatya, Kudüs ve Halep, Antakya, Menbic şehirlerinin fethinde önemli
rol üstlendi. Ebu Ubeyde vefatından önce İyâz’ı yerine vekil
bıraktı. Hz. Ömer de onu Humus, Kınnesrîn ve el-Cezîre valiliğine getirerek bölgenin fethiyle görevlendirdi. Böylece
o, Rakka, Ruha (Urfa), Harran, Aynülverde, Dârâ, Habur, Sümeysat, Serûc, Karkîsiyâ, Nusaybin, Sincar, Meyyafarkîn, Mardin, Erzen, Derbe, Bitlis, Kılât (Ahlat) ve Besni (Behisni) gibi
şehirleri fethederek İslam topraklarına kattı. Rakka’da iken
Halife Ömer’den Şam’a dönmesini ve hasta olan Yezîd b. Ebî
Süfyan’ın ölümü halinde idareyi ele almasını bildiren bir mektup aldı. Bunun üzerine Utbe b. Ferkad’ı yerine bırakıp yola
çıktısa da Humus’a ulaştığında vefat etti ve Halid b. el-Velîd’in
mezarı yanına defnedildi. İyâz’ın ailesinin Âmid’de kaldığı, bu
şehirdeki Ebû Eyyûb ailesinin onun soyundan geldiği ileri sürülmektedir. İyâz b. Ganm’ın kendisinden devlet memuriyeti
isteyen akrabalarını reddetmesi, ganimetlerden payına düşen her şeyi dağıttığı için geriye iki at ve bir deveden başka
bir şey bırakmaması onun dürüst ve cömert bir kişiliğe sahip
olduğunu göstermektedir. İyâz b. Ganm’ın rivayet ettiği bir haProf. Dr., Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi- Elazığ.

3

4
5

dis Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde yer almıştır. Bkz. Asri
Çubukçu, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, İyâz b. Ganm Maddesi,
İstanbul, 2001, c. XXIII, s. 498.
Araplar’ın en büyük kabilelerinden Rebî’a’nın Tağlib koluna
mensup bir Arap hanedanıdır. İslamiyet’ten önce Hıristiyan
olan Tağlibliler Tihâme’den kuzeye göç etmiş, sonraları kendi
adlarını alan Diyâr-ı Rabi’a ve Musul bölgesine yerleşmişlerdi.
Hz. Ömer zamanında cizyeye bağlanan kabile daha sonra
Müslüman olmuştur. Hanedanlık Musul ve Halep olmak
üzere iki kolaayrılır. Musul kolunun kurucusu Ebu’l-Heycâ’nın
oğlu Nasırüddevle Hasan’dır. Halep kolunun kurucusu ise
Nâırüddevle’nin kardeşi Seyfüddevle Ali’dir. IV. (X.) yüzyılın
en zengin İslam hanedanları arasında yer alan Hamdânîler,
Arap edebiyatının koruyucuları olarak şöhret kazanmışlardır.
Özelikle Seyfüddevle ve Nâsırüddevle âlim, edip ve şairleri
korur, onlara büyük saygı gösterirlerdi. Fârâbî, “Kitâbu’lEğânî” yazarı Ebu’l-Ferec el-İsfahanî, İbn Nübâte, şair Ebu’tTayyib el-Mütenebbî, şair Ebu’l-Firâs el-Hamdanî, şair
ebu’l-Alâ’ el-Ma’arrî, “Kitâbu’l-İrşâd” müellifi Şeyh Müfîd ve
Seyfüddevle’nin amcası Hüseyin’in yakın dostlarından Hallâc-ı
Mansûr, Hamdanîlerce ilgi ve itibar görmüş edip ve şairler
arasında yer alır. Hamdanîler, İmâmiyye Şî’ası’na mensup
olmakla beraber Sünnîler’e karşı hoşgörülü davranmışlardır.
Bkz. Nasuhi Ünal Karaarslan, T. D. V. İslam Ansiklopedisi,
Hamdânîler Maddesi, İstanbul, 1997, c. XV, s. 446-447.
Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 291.
Kaşkarlı Mahmud’un ifadelerine göre bu boyun adının İva,
Yawa, Yıva, Yava ve Awa gibi beş söyleniş şekli vardır. XII.
yüzyılda onlardan el-İvâiyye veya İva şeklinde söz edilir. Tahrir
defterlerinde ise Iva ve Yıva olarak geçmektedir. Yine XII.
yüzyılda anılan boy mensupları Dinever, Kirmanşah, Hulvan ve
Şehrizor şehirlerini içine alan bölgede kalabalık bir durumda
yaşıyorlardı. Hatta Musul Atabeği İmadeddin Zengi, onların
bir bölüğünü daha önce Suriye’ye getirerek Halep bölgesine
yerleştirmişti. Yıvalar’ın Seyhun boylarından İran’a Avşar ve
Salğurlar ile birlikte 1130 tarihlerinde geldikleri sanılmaktadır.
Yıva beyliğini yöneten beyleri şöyle sıralamak mümkündür:I.
Perçem, Perçem oğlu Mahmud, Fahreddin İbrahim, II. Perçem
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lerinin, daha çok Abbasî devletine dayanarak
Musul atabeyleri6 ve onların yerine geçen
Begtegin7 ve Eyyubî emirleri ile mücadele
ediyorlardı. Ancak bu dönemde Kerkük ve dolaylarının Türk boyları tarafından geniş ölçüde iskân edilmiş olduğu ve Abbasî devletinin
son günlerinde bile bu devletin askerî gücünün bu boylardan meydana geldiği ve onların
Moğollara karşı Irak’ı canla başla savundukları
anlaşılmaktadır8.

kenli Beylikler kurulmaya başlandı. Bu arada şehir uzun süre Türkmen Kıfçak (Kıpçak)
Beyliği9 tarafından idare edildi10. XII. Yüzyılda
Kerkük, başkenti Erbil olan Begtegin hanedanının toprakları içinde bulunuyordu. Ancak
1232’de Türkmen Beyi Kök Böri11’nin vefatı
üzerine anılan hanedanlığın toprakları yeniden Abbasîlerin eline geçti, ardından da buralar Moğol istilasına uğradı12. Moğollar’ın
Kerkük’ü ele geçirmesi sonucunda, Ketboğa
komutasındaki Nayman13 kabilelerinin bir kısmı buraya yerleştirildi. Şehirdeki Müslüman
nüfusu korumak amacıyla özellikle Kale’ye
yerleştirilen Naymanlar, kısa sürede burada
yaşayan yerli Hıristiyanlarla dostluk kurup kaynaştılar. Burada meydana gelen Türkçe konuşan Hıristiyan Türk topluluğu günümüze kadar
varlıklarını korumuşlardır. Ancak Krallık döneminde yavaş yavaş Kerkük Kalesi’nden ayrılarak şehre inmişler ve özellikle Şaturlu mahallesi yakınına yerleşmişler, bir kısmı da Irak’ın

Türklerin hakimiyeti Irak’ta kök saldıktan sonra Kerkük ve ona bağlı bölgelerde, Oğuz kö(Mahmud’un oğlu Perçem), Şihâbeddin Süleyman Şah,
Perçem Şah. Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul,
1999, s. 348-353.
6 Bir Türkmen beyliği olup, Kasımu’d-Devle Aksungur’un
oğlu İmadeddin Zengi tarafından Musul’da kurulmuştur.
Oğuzların Avşar boyuna mensup Alturgan Bey’in oğlu Türk
emiri Aksungur, Kasımu’d-devle unvanı ile Büyük Selçuklu
hükümdarı Melikşah tarafından 1087 yılında Halep valiliğine
atanmıştır. Daha sonra iş başına getirilen İmadeddin, başkenti
Musul olan, 1127’den 1233 yılna kadar süren ve tarihte
Musul Atabeyliği diye anılan iktidarını kurdu. 1233’den
1264 yılına kadar da Zengilerin yetiştirdiği Lü’lü’ hanedanı
tarafından devam ettirilen Musul Atabeyliği, önceleri Büyük
Selçuklulara, sonra görünüşe göre Irak Selçuklularına
bağlanmış, daha sonra da bağımsız bir devlet olarak siyasi
hayatını sürdürmüştür. Atabeyliğin kurucusu İmadeddin
bir taraftan Artuklularla mücadele ederken, diğer taraftan
Haçlılara karı büyük bir kararlılıkla karşı koymaktaydı.
Bedrettin Lü’lü’ün oğulları, İlhanlılar tarafından 1262 yılında
ortadan kaldırılan Musul Atabeyliği’ni 29 yıl daha devam
ettirmişlerdir. Türk-İslam uygarlığının gelişmesinde büyük
rol oynayan Zengiler zamanında Musul, yoğun bir kültür ve
sanat merkezi haline gelmişve tarihin en parlak sahifelerini, bu
dönemde yaşamıştır. Bkz. Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze
Irak Türkmenleri, İstanbul, 2003, s. 48-54.
7 1144-1232 yılları arasında merkezi Erbil olmak üzere Şehrizor,
Hakkâri, Tikrît, Sincar, Harran, Urfa civarında hüküm süren
bir Türk beyliğidir. Hânedan adını kurucusu Zeynüddin
Ali Küçük’ün babası Begtegin’den almıştır. Beyliğin diğer
biradı ise Erbil Atabegliği’dir. Beyliğin emirlerini şöyle
sıralamak mümkündür.Zeynüddin Ali Küçük, Mücâhidüddin
Kaymaz ez-Zeynî, Muzafferüddin Gökbörü, Zeynüddin
Yusuf, Muzafferüddin Gökbörü. Begteginliler döneminde
Erbil önemli bir ilim, kültür ve medeniyet merkezi haline
gelmiştir. Anılan şehir, özellikle Türk-İslam dünyasının seçkin
kişiliklerinden biri olan Gökbörü zamanında tarihinin en
bayındır ve en parlak dönemini yaşamıştır. Burada kurulan
Rabaz, Kale ve Gökbörü (Muzafferiye) medreselerinde
çok sayıda alim, edip, şair ve devlet adamı yetişmiştir. Bu
hükümdar döneminde Erbil’de bir cami, bir medrese, iki ribât,
ayrıca büyük bir misafirhane, bir hastahane, bir dul kadınlar
evi, bir yetimler evi, körler ve sakatlar için dört dârülaceze
inşa edilmiştir. Gökbörü hayırsever bir insan olarak kimsesiz
bebeklere sütanneleri tutar, fakirlere her gün yiyecek
dağıtırdı. Her yıl hac seferleri tertipler, onlara muhafızlar
verir, Haremeyn’deki muhtaçlara para gönderirdi. Mekke’de
birçok hayrat tesis etmiş, Arafat dağına su getirtmiştir. O aynı
zamanda Hz. Peygamber’in doğumunu muhteşem merasimler
ve mevlid törenleriyle kutlayan ilk hükümdardır. Bkz. Alptekin
Coşkun, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Begteginliler Maddesi,
İstanbul, 1992, c. V, s. 342-244; Suphi Saatçi, s. 54-61
8 Yeşim Doğan, s. 23-24.

9
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Başlangıçta Selçuklular’a bağlı iken bağımsız bir hüviyet
kazanan Irak’taki Kıpçakoğulları hakimiyeti bazan bağımsız,
bazan da Musul Atabeyliği’ne veya Eyyubîler’e bağlı bir
şekilde sürdürmüştür. Şehrizor (Kerkük) merkezli Türkmen
Kıpçak Beyliği’nin en tanınmış beyi Arslantaş oğlu Emir
Kıfçak’tı Türkmenlerin üzerinde büyük nüfuz sahibi olan
Emir Kıfçak, çok sevilen ve sayılan bir Türkmen beyi idi.
Kıfçak’ın Mesud ve Yakup adında iki oğlu bulunmaktaydı.
Mesud’un Malatya hakimi olan oğlu Ziyaeddin, 1173 yılında
Suriye hükümdarı Nuretin Zengi’ye bağlanmıştı. Selahattin
Eyyubî’nin 1189 yılında Şehrizor bölgesine tayin ettiği büyük
emirlerden Fârisuddin Küş-Toğdı (Güç-Doğdu) da, Kıfçak’ın
torunu, yani Yakup’un oğku İzzeddin Hasan’ın kız kardeşi
ile evlenmişti. Özellikle bu akrabalıktan dolayı Sultan, KüşToğdı’yı Şehrizor valiliğine atamıştı. Türkmen Kıfçakoğulları
Beyliği, XIII. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüştür. Bkz.
Mualla Uydu Yücel, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kıpçaklar
Maddesi, Ankara, 2002, c. XXXV, s. 421; Suphi Saatçi, s. 6163.
Suphi Saatçi, s. 61-63. Ayrıca bkz. Celaleddin Yücel, Dış
Türkler, İstanbul, 1977, s. 97.
Bu Türkmen beyinin hayatı ve siyasî ve kültürel uygulamaları
hakkında daha önce geniş bilgi verildi.
Bkz. Yeşim Doğan, s. 24.
Batı Moğolistan’da Türk-Moğol karışımı sekiz kabileden
oluşan yarı göçebe bir kabile topluluğudur. XII. yüzyılda
Moğolistan’da yaşayan Türk-Moğol halklarının en
uygarlarından biri olan Naymanlar, Uygur Abecesini
Moğol konuşma diline uydurarak ilk kez Moğolca yazıyı
gerçekleştirdiler. XIII. yüzyıl başlarında kendileri gibi
Hıristiyanlığın Nesturi mezhebini benimsemiş olan
Keraitler’le birlikte ve başbuğları Tayang Han’ın önderliğinde
Cengiz’in en güçlü rakipleri durumuna geldiler. Daha sonra
Cengiz’in tüm düşmanları (Camuha ile Moğollar, Merkitler
ve tatarlar) da Batı Moğolistan’ı ellerinde tutatn Naymanların
çevresinde toplandılar (1203). Nayman başbuğunun oğlu
Küçlük (Güçlük) Han’ın, Cengiz’in, üzerine gönderdiği
güçlü kumandanlarından Cebe Noyan ‘ın karşısında yenlip
yakalanarak öldürülmesi üzerine (1218) Nayman birliği
dağıldı. Bunların bir bölümü küçük topluluklar halinde
İran yaylalarına geçerken, geriye kalanlar da Cengiz Han’a
katılıp eridiler. Bkz. Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve
Ansiklopedisi, Naymanlar Maddesi, c. XVI, s. 8564.
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çeşitli şehirlerine dağılmışlardır14.
Kerkük, Moğol istilasından sonra sırasıyla
İlhanlılar15 (1258-1344), Celâyirliler16 (13391410), Kara Koyunlular17 (1411-1468), Ak
14 Yeşim Doğan, s. 25.
15 Kurucusu Cengiz Han’ın torunu Hülâgû’dur. Moğol Büyük
Hanı Mengü (Möngke) 1253 yılında kurultaykararı ile kardeşi
Hülâgû’yu İran, Irak, Suriya, Mısır, Kafkasya ve Anadolu’yu
ele geçirip buraları kendisine tâbi bir “İlhan” (il+han “bölge
hükümdarı”) olarak idare etmek üzere görevlendirdi. Bu
suretle başşahri Tebriz olmak üzere İran’da bağımsız hale
gelen devlet, Hülâgû’nun taşıdığı ilhan unvanına nisbeten
ilhanlılar adıyla anılmıştır. Hülâgû, 10 Şubat 1258 tarihinde
Abbasî devletini yıkarak ele geçirdiği Bağdat’ı hükümet
merkezi olarak kullanmayı düşündüğü için fazla hırpalamadı.
Ancak Irak’ın bütünü, özellikle Şiî kılavuzlarının öncülüğü
ve yardımı ile korkunç bir tahrübata uğradı. terk edilen tarım
arazileri ve su kanalları, kısa sürede kumlarla kaplanarak
kurudu. Bu durum iki yüz yıldan beri Selçuklu’ların ele
geçirwerek geliştirdikleri ve canlandırdıkları Irak’ta meydana
gelen tarım zenginliğine büyük bir darbe indirdi. Keyhatu’nun
ortaya çıkardığı kâğıt para sistemi, ticaret hayatının
bozulmasına yol açtı. Böylece ekonomik düzen bozuldu, bu
da tarım hayatının çökmesine sebep oldu. Ancak 100.000
kişilik ordusuyla birlikte Müslüman olan Gazân Han’ın büyük
bayındırlık girişimleri sonucunda ülke nisbeten toparlanmaya
başladı. Gazan Han’ın 1304’te ölmesi üzerine başlattığı imar
hareketi büyük ölçüde akamete uğradı. Daha sonra Olcaytu’un
Şiîliği beninsemesi, ülkede kanlı çarpışmalara yol açtı. Bu
karışık durumu bir ölçüde düzelten Ebu Said zamanında,
Tebriz, Meraga ve Sultaniye’de hüküm süren İlhanlı
Devleti’nden ayrılan ve Bağdat merkez olmak üzere bir Moğol
boyu olan Celayirlilerin başı Hasan Büzürg’ün yönetiminde
yeni bir devlet kurulmaya başladı. Bkz. Abdulkadir Yuvalı, T.
D. V. İslam Ansiklopedisi, İlhanlılar Maddesi, İstanbul 2000, c.
XXII, s. 102-103; Suphi Saatçi, s. 70-72.
16 Hânedana adını veren Clâyir büyük bir Moğol kabilesi
olup, Moğolistan’In doğusunda Onon ırmağı kıyılarında
ve Moğolistan’ın merkezi Karakurum civarında göçebe
olarak yaşıyordu. Daha sonra bu kabile mensupları Cengiz
Han’ın seferlerine yardımcı kuvvet olarak katılıp onun
cephelerde galip gelmesine katkıda bulundular. Çağatay ve
Timur’un kumandanlarıyla İlhanlıların devlet idaresinde
önemli mevkilerde bulunan Celayirlilerin sayısı bir hayli
kabarıktı. İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın
ölümüyle başlayan taht kavgaları sırasında bağımsız bir devlet
kurmak için fırsat bekleyen Emîr Hüseyin’in oğlu Hasan,
karışıklıklardan faydalanarak büyük dedesi İlkân’a nisbetle
İlkânlılar, kabilesine nisbetle de Celayirliler adıyla anılan bir
devlet kurdu (1340). Hasan-Büzürg olarak anılan Hasan’dan
sonra kurulan devleti sırasıyla şu hükümdarlar idare etti: I.
Üveys (757/1356), I. Hüseyin (776/1374), Ahmed (784/1382),
Şah Veled (813/1410), Şah Mahmud (814/141 Birinci defa),
II. Üveys (818/1415), Muhammed (824/1421), Şah Mahmud
(825/1422 ikinci defa), II. Hüseyin (827-835/1424-1431).
II. Hüseyin’in Karakoyunlu Şah Muhammed b. Kara Yusuf
tarafından Hile Kalesi’nde öldürülmesi sonucunda Celayirliler
devleti ortadan kalkmış oldu. Bkz. Muzaffer Ürekli, T. D. V.
İslam Ansiklopedisi, Celâyirliler Maddesi, İstanbul, 1993, c.
VII, s. 264-265.
17 İran ve Irak’ta iki yüzyıla yakın hüküm süren Moğol hakimiyetine
fiilen son vererek buralarda Türkmen nüfuzunu tesis etmek
suretiyle özellikle Azerbaycan’ın Türkleşme’sinde önemli
rol oynayan Karakoyunluların hangi Oğuz boyuna mensup
olduğu bilinmemektedir. Ancak bu Türkmen Beyliği’nin XIV.
Yüzyılın birinci yarısında Moğollara tabi olarak kışın Musul
bölgesinde kışladığı, yazları da Van gölü kıyısındaki Erciş
28

Koyunlular (1468-1508) ve Safevîler18’in (15081534) elinde kaldı19. İlhanlılar şehri bir vali ile
idare ediyorlardı. 1340 yılında Bağdat’ta kurulan Celâyir hanedanının iktidarı esnasında biri
1393, diğeri de 1401 yılında olmak üzere şehir
iki defa Timur Bey’in saldırılarına maruz kaldı
ve burası baştan başa yağmalanarak halkının
büyük bir kısmı öldürüldü. Aynı hükümdar
bu tarihlerde tarihî özelliği bulunan Dakukâ
(Dakuk, Tauk) kasabasını bir daha onarılamayacak boyutta yıktı. Bu olay sonucunda Kerkük,
bölgenin merkezi olma fırsatını yakaladı20.
1410’da Ahmed Celâyir, Kerkük’ü, Kara Yusuf’un
oğlu Şah Muhammed’e bırakmak zorunda
kaldı. Ancak buyruklarını dinlemediğini gören
Kara Yusuf, Şah Muhammed’in üzerine diğer
oğlu İskender Mirza’yı atadı. İskender Mirza,
tahtını korumaya çalışırken ve Ak koyunlulara
karşı mücadele ederken Kerkük ve Erbil çevresindeki Türkmenlerden büyük destek görmüştür. Kerkük, 1966 yılında Cihanşah’ın elindeyken, Ak koyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a bırakıldı. Şah İsmail’in 1501’de dedesi Uzun Hasan
yöresinde geçirdiği bilinmektedir. Karakoyunlular’ın ilk beyi
sayılan Bayram hoca (öl. 782/1380) Musul’u alarak buranın
idaresini kardeşi Birdi Hoca’ya verdi. Kendisi de beyliğin
başına geçti. Böylece Moğolların Diyarbekir valileri gibi
kışları Musul yöresinde, yazları da Muş-Ahlat bölgesinde,
bazan da Erzurum taraflarında geçirmeye başladı. Kalenin
muhkem oluşuna güvenerek boyun eğmeyen Mardin Artuklu
Hükümdarı el-Meliku’l-Mansur Ahmed’i yenilgiye uğrattı.
Bayram Hoca’nın vefatından sonra Karakoyunlu devletinin
başına sırasıyla şu hükümdarlar geçti: Kara Mehmet b.
Türemiş (1380-1389), Kara Yusuf (1389-1420), İskender Bey
(1420-1438, Cihan Şah (1438-1467), Hasan Ali (1467-1469).
Bkz. Faruk Sümer, Karakoyunlular, Ankara, 1967; Faruk
Sümer, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Karakoyunlular Maddesi,
İstanbul, 2001, c. XXIV, s. 434-457.
18 1501-1732 yıllarında İran’da kurulan bir Türk hanedanlığıdır.
İran’da ulusal bir devlet kuran ve Şiiliği devletin resmi
inancı haline getiren bu hanedanın dili Türkçe olmakla
birlikte, bölgedeki hangi etnik gruptan oldukları kesinlik
kazanmamıştır. Adını, başlangıçta Sünni bir tarikatten
sonradan şiii bir yapıya dönüşen ve Erdebil’de Safiyettin-i
Erdebili’nin (öl. 1334) kurduğu safiye adılı tarikattan almıştır.
Timur istilasından sonra Safeviler özellikle Doğu Anadolu
Türkmenleri arasında güçlü bir propaganda etkinliği ile çok
sayıda yandaş topladı. Safeviler en parlak dönemlerini Şah
Abbas zamanında yaşadılar. Şah Abbas, yeterince güçlendiğini
anlayınca Osmanlılar’ın elindeki eski İran topraklarını geri
aldığı gibi, Basra Körfezi’nde Portekizliler’in elinde bulunan
adaları da ele geçirdi. (1642-1666). Safevi devletini sırasıyla
şu hükümdarlar yönetmiştir: Hoca Ali (öl. 1429), Cüneyt
(1447-1460), Haydar, Ali, İsmail b. Haydar, (Şah İsmail I),
Şah Tahmasıp, İsmail Mirza I (Şah İsmail II), Muhammet
Hudabende, Şah Abbas (Mirza), Şah Abbas I, Safi, Abbas II,
Safi II (Süleyman I), Hüseyin I, Tahmasıp I, Abbas III, Nadir
Şah. Bkz. Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi,
Safeviler Maddesi, İstanbul (Trz.), c. XIX, s. 10048.
19 Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 291.
20 Yeşim Doğan, s. 25.
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Bey’in tahtına oturması sonucunda Kerkük
ve çevresindeki Şiî Türkmenlerin Tebriz21’deki
yeni iktidarı tanımalarına yol açtı22.
C. Kerkük’ün Osmanlı Devleti’ndeki Siyasî
Durumu
Yavuz Sultan Selim’in, İran’a karşı Çaldıran Savaşını23
kazandıktan sonra Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’nun fethi için Görevlendirdiği Bıyıklı
Mehmet Paşa, Mayıs 1516 yılında Mardin
Koçhisar (Kızıltepe) yakınlarında Safevîleri
kesin bir yenilgiye uğratıp, Kerkük de dahil
Mardin, Musul, Hasankeyf (Hısnıkeyfâ) ve
Rakka gibi yerleri alarak bölgede Osmanlı
hakimiyetini sağladı. Fakat bölge üzerindeki
Osmanlı-İran mücadelesi sırasında sık sık el
değiştiren şehir, Kanunî Sultan Süleyman‘ın
21 Azerbaycan’ın en meşhur şehridir. Bayındır ve güzel bir yerleşim
merkezi olup, kireç ve alçıdan yapılmış muhkem surları vardır.
Ortasında birkaç nehir akmaktadır; etrafı bostanlarla çevrlidir.
Burada meyveler çok ucuzdur, ayrıca şehir, “el-Mevsûl”
olarak adlandırılan mişmişi ile şöhret kazanmıştır. Şehirde
el-Abâi, Saklaton, Hatâi ve Atlas kumaşları imal edilir ve bu
ünlü dokumalar Doğu’ya ve Batı’ya ihraç edilir. 618 yılında
şehir halkı ile yapılan bir antlaşma sonucunda Moğolların
yıkımından kurtulmuştur. Ortaçağda burada çok büyük alimler
yetişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Ebu Zekeriya Yahya
b. Ali el-Hatîb et-Tibrizî, Ebu Mensur Mevhûb b. Ahmed
b. el-Hıdır el-Cevalikî, Ebu Salih Şu’ayb b. Salih b. Şu’ayb
et,Tibrizî. Bkz. Yakut el-Hamevî, c.II, s. 15.
22 Yeşim Doğan, s. 26-27.
23 Osmanlı devleti ile İran’da hüküm süren Safevîler arasında
vuku bulan bir meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). Çaldıran
ovasında Şah İsmail’in kuvvetleri ile karşılaşan Selim I,
dinlenmeksizin savaş buyruğu verdi. Sağ kanatta Anadolu
beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ile Zeynel Paşa komutasında
Anadolu ve Karaman kuvvetleri; sol kanatta Rumeli
beylerbeği Hasan Paşa komutasında Rumeli kuvvetleri;
merkezde padişah, sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa, vezir
Mustafa Paşa, Vezir Dukakinzade Ahmet Paşa, Ferhat Paşa,
Karaca Paşa ile 12.000 tüfekçi yeniçeri, sipahi, silahdar,
ulufeci ve gureba bölükleri yer alıyordu. Zincirlerle birbirine
bağlanmış 500 topun önünde sağ kolda 10.00 sol lkolda
8.000 Anadolu ve Rumeli azabı sıralanmıştı. Çoğunluğunu
Dulkadırlı Türkmenler’in oluşturduğu öncüler Şehsuvaroğlu
Ali Bey’in, Artçılar da Sadi Paşa’nın komutası altındaydı. Şah
İsmail, Ustaclu, Avşar, Varsak, Dulkadırlı Kaçar ve Karamanlı
Türkmenleri’nden oluşan ordusunun sol kanadını Mehmet
Han Ustaclu’nun buyruğuna verirken, kendisi de 40.000
seçkin atlıyla sağ kanadın başına geçti. Yeniçerileri arkadan
vurmak amacıyla saldıran Şah İsmail, başlangıçta başarılı
oldu; Rumeli beylerbeyi Hasan Paşa ve birçok sancak beyi
şehit oldu. Osmnalı ordusunun sağ kanadına saldıran Mehmet
Han Ustaclu’nun kuvvetleriyse, Hadım Sinan Paşa’nın
ustalıklı manevraları sonucunda etkili topçu ateşi altında
kalarak ağır kayıplara uğradı. Bu arada , Mehmet Han Ustaclu
da ölünce, savaşın yazgısı Osmanlı ordusu lehine değişti. Şah
İsmail yönetimindeki İran kuvvetleri de bozularak çekilmeye
başladı. Yaralanan Şah İsmail güçlükle Tebriz’e kaçtı,
kendisini orada da güvende görmediğinden Dergüzin’e çekildi.
Tebriz, Osmanlı kuvvetlerinin eline geçti (6 Eylül 1514. Bkz.
Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Çaldıran
Savaşı Maddesi, c. V, s. 2547-2548

1534 tarihinde düzenlediği Irakayn Seferi24’nin
ardından tam olarak Osmanlı idaresine girdi
ve doğudan gelecek saldırılara karşı önemli
bir savunma merkezi oldu. Bu sefer sırasında
Kanunî 21 Nisan 1535’de Kerkük’e gelmiş ve
yirmi dört gün burada kalmıştı. Kerkük bundan
sonra Musul ile Bağdat arasında ticaret yolunun önemli bir uğrağı haline geldi25.

XVI. Yüzyılın başında Kerkük’e uğrayan seyyahlar, burasını büyük bir hayranlıkla anlatırlar.
Telafer26’den Musul’a, Deli Abbas’a ve MusulOsmanlı padişahı Kanunî Sultan Süleyman tarafından 14
Haziran 1534 tarihinde Üsküdar’dan hareket edilerek
başlatılan ve 8 Ocak 1536 yılında Ahlat, Bitlis, Diyarbekir,
Halep, Antakya, Gülek Boğazı ve Konya güzergâhı takip
edilerek İstanbul’a dönmek suretiyle tamamlanan doğuya
yönelik en büyük ve en uzun süreli Askeri harekattır. Sefer
esnasında Kuzeybatı İran kesimiyle (ırak’ı Acem) Bağdat
ve yöresine (Irak-ı Arap) girilmesi sebebiyle kaynaklarda
Irakeyn (iki Irak) Seferi olarak adlandırılmaktadır. Bu sefer,
Çaldıran Savaşı’nın (1514) ardından geçen on dokuz-yirmi
yıllık bir aradan sonra Osmanlı-Sefevi mücadelesini yeniden
başlatmıştır. Osmanlıların sadece doğu sınırlarının koruma
altına alınması için değil, aynı zamanda devralmıi oldukları
Sünni dünyasının temsilcisi olma misyonlarını dini zeminde
sarsmaya ve kendileriyle üstünlük yarışına girişmeye kararlı
Safeviler’i tamamen bertaraf etmek düşüncesiyle bu büyük
asker3i harekata giriştikleri anlaşılmaktadır. Bu sefer enasında
Osmanlı öncü kuvvetleri kumandanı Veziria’zam İrahim
Paşa ile Safevi kuvvetleri arasında meydana gelen küçük
çaplı bir savaş dışında iki taraf arasında kayde değer bir olay
meydana gelmemiştir. Osmanlı tarihinin bu en uzun ve büyük
askeri harekatının sonuçları bakımından tek yararı, Bağdat ve
civarında Osmanlı hakimiyetinin başlaması ve doğu sınırında
Erzurum, Kemah, Bayburt, ve yöresini içine alan yeni bir
beylerbeyliğinin kurulup sınır boylarının güçlendirilesidir.
Buı harekat sonucu İran topraklarındaki hakimiyetin geçici
olacağı, Safevilerin ortadan kaldırılamayacağı anlaşılmış
ve bundan sonraki Osmanlı seferlerinin asıl hedefinin onları
belirli bir sınır bölgesinin dışında tutmak olmuştur. Bkz.
Feridun Emecen, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Irakeyn Seferi
Maddesi, İstanbul,1999, s. 16-117.
25 Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 291.
26 Musul’un, hatta Irak vilayetlerinin en büyük ilçesidir. Musul’un
70 Km. kuzeybatısında yer alan bu Türkmen şehrinin Tarih
öncesi çağlardan Orta Taş Devri’ne dayanan kuruluşu
nedeniyle çok eskilere dayanmaktadır. Anlatılanlara göre,
Türkmenlerin, kalesiyle ünlü bu yer ve civarına yerleşmeleri
VIII. yüzyılda gerçekleşmiştir. Osmanlı Döneminde Sincar
İlçe Merkezi’ne bağlı bir bucak iken, 1917’nin sonunda ilçe
yapılmıştır. Irak’ı 1918 yılında işgal eden İngilizlere karşı 1920
Yılı Ayaklanması’nın ilk kıvılcımı olan ve halk arasında “Kaç Kaç”
adı ile tanınan ayaklanmanın merkezi olarak tarihe geçmiştir.
Şehir, XI. yüzyıldan beri Türkmen kimliği ile tanınmaktadır.
Burası sırasıyla Selçuklular, Atabeyler, İlhanlılar ve Celayirliler
tarafından idare edilmiştir. Bugünkü şehir nüfusu tamamen
Türkmenlerden oluşmakta olup, halkının büyük bir kısmı
Çağatay lehçesine benzeyen bir Türkçe’yle konuşmaktadır.
es-Seyyid Abdurrezzak el-Hasenî, Telafer sakinlerinin köken
olarak Moğollara dayandıklarını ve hatta H. 798/M. 1395
yılında Musul’a gelen Timur Bey’in askerlerinin soyundan
24
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Kerkük-Bağdat yolu boyunca Büyük Zap27 vadisine kadar olan bölgede, Türkmenlerin
yaşadıklarını, Kürtlerin, Türkmenlerin doğusunda yerleştiklerini, ancak bu sonuncuların
buraya ne zaman geldiklerinin bilinmediğini
yazmaktadırlar. Irak maarif nâzırı T. Vehbi ise,
Türkmenlerin oldukça düzgün bir Türkçe kullandıklarını ve bu dilin yani Türkmence’nin
bölgede çok yaygın bir dil olduğunu anlatır.
Seyyahlar ayrıca Kerkük şehrinin, kalesi ile
önemli bir savunma yeri olduğunu, şehrin iskan alanının, Hasa Çayı’nın doğusunda bulunduğunu, fakat bu tarihlerde birçok mahallenin
yıkık bir durumda olduğunu da yazmaktadırlar28.
26 Ekim 1733 yılında Kerkük Nadir Şah tarafından
işgal edildi, ancak ardından yeniden Osmanlı
idaresi altına alındı. Nâdir Şah, 1743’te 10.000
civarında ordusuyla Kerkük Kalesi önüne gelip burayı top ateşine tuttuktan sonra ele
geldiklerini veya H. 1047/M. 1639 yılında Irak’a gelen
Osmanlı padişahı IV. Murad’ın ordusundan kaldıklarını ileri
sürmektedir. Bu yazar bugünkü Telaferlileri ise şöyle tanıtır:
“Onları güçlü pazuları, haşin mizaçları ile tanırsın, Türkmence
konuşurlar, fakat Arap kıyafetlerini giyerler, Musul’u ve
halkının huylarını bildikleri halde, bir yabancının onlarla
yaşaması veya kaynaşması mümkün değildir. Biz bundan
da ötesini söyleyelim; sen bu kasabada bir tane yabancıya
rastlayamazsın.”. Telafer dokuz mahalleden meydana gelir;
bunlardan üçü şehrin yukarı kısımlarında yer alır; adları
şöyledir: Saray mahallesi, Kale mahallesi, Hasan Köy mahallesi.
Diğer altı mahalle ise şehrin aşağı kısımlarındadır; adları da
şöyledir: Sincar mahallesi, Su mahallesi, Gergeri mahallesi,
Çelebi mahallesi, Kurd ali Mahallesi, Çolak mahallesi. Ancak
şehrin aşağı kısmında Kanber dere adında yeni bir mahalle
daha inşa edildi. Telafer ile Sincar arasında bol miktarda su
fışkıran birçok pınar bulunmakta ve bu pınarların üzerinde
değirmenler çalıştırılmaktadır. Bu pınarlardan bazılarının
adları şöyledir: eş-Şebabit, el-Hisan, Sino, el-Gazâl, es-Sağire,
el-Abre el-Kebire, Solağ. Telafer’in 34 köyü vardır, kazanın
nüfusu 1947 nüfus sayımına göre 44300’dür. Buranın elİyâzıyye ve Zimâr adında iki nahiyesi bulunmaktadır. Telafer
bölgesi ve civarında yerleşmiş olan Türkmen oymaklarından
bazıları şunlardır: İlhanlı, Acemli, İlhan Beyli, Allah Verdili,
Ali Develi, Ayvazlı, Babalar (Mavili), el-Beyan, Begler, Bezeli,
Nadirli, Çelebi, Çeyyişli, Çolaklı, Ferhatlılar, Seyitler, Saraykılar,
Zelha, Habaylı, Gergeri, Harbo, Naccarlar, Muratlılar, Efendiler,
Demirciler, Himmetliler, Birnadarlılar, Hanlılar, Kasaplar, Mavili
Alay Beyli, Karakoyunlı, Şehvani, Deveci, Kabaklı, Hoşhaberli,
Acanlı, Miğrzalı, Cferli, Kocali, Bakkallı, Burkolli, Hebişli, Fırıclı,
Bubali, Kileli, Cerahli, Elloli, Farilsi, Nasırlı, Muhammed Agalı,
Kurt evi, Hafız evi, Sincarlı, Selbiler, Tahanlı, Kurutli, Halef
evi, Deccalli, Hayuli, Gassanlı, Mullalı, Hamoli, Keneli, Ceduli,
Leblebili, İlikli, Mansurlu, Varkalı, Nasırlı, Baba, Abbas, Kene elMurac, Al-Halaf, Kaplan, Al Azzo. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk
el-Hasenî, s. 262; Habib Hürmüzlü-Ekrem Pamukçu, Irak’ta
Türkmen Boy ve Oymakları, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı
Global Strateji Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2005, s. 45-49.
27 Irak Topraklarında Musul’un aşağı kısımlarında Dicle’ye dökülen
aynı zamanda Yukarı Zap olarak da adlandırılan iki nehirden
biridir. Uzunluğu 392 kilometredir. Bkz. Cemal Baban, s. 133.
28 Yeşim Doğan, s. 29-30.
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geçirdiyse de kale, 1746 tarihli Osmanlı-İran
Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne devredildi29.
1835’de Kerkük eyaletinin sınırları daraltılarak,
Tavuk, Çemçemal (Çimçimal) ve Kifri kazalarını
içine alan bir mutasarrıflık haline getirilmiştir.
1857’de Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Bağdad
valiliğine tayin edildiği zaman Kerkük, bir kere
daha Bağdad’da bağlanmıştır. Ondan sonra da
Musul eyaletine bağlanan Kerkük, en sonunda ayrı bir liva haline getirilmiş ve Osmanlı
hakimiyetinin sonuna kadar Revanduz30, Erbil,
Ranya31, Kifri kazalarından ibaret bir mutasarrıflık olarak idare edilmiştir32.
Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1918 Nisanında
Tuzhurmatu’da bozguna uğrayan Osmanlı birlikleri Kerkük’e çekildi. 7 Mayıs’ta İngilizler,
Kerkük’ü işgal ettiler, ancak 27 Mayıs’ta şehir Osmanlı kuvvetleri tarafından geri alındı.
28 Ekim 1918’de başlayan İngiliz saldırıları üzerine Osmanlı birlikleri burayı boşaltıp
Altınköprü33’ye çekildiler ve böylece Kerkük’te
İngiliz idaresi kurulmuş oldu. 10 Ekim 1922’de
İngiliz-Irak antlaşması ile Irak, İngiltere himayesi altına alındı. Kerkük, Misak-ı Millî� sınırlarına dahil olmasına rağmen, 5 Haziran 1926’da
Ankara’da İngiltere, Irak, Türkiye arasında imzalanan “sınır ve iyi komşuluk ilişkileri” antlaşmasıyla İngiliz mandasındaki Irak Devleti’ne
bırakıldı34.
29 Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 291.
30 Erbil’e bağlı, şehirden 113 kilometre uzaklıkta yer alan
bir kazadır. On kilometre uzağında Bihal şelalesi bulunan
Ravanduz’un Diretü Harir, Balek, Biredost ve Mergesur
adında dört nahiyesi vardır. Nüfusu 1947 nüfus sayımına
göre 45026 olan Ravanduz’un önemli mahalleleri Zizi ve
Kavluk’ur. Burası Osmanlılar döneminde özellikle de Kör Paşa
olarak lakaplandırılan Muhammed Paşa zamanında büyük bir
gelişme gösterdi. Anlatılanlara göre burada çok şahane toplar
imal ediliyordu; hatta bu toplardan bir tanesi bugün Bağdat
müzesinde sergilenmektedir. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk elHasenî, s. 242-243; Cemal Baban, s. 130-132.
31 Irak’ın Süleymaniye şehrine bağlı tarihi İslam öncesine kadar
uzanan bir kaza olup, nüfusu 4090’dir. Adının Asurlular
döneminden geldiği ileri sürülen Ranya’nın en önemli
mahalleleri şunlardır: Kule, Kale, Saray, Gülican. Bkz. Aynı eser,
s. 129-130.
32 Yeşim Doğan, s. 32.
33 Kerkük’e bağlı şehirden 46 kilometre uzaklıkta yer alan ve
nüfusu 4581 olan bir nahiyedir. Bugün ise çarşıları, geniş
caddeleri, camileri ve hamamları bulunan gelişmiş bir
şehir görünümündedir. Güzel havası, tatlı suyu ve verimli
topraklarıyla da meşhur olan Altunköprü’nün 33 köyü
bulunmaktadır. Adı ile ilgili birçok görüş ortaya atılmaktadır.
Bzk. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 223-224; Cemal
Baban, s. 24-29.
34 Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 291.
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D. Kerkük’ün Osmanlı Sonrasındaki Siyasî
Durumu
Osmanlı devletinin Almanya’nın müttefiki olarak
Birinci Cihan Harbi’ne katılması sonucunda
İngilizler Irak’ı işgal ettiler. Bu esnada Irak’ın
diğer şehirleri ile birlikte, biraz önce de belirtildiği gibi Kerkük şehri de İngiliz hegemonyası altına girdi. Şehir, zengin petrol yataklarına
sahip olması hasebiyle, İngiliz ve müttefikleri
için ekonomik bir kaynak oluşturuyordu. Bu
nedenle Kerkük ve nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Türkmenler Osmanlı dönemine nazaran sıkıntılı günler yaşamaya başladılar. Bu döneme, yani İngiliz ihtilali dönemine,
dair Kerkük’ün payına düşen bilgiler diğer
Irak şehirleri hakkındaki bilgilerden az olması
yanında, şehirde özellikle nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türkmenlere karşı meydana
gelen üç büyük siyasî olayla ilgili önemli bilgilere rastlamaktayız; bu olaylar şunlardır: 1924
Kerkük Katliamı, 12 Temmuz 1946 Gavurbağı
Hadisesi, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı.
1. 1924 Kerkük Katliamı
Kerkük ve diğer Türkmen şehir ve kasabalarında kendi kimliğini koruma bilinci filizlenince,
İngiliz kuvvetleri duruma hakim olmak ve halkı
sindirmek için önceden bir plan ve komplo çerçevesinde, yardımcı kuvvetler olarak görev yapan Asur kökenli yerli askerlerle birlikte önce
bir olay çıkardılar sonra da bir katliam yapmaya yöneldiler. Anlatılanlara göre, 1924 yılının
(Ayar) ayının dördüncü günü meydana geldi;
bu esnada adı geçen yardımcı kuvvetlere bağlı bir kişinin, Kerkük’ün Büyük çarşısında alış
veriş yaparken Ramazan ayı olması hasebiyle
oruçlu olan satıcıyı tahrik etmesi sonucunda
aralarında kavga çıkmış ve olay kısa süre sonra
Asurî askerler ve onların taraftarları tarafından
Müslümanlara karşı bir katliama dönüşmüştür. Olay esnasında Türkmenlere ait 91, Yahudi
ve Hıristiyanlara ait 11 mağaza ve dükkan tamamen yağmalanmış, 82 Türkmen’in malları
ve depoları yakılmış ve 13 Türkmen’in de evi
soyulmuş veya tahrip edilmiştir. Aynı zamanda
bu olay esnasında 40-50 Türkmen öldürülmüştür. Anılan olayda Mağaza ve dükkanları zarar
gören Kerküklülerin adları şöyledir:
Küle Rıza (Bakkal), Muhammed Hacı İsmail
(Kumaş satıcısı), Neş’et (Bakkal), Ahmed Hacı
Ahmed (Tütün satıcısı), Muhammed b. Hasan
Kaytevan (Bakkal), Tevfik b. Ali (Tuhafiyeci),
Hacı oğlu Muhammed Emin (Bakkal), Nuri

b. Reşid (Çömlek satıcısı), Mahmud b. Maruf
(Serraç), Namık Molla Kadir (Serraç), Horşid
Reşid (Serraç), Horşid Efendi (Tütün satıcısı), Süleyman Sadullah (Çömlek satıcısı),
Muhammed Usta Arif (Serraç), Muhyeddin
(Serraç), Süleyman Sadık (Tuhafiyeci), Hacı
Kasım (Tuz satıcısı), Kadir Ahmed (Bakkal),
Hacı Eyyüb (Tuhafiyeci), Seyyid Tahir (Tütün
satıcısı), Tevfik Molla Kadir Tütün satıcısı), Muhyeddin Hacı Mustafa(Tütün satıcısı), .Sufi Muhammed (Kıraathane sahibi),
Abdurrahman (Tuhafiyeci), Mecid b. Ahmed
(Serraç), Halid Ağa (Tuhafiyeci), Hacı Zeynel
(Tuhafiyeci), Lutfullah b. Hüseyin (Serraç),
Şakir (Kehyeci), Yakup (Yahudi kökenli olup
Tuhafiyecilik yapmaktaydı), Horşid (Kıraathane
sahibi), Cevid (Serraç), Refik Ali (Tuhafiyeci),
Kadir Muhammed (Tuhafiyeci), Seyyid Fettah
(Bakkal), Salih (bakkal), Halife (Şerbetçi),
Salih (Yahudi kökenli olup sarraflık yapmaktaydı), Seyyid Zeynel (Bakkal), Veli Deli Balta
(Bakkal), Osman Allah verdi (Bakkal), Hacı
Muhammed (Bakkal), Bekir (Kahveci), İsmail
Hacı Muhammed (Kumaş satıcısı), Vehab Şakir
(Kumaş satıcısı), Necim Rahim (Kumaş satıcısı), Abdullah Hacı Şerif (Kumaş satıcısı), Emin
Hacı Şerif (Kumaş satıcısı), Taha Abbas (Kumaş
satıcısı), Mecid (Kılcı), Allah verdi (Kılcı), Kadir
Hacı Ahmed (Bakkal), Abbas Sadullah (Bakkal),
Molla (Kıraathane sahibi), Kadir Aşur (Bakkal),
Ali Fethi (Bakkal), Şeyh Mustafa (Bakkal),
Osman Hıdır (Bakkal), Horşid Hasan (Bakkal),
Gafur Mahmud (Bakkal), Halid (Bakkal),
Mustafa Koca (Tütün satıcısı), Ömer Numan
(Sebze satıcısı), Salih İsmail (Tuhafiyeci),
İbrahim Seyyid Cuma (Sebze satıcısı),
Zeynulabidin (Sebze satıcısı), Salih Mali (Sebze
satıcısı), Ahmed Efendi Hüseyin (Telgrafcı),
Abdullah Hacı Ahmed (Kumaş satıcısı), Seyyid
Gani (Attar), Reşid Ababelek (Ayakkabıcı),
Halid
(Yemenici),
Seyyid
Muhyeddin
(Yemenici), Süleyman Numan (Tuhafiyeci), Ali
Muhammed Said (Ayakkabı tamircisi), Ali Hıdır
(Ayakkabıcı), Muhammed b. Ali (Ayakkabı tamircisi), Osman b. Mevlud (Ayakkabı tamircisi), Mustafa (Ayakkabı tamircisi), Seyyid Necim
(Ayakkabıcı), Sıdık (Ayakkabıcı), Hamdi (Tütün
satıcısı), Hüseyin Beg (Ayakkabı tamircisi),
Abdullah Hacı Said (Tuhafiyeci), Nuri (Bakkal),
Gorgis (Hıristiyan kökenli olup kuyumculuk
yapmaktaydı), Kadir Beg (Tuhafiyeci), Endirye
(Hıristiyan kökenli olup demircilik yapmaktaydı), Mesih (Hıristiyan kökenli olup demircilik
yapmaktaydı), Hamid (Attar), Göge Osman
(Bakkal), Hacı Ali (Tuhafiyeci), Muhammed
(Bakkal), Çolak (Kıraathane sahibi), Hıskayl
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(Hıristiyan kökenli olup tuhafiyecilik yapmaktaydı), Allah verdi (Demirci), Musa (Hıristiyan
kökenli olup demircilik yapmaktaydı), Büyük
Musa (Hıristiyan kökenli olup demircilik yapmaktaydı), Büyük Ferec (Demirci), Büyük
Yusuf (Demirci), Büyük İskender (Hıristiyan
kökenli olup demircilik yapmaktaydı), Büyük
Kostantin (Hıristiyan kökenli olup demircilik
yapmaktaydı)35.
1924 Kerkük katliamında evleri yağmalanan
Türkmenlerin adları ise şöyledir: Hacı Mahmud
Şişçinin oğlu Şeyh Mustafa, Ağalık mahallesi
sakinlerinden Abdurrahman Bey kızı Emine,
Hamam mahallesi sakinlerinden Davud oğlu
Abdulkadir Efendi, Ağalık mahallesinden
Hıdır oğlu Horşid Efendi, Hamam mahallesinden Muhammed kızı Aişe, Ağalık mahallesinden Abdulaziz Efendinin eşi Muhammed
Zengene kızı Fehime, Ağalık mahallesinden
Abdullah Ağazade Abdulkerim, Ağalık mahallesinden Salih Kerem oğlu Şakir, Ağalık mahallesinden Salih Kerem oğlu Seyyid Bekir,
Hamam mahallesinden Ömer Beyin eşi İlmiye
Okulu öğretmenlerinden Muhammed Hikmet
Efendi, Ağalık mahallesinden Muhammed kızı
Zübeyde, Ağalık mahallesinden Molla Ahmed
kızı Esme36.
2. 12 Temmuz 1946 Gâvurbağı Hadisesi
Bu olay, Irak Petrol Şirketi’nde çalışan işçilerin,
ekonomik ve sosyal durumlarının düzeltilmesi
için yapmış oldukları genel boykot sonucunda
gerçekleşmiştir. Anılan işçilerin istekleri şunlardan ibaretti:
1. Irak Petrol Şirketi’nin işçilere konut yaptırması
veya insan onuruna yakışır bir evin aylık kira
bedelinin ödenmesi.
2. İşsizlik, acizlik ve yağlılık için sosyal güvence
sağlanması.
3. Günlük en düşük işçi ücretinin 250 Irak fels’i
olarak tespit edilmesi, ayrıca hayat pahalılığını
karşılamak için 170 Irak fels’i ek ödenek ödenmesi, böylece toplam günlük işçi ücretinin 420
Irak fels’ine yükseltilmesi.
Erşed el-Hürmüzî, Hakikatü’l-Vücûdi’t-Türkmâni fi’l-Irâk,
Kerkük Vakfı, İstanbul, 2005, s. 83-99; Erşed el-Hürmüzî,
et-Türkmân ve’l-Vatanu’l-Iraki, ed-Dâru’l-Arabiyye li’lMevsu’at, Beyrut, 2005, s. 55-61. Ayrıca Bkz. Şemseddin
Küzeci, Kerkük Soykırımları, Ankara, 2004, s. 43-46.
36 Aynı eser, s. 99-100; aynı eser, s. 61-62. Ayrıca bkz. Şemseddin
Küzeci, s. 42.
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4. İşçileri evlerinden iş yerine ve oradan da evlerine taşımak için araçlar sağlanması.
5. İşçilerin, Hayfa’daki petrol işçileri ile eşit muameleye tabi tutulması ve bunun gerçekleşmesi
için de savaş tehlikelerine karşı tazminat olarak yılda 72 günlük ücret ödenmesi.
6. Şirketin işçilere karşı baskısını durdurması ve
sandikal faaliyetlere karşı muhalefet etmemesi.
12 Temmuz 1946’da boykota katılan beş bin petrol işçisinin üzerine İç İşleri Bakanlığı’na bağlı
polis kuvvetleri tarafından ateş açılmış ve olay
esnasında beş işçi öldürülmüş, on dört işçi de
yaralanmıştır. Olay bu boyutuyla da kalmamış
birçok işçi kötü muameleye tabi tutularak hapse atılmıştır. Ancak bu olaya rağmen işçilerin
bazı istekleri yerine getirilebilmiştir37.
3. 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı
Yarbay eş-Şevvâf’ın Musul’daki başkaldırısından
sonra Kerkük’teki Irak ikinci ordu kumandanı nâzım et-Tabakçelî tutuklandı ve yerine
Kurmay Albay Davud el-Cenâbî tayin edildi.
Koministlerden yana bir çizgisi bulunan bu
kişi yeni görevine başlar başlamaz, Kerkük
Belediyesi’nin himayesinde yayınlanan elBeşîr, el-Afâk ve Ceridet Kerkûk (Kerkük
Gazetesi) gibi gazetelerin yayınını yasakladı
ve anılan gazetelerde çalışan Türkmen kökenli görevlileri, avukatları, doktorları, iş adamlarını ve diğer devlet memurlarını tutuklattı;
onların bazılarını buradan Irak’ın güney şehirlerine sürgün etti, diğerlerini de Bağdat
hapishanelerine gönderdi. Bu olaydan sonra
aynı kişi, Kerkük’teki Türkmenlere ait evlerde
ve iş yerlerinde arama emrini vererek buralarda ele geçirilen her çeşit silaha el koydu,
sahiplerini de tutuklattırdı. Bu uygulama sonucunda Türkmenler tamamen savunmasız
bir duruma getirilmiş oldu. Ancak daha büyük bir oyunu gerçekleştirmek için yani detayını anlatacağımız o korkunç katliamdan bir
ay önce, daha önce Kerkük’ten uzaklaştırılan
Türkmenlerin şehre geri dönmeleri için bir
emir çıkarıldı. Bu esnada Irak devlet başkanı
olan Abdulkerim Kâsım, bir emirle İkinci Ordu
Kumandanı Kurmay Albay Davud el-Cenâbî’yi,
görevden alarak yerine Tuğgeneral Mahmud
Abdurrezzak’ı atadı.
37 Aynı eser, s. 105-109. Ayrıca bkz. Şemseddin Küzeci, s. 47-48.
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Krallığı devirip Cumhuriyeti ilan eden 14 Temmuz
1959 Askerî darbesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen şenliklere diğer Irak
toplulukları gibi Türkmenler de büyük katılım gösterdiler. Dolayısıyla da büyük bir kısmı
Türkmenlerden oluşan avukatlara, doktorlara
ve diğer devlet memurlarına ait dernek ve
sandikalar, resmî büyük bir kutlama merasimi
ve yürüyüş düzenlediler. Bu esnada öğrenci,
genç ve serbest iş sahibi kişilerden meydana
gelen bir grup da anılan resmî kutlama merasimine katılmak için bir halk yürüyüşü başlattılar. Resmî yürüyüş, Büyük Çarşı’nın sonunda
yer alan Eski Köprü’ye ulaşıp, Korya semtine
doğru yol almak için Atlas caddesine vardığında, halk yürüyüşünü düzenleyenler de Atlas
caddesine geçmek için Mecidiye caddesinin
sonuna ulaşmışlardı. Ancak birinci grubun
Atlas caddesine girişi esnasında kaynağı belli
olmayan bir yerden birkaç el ateş edildi, arkasından da otomatik silahlarla topluluk üzerine
ateş açıldı. Cumhuriyetin birinci yıl dönümünü
kutlamak amacıyla toplanan Türkmenler bu
olay sonucunda büyük bir panik yaşadılar; işte
tam bu esnada olayı planlayanlardan bazıları,
14 Temmuz kıraathanesine dalarak buranın
sahibi Osman Hıdır’ı şehit ettiler. Bu olaydan
sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ve üç gün üç gece boyunca buradaki nüfusun
büyük bir kısmını oluşturan Türkmenlere karşı korkunç bir katliam gerçekleştirildi; onların
ileri gelen liderleri ve yetenekli kültürlü insanları feci bir şekilde öldürüldü, aslında öldürüldü demek çok hafif kalır, zira onların cesetleri
ipler kullanılarak günlerce caddelerde sürüklendi ve ağaç dallarına asıldı. Olay esnasında
Türkmenlere ait bütün dükkan ve mağazalar
yağmalandı, Atlas ve Alemin sinemaları havan topuyla dövüldü, dışarıdan herhangi bir
yardım ulaşmaması için de şehir tümüyle kuşatma altına alındı. Ayrıca olayı düzenleyenler
şehrin her yerinde büyük yangınlar çıkardılar
ve bu esnada Petrol Şirketi tarafından gönderilen yangın söndürme araçları da aynı gruplar
tarafından ateşe verilerek yakıldı. Hatta öldürülen Türkmenlerin cesetlerini toplamak için
Kerkük hastanesinden gönderilen ambulans
arabaları da aynı akıbete uğratıldı. Tarihin en
acımasız katliamlarından biri olan bu katliamda, Irak Türkmenlerinden 25 güzide insan hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı. Şehitlerin
adları şöyledir:
Emekli yüzbaşı Ata Hayrullah, Yüzbaşı doktor
İhsan Hayrullah, Kâsım Neftçi, Salahaddin

Avcı, Muhammed Avcı, Cahid Fahreddin,
Osman Hıdır, Emel Fuad, Cihad Fuad, Nihad
Fuad, Nureddin Aziz, Abdullah Beyatlı, İbrahim
Ramazan, Abdulhalık İsmail, Hasib Ali, Cuma
Kanber, Kazım Abbas Bektaş, Şakir Zeynel,
Hacı Necim Muhammed, Enver Abbas, Züheyr
İzzet, Fethullah Yunus, Kemal Abdussamed,
Seyyid Gani en-Nakîb38.
14 Temmuz 1959 Kerkük katliamı esnasında şehit
düşen Türkmenler için Irak’ta ve Anadolu’da
birçok şairimiz dokunaklı şiirler yazmışlardır.
Bunlardan bir tanesini burada vermeden geçemeyeceğiz. Ünlü şairimiz Nesrin Erbil’in
Kerkük şehitlerinin anısına yazdığı şiiri şöyledir:
Sen Cennet kapısını müjdeleyen şehidim
Sen yakın geleceği aydınlatan ümidim
Kahraman Cahit korkma ırkının devamı var
Sana bütün dostların, ananın selamı var
Anarken Kasımları sızlamada her yanım
İntikam hırsıyla coşup hep taşmada kanım
Sinende nAta’larım, İhsan’larım yatarken
Kerkük geçemem senden bende nabzın atarken
Senin uğrunda cana fedayı bileceğiz
Senin için savaşıp, senin için öleceğiz
Kanlı eller vururken mert kalpli mert Osman’ı
Yazmıştı şehitliği alnına temiz kanı
Emel’in duvağına gelincikler bezendi
Şehitler ona şahit Cennet’e ilk girendi
Baharı bitirmeyen Nihatçık hasret oldu
Er Nihat, şehit Nihat hep allara büründü
Son lâhza annesiydi Cihadına sarılan
Kan mıydı, çiçek miydi genç göğsünde açılan?
Salah diyor “Ben gittim, kerküğüm sen bin yaşa”
Selam olsun kanımdan bütün asil kardaşa
Ey Kerküğüm, uğrunda varsın tüm kanım aksın
Sen benimsin, daima benimle kalacaksın
Kerküğüm, Kerküğüm vatan Kerküğüm
Sinende şehitler yatan Kerküğüm39.
38 Aynı eser, s. 125-130. Bu katliamla ilgili detay ve yazılan
yazılar için bkz. Şemseddin Küzeci, s. 50-107.
39 Ekrem Pamukçu, Irak Türkleri Şairlerinden Nesrin Erbil
(Hayatı, Kişiliği, şairliği ve Şiirleri), Ankara, (Trz.); Ayrıca
bkz. Şemseddin Küzeci, s. 75-76.
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Nermin Neftçi’nin
“Kerkük’te Bulduklarım” Eserinde

Kerkük Ağzı Dil Malzemesi
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Irak
Türkmenlerinin
gözde
şehri Kerkük Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra anavatan
topraklarının dışında kaldı. Bu yöre o tarihten sonra derin bir uzlet devresine
girdi. 1940’lara gelindiğinde
Kerkük, Türkiye’de, ancak
belli bir yaşın üzerindeki insanların hafızasında kalan
eski Musul vilayetimizin bir
sancağının adıydı. O yılların
ekonomik, sosyal ve kültürel
atmosferi içinde Türkiye’de
apayrı bir toplum meydana
gelmiş; dünyadaki değerler
sistemi değişmiş ve Kerkük
ancak oraya yolu düşenlerin
dikkatini çeken bir şehir durumuna gelmişti.
İşte, o yıllarda Kerkük’e yolu
düşenlerden biri de Nermin Neftçi’dir (1924-2003).
Nermin Hanım, o devirde
Türkiye’de ikamet eden Kerküklü Nizameddin Neftçi ile
evlendikten sonra ilk defa
1947’de Kerkük’e gitmiş,
bu şehri çok sevmiş, insanlarını yakından tanımış ve
Kerkük’ün pek çok âdet ve
geleneğini yakından izleme
imkânına kavuşmuştur. O
derece ki Nermin Hanım,
gözlediklerini âdeta bir folklorcu titizliğiyle kaydetmiş ve
derin bir gözlem gücüyle nüfuz ettiği Kerkük’teki sosyal
hayatı pek sade ama bir o ka34

dar çekici ve akıcı bir üslupla
yazıya aktarmıştır. Nermin
Neftçi, Kerkük’teki gözlemlerini 1957’de “O Yakadan
Bu Yakaya” adlı bir kitapla
belgelemiş. İlkin bu adla yayınlanan kitap daha sonra
Kerkük Vakfınca “Kerkük’te
Bulduklarım”1 adıyla yeniden
basılmıştır.2
Nermin Neftçi’nin “Kerkük’te
Bulduklarım”
kitabı
Kerkük’ün sosyal hayatına
sinmiş birtakım folklor unsurlarına (evlenme âdetleri,
mimari özellikleri, alışveriş
usulleri, eğlenceler, bayramlar, vb.) ışık tuttuğu gibi Kerkük ağzına dair kayda değer
miktarda dil malzemesini de
barındırır. Bu malzeme sayıca
çok olmasa da, hatta Nermin
Hanım’ın Kerkük’e gidiş maksadı bir derleme çalışması
olmasa da çok kıymetlidir.
Çünkü o devirde Kerkük’te
ve bütün Irak Türkmenleri
arasında söz derleme çalışmaları henüz emekleme saf1
2

Nermin Neftçi, Kerkük’te Bulduklarım, Kerkük Vakfı yayınları, 2. baskı,
İstanbul 2003.
Suphi Saatçi’nin verdiği bilgiye göre,
bu isim değişikliği fikri merhum İzzettin Kerkük’ten gelmiş. Zaten kitabın
başında da “Kerkük’te Bulduklarım”
başlığını taşıyan, Nermin Hanım’a ait
bir şiir de bulunduğundan, Kendisi de
bu fikre sıcak bakmış; böylece kitap
ikinci baskısında bu adla yayınlanmıştır.

hasındadır. O yıllarda Irak
Türkmen ağızlarının ne söz
varlığı ortaya konmuş ne
grameri üzerinde bir çalışma
yapılmış ne de atasözleri ve
deyimleri derlenmiştir. Bütün bu çalışmalar 1960 yılından sonra gerçekleşmiştir.
Bu tarihten önce Irak Türkmenlerinin söz varlığına dair
yayınlanmış tek ürün ise Ata
Terzibaşı’nın “Kerkük Manilerinde: Bilinmiyen Türkçe Sözler” makalesidir. 3 İşte, Nermin Neftçi’nin yazdıklarını
değerli kılan bu çalışmalara
ilk harcı koyanlardan biri olmasıdır. Neftçi bu kitabına almış olduğu dil malzemesinin
dışında, Türk Dil Kurumunca
1952’de başlatılmış olan halk
ağzından söz derleme çalışmalarına gönderdiği fişlerle
de katılmıştır. Ek-1 cildindeki dört kaynak kişiden biri
kendisidir ve bu dört kişinin
Kurum’a göndermiş olduğu
430 fişin bir kısmı ona aittir.4
Nermin Neftçi’nin Kerkük’ten
derlediği dil malzemesine gelince bunlar arasında günlük
hayata ve folklora ait çeşitli
kelimeler, atasözleri, deyim3

4

Ataullah Terzibaşı, “Kerkük Manilerinde: Bilinmiyen Türkçe Sözler”, Türk
Dili, Nisan 1955, C: 4, S: 43, s. 434436.
TDK, Derleme Sözlüğü, Ankara 2009,
C: Ek-1, s. XIV.
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ler, tapmacalar (bilmece),
yer adları, güzel kızın vasfında kullanılan Kerkük ağzına
mahsus kalıp ifadeler, kalıp
sözler, tekerlemeler, vb. söz
varlığıdır. Bu yazımızda eserde geçen kelimelerin bir kısmının dökümünü yaparak,
üzerinde bazı düşüncelerimizi belirtmeye çalışacağız.
Ayrıca, kitaba alınmış olan
kelimelerin Kerkük ağzına
göre transkripsiyonlu (çeviri
yazı) yazımını gösterip ileriki
çalışmalara az da olsa bir katkı sunmaya çalışacağız:
Kelimeler:
Bilindiği üzere Kerkük ağzı söz
varlığının bir araya getirilmesi bugün dahi bütünüyle gerçekleşmiş değildir. Bu hususta en önemli iki eser Habib
Hürmüzlü’nün Irak Türkmen
Türkçesi Sözlüğü (2013)5
ve Ata Terzibaşı’nın Kerkük
Ağzı Türkmanca Sözlük (3
cilt)6 (2011, 2013, 2015) başlıklı çalışmalarıdır. Bunlara
1979’da yayınlanan 12 ciltlik Derleme Sözlüğü’ndeki
1230 kelimelik söz varlığını
da ekleyebiliriz. Oysa Nermin Neftçi daha 1957’de,
Kerkük’teki hatıraları vasıtasıyla, Anadolu ağızlarında,
hele yazı dilimizde, duymaya
pek alışık olmadığımız şu kelimeleri bize aktarmış oluyordu: adāḫlı “nişanlı”, boyama “bir çeşit bandana”, börk
“bir çeşit başlık”, cahaz “çeyiz”, camadanı “sarık, poşu”,
cíger çıḫardan “korkunç
bir mahluk”, çemçele ḳız
“korkuluk”, çerfelek (“çark-ı
felek”ten
bozma)“dönme
dolap”, çeti “dikenimsi bit5
6

Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü, Fuzuli Matbaası, Kerkük
2013.
Ata Terzibaşı, Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük (3 cilt), Endülüs Basımevi, Kerkük (2011, 2013, 2015).

ki”, çeyḫana “kıraathane”,
damdírēgí “bir çeşit acur”,
dilēkçi “kız istemeye giden
dünür”, dolama “atlı karınca”, ergen “bekâr genç
erkek”, farmana “bir çeşit
cepken”, gínorta (gün+orta)
“öğle”, gínorta şaḳlāmı “öğlenin en sıcak zamanı”, imeci
“imece”, istikan “çay bardağı”, kâġıtkuşu7 “uçurtma”,
kilavoġlı (kilav+oğlu), “geline öğüt veren kişi”, külçe
“bir çeşit kurabiye”, küreken “damat”, küreken küstí
“bir düğün âdeti”, ḳanḳāvır
“çıngırak”, ḳāvırġa “bir çeşit çerez”, ḳēyíş bāldır “korkunç bir mahluk”, ḳolbāġı
“kola takılan bir çeşit bilezik”,
letke “yemek adı”, meyter
(“mehter”den bozma) “davul”, nārınc “turunç”, ocaḫlıḫ
“mutfak”, sallanḳuç “salıncak”, salta “kısa cepken”, sıttara (“sitare”den bozma”)
“dam korkuluğu”, sıḫma
“kısa yelek”, sinízerf “oyun”,
şerbe “testi”, yengíç “elbise
kolunun ağzı”, vb.
Atasözleri ve Deyimler:
Irak Türkmenlerinin atasözleri
ve deyimleri pek zengin bir
hazinedir. Bunların derlenmesi ve sözlüklerde bir araya getirilmesi çalışmaları8 da
Nermin Neftçi’nin Kerkük’te
bulunduğu yıllarda henüz
gerçekleşmemişti. Şakir Sabir Zabit’in Irak Türkmenleri
Ağzında Atalarsözü 1961’de,
Ata Terzibaşı’nın Kerkük Eskiler Sözü ise 1962’de yayınlanacaktır. İşte, bu iki önemli
çalışma henüz gün yüzüne
çıkmadan Türk okuyucusu Neftçi’nin hatıralarında
7
8

İlk hecedeki a ünlüsü uzun söylenir.
Bu hususta geniş bilgi için bkz. Önder
Saatçi, “Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Hakkında Yazılanlar”,
Türkmeneli, S: 103 (Ağustos 2016), s.
12-17.

Kerkük’ün aşağıdaki atasözlerini ve deyimlerini öğrenmiş oluyordu:
Atasözleri:
Aġācın ḳurtı ȫzínnen olmasa
bin il yaşar.
Alıştıġ yāġlı dolmaya, bir gün
gēlí olmıya.
Çaḳal var baş ḳupārdı, ḳurtın
ādı yamāndı.
Dėveden9 düşíp, hophoptan
düşmíyíp.
Gėçínín ḳōtırı bulaġ bāşınnan
su içer.
Ḫanadannan ḫata çıḫmaz. (Nişanlısı asil ama zengin olmayan kıza söylenen söz.).
Ḳaz ḳazdan, baz bazdan; keçel
tāvıḫ keçel ḫōrızdan.
Kôrın istēdíġí kí göz; birí egrí,
birí düz.
Kôr kôra diyer cırt gȫzíve; bulamac ėle sürt gȫzíve.
Kôr gözden yaş, mılla ėvínnen
aş.
Yėl ḳeyyenín nēsín apārı.
Deyimler:
aġac yė-: dövülmek
aş as-: yemeği ocağa koymak,
yemek hazırlamak
ay dolan-: bir aylık süre geçmek
bāşı beyüg ol-: gururlanmak
çölde çaḳal āzıydı, bı da geldi
çulıydan. (topluluğa gelen
istenmeyen kişi için söylenir.)
gün dolan-: bir günlük süre geçmek
ḳutı ḳurı-: 1. Soluğu kesilip yorulmak 2. Ansızın kötü bir
duruma rastlayıp ürk-, donakalmak
öz bāşın baġlamaz, gider toyda el
bāşı baġlar (Başkalarının işine
karışan kimse için söylenir.)
perdeye gír-: gelin ve damdın
gerdek odasına girmek
sıġır bāşı küpte ḳālıp: işler çözümsüz kaldığında söylenen
bir söz.
9

Kerkük ağzında “dėve” kelimesinin ilk
hecesindeki ünlü uzun okunur.
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su ḳaldır-: sel basmak
yaddan çıḫ-: unutulmak (Eserde “ihmal etmek” anlamı da
var.).
Kalıp Sözler (Dualar ve Beddualar):
Kalıp sözler Türk dilinin en zengin dağarcıklarındandır. Bu
gibi sözler “dualar” ve “beddualar” şeklinde karşımıza
çıkar. Günlük hayatta belirli
durumlarda muhatabımıza,
içinde bulunduğu duruma
uygun, ama herkesin aynı kalıpla söylediği sözlerle hitap
ederek iletişimin derinleşmesi ve güçlenmesi sağlanır.
Bu gibi sözler için pek çok terim kullanılmışsa da, dilciler
arasında üzerinde ittifak edilmiş bir terim yoktur. Bununla
beraber “kalıp sözler” terimi
bu gibi ifadeleri anlatmak
için en sık kullanılan terimdir
denebilir.10
Irak Türkmen folklorundaki kalıp
sözlerin (dualar ve beddualar) hepsini bir araya getiren
bir sözlük veya bir kılavuz
henüz oluşturulabilmiş değildir. Bununla birlikte, Merhum Mehmet Bayat’ın Irak
Türkmen Ağzında Kalıplaşmış Anlatımlar 11 bildirisi bu
konuda en geniş ve en derli
toplu çalışmadır, denebilir.
Bayat bu bildirisinde 95 dua
ve 101 bedduaya yer vermiştir. Bundan başka, Gazanfer
Paşayev’in Kerkük Folklor
Antologiyası12 ve Irak Türk10 Kalıp Sözlerle ilgili geniş bilgi için bkz.:
Hürriyet Gökdayı, “Türkçede Kalıp
Sözler”, Bilig, Kış 2008, Sayı: 44, s. 89110; Halil Ersoylu, Türk Dilince Dualar
Beddualar Sözlüğü, Ötüken Neşriyat,
İstanbul 2012.
11 Mehmet Bayat, “Irak Türkmen Ağzında
Kalıplaşmış Anlatımlar”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK
yayınları, tarihsiz, s. 685-694.
12 Gazanfer Paşayev (der.), Kerkük Folklor
Antologiyası, Azerneşir, Bakü 1987.
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men Folkloru eserlerinde
çeşitli dua ve beddua örnekleri verilmiş, hatta sözü
edilen eserlerinin ikincisinde
Paşayev Irak Türkmen beddualarının konu tasnifini de
yapmıştır.13 Bunun yanı sıra,
Suphi Saatçi Kerkük Çocuk
Folkloru kitabında, bilhassa
çocuklara söylenen dualardan 13, beddualardan da 24
tanesini kayıt altına almıştır.14 Abdullatif Benderoğlu
ise Irak Türkmen Folklorundan Örnekler15 kitabında
19 dua, 46 beddua örneğini
Irak Türkmenlerinin “v” ve
“y” ağızlarındaki biçimleriyle vermiştir.16 Ayrıca 195859 yılları arasında Kerkük’te
çıkan Beşir gazetesinin ve
1961-1976 yılları arasında
Bağdat’ta yayınlanan Kardaşlık dergisinin sayılarında
çok sayıda dua ve beddua
örneği “Folklor” ve “Folklor
Araştırmaları” köşelerinde
kayda geçirilmiştir. Ancak bu
çalışmaların hepsinden önce
Nermin Neftçi, yazımıza konu
ettiğimiz kitabında Kerkük’te
duyduğu bir kısım duaları
kayda geçirmiştir.
Dualar:
Dua insan ruhunun en tabii ihtiyaçlarından biridir. Kişinin
yaratıcısıyla olan bağı dualarla kurulur. Bu yüzden dualar
insanın en samimi duygula13 Gazanfer Paşayev, Irak Türkmen Folkloru, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul
1998, s. 60.
14 Suphi Saatçi, Kerkük Çocuk Folkloru,
Ötüken yayınları, İstanbul 2008, s. 1724.
15 Abdullatif Benderoğlu, Irak Türkmen
Folklorundan Örnekler, Irak Kültür
ve Tanıtma Bakanlığı yayınları, Bağdat
1993.
16 Irak Türkmen ağızlarında, eski Türkçeden beri süregelen teklik ve çokluk 2.
şahıslardaki geniz n’si bazı ağızlarda
v, bazılarındaysa y biçiminde söylenir.
Bkz.: Abdullatif Benderoğlu, age, s.
84-89.

rını yansıtır. Kişi kendisi için
dua edebileceği gibi başkalarına da duada bulunabilir.
Bunlar daha çok “hayır dua”,
“alkış” gibi terimlerle karşılanır. Kerkük ağzında da bu tür
örnekler çok yaygındır. Duaların çıkış noktası İslam dini
olabileceği gibi İslam öncesindeki bazı inançlarla veya
uygulamalarla da ilgili olabilir. Nermin Neftçi’nin Kerkük
ağzından aktardığı Ḳurbānıv
olım, Bāşıva dolanım ve
Ȫgívde ölím gibi dualar bu
cümledendir.17
Neftçi bilhassa kadınların, “bir iş
dileme” -alış veriş sırasında
olsa gerek- şu hayır dualarını
ağızlarından eksik etmediklerini tespit etmiştir:
Ḳurbānıv olım, bāşıva dolānım
Ȫgívde ȫlím
Gȫzíve ḥayran, bāşıva ḳurban
Alla, saġ olasan
Dünye durdıḫça durasan
Ḳadav alım
Ḳan ėttím, ḳāpıva düştim
Beyügímsen
Aġamsan
Bēgímsen
Paşamsan18
Yukarıdakilerden herhangi birini
söyledikten sonra şu cümle
söylenir.
Mēní ēlí boş gönderme
Ricası yerine gelen kadın,
muhatabına aşağıdaki gibi
dualarda bulunur:
Dırnāġıva daş degmēsín
Tuttıġıv āltun ōssın
Yeddí oġlan babāsı olasan
‘Ümrívden doyasan19
17 Gazanfer Paşayev, age, s. 56-58.
18 Neftçi, age, s. 32.
19 Neftçi, age, s. 32.
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Bunların dışında, Neftçi’nin kaydetmiş olduğu, herhangi bir
afetten yüce Mevla’ya sığınmayı anlatan şu iki dua da
kayda değerdir: Allah āfattan
saḫlāsın ve Yā Sıttar.20
Bu arada, Mehmet Bayat’ın derlemiş olduğu dualar içinde
Nermin Neftçi’nin derlediklerinden yalnızca şunlar bulunmaktadır: Dırnāġıya daş
degmesín, Tuttıġıy torpaġ
āltun ossın, Yeddí oġlan
babāsı olasan,… Üstelik, Bayat bunları “genel dualar”
başlığı altında vermekteyken; Nermin Neftçi bu duaların yukarıda da söz edildiği
gibi “iş dileme” sırasında kullanıldığını vurgulamaktadır.
Bununla birlikte Mehmet Bayat, Nermin Neftçi’nin, Yeddí
oġlan babāsı olasan şeklinde kaydettiği duanın düğünlerde hem erkeğe hem de
kıza “Yeddi oġlan babası/nenesi olasan” şeklinde söylendiğini21 Tuttıġıy torpaġ altun
ossın duasının ise anaların
çocuklarından razı olduklarını ifade etmede kullanıldığını belirtir.22
Beddualar:
Beddualar Türk halk kültüründe
çok yaygındır. Kişiler arasındaki çekişmelerde sıklıkla
dile getirilen bu sözler her ne
kadar kişilerin ruhen rahatlamasına vesile olursa da insan
ilişkilerinde onulmaz yaralar
açmaya da sebep olur. Ancak bütün bunlara rağmen
beddualar dilcilik açısından
çok değerli söz varlıklarıdır. Beddualar içinde bazen
mahallî veya tarihî unsurlara
da rastlanabilir. Bu yönleriyle
de beddualar araştırmacıla20 Neftçi, age, s. 27.
21 Mehmet Bayat, agb, s. 687.
22 Mehmet Bayat, agb, s. 690.

rın dikkatini çeker. Mesela
Neftçi’nin eserinde yer verdiği “Sēní Soġānçı Eḥmed’ín
tükânı ögínde görrem, inşallah.” tamamen mahallî bir
bedduadır. Bu bedduadaki
“Soğancı Ahmet’in dükkânı”,
Osmanlı
döneminde,
Kerkük’te idam cezalarının
infaz edildiği Hassa Çay’ına
bakan bir dükkân olduğu
anlaşılıyor.23 Saçıv kesíssín
(kesilsin) ve Siyasat olasan
bedduaları da çok eskiye
dayanan tarihî ve folklorik
unsurlardır. Bunlardan ilki,
geçmişte zinakâr kadınların
saçlarının kesilmesi âdetiyle
ilgilidir.24 Diğeri ise padişahların “siyaseten katl”25 yetkisinden gelmedir.
Nermin Neftçi’nin, eserinde bize
sunduğu şu örnekler yukarıda sözü edilen çalışmaların
hepsinden önce kayda geçirilmiş örnekler olma özelliğini taşımaktadır:
Analarının sözüne kulak veren
kocalara, kadınların yönelttiği beddualar:
Bōynı yōġın
Ajdaha adam
Vücudıv ḳāḫsın
Lėşív26 gēssin (gelsin)
Sēní aparan Tārı gērí
göndermēsín
Günímí gök dügíne ḳoyıpsan
Gídesen gelmez olasan
Allah’ın ḳelēmí ḳırılāydı
mēní sene yazanda27
23 Gazanfer Paşayev, age, s. 60.
24 İbrahim Dakuki, Irak Türkmenleri Dilleri, Tarihleri ve Edebiyatları, Güven
yayınları, Tarihsiz, s. 147.
25 İsmail Katgı, “Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl (Hukuki Mahiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Cilt: 6 Sayı: 24, Kış 2013, s.180-211.
26 İlk hecenin ünlüsü uzun okunur.
27 Neftçi, age, s. 49.

Diğer beddualar:
Sēní Soġānçı Eḥmed’ín
tükânı ögínde görrem, inşallah.28
Sāçıv eleg ossın
Saçıv kesíssín (kesilsin)
Siyasat olasan
Ḳuma gömílesen
Ḳārnıva ḳazandelen
gírsín
Gözívín yerí ḳassın
Ēlív ayaġ ossın, köskíve dayaġ
ossın
Ḳılġıv össín (ölsün)
Ḳılıḫtan düşesen29
Lėşív gēssin ve Siyasat olasan
bedduaları hem Neftçi’nin
kitabında hem de Mehmet
Bayat’ın bildirisinde verilmiş
ortak örneklerdir. Bayat bunları beddualar başlığı altında
verirken30, Neftçi Lėşív gēssín
bedduasının yukarıda da belirtildiği gibi karı koca arasındaki tartışmalarda kullanıldığını belirtir.31
Çocuk oyunlarının adları:
Kerkük’te ve genel olarak Irak
Türkmen çocukları arasında oynanan çeşitli oyunlar
birkaç incelemeye konu olmuştur. En başta Şakir Sabir
Zabit, 1964’te kaleme aldığı
ünlü eseri Kerkük’te İçtimai
Hayat’ta bunlara dair geniş
bilgi verir. Zabit’in eserinde adı belirtilen oyun sayısı 30’dur.32 Suphi Saatçi de
“Kerkük’ten Derlenen Çocuk
Oyunları” bildirisinde 13 çocuk oyunundan bahseder.33
Biz de bir yazımızda Zabit’in
28
29
30
31
32

Neftçi, age, s. 13.
Neftçi, age, s. 32.
Bayat, agb, s. 691.
Neftçi, age, s. 49.
Şakir Sabir Zabit, Kerkük’te İçtimai Hayat, Bağdat 1964, s. 31-38.
33 Suphi Saatçi, “Kerkük’ten Derlenen Çocuk Oyunları”, IV. Milletlerarası Türk
Halk Kültürü Bildirileri, 3. Cilt, TC Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1992, s.
261-265.
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eserindeki oyunların kendi çocukluk çağımızda nasıl
oynandığını anlatmış, bir
bakıma Kerkük çocuk oyunlarında zaman içinde gözlenen değişmeleri kaydetmeye çalışmıştık.34 Savaş M.
Abdulmecit ise 2010 yılında
tamamladığı yüksek lisans
tezinde Irak Türkmenlerindeki çocuk oyunlarını enine
boyuna işlemiştir.35 Bu arada, elde edemediğimiz için
inceleyemediğimiz bir eser
de Mehmet Abdullah’a ait
olup Türkmen Milli Çocuk
Oyunları adını taşımaktadır.36
Neftçi’nin kitabında bu tür
oyunlardan ancak dördünün
adı verilmiştir: bābıç ḳapma,
danguz tepme, çelik çubıġ,
gülle gülle.37
Bunlardan “gülle gülle” diye
kaydedilen oyunu Zabit yukarıda anılan eserinde “gülle
oyunu” adıyla vermiştir. Bizce Nermin Neftçi’nin kaydettiği ikilemeli şekil daha doğrudur. Çünkü Kerkük ağzında
bazı oyunlar böylesi ikilemelerle söylenir: top top (futbol), ḳere ḳere, peş peş, uştı
uştı, vb. “Çelik çubuk” diye
verilen oyun ise Zabit’te38 ve
Savaş M. Abdülmecid’in çalışmasında “hellük Çubuḳ”
ve “hellüg” 39 adıyla verilmiştir. Bu satırların yazarı çocukluk çağında bu oyunun adını
“hellüg” ve “hellüg aġac”
şekillerinde
gözlemiştir.40
34 Önder Saatçi, “Kerkük Çocuk Oyunları”, Kardaşlık, S: 45(Ocak-Mart 2010),
s. 46-49.
35 Savaş M. Abdülmecit, Irak Türkmenlerinde Çocuk Oyunları, Kerkük Vakfı
yayınları, İstanbul 2011.
36 Mehmet Abdullah, Türkmen Millî Çocuk Oyunları; Irak Türkmen Cephesi,
Kültür Müdürlüğü Yayınları Erbil 2004.
37 Nermin Neftçi, age, s. 52.
38 Şakir Sabir Zabit, age, s. 35.
39 Savaş M. Abdülmecit, age, 77, 105.
40 Önder Saatçi, agm, s. 47.
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“Danguz tepme” aynı adla
Zabit’te ve Abdülmecid’de
de görülürken41 “babuç kapma” adıyla verilen oyuna
diğer kaynaklarda rastlayamadık.42
Alay, küçümseme ve aşağılama
sözleri:
Dil her türlü iletimi yerine getirmek için tasarlanmış mükemmel bir araçtır. İnsan
ilişkilerininse pek çok yönü
vardır. Kişiler arası iletişim
her zaman sağlıklı olmayabilir; ancak bu durumda
bile, her dilde, belirli sözler
veya söz kalıpları vasıtasıyla kişiler duygularını ifade
etmeye çalışırlar. Alay, küçümseme ve aşağılama sözleri bazen iletişimin sağlıklı
olduğu durumlarda da şaka
yollu kullanılır. Bu tür sözleri
beddualardan ayırmak yerinde olur. Çünkü beddualar
genellikle muhatabın gelecekte kötü bir akıbete uğraması dileğini seslendirirken
bu gibi sözler daha çok hitap edilen kişinin olumsuz
bir sıfat taşıdığını veya bir
meziyetten mahrum olduğunu anlatır. Folklorun dile
yansımaları olan bu sözlerin
Nermin Neftçi tarafından,
daha o yıllarda, kayda geçirilmiş olması Kerkük ağzının
bu verimlerinin unutulmaması bakımından fevkalade
önemlidir. Zira, bu tür sözler
o güne kadar hiç kaydedilmemiştir.
Nermin Neftçi, Kerkük’ün her iki
41 Şakir Sabir Zabit, age., s. 34.
42 Mehmet Abdullah’ın eserini inceleyemediğimiz için bu hükmü ihtiyatla vermekteyiz. Ancak Savaş
M.
Abdülmecit’in,
çalışmasında
Abdullah’ın eserini kaynakları arasında göstermiş olması bu adla anılan bir
oyunun Abdullah’ın eserinde de bulunamayabileceğini düşündürmektedir.

yakasında oturanların karşıdakilere sıġır ėti yenner (yiyenler) yakıştırmasında bulunduklarını yazar.43 Bu yakıştırmanın ardında Kerkük’te
koyun etinin daha makbul
olması yatmaktadır. Neftçi
ayrıca, her iki yakanın birbirlerini küçümsemeye yönelik
şu mizahi tekerlemelerini de
nakleder:
Koryalılardan O yakalılara:
Āltunı yez, atlāsı bėz O yeḫēliler
Sıġır ėtí yen O yeḫēliler
O yaka semtinin bir parçasını
teşkil eden Kale Mahallesi
sakinlerini de Koryalıların şu
tekerlemeyle küçümsediklerini ve alaya aldıklarını anlatır: Ḳuyı suyı içen Ḳel’eliler.
O yakalılardan Koryalılara:
Yėngící bayaz, sābını borçtan
Ḳoryalılar
Merzíbí (oluğu) sıġır
kürēgínnen Ḳoryalılar44
Neftçi, ayrıca Kerküklülerin;
safdil olanlara ocuşlu, ukala
kimselere ise ’Avvad Ḳoca
dediklerini aktarır.45 Bunlardan “Ocuşlu” Kerkük’ün
merkezi ile Tirkâlan ve Tokmaklı köylerinde yaşayan
bir sülalenin adıdır.46 Bu
sülalenin fertlerinin çok saf
olmasından dolayı bu gibi
insanlara zamanla ocuşlu
denmiştir. Terim çeşitli kaynaklarda farklı imlalarla karşımıza çıkmaktadır. Nermin
Neftçi’nin yukarıda kaydettiği şekle karşılık Terzibaşı
bu terimi “Ocıclı” ()اوججلى
43
44
45
46

Nermin Neftçi, age, s. 15.
Nermin Neftçi, age, s. 15.
Nermin Neftçi, age, s. 36.
Suphi Saatçi, Irak Türkmen Boyları,
Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri,
Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul 2009,
s. 60, 63.
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ve “Ocışlı”47, Faruk Faik Köprülü de “Oçuşlu” ()اوچوشلو48
şekillerinde kaydetmişlerdir.
Suphi Saatçi ise bu sülalenin adını bir yandan Neftçi
gibi “Ocuşlu” diğer yandan
“Oduşlu” biçiminde tespit
etmiştir.49 Anlaşılan o ki bütün bu şekiller farklı ağızlardaki telaffuzların sonucudur.
Ancak dikkat çekici olan durum şudur ki bu kelime, Ata
Terzibaşı’nın Kerkük Ağzı
Türkmanca
Sözlük’ünde
yalnızca bir özel ad olduğu
belirtilmiş50; Neftçi’nin verdiği “safdil” vb. bir anlama
söz konusu sözlükte yer verilmemiştir. Kelimeye Habib
Hürmüzlü’nün Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü’nde
ise rastlamamaktayız.
Kerkük ağzında bu kapsamda ele alınabilecek sözlerden biri de ajdaha (< Frs.
ejderhā) kelimesidir. Nermin Neftçi bu kelimeyi,
eserinde yer verdiği gelin
kaynana çekişmesi sırasında söylenen karşılıklı sözleri sıralarken ajdaha adam
ibaresiyle vermiştir. Bizce
bu tamlamada “ajdaha” tek
başına aşağılama işlevini yerine getirirken adam değişken bir unsurdur. Nitekim,
Hürmüzlü’nün sözlüğünde
bu kelime tek başına madde
başı yapılarak, “Bir insana
boyu bosu, yapmış olduğu
çirkin işle bağdaşmadığını
ima etmek ve onu küçümsemek maksadıyla söylenir.”
dendikten sonra, “ajdaha
ḳız”, “ajdaha oġlan” örnekleri verilmiştir.51
47 Ata Terzibaşı, age, s. 194.
48 Faruk Faik Köprülü, Hikâyeli Halk Meselleri, Kerkük 2006, s. 66.
49 Suphi Saatçi, age, s. 63.
50 Ata Terzibaşı, age, s. 194.
51 Habib Hürmüzlü, age, s. 59.

Aile içi tartışmalarda kadınların, kocalarına yönelttiği
bōynı yōġın ve Günümí gök
dügíne ḳōyıpsan; erkeklerinse hanımlarına söylediği
pis pintí, arvadlar ḳeḥēdí,
ifadeleri de ilk defa Nermin Neftçi’nin eserinde
kaydedilmiş yöreye mahsus alay, küçümseme ve
aşağılama sözleridir.52 Bunlardan yalnızca “pis pintí”
Hürmüzlü’nün sözlüğünde
yer almaktadır.
Yer adları:
Yer adları belli bir coğrafi bölgede yaşayan bir milletin en
önemli tapu kayıtlarıdır. Zira
insanlar yaşadıkları yerlere
bir ad verirler ve bu adlandırmayı ana dilleriyle yaparlar. İşte, Irak topraklarında
da pek çok yer adının bugün
dahi Türkçe olduğunu görüyoruz. Geçmiş Irak yönetimi
Türkmenlerin yaşadıkları birçok yer adını Arapçayla değiştirmiş, böylece bölgenin
Türklüğünü gizlemeye çalışmıştır.
Irak’taki Türkçe yer adlarıyla
ilgili en önemli çalışma Necat Kevseroğlu’nun kaleme
aldığı Irak’ta Türkçe Yer
Adları Kılavuzu (2012)’dur.53
Kılavuzda bazı adların nereden kaynaklandığına dair
bilgiler de bulunmaktadır.
Ayrıca Muhammed Hurşit
Dakuklu’nun Türkmen Halk
Edebiyatında İşlenmiş Özel
Adlar Kılavuzu (1985 ) eseri de bazı yer adlarını içeren
diğer bir kaynaktır. Nermin
Neftçi’nin Kerkük’te Bulduklarım kitabında geçen
şu yer adları her iki eserden
52 Nermin Neftçi, age, s. 49.
53 Necat Kevseroğlu, Irak’ta Türkçe Yer
Adları Kılavuzu, Fuzuli Matbaası, Kerkük 2012.

de önce kayda geçirilmiş
örneklerdir: ‘Arafa, Bāba
Ġurġur, Bulaḫ, Ḫaṣṣa Çāyı,
Ḫezneteppe, İmam Ḳēsím,
Ḳel’e, Ḳēríler Bazārı, Ḳorya54,
Kȫprí Bāşı, Mılla ‘Abdılla
Teppesí, Nėft Deresí, O yeḫe
Bazārı, Sārıkehye, Şātırlı,
Te’limteppe, Yeddí Ḳızlar,
… Yer adı olmasa da eserde, “Daşköpri, Kaṣṣapḫana,
Nāḳışlı Mināra, vb.” köprü,
kurum, cami, vb. özel isimler de yer almaktadır.
Nermin Neftçi’nin yıllar önce
büyük bir dikkatle kaydettiği bütün bu dil malzemesi
bundan sonra bölgeyle ilgili
yapılacak dilcilik çalışmalarında mutlaka dikkate alınmalıdır.
İŞARETLER :
ā : uzun a
ˆ : inceltme işareti
ē : uzun e
ė : kapalı e (e-i arası ses)
ġ : art damak g’si )( (غgayın)
ḥ : ha ح
ḫ : hırıltılı h ﺥ
í : ı – i arası ses
ḳ : art damak k’si ﻕ
ō : uzun o
ū : uzun u
‘ : ayın ع

KISALTMALAR:
agb
: adı geçen bildiri
ag
: adı geçen eser
agm
: adı geçen makale
Bkz., bkz. : Bakınız.
C
: Cilt
S
: sayı
s.
: sayfa
TDK
: Türk Dil Kurumu

54 “Ḳoyra” şeklinde de söylenir.
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Nevrûzî’nin Yûsuf u Züleyhâ
Mesnevisinde
Kerkük Ağzının İzleri
Çoban ULUHAN (Beşirli)
Nevrûzî, kendi devri içinde dupduru sayılabilecek konuşma
dili ile paralel giden, akıcı bir
dil kullanmıştır. Yerli ifadeleri
kullanışında çok başarılı olmuştur. Bunu etkisiyle eserinin
dili, yaşadığı devre göre oldukça sadedir. Ateşli sözleriyle
okuyucular üzerinde büyük bir
heyecan uyandırmıştır. Onun
dilindeki sadelik ve tabiîlik elbette sanat anlayışından hem de
yaşama ve yetişme şartlarından
ileri geliyordu.Terzibaşı, esrin
dili hakkında şöyle diyor ‘’
manzumenin dili eskinin etkisi
altında kalmakla birlikte koyu
Osmanlıca olmuyup sadeye
yönelik akıcı anlatımlıdır. Eser
yerli deyiş ve sözlerle doludur.
Şair bunları dilin gereği olarak
kullanmıştır1.
Eser yerli deyiş ve sözlerle doludur. Çok duru ve tertemiz yerli
şeve ile dizelerini süslemiştir.
Kerkük ağzında teklik ve çokluk
2. Kişi iyelik eklerinde, teklik
ve çokluk 2. Kişi zamirlerinin genetif halinde ve çokluk
2. Kişi çekimlerinde ñ’nin (v)
olarak geçtiği görülmektedir.
Kıpçakçadan kalma v’li biçim Afğanistan’da yaşayan
Afşar ağzında, bir yandan da
Azerbaycan’da Kuba’nın kuzeyindeki bazı köylerde rastlanır
2
.
1 -Ata, Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 3. Cilt,
Bağdat 1988, s. 63.
2 - Sadettin, Buluç, Kerkük Hoyrat ve Ma40

Oğluvı : Oğlunu.
Didi ol kurd ya nebiyyü’llh biz
Yememişüz oğluvı v’Allahi biz
(34 a)
ّديدى اول قورد يا نب ّّى ه
للا بيز
ّيمه ميشوز اوغلوى ه
وللا بيز
Belüvi : Belini, sırtını.
Bu cihûnuñ nesine bilmem èayâan
Bağlamışam belüvi eyle beyân (94
b)
بو جهانك نسنه بلمم عيان
باغلمش بيلوى ايله بيان
Yüküve :Yüküne.
Bir bahâne şimdi tedbîr idelüm
Saè-ı altunu yüküve koyalum
(130b)
بر بهانه شمدى تدبير ايده لوم
صاغ التونى يوكوه قويه لوم
Kapuva: Kapına
Biz yine ihyâ olup ol kullaruz
Kapuva sâil gelüp yoxsullaruz
(154 b)
بز ينه احيا اولوپ اول قوللروز
قاﭘوه سائل ﮔلوپ يوخسوللروز
-Ka, -ke Eki:
Küçültme ekidir, sevgi ifade eder.
Eklendiği ismi belirler. Adı bilinmeyen kimseyi seslenirken
kullanılır.Canlı ve cansız isimlere eklenir. -Ka, aslında yönelme ekidir. Küçültme ifade eder.
Munga ‘’ dert’’3.

3

nilerinde Başlıca Ağız Özellikleri XI.
TDKOBB. S. 109-118. Muharrem, Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul 1971, s.
VII-VIII.
Şinası, Tekin, Eski Türkçe, Türk Dünyası
El Kitabı TKAE. yayını Ankara 1970, s.

-Ka, -ka eki, Irak Türkmen ağızlarında çok yaygın bir şekilde
kullanılan bir ektir. Yukarıda belirttiğim gibi, genellikle
sevgi anlamı verir. Türkmen
ağızlarında bu ek -ka, -ke olarak değil, -aka, eke biçimimde
görülmektedir. Örneğin: Ataka,
odayaka, deveyeke, adamaka
, kızaka, arvadaka, oğlanaka
gibi. Bu durumda ekin yönelme hali ekiyle birleşmiş olması
mümkündür. Ancak bu arada
kalın ünlülü kelimelerde ekin –
ka olarak değil –ke olarak geçmesi bir kalıplaşma şeklinde
açıklanabilir4.
Gözlerinden yaş döküp hayrân u zâr
Bakar idi ivekeye intizâr
(102 b)
ﮔوزلرندن ياش دوكوب حيران زار
باقر ايدى اويكايه انتظار
Yükleme Eki:
Eski Anadolu Türkçsinde olduğu
gibi, bu gün Türkmen ağızlarında da ‘’-n’’ yükleme eki 3.
Kişi iyelik eki almış kelimelerde genel olarak kullanılan ektir.
Çağırdı bacısın ol şah-ı kevneyn
Didi pes ana kim ey kürret’ül-ayn
(4 a)
ﭼﺎغردى باجسن اول شاه كونين
ديدى بس اكا كيم اى قرة العين
Çü şekl-i suretin yukuda gördi
4

142.
Çoban, Uluhan, Irak Türkmen Ağızları,
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
1979.
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Tapuban surete bir bende oldı
(7 b)
ﭼو شكل صوره تنك يقوده ﮔوردى
تابوبن صورته بر بنده اولدى
Ki bir dane-i kamil Mısra varsın
O bimarun ilacun anda görsün
(16 b)
كه بر داناى كامل مصره وارسون
او بيمارين عالجن انده ﮔورسون
Velikin eylerem sana mudara
Vücudum şişesin tuş itme hara
(23 a)
وليكن ايلرم سكا مدارا
وجودم شيشه سن طوش ايتمه خاره
Gelüben Yısuf’un öper ayağın
Öpüpgözin su’al eyler halinden (42
b)
ﮔلوبن يوسفك دوتدى الندن
اوﭘوپ ﮔوزين سئوال ايلر حالندن
Ana karşu duran cümle güzeller
Kamu başın aşağa saldı anlar
( 45 a)…
اكا قرشودن جمله كوزللّر
قمو باشين اشاغه صالدى انلر
-Nı Yükleme Eki:
Bu ek, Azeri Türkçesinde olduğu
bibi, Kerkük ağzında da ünlü
ile biten kelimelerden sonra
kullanılmaktadır.
Kılupdur kapunı nurı-ıla ruşen
Haremden ruhsat ister gire andan
(49 b)
قيلوﭘدر قاﭙونى نوريله روشن
حرمدن رخصت ايستر ﮔﻴره اندن
Cümle derde halk kılur tedbir-i çar
Bir kapunı açmasa ol kim açar
(103 a)
جمله درده حق قيلوور تدبيرﭼﺎر
بر قاﭙونى اجمسه اول كيم اﭼﺎر
Ağlama naçar ağlama
Gündü geçer ağlama
Bu kapını bağlayan felek
Bir gün açar ağlama (KrkH.)
Görülmeyen Geçmiş Zaman:
Türkmen ağızlarının özelliklerinden biri de Görülmeyen geçmiş zaman kipinin teklik ve
çokluk 2. Ve 3. Kişi çekimlerinde ‘’-p’’ zarf- fiil ekinin kullanılmasıdır.
Çeküp üstine perde dürrile nâb
Yumup nergiz gözini ol şeker-hvâb
( 7 a)

ﭼﮕوپ اوستبنه برده درّيله ناب
يوموپ نركس ﮔوزينى اول شكر خواب
Olupdur hâk-i mihnet gam-gğsârı
Ne gam- hârı ne hem râzı ne yârı
(30b )
اولﭙدر خاك محنت غمكسارى
نه غم خوارى نه همزارى نه يارى
Bu odı se salıpsañ kalb-i zâre
Yine senden umaram buña çâre (59
a)
بو اودى سن صالوﭙسن قلب زاره
ينه سندن اومارم بوكا ﭼﺎره
Virüpdür saña bir cüzî meydâan
Budur ol âde-i mütad-i devrân
(15 a)
ويريبدر سكا ﭼون بر جزوى ميدان
بودر اول عادتى معتاد دوران
Gördi karnı aç olupdur gayeti
Ayağa tormaya yokdur tâketi (116
a) …
ﮔوردى قارنى اﭺ اوﻟﭙدر غايتى
اياغه طومغه يوقدر طاقتى
O ve bile Kişi Zamirlei:
Teklik 3. Kişi zamiri metinimizde
ol’dur. Çekim eki aldığı zaman
kökü değişmektedir. Ayrıca
‘’bile’ kişi zamiri de kullanılmıştır. Bu gün Kerkük ağzında
utulmuş olan bu zamir, Altın
Köprü ve Bayat ağzında kullanılmaktadır. Metinde geçen örneklerden anlıyoruz ki, bu kişi
zamiri eskiden Kerkük ağzında
kullanılırmış.
Bilesince kırk dive getürmiş ol
Mısr’a irdi kendüsiyle niçe kul
(118 b)
بيله سنجه قرق ديوه ﮔتورمش اول
مصره ايردى كندوسيله ﻧﻳﭽﻪ قول
Seyre çıkdukda dem-â-dem şehr- yâr
İbni Yâmin bilesince âşikâr
(142 a)
سيره ﭼﻘدقده دمادم خلعتى
ابن يامن بيله سنجه اشكار
Çü naèlidür anuñ tâcına eflâk
Sezâdür şânına bürhân-ı levlâk
(1b)
ﭼونعليدر انك تاجينه افالك
سزادر شانينه برهان لوالك
Çü irdi Yûsuf’uñ èömri dü-sâle
Kılur aña ecel câmın nevâle
(4 a)…
ﭽو ايردى يوسفك عمرى دو ساله
قيلور انه اجل جامك نواله

Mehmet Nevrûzî, dizelerini yerli
şive ile süslemiştir: Ağrınca,
azdur-, bil bağla-, çek-, cigin,
gerden, gög, göze al-, gözgü,
igrmi, il, ki, kat, incig, iskembil, it-, kar it-, kelef, kolbağ,
konax, kurru, lağar, legen, mekayet ol-, öz, örtü, sağ selamat,
sep-, şam, şor, şum, tek, teng
ol-, tepme, tiken, tuş, tük, urba,
uşax, utar, üskek, yalğuz, yavru, yazuk, yeddi, yığıl-, yuku,
yulduz…
Ağrınca: Ağırlığınca, ağılığı kadar.
Gelür meydâna çün fahr-ile ol er
Virürem ağrınca müşg- ile zer (47
b)
ﮔلور ميدانه جون فخريله اول ار
ويرورم اغرنجه مسكيله زر
Paşa oğlu adam saldı munu almağa, diyer nanca isterseyiz
munun ağrınca men size altın
verrem, bu oğlanı verin mene.
(KrkA.)
Axşam : Akşam.
Hezârân bar-ı mihnet pür gam oldı
Kim ol gün geçdi tâ kim axşam
oldı (8 a)
هزاران بار محنت بر غم اولدى
كيم اول ﮔون ﮔﻳﭽدى تا كيم اخشام اولدى
Axşam arada qaldı
Xençer yarada qaldı
Meni vefasız yarım
Bilmem harda qaldı (Krkh. S. 431)
Apar- : Götürmek.
Pes yahûdâ İbn-i Yâmın elini
Tutdı bele aparur şâha añı
(126 b)
بس يهودا ابن يامن الينى
دوتدى بيله ابارور شاهه انى
Apardı bayat meni
Bir zilfi sayat meni
Ararırsav sen apar
Aparmasın yad meni
(Krkh. S. 436)
Bacı : Kız kardeş.
Ezel Yûsuf’uñ bacısı añı
Götürürdi aña gâh âb u nânı
(36 b)
ازل اول يوسفك باجيسى انى
ﮔتورردى اكا كاه اب نانى
Derecemiz dolu daş
Bir yastığa qoyax baş
Bir neneden oladıx
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Nece olax qardaş (AK.)
Bazar: Pazar.
Terk kılmışlar kamu bâzârını
Seyre çıkmış gereler dîldârını
( 44b )
ترك قيلمشلر قمو بازارينى
سيره ﭽﻳﻘمش ﮔوره لر ديدارينى
Kimseni tanımıram, bazar açılmıyıp dayra yoxtu. (KrkA.)
Bel bağla- : Güvenmek, itimat etmek.
Urursan kalbime firkatlu dağlar
Yazuk ol kimse kim sana bel bağlar
(23 a)
اوررسن قلبمه فرقتله داغلر
يازوق اول كيمسه كيم بيل سكا باغلر
Bele bağlar
Dost başın bele bağlar
Bülbül ağlar gül açmaz
Virendi bele bağlar
Can çıxma dost gelince
Görex ne diyer ağlar
Kül torpax onun başına
Bed asıla bel bağlar
(Krkh. S. 310)
Buğda :Buğday.
Aldı tavkı hem dahi andan èayân
Aña kırk yük virdi buğda şâd-mân
(118 b)
الدى طوقى هم دخى اندن عيان
اكا قرق يوك ويردى بغدا شادمان
Bugün cümèe günüdü
Yüküm buğa unudu
Qonşudan kız seveni
Aklın fikrin unudu (Krkh. S. 475)
Çek- : tartmak.
İnüben bir avuç toprağı al sen
èAziz’üñ altunı üstüne sal sen(48 a)
اينوبن بر اوﭺ طبراغى ال سن
عزيزك التونى اوستنه صال سن
Bir qerrini çağırdi .Ağrıca pambıx
çekti, qerriye verdi. (AK.)
Çigin : Omuz.
Külâh-i laèli cümle başa dekmiş
Muèanber kâkülin çignine salmış
(18b)
كاله لعل جمله باشه دكمش
معنبر كاكلك جكنينه صالمش
Bu enseden sağ emcegin sol çignine, sol emcegin sağ cignine
atıp. (KrkA.)
42

Dırnah :Tırnak.
Diş dırnağ -ıla çekerler tamâm
Başum üzre etmeği yirler müdâm
(92 a)
ديش درناغيله ﭽكرلرتمام
باشم اوزره اتمكى ييرلر مدام
Et dınaxtan ayrılmaz. AS.)
Diş :Rüya
Kim diş görse senden sora anı
Diyesen cümle çıkmaya yalanı (
88a)
كيم ديش ﮔورسه سندن صوره انى
ديه سن جمله ﭽﻳﻘميا يالنى
Sebbeh oldu, dedi arvat hal mesele
bele, nedipsen? Men munu dişimde görmüşem. KrkA.)
Gözgü : Ayna.
Bilürsen ol zamân Yaèkûp ivinde
Alup gözgü yüzüñe bakduñ anda
(49 a)
بيلورسن اول زمان يعقوب ايونده
الوپ ﮔوزﮔو يوزيكه باقدك انده
Biğini taraş etti, eline gözgü verdi.
(AS.)
Haber sal- : Haber yollamak, duyurmak.
Olur èışk âteşine ol giriftâr
Haber saldı èAziz’e ey cihân-dâr
(47 b)
اولور عشق اتشنه اول كرفتار
خبر صالدى عزيزه اي جهاندار
Bir de xeber saldı, patşah geldi,
dedi ğelet yazıpsan, hele yengi
ottuz oldu. (KrkA.)
Xelèat: Hediye, armağan.
Peşkeş: Bağış, hibe.
Kamuya xelèat peşkeş dahi kul
Keremler eyliyüp özlerin diler ol
(20 a)
قمويه خلعتى ﭙﻳﺷﻜﺵ دخى قول
كرملر ايليوب عذرن ديلر اول
Türempil durdu qapıda, neçe ağır
qumaşlar alıp qoyup türümpel
içine xelèat aparsınnar. (krkA.)
Arzım endi bulağa
Sesi gelmez qulağa
Arzıma peşkeş ossun
Şirvan, Tebriz, Marağa (AK.)
İgit : Yiğit
Çün işidür ol èarap böyle cevâb
Yâ igit kılduñ didi bağrum kebâb

( 100 a)
ﭼون ايشيدر اول عرب بويله جواب
يا ايكيت قيلدك ديدى بغرم كباب
İgit bir defa, qahraman yüz defa
ölü. (AS.)
Gül dügünü
Cumbuttu gül dügünü
Bir igit yoxsul ossa
Unudu bildiğini
Ge felek isbat ele
Gevlimin güdüğünü (Krkh: s. 341)
İki kat, ki kat : İki misli.
Ziyâd idüp kamudan aña kıymet
Ne virürler virürem ben iki kat
(47 b)
زياد ايدوپ قمودن اكا قيمت
نه ويرورلر ويرورم ايكى قات
Nancaya alıpsan, men sene ki qatını verrem. (KrkA.)
İkki : İki.
Veli incü güherden ikki luèbet
Düzüben eylemişdi gerk-ı zînet (
6 b)
ّ ولى اينجو ﮔوهردن
ايكى لعبت
دزوبن ايلمشدى غرق زينت
Bir gün ikki mulla, yeèni köy mullası yola gideller. (KrkA.)
İl : Yıl.
Gice gündüz yanar hasret içünde
Güni bir il geçer firkat içünde (49
a)
ﮔيجه ﮔوندز ينار حسرت ﺇﯾﭼﻧﯨﻩ
ﮔونى بر ايل ﮔﻳﭼر فرقت اﯾﭼﻧﯨﻩ
Seherden oyan yeri
Sineme dayan yeri
Yüz il sel gesse oymaz
Bir gn ğam oyan yeri (Krkh. S.
560)
İnvan : Naz.
Bana tahkîk oldı Yûsuf’dur bu er
Bize bildürmez özin èünvân ider
(139 b)
بكا تحقيق اولدى يوسفدر بو ار
بزه بلدرمز اوزين عنوان ايدر
Di yi çox naz invat etme.
Bir nazlı, bir invanlıydı gel göresen. (KrkA.)
İt-: Kaybolmak.
İtirmiş oğlunı bilmez ne oldı
èAceb ol benden ötrü hâli ne oldı
( 88b)
ايترمش اغلونى بلمز نه اولددى
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عجب اول بندن اوترو حالى نه اولدى
Yolunu itirip.
Kelef : İplik çilesi.
Karı, qerri : Yaşlı kadın.
Hemân- dem gördiler bir karı anda
Bulındı üç kelef iplik elinde ( 48
b)
هماندم ﮔورديلر بر قارى انده
بولندى اوﭺ كلف ايبلك الينده
Ki kelef qatma daha getirsey, örtüye ancax pay eder. (KrkA.)
N’oldu qeriden oldu
Zilfi sarıdan oldu
Eskerim geri döndü
Gözel tarı’dan oldu (AK.)
Kolbağ : Bir çeşit bilezik.
Güherden var iki kolında kolba
Atuban tutdı tesbih ol yüzi ağ (53
a)
ﮔوهردن وار ايكن قولنده قولباغ
اتوبن دوتدى تسبيح اول يوزى اغ
Koco : Yaşlı, ihtiyar.
Zaèîf u èaciz ü kocadur ol
Baña vâlî idi ben aña bir kul (39 a)
ضعيف عاجز بر قوجه در اول
بكا والى ايدى بن اكا بر قول

Peylefannıx edecexsen (KrkA.)
Mehil, mehir sal-: Özenmek, bir
şeye ya da bir kimse bağlanmak, yakınlık duymak.
O tıflun bilmenüz aña ne hayri
Nedür kim aña salmış cümle mehri
( 27 a)
او طفلن بلمنوز اكا نه خيرى
ندر كيم اكا صالمش جمله مهرى
Bu qizler bele mehillerin saldılar
o dul arvada nenelerinnen ziyada.(Tuz A.)
Nice, nece : Nasıl.
Hakikat cürèsinden iç gam-ı èışk
Nicedür seyr kıl èâlem-i èışk ( 2a )
حقيقت جرعه سندن اﻳﭻ غم عشق
نيجه در سير قيل ﮔور عالم عشق
Nece sayım
Derdim çox nece sayım
Sensiz geçen günneri
Ömürden nece sayım (Krkh. S.
370)

Hayf oldu qocaldım
Axça verdin tuç aldım
Oldun xublara körü
Her gelennen bac aldım (Krkh. S.
513)

Neçe :Kaç
Eger gelmiş cihâne neçe èâşık
Züleyhâ misli olmaz èışka sâdık (2 b)
اكر ﮔﻟمش جهانه نجه عاشق
زيلخا مثلى اولمز عشقه صادق
Al inciden
Gir sallan al inciden
Neçe can telef oldu
Bir faqtan alınca den (Krkh. S.
299)

Qonax : Misafir.
Didi teklîf kıldum cümlesin ol
Gelüp yarın konağuñdur senüñ ol
(43 b)
ديدى تكليف قيلدم جمله سن اول
ﮔلوپ يارن قوناغكدر سنك اول

Öz : Kendi.
Aña öz ülfetin kıldı haberdâr
Öpüp elin duèâ kıldı peder-vâr (3
b)
اكا اوز الفتك قيلدى خبردار
اوﭙوپ الن دعا قيلدى بدروار

Bu dere buz bağladı
Dibi nergiz bağladı
Bir evde qonax oldum
Atımı qız bağladı (Krkh. S. 462)

Öz günüme
Ağlaram öz günüme
Raqıp elime düşse
Düşürrem öz günüme (Krkh. S.
332)

Kurru :Kuru.
Revan eyler kurru taşdan suyı ol
Tikandan zâhir eyler gonca-i gül (
87 b)
روان ابلر قورّ و طاشدن صوى اول
تيكاندن ظاهر ايلر غنجه اول
Gettiy gördüy bir qoyun
Yi qassın qurru boyun
Neynirdiy oyun moyun

Puçak : bıçak.
Bunı didi hemâan-dem ol cebinden
Çıkarup bir puçak çekdi kınından
(65 b)
بونى ديدى هماندم اول جبندن
بوﭽﺎغى قارننه قيلدى حواله
Bağdat altı sıyrıcax

İnce bel altın pıçax
Sen şarabı tez geti
Meze mennen tez içex (Krkh. S.
449)
Reven : Rahvan
Eger gündüz biz işinde revanüz
Eger gice evine pasbanuz (27 b)
اكر ﮔوندز بز اسينده روانوز
اكر ﮔيجه ايوينه ﭙﺎسبانوز
Bu oğlan qaxtı yemeğin yedi, tavladan bir ravan qetir çıxarttı
(KrkA.)
Sep- : serpmek.
Dahi çok meyveler hep tâze-i tâb
Dahi sepmiş bağ-ban üstine hem
âb (72 b)
دخى ﭽوق ميوه لر هب تازهء تاب
كه سبمش باغبان اوستنه هم اب
Bu bayıldı üzüne ussu sepin.
(KrkA.)
Sürter : Sürer.
Öper anı ol nikap altında ol
Yüzin gözine sürter sağ u sol (127
b)
اوﭙر انى اول نقاب التنده اول
يوزينه ﮔوزينه سورتر صاغ صول
Qaşuvın qaresine
Xat çekip arasına
Dudağuv melhem ele
Sürt bağrım yarasına (Krkh.
Talx : Kekrek, ekşimsi.
Eger ben şâd eger gamgin saña ne
Eger ben talh eger şîrîn saña ne (16
a)
اﮔر بن شاد اﮔر غمكين سكا نه
اﮔر بن تلخ اﮔر شيرين سكا نه
Felegin çarxı dönsün
Su gessin arxı dönsün
Leblerüv qoy ağzıma
Ağzımın talxı dönsün ( Krkh. S.
500)
Tek, teki: Gibi
Benüm tek olmasun hiç kimse bîvây
Miyan-ı èâlem içre böyle rusvây
(13 b)
بنم تك اولمسون ﻫﻳﭻ كمسه بى واى
ميان عالم ايجره بيله رسواى
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Gidir odun satmağa, günde gelli
Qere teppe teki bir yerde odun
satırı. (KrkA.)
Tepme : Tekme.
Aña bir neçe tepme urdı ol zeşt
Ki kaçmakdur işüñ hem didi ol zeşt
( 42 a)
اكا بر نجه د ﭙ ﻣﻪ اوردى اول زشت
كه قاﭽمقدر ايشك هم ديدى اول زشت
Üç qardaşıdıx bir ana
Sıxılmıtıx bir xana
Felek bir tepme çaldı
Attı bizi bir yana (Krkh. S. 572)
Tuş : Rast gelmek, uğramak.
Cefâler genç içün çekdümse ey yâr
Bana tuş oldı ahır ejderha u mâr
( 21 a(
جفالر ﮔنج اﻳﭽون جكدمسه اى يار
بكا توش اولدى اخر اﮊدرها مار
Deme zağlar
Qonuptu deme zağlar
Bir dertliye tuş geldim
Derdini demez ağlar
(Krkh. S. 329)
Uşax: Çocuk.
Suâl it uşağdan anı söyler
Kabâhet her kimüñdür bellü eyler
(69 a)
سؤال ايت اول اوشاغدن انى سويلر
قباحت هر كيمنكدر بللّو ايلر
Uşağı gönder ardıca get. (AS.)
Ut- : Yutmak
Ağzın açmış èâlemi utar revân
Rahmi yok hîç kimseye virmez
amân ( 155 a)
اغزين اﭽمش عالمى اوتر روان
رحمى قوق ﻫﻳﭻ كمسيه ويرمز امان
Meni bir balıx utup
Şah gerdenim tutup
Ah oğlu şah İsmeil
Dizim üste yatıp (KrkA.)
Üskek : Yüksek
Ki evc-i mehden üskek pâyesi ol
Güneş görmiş degüldür sâyesi ol
(16 b)
كه اوج مه دن اوكسك بايه سى اول
كونش ﮔورمش دكلدر سايه سى اول
Üskek damda küp küze
Suyu damcılar bize
Armağan sizüv ossun
O yarı gönder bize (Krkh. 372)
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Yalğuz : Yalnız.
èAziz ol dem oturdı tahta firûz
Tağıldı cümle halk ol kaldı yalğuz
(20 b)
عزيز اول دم اوتوردى تخته فيروز
طاغلدى جمله خلق اول قالدى يالغوز
Yazı bilmem
Mullayam yazı bilmem
Qışı yalğuz geçirttim
Bu gelen yazı bilmem
(Krkh. S. 403(
Yazu, yazı : Dışarı.
Ki almaz içerüde ol nihâne
Çıkarur yazuya yüz biñ behâne
(9 a)
كه قالمز اﻳﭽروده اول نهانه
ﭽﻳﻗﺎرور يازويه يوز بنك نشانه
Men munun quyruğunnan tutaram
ha yazıya çıxar. (KrkA.)
Yeddi : Yedi.
Dahi gördi yeddi sümbül ol zamân
Zebz ü hürrem cümlesi yaşıl èayân
(104 a)
دخى ﮔودى ي ّدى سمبل اول زمان
سبز خرم جمله سى ياشل عيان
Dedi baxçavan yeddi yemişi birbirine qatarsa sağ aşıktı. (AK.)
Yesir: Esir.
Yetimüñ böyle mi hâli cihânda
Yesir olup düşer deşt-i yabânda
(41 a)
يتيمك بوله مى حالى جهانده
يسير اولوپ دوشر دشت يبانه
Buları hapsını herpte yesir aldıx.
Yol azdır- : Yol kaybetmek.
Yol azdırmış meger anda konar ol
Bir dem istirâhet içün iner ol (37 b)
يوا ازدرمش مكر انده قونر اول
كه بر دم اشتراحت ايجون اينر اول
Ne èacep yol azdırısan, bura gilipsen.
Yoluna : uğruna.
Ne denlüü varıysa genc ü hazîne
Virürem kamusın anuñ yolına
(47 b)
نه دنلو وار ايسه ﮔﻧﭻ خزينه
ويرورم قاموسين انك يولينه
Yoluna baş qoymuşam, daha nece
vazgeçerem, sen munu qebledesen ? (KrkA)

Yol ver- : Yoldan çekilmek.
Eydür kim yol virüñ nöbet benümdür
Añna ben èâşıkım rağbet benümdür
(48 b)
ايدر كيم يول وسرك نوبت بنمدر
اكا بن عاشقم رغبت بنمدر
Yol verin patşah oğlu gelir.
Yol verin geçim. (KrkA)
Yuxu : Uyku.
Fırâaşına yüzünden nakş saldı
O şehlâ gözlerin pes yuxu aldı (7a)
فراشينه يوزندن نقش صالدى
او شهال ﮔوزلرك بس يقو الدى
Yuxum gelmez
Yataram yuxum gelmez
Yüzde yüz katip gönder
Derdimi yazabilmez
(Krkh. S. 405)
Zılha : Züleyhâ
Ol kadar şâd oldı Zılha ol zamân
Kim beni yâd eyledi Yûsuf èayân
(162 a)
اول قدر شاد اولدى زلخا اول زمان
كيم بنى ياد ايلدى يوسف عيان
İssif Zilxa heketin sele bizimçi.
(KrkA(
Kısalmalar
AK. Arzı Kamber Masalı, sadettin
Buluç, Kerkük Ağzına Göre
Arzı ile kamber Masalı, TDAY.
Belleten 1975-1976 Ankara
1976, s. 203-380.
Çoban, Uluhan, Kerküklü Şair Neruzı Yusuf ile Züleyha, 1.c., 2.
c., TDK , Yayınları, Ankara
2007
KrkA. Kerkük Ağzı, Çoban Uluhan, Irak Türkmen ağızları
(basılmamış Doktora Tezi) İstanbul niversitesi,Edebiyat fakültesi, Tütk Dili ve edebiyatı
Bölümü, İstanbul 1979.
Krkh. Kerkük Hoyrat ve Manileri,
Ata Terzibaşı, Kerkük Hoyrat
ve Manileri, Ötüken yayınları,
İstanbu 1975.
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Naxçıvan və Kərkük Bayatılarında
Variantlılıq Məsələləri
Elxan YURDOĞLU (MƏMMƏDOV)*
Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim
janrlarından biri olan bayatı
özünün yığcamlığı, sadəliyi,
poetikliyi, emosionallığı və
duyğu yüklü olması ilə digər
janrlardan fərqlənir. Bayatılar həm də “ən ali, ən ülvi, ən
təmiz hissləri ifadə edən şeir
şəklidir” (3, s. 3). Qətiyyətlə
demək olar ki, bayatı türk xalqlarının poetik düşüncəsinin
təsiri nəticəsində meydana
gəlmişdir. Bayatıların—“mani
biçiminin dünya ədəbiyyatı
tarixində əzəl olaraq Şərq
ədəbiyyatında sadəcə türk
ədəbiyyatına
məxsus
bir
nəzm şəkli olduğunu qəbul
etmək lazımdır” (1, s. 5). Bu
həm də o deməkdir ki, “bayatılar islamdan qabaqkı türk
ədəbiyyatında türk şeirinin
milli şəklini təşkil etmişdir” (1,
s. 5). Bu baxımdan dünya coğrafiyasında türk millətlərinin
məskən
saldığı
istənilən
bölgədə bayatılara—xoyratlara—manilərə sıx-sıx rast
gəlmək olar. Uzaq Sibir dolaylarından Avropanın Qərb
yaxasınadək olan ərazilərdə
türk ruhunun, duyğu və
düşüncəsinin, həyat tərzinin,
arzu və istəklərinin, hiss və
həyəcanlarının tərcümanı olan
bayatılar geniş yayılmışdır.
Təbii ki, qədim türk yurdu Naxçıvanda da folklor ekspedisiyaları
zamanı
kifayət
qədər bayatılar toplanmış,

sistemləşdirilmiş və çap edilmişdir.
Eyni soya, kökə, eyni etnogenezesə
məxsus xalqların, təbii ki, duyğu və düşüncəsində də, yaşayışında da eyni soydan, eyni
kökdən gələn ünsürlər bariz
şəkildə hiss olunmaqdadır.
Xüsusilə minilliklərin sərt sınaqlarına mətinliklə sinə gərib
öz dilini, mənəvi və milli varlığını qoruyan xalqlarda bu
daha çox duyulur. Türk xalqları
kimi. Belə ki, bu gün Anadolu
türkləri, Azərbaycan türkləri,
İraq türkmənləri bu cəhətdən
bir-birinə yaxınlıq baxımından seçilirlər. Bunun üçün də
Anadolu türkləri-Azərbaycan
türkləri, Anadolu türkləriİraq türkmənləri, Azərbaycan
türkləri-İraq türkmənlərinin
yaşayışında, ədəbiyyatında,
mədəniyyətində də bir yaxınlıq, oxşarlıq var.
Naxçıvan və Kərkük bayatılarını qarşılıqlı incələdikdə
bunun bir daha şahidi oluruq.
Nümunələrə diqqət
etdikdə Kərkük və Naxçıvan
bayatılarında ləhcə, regional
xüsusiyyətlər və tarixdə yaşanan ictimai-siyasi hadisələr
baxımından fərqlər duyulmaqdadır. Məsələn, əgər bir bayatı
Naxçıvanda
Bu dərədən xan gedər,
		
Açma yaram, qan gedər.

Həkim, təbib neyləsin,
Əcəl gəlib, can gedər.
(2, s. 275). şəklində işlənirsə
Kərkükdə bu cür deyilir:
Balıq suda yan gedər,
Açma, yaram, qan gedər.
Fəqir təbib neyləsin,
Əcəl gələr, can gedər.
			
(6, s. 110).
Hər iki bayatıya fikir verəndə
birinci misranın tamamilə
fərqləndiyini, ikinci misranın olduğu kimi qaldığını,
üçüncü və dördüncü misralarda isə həkim-fəqir və əcəl
gəlib-əcəl gələr fərqlərinin
olduğunu görürük. Naxçıvan
variantındakı birinci misra
bizi tarixi keçmişə—XVII-XIX
əsrlərə—Azərbaycanda Xanlıqlar dövrünə aparır və bayatının yaranma tarixi barədə
məlumat verməklə bərabər,
məzmununda adıçəkilən “xan”
sözü ilə ictimai-siyasi quruluş
baxımından Kərkük variantından fərqləndirir. Təbii ki,
bu yerdə həmin bayatını ta
qədimlərlə—Mete xan, Çingiz
xan, hətta “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı Bayandur
xan, Qazan xan və başqaları
ilə əlaqələndirmək istəyənlər
də ola bilər. Əgər bu bayatıya
həmin kontekstdən yanaşmış
olsaq, bir sual da ortaya çıxar: Madam ki, bu bayatı ta
qədimlərin məhsuludur, elə isə
niyə Kərkük variantında birinci
misra Naxçıvan variantındakın-
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dan fərqlənir? Axı, Çingiz xan
həmin torpaqlarda da hakim
olmuşdur, eləcə də “KitabiDədə Qorqud” dastanı bir çox
türk xalqlarının ortaq ədəbibədii salnaməsi olduğu üçün,
Kərkük türkmənlərinin yaşadığı coğrafi məkanda da yayılmışdır. Bu cəhəti önə çəkərək
həmin bayatının Naxçıvan variantının yaranma tarixi haqqında qəti fikir yürüdə bilərik
-XVII-XIX əsrlər- Azərbaycanda
Xanlıqlar dövrü (E.M.).
Bu cür motivlərə bir başqa bayatıda da rast gəlirik. Şahbuz
rayonu ərazisində toplanan
bayatıların birində belə deyilir:
Əzizim, qoşa dağlar,
Verib baş-başa dağlar.
Elə bil ki, yatıbdı,
Gedibdi huşa dağlar.
			
(5, s. 90).
Bayatıdan da göründüyü kimi
burada Şahbuz təbiətinə
özünəməxsus gözəllik verən
bir-birinə söykənmiş dağlar
gözümüz önündə canlanır. Bu
bayatı Kərkükdə bu cür işlənir:
Bu dağlar qoşa dağlar,
Çatıb baş-başa dağlar.
Ovçusu bək olubdu,
Ceyranı paşa dağlar.
			
(6. s. 120).
Göründüyü kimi “bək”—“bəy”,
“paşa” titullarının işlənməsi
bayatının yaranma tarixindən
danışmağa imkan verdiyi kimi,
bu bayatının Naxçıvan variantından fərqlənməsinə də
gətirib çıxarır. Belə ki, tariximizin hansısa mərhələsində
“bəy” tituluna rast gəliriksə,
bunu “paşa” titulu haqqında
deyə bilmirik və bu da bayatını
kərkükləşdirir, həmçinin Naxçıvan variantından fərqləndirir.
Ülvi sevgi duyğularının hakim
kəsildiyi bayatılar NaxçıvanKərkük
qarşılaşdırmasında
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xüsusilə üstünlük təşkil edir.
Şərur bölgəsində belə bir bayatı ilə qarşılaşırıq:
Üzüm qara,
Yeməyə üzüm qara,
İstərəm dosta varam,
Əlim boş, üzüm qara.
			
(7, s. 78).
Kərkük variantında isə bu cür
söylənilir:
Üzüm qara;
Mey yaşıl, üzüm qara.
Gedirəm yar yanına,
Əlim boş, üzüm qara.
			
(6, s. 321).
Bu cür fərqlərin yaranmasında
belə yığcam şeir nümunələrinin
müxtəlif zövqə malik şəxslər
tərəfindən söylənildiyinin də
təsiri var. Təbii ki, bir bayatının ayrı-ayrı şəkillərdə təkrar
edilə-edilə zəmanəmizə qədər
gəlməsi, onun müəyyən dövr
ərzində dəyişikliyə uğramasını da qaçılmaz edir. Misallara
diqqət edək:
Naxçıvan variantında Kərkük variantında
Arxalığın dizdən, yar,
Kətan köynək dizdən yar,
Gəl qapıda gizdən, yar.
Həyam aldın üzdən yar.
Kimlər sənə nə dedi,
Uyma ellər sözünə,
Ayaq kəsdin bizdən, yar?
			
(2, s. 273).
Ayaq kəsmə bizdən yar.
			
(6, s. 233).
yaxud,
Arazam, lilə bəndəm,
Gülə bəndəm;
Bübüləm, gülə bəndəm,
Bübüləm, gülə bəndəm.
Mən burda bənd olmazdım,
Mən burda dayanmazdım,
Bir şirin dilə bəndəm.
			
(2, s. 276)
Bir şirin dilə bəndəm.
			
(6, s. 240).
və yaxud,

Dam üstə yatan oğlan,		
Bağçada yatan oğlan,
Qan-tərə batan oğlan.		
Köynəyi kətan oğlan.
Nişanlın apardılar, 		
Adaxlın əldən getdi,
Bixəbər yatan oğlan.
			
(2, s. 276).
Xəbərsiz yatan oğlan.
			
(6, s. 107).
Hər üç bayatının Naxçıvanda və
Kərkükdə necə işlənməsinə
nəzər yetirsək görərik ki, fikirlər
qorunmaqla deyim tərzlərində
fərqlilik var. Buradan da o
qənaətə gəlmək olar ki, bayatılar eyni mənbədən yayılmış,
lakin müxtəlif zamanlarda
ifaçılar, söyləyicilər həmin bayatıları öz daxili dünyalarının,
hiss və həyəcanlarının ifadəsi
üçün fərqli şəkildə söyləmişlər,
həmçinin ləhcə və dialekt baxımından regionallaşdırmışlar.
Birinci bayatının Naxçıvan variantında sevgilinin artıq yar evindən
ayaq kəsməyinin təəssüfü hiss
olunur, Kərkük variantında isə
bu bir əndişə və qorxu dolu xahişi xatırladır. Bəzən Naxçıvan
və Kərkük variantları zamanı
rastlaşdığımız bir nümunənin
özündə belə regionallığın
diqtəsiylə yaranan variantlılığa
rast gəlirik. Belə ki, Naxçıvanda
dərdli anaların, nənələrin dilini
qabar edən belə bir bayatı var:
Ay batdı, qaş qaraldı,
Didəmdə yaş qaraldı.
Dərdimi deyə-deyə,
Dağ yandı, daş qaraldı.
			
(2, s. 275).
Bu bayatının Kərkükdə yayılmış
iki variantı qarşımıza çıxır. Onlardan biri heç bir dəyişikliyə
uğramadan (6, s. 59) bu gün
də dillər əzbəridir. Digərində
isə dərd vizuallıqdan virtuallığı
çevrilir:
Qaş qaraldı,
Gün batdı, qaş qaraldı.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 18  • السنةSayı/Issue 72  • العددEkim-Aralık/October-December 2016  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

KERKÜK VAKFI

Cigərdən bir ah çəkdim,
Dağ yandı, daş qaraldı.
			
(6, s. 142).
Göründüyü kimi naxçıvanlı ana
dərdini deyə-deyə dağ yandırıb,
daş qaraldır, kərküklü ana isə
həm dərdini deyə-deyə, həm də
ah çəkərək mübaliğə yaradır.
Bu iki bölgənin bayatılarında
ifadə baxımından bir fərqlilik
xüsusilə seçilir. Belə ki, Naxçıvanda, eləcə də Azərbaycanın
digər bölgələrində söylənilən
bayatıların bəzisi “Oğlan adın
Talıbdı”, “Oğlan adın Bəxtiyar”
və s. şəklində başlayır:
Oğlan adın Sərdardı,
Neçə dost, neçə yardı.
Fələk bir köynək tikdi,
Demədin—necə dardı.
			
(8, s. 20).
Kərkükdə isə
fərqlidir:

deyim

üslubu

Oğlanam, adım Qasım,
Bir qızda var həvəsim.
Boyuna baxa-baxa,
Qaldı quru qəfəsim. 		
(6, s. 287).
Bu iki bayatını qarşılaşdırdıqda belə
bir fikir yürüdə bilərik. Naxçıvan
variantlarında ad çəkilən bayatıların kim tərəfindən söylənildiyi
bilinmir, onları xalqın istənilən
nümayəndəsinə şamil etmək
olar, Kərkük variantında isə
sanki bayatını müəllifin özü deyir və həm də həmin hisslərin
ifadəsində bilavasitə iştirak edir.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan və Kərkük
bayatıları arasında paralellik apararkən Rəsul Rzanın
bu fikrini xatırlamalı oluruq:
“Kərkük xoyrat və manilərinin
tanış olduğum nümunələri
göstərir ki, istər düşünüş yolu,
istər obrazlar silsiləsi, istər iztirab, həsrət, ümid, sevinc və
kədərlərinin ifadə forması etibarı ilə İraqın türkdilli sakinləri

azərbaycanlılara çox yaxındırlar” (6, s. 8).
Bütün bunlara baxmayaraq, coğrafi məkan, ləhcə fərqləri, hər iki
xalqın uzun illərdən bəri yaşadığı tarixi keçmişi, həmçinin bu
iki bölgə arasındakı fərqlilikləri
də qoruyub saxlamışdır. Buna
baxmayaraq, Kərkük və Naxçıvan bayatılarını sistemli, ardıcıl
və mövzular üzrə qruplaşdıraraq variantlılıq prinsipləri
baxımından araşdırılmasına
böyük ehtiyac var. Kərkük
xoyrat və manilərini toplayıb
nəşr etdirən Əta Tərzibaşının
sözləri də bu fikrimizin həyata
keçirilməsini labüd edir: “Bizim xoyrat və manilərlə ilkisi ən yaxın olanı, mühəqqəq
azəri olanlarıdır”. (4, s. 26).
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Elxan Yurdoğlu (Məmmədov)
Naxçıvan və Kərkük bayatılarında
variantlılıq məsələləri
Məqalə Naxçıvan və Kərkükdə yayılmış bayatıların variantlılıq
məsələlərinin öyrənilməsinə
həsr edilmişdir. Nümunələr
göstərir ki, Naxçıvan və Kərkük
bayatılarının
variantlılığında əsasən dialekt və ləhcə
fərqləri, regionallıq xüsusi
rol oynayır. Həmçinin hər iki
bölgədə tarix boyu yaşanmış
ictimai hadisələr bayatılarda
variantlılığa gətirib çıxarır.
Резюме
Елхан Юрдоглу (Мамедов)
Вопросы вариации
Нахичеванских и
Каркукских песен
Статья посвящена вопросам
вариации песен
распространенных в
Нахичевани и в Каркуке.
Примеры показывают что
в вариации Нахичеванских
и Каркукских песен особую
роль играет диалект,
разница в говоре и
региональность. Имевшие
место исторические
общественные события
также приводят к вариации
в обоих регионах.
Summary
Elkhan Yurdoglu (Mammadov)
Nakhichevan and Karkuk Bayaty* Variation Issues
Article is dedicated to research
of Bayaty, which is spread in
the areas of Nakhichevan and
Karkuk. Examples showed
that differences in dialects
and regions play specific role
in variation of Nakhichevan
and Karkuk Bayaty. Moreover,
at both regions, social events
throughout the history lead to
variation in Bayaty.
• bayaty: a kind of Azerbaijan
poem created by common people
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Syrian Refugees In Turkey: Towards Integration Policies
Ahmet İÇDUYGU & Doğuş ŞİMŞEK
In the past, refugee status was considered a short-term consequence of conflict. However, as
observed in the cases of refugees from Afghanistan, Iraq, and
Syria, protracted refugee situations have become the norm
rather than the exception.[1]
This shift has forced related actors to develop new strategies to
cope with the challenges of protracted refugee situations. It is
within this context that the presence of refugees, particularly the
Syrians in Turkey, is likely to be a
medium to long-term situation
requiring plans relevant to this
time frame as well as recognition of the long-term economic,
social, and political responsibility of supporting these refugees.
Therefore, dealing with refugees
in Turkey at the present time
is not a question of halting the
influx of refugees and reversing
their movement, but requires
practical measures aimed at providing them with better settlement and integration opportunities. The integration of refugees
is a multifaceted process, so any
assessment must be complex.
This article focuses on the question of how the Turkish asylum
regime has tended to respond to
the issues of Syrian refugee integration by creating some new legal and administrative tools over
the last few years.
Syrian Refugee Flows to Turkey:
Challenges in the Trends

Syrian migration to Turkey, trends
in the Syrian refugee flow, and
the timeline of the legislative
process could be divided into
three periods. The first period
began with the first flow of Syrians into Turkey in 2011 and
the period up until the summer of 2015. Turkish authorities followed an “open door”
policy and began constructing
tents in the southern provinces
of Hatay, Kilis, Gaziantep, and
Şanlıurfa, called Syrian refugees “guests,” which granted
them no legal rights and assumed a temporary and short
stay. In this period, especially
in the second half of 2012, after the failure of the Kofi Annan’s six-point plan for Syria for
a ceasefire, conflicts in Syria
deepened and on average
more than 20,000 refugees arrived in Turkey monthly, which
continued to rise throughout
2013. In the third phase of the
Syrian civil war in 2013, the influx of Syrian refugees into Turkey peaked. In the first half of
the year, the average monthly
number of refugees arriving in
the country was nearly 40,000.
By late 2014, 55,000 people
were seeking asylum in Turkey
every month – fueled by increased violence in Syria and
neighboring Iraq (connected
with the emergence of the radical group known as the Islamic
State in Iraq and the Levant
(ISIL), which seized large terri-

tories in both countries during
the summer of 2014). Turkey’s
Syrian refugee population was
more than 1.7 million as of
mid-March 2015 – triple the
numbers in December 2013.
Due to the continuity of the
flow from Syria to Turkey and
the EU directives on asylum
and migration since the early
2000s, the Turkish government
adopted the Law on Foreigners
and International Protection
(LFIP) in 2014. This law specifies procedures for foreigners,
refugees, and people in need
of international protection,
including the conditions for
temporary protection, which is
limited to situations where foreigners were forced out of their
country, could not return, and
were in need of emergency and
temporary protection.
During the summer of 2015, the
movement of refugees from
Turkey to Europe reached the
highest level. It was a period
when thousands of refugees
suffered seriously at European
borders. Some tragically lost
their lives at sea. These events
marked the second phase in
Syrian migration towards Europe. The number of refugees
arriving in Europe seeking
international protection increased from 138,000 in 2014
to nearly 500,000 in late 2015.
After a new wave of refugees
arrived in Europe in the sum-
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mer of 2015, the EU collaborated with Turkey to control
and reduce the flow of refugees arriving. In order to limit
the irregular migration, the EU
and Turkey agreed on an Action
Plan on 29 November 2015. In
exchange, the EU committed
to: a) re-energise Turkey’s accession process by establishing
structured and more frequent
high level dialogue with Turkey and opening new negotiation chapters; b) accelerate the
lifting of visa requirements for
Turkish citizens in the Schengen
zone by October 2016; and c)
provide an initial three billion
euros to improve the situation
of Syrians in Turkey.
The third period of the Syrian migration to Turkey refers to a
process in which policies and
practices are moving in the direction of integration. For instance, the Turkish government
started to issue work permits
for Syrian refugees who have
been in Turkey for more than
six months in January 2016.
According to the work permit
regulation, employers have to
apply on behalf of employees
once residency, registration,
and health requirements are
met. An employment quota
also applies: Syrians cannot
exceed 10 percent of the employed Turkish citizens in the
same workplace. As of July,
only 5,500 have been granted
a work permit in 2016, which
amounts to 0.2 percent of the
Syrian refugee population.
Turkish President Recep Tayyip
Erdogan’s announcement on
2 July 2016 that Syrians could
eventually be granted Turkish
citizenship is another important step in showing the Turkish government recognizes that
the settlement of Syrians in
Turkey could turn into a longterm and/or permanent settlement.
52

Syrian Refugees in Turkey: Policy
Challenges
Previous integration research suggests that migrants and refugees continue to face barriers
in accessing the education system and health services, and in
acquiring decent housing, even
when they are employed. They
are frequently at greater risk
of poverty or social exclusion
compared to host-country nationals. Refugees are exposed
to a particularly high risk of
exclusion. Therefore, wellestablished comprehensive integration policies will need to
cater to migrants and refugees,
especially to provide for their
immediate need for education,
health, and housing.
Education
Education services for foreigners
became especially important
with the increasing refugee
population in Turkey. In fact,
national Turkish legislation
related to education states
that all children, including
a foreign national have the
right to benefit from free “basic education.” Basic education, which is up to grade 12,
is mandatory under Turkish
law. Even though the right to
education is available for all,
Syrian refugees had difficulties enrolling their children
into the public school system,
mainly because of a lack of
any clear regulation indicating
the formal procedures for the
enrollment of the students. It
appears that there have also
been practical limitations
such as language barriers
and lack of space in the classrooms. Growing concerns
about the education of Syrian
children led to the release of
Turkish Ministry of Education
Circular No:2014/21 on “Education Services for Foreign
Nationals” on 23 September
2014. The circular aimed to
guide and better frame the

application process for all
migrant children to have access to education services
and specified options for Syrian refugee children. First,
the circular provides for the
establishment of Ministerial
and Provincial commissions
to publish reports that focus
on the educational needs of
foreigners and ensure coordination between civil society
organizations and/or international organizations (stakeholders) and public institutions. Moreover, the Provincial Commissions in particular
are responsible for guiding
and implementing the application process for educational
services for foreigners. They
determine the educational
institutions that the children
will attend on the basis of the
diplomas and education certificates they hold.
Another option for the children
of Syrian refugees besides
public schools is to enroll into
Temporary Education Centres
(TECs), which are available in
urban areas and in some refugee camps. TECs follow modified Syrian curriculum and are
taught in Arabic. In fact, the
need for such centres mostly
arose because of the aforementioned language barriers the children face in public
schools. These centres are
monitored by Provincial Commissions in order to take the
measures necessary to implement certain courses and trainings such as teaching Turkish,
providing extensive vocational
training, and arranging social
and cultural activities. Furthermore, the Ministry Commission coordinates with civil
society institutions and/or international institutions to help
meet the educational needs of
foreigners coming to our country, including the implementation in TECs. For instance, UNI-
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CEF is providing incentives to
Syrian voluntary teachers and
training them on pedagogical
techniques, classroom management, and psycho-social
support. Even though the Syrian families opt to enroll their
children in these TECs because
the students attending these
centres share the same culture
and language, challenges still
exist. The most important caveat is that some TECs are not
accredited by the Turkish government due to the low quality
of teaching.. The travel costs
to these centres seem to be
a problem for urban refugees
(for this reason the International Organization for Migration [IOM] is providing transportation to school for urban
refugees in some areas).
Health Care
With regard to access to health
services, the 2014 Temporary
Protection Regulation ensures
that Syrians under temporary
protection have the right to
benefit from health services
and that health services will be
provided under the control and
responsibility of the Ministry of
Health in coordination with the
Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey
(AFAD). Circular 2014/4 and
circular 2015/8 published by
AFAD regulated the accession
processes and the coverage
of services available to Syrian
refugees. These circulars state
that the refugees that are not
registered with the Directorate
General of Migration Management (DGMM) cannot benefit
from health services other than
emergency services and primary health services (i.e. in case
of contagious diseases). Registered refugees have access to
all health services provided in
the province where they are
registered and they need referral for health facilities in other
provinces.

An important problem for the refugees is the language barriers
with health care providers. The
work permit for foreign health
professionals has attempted to
help this problem since the beginning of 2016. In particular,
Syrian medical staff can work
after approval from the Ministry of Health and serve Syrian patients mainly in Migrant
Health Centres and the health
facilities of the refugee camps.
Migrant Health Centres are
established by the Ministry
of Health in order to provide
health care services such as
outpatient, maternal and child
health, health education, and
vaccination services to refugees under temporary protection. The services provided in
these centres collaborate with
international organizations as
well. For instance, the World
Health Organization (WHO) is
training refugee doctors and
nurses for their smooth adaptation in the Turkish health
system. They are organizing
training and workshops in collaboration with the Ministry
of Health on specific issues
related to Syrian refugees and
expanding their outreach.
The WHO will be responsible
for supporting six of the centres that are located in areas
densely populated with Syrians. The IOM is also active in
this field thanks to its funding
of two multi-purpose community centres and a primary
healthcare clinic in Istanbul
in cooperation with partner
NGOs: International Blue Crescent (IBC), Syria Social Gathering (SSG), and Doctors Worldwide Turkey (DWWT).
Housing
Lastly, it must be noted that currently there are no public
housing opportunities besides
refugee camps in Turkey. Syrians coming to Turkey who
intend to remain outside the

camps can live in any province
they prefer, but they have to
register in the city where they
reside in order to access public services. Therefore, those
who choose to live outside
the camps need to provide
their housing expenses themselves. Although the Deputy
Prime Minister Nurettin Canikli announced the possibility of long-term mortgages
to purchase TOKI (Housing
Development Administration)
housing in July 2016, there
has yet to be any legislation
on the subject. The necessity of a public-funded housing
and shelter mechanism arises
from the fact that the majority of refugees live outside the
camps. The most important
reason why Syrians prefer to
live outside the camps is that
they do not want to restrict
their freedom. However, living
outside the camps has its own
difficulties, including finding
affordable housing. Families
with limited finances often
cluster around the poor neighbourhoods, some of which
are slums, and some families
have to live together in small
houses under unhealthy conditions.[25] Therefore, better
regulations on rental rates and
public housing systems are
needed.
To conclude, even though there are
still problems with the process
of integrating refugees, the integration policies on access to
labour markets, education, and
health services are gradually
improving. Policies with longterm solutions are needed in
each of these areas. The need
to address the problem of refugee housing opportunities is
dire due to a current lack of
public policies that focus on the
settlement of refugees in urban
areas to avoid increases in rental prices and irregular housing
arrangements.
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قرية تلعفر السورية
محمد التلعفري
هي قرية تقع غرب مدينة حماه السورية
على بعد  ٢٠كم وتابعة لناحية مركز
مصياف في منطقة مصياف وقد
بلغ عدد سكانها  610نسمة في عام
 2004حسب إحصائية المكتب
المركزي لإلحصاء وسميت بهذا
االسم نسبة الى شهاب الدين التلعفري .
توفي الشاعر شهاب الدين التلعفري
في هذه القرية ودفن فيها سنة 675
للهجرة.
وتوجد فيها قبة على ضريح بإسم
الشيخ محمد التلعفري يعود تاريخ
تشييد القبة على القبر المذكور
لسنة  1294للهجرة  ،والقبر
نفسه مبني من الحجر والكلس
فليس عليه أية كتابة تحدد تاريخه.
ويمر بجانب قرية تلعفر نهر يسمى
بنهر الساروت وهو نهر يقع ضمن
محافظة حماه ويعتبر من أهم
روافد نهر العاصي ينبع من قمم
جبال الساحل السوري وهو عبارة
عن تجمع مجموعة أنهار موسمية
صغيرة ( الصواصيف  -المجيري
العورة ) التي تلتقي قرب قريةالسويدة في منطقة اسمها القناطير
لتشكل نهر الساروت  ،ويمر في
مجموعة قرى مثل كفر عقيد -
تلعفر  -ام الطيور  -البياض  -تل
السكين وغير العديد من القرى ،
ويعتبر العصب الحياتي لهذه القرى
حيث يتم زراعة ضفافه بالقطن
والخضراوات.
وفي مدينة حماه في حي المدينة

بالقرب من جامع السرجاوي
فيها مكان كانت تصل إليه المياه
الجارية في الماضي من عين
ماء كانوا يسمونها ب (عين
التلعفري) ،والعين بال شك
كانت له صلة بالشاعر ولكن
لم يعرف ارتباط هذا االسم به.
وذكر الحموي في كتابه معجم
البلدان بأن تلعفر هي بليدة صغيرة
بين حصن مسلمة والرقة .
وبما ان مسلمة بن عبد الملك بن
مروان الحكم كان معاصرا آلخر
الخلفاء االمويين ابن عمه مروان
بن محمد بن مروان الحكم الذي
اعاد بناء قلعة تلعفر سنة 102
للهجرة  ،اعتقد بأن تسمية البلدة
الصغيرة قرب حصن مسلمة
ب تلعفر له عالقة بمدينة تلعفر
العراقية وهذه البلدة الصغير
ليست القرية المذكورة والتي تقع
بالقرب من حماه.
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 6ـ ندعو الى اجراء استبيان بين
المواطنين التركمان حول مدى
اهمية المجلة ودورها في نشر
التوعية بالقضية التركمانية .
 7ـ الحظنا ان نسبة كبيرة من
التركمان ،حتى المثقفين منهم ،لم
يسمعوا بالمجلة أو لم يطلعوا على
اعدادها نظرا لعدم انتظام صدور
المجلة ،فمتابعة صدور اعدادها
ضعيفة.
 8ـ نقترح زيادة المطبوع من اعداد
المجلة ومحاولة توزيعها وايصالها
الى الباحثين والكتاب والمهتمين

بالشأن التركماني وايداع نسخ
كافية من كل عدد في المكتبات
العامة والجامعية .

المركز وعلى المجلة بالذات،
تخصيص الوقت الكافي لدراسة
اوضاع المركز ومحاولة جدية

 9ـ ندعو هيئة تحرير المجلة الى وضع
خطة سنوية حول نشر البحوث
والدراسات العلمية الرصينة
وتكليف الباحثين والكتاب الجيدين
للكتابة في المواضيع الداخلة
ضمن الخطة البحثية ،والشك ان
مثل هذه الكتابات تحتاج الى جهود
علمية متينة ،ثم ان هذه الكتابات
تحتاج الى مكافآت مالية مجزية.

على النواقص وتحديد المشكالت

 10ـ ندعو القائمين على شؤون

ومحاولة تذليل الصعوبات.

لنقل المركز من الفكرة الى
الواقع وكذلك دراسة وضع مجلة
(اوراق تركمانية) واجراء تقويم
علمي لمسيرة المجلة والتعرف

يتساءلون عن الديار
يتساءلون عن الديار فقولوا
تلك الديار الخاليات طلول
يتحسرون من الرزايا كيف ال
اهتز منها الطود كاد يزول
من بعدها ال تحزنوا او فحزنوا
ان الدنى لألبرياء تصول
قد يسألون الشعر يومآ ماجرى
فأليهموا عشر الجواب اقول
غزت الدواعش عندما اشتد الدجى
فأذا النفوس االمنات ذهول
قتل وتشريد وسبي ماله 
ند وال في العالمين مثيل
بين الفدافد والهضاب تشتتوا
جوعى وظمأى في الصدور غليل
نار االسى بين الضلوع صواعق
فعلى العيون من الدماء سدول
رحلوا قد اتخدو الكهوف منازال
في كل كهف انة وعويل
خلت المنازل والمزارع منهموا
وجه المرابع شاحب وهزيل
ولو اطلعت القوم يومآ ماترى

غير االسى لألكهلين خليل
لهفي على النسوان في يوم السبا
ونفوسهن من العيون تسيل
لهفي على الشبان حين تطوحوا
وعيونهم وسط العيال تجول
لهفي على االيتام يوم تشردوا
ليل اليتامى موحش وطويل
جبل قد احتضن البقية باكيآ
مذ يومه لألن فهو عليل
هذا الذي اوى سبايا المرتضى
في سفحه ذاك المقام دليل
هذا الذي اعتزل الجبال كأنه 
عرف الزمان الى الطغاة يؤول
فسلو الباليا كيف حلت أنها
مكر السياسيين يوم يحول
قد تاجروا بالدين كي يتحكموا
هو للمناصب والثراء سبيل
ال لوم للجهال حين استجرموا
ال شك من خلف الستار عقول
سنجار عذرآ انني قصرت لو
دونت الف قصيدة لقليل.

ابو زكريا
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العدد الثاني عشر من مجلة ( اوراق
تركمانية) .وفي هذا العدد نقرأ
الخطاب السياسي لجبهة تركمان
العراق لالنتخابات البرلمانية
لعام  2014ومقاال للباحث احمد
بهجت ابراهيم عن الحقائق السبع
امام الشعب التركماني ،وكتب
الدكتور عصمت عبد المجيد بكر
بحثا عن التحكيم االلكتروني،
ونشر الباحث اسعد اربيل االجزاء
السادس والسابع والثامن والتاسع
من بحثه المعنون ب(من هم
تركمان العراق) .وكتب الكاتب
عباس احمد عن اصل ومنشأ
اتراك العراق(التركمان) .وتحت
عنوان(نافذة على السياسة) كتبت
محررة الشؤون الخارجية عن
االسالم السياسي المعتدل ام
المتطرف والمتحول الى تطبيق
الشريعة ،وفي هذا العدد موضوع
تاريخي مهم عن قرية تركالن
التركمانية وهي مفخرة التاريخ
التركماني.
وللكاتبة امل الهرمزي موضوع
التركمان على محك ،ونشرت
فيحاء زين العابدين
الكاتبة
البياتي)عن المناضلة التركمانية
ميسونة مصطفى خطيب زادة،
وكتب االديب االستاذ وحيد الدين
بهاء الدين عن المرحوم الدكتور
مردان علي (خواطر وسوانح)
وفي القسم التركي من العدد
مواضيع عن نحو انتخابات مجلس
النواب لعام  2014وعن التراث
الشعبي.
وفي مايس(آيار) من عام 2015
صدر العدد الثالث عشر من مجلة
(اوراق تركمانية) .وضم هذا العدد
مجموعة من البحوث والدراسات
عن الكيان التركماني) للباحث
احمد بهجت ابراهيم ونحو توسيع
اختصاصات القضاء االداري
للدكتور عصمت عبد المجيد
بكر وحقوق الزوجية واحكامها

وآثارها للدكتور شاهين يونس
واالجزاء العاشر والحادي عشر
والثاني عشر من بحث الباحث
اسعد اربيل المعنون ب(من هم
تركمان العراق) وفخري جالل
واطاللته على كركوك وقلعتها
لالديب االستاذ وحديد الدين بهاء
الدين والمحامي صنعان أحمد آغا
القصاب الشاعر للكاتبة فيحاء
زين العابدين البياتي وقراءة
في الصحف الغربية للكاتبة
امل هرمزلي ونشاطات مركز
الدراسات والبحوث التركمانية.
وفي القسم التركي نقرأ مقاالت عن
قرار مجلس النواب المتعلق
بحقوق التركمان والمطبوعات
التركمانية وموقع اللغة التركية
بين لغات العالم.
والعدد االخير الذي بين ايدينا هو العدد
الرابع عشر الصادر في آذار
من عام  ،2016وضم هذا العدد
عددا من البحوث والدراسات
والمقاالت ،فقد كتب الباحث
احمد بهجت ابراهيم عن خلق
الفوضى في العراق وعدد من
الدول ،وللدكتور صبحي ناظم
توفيق مقال بعنوان استهداف
التركمان في كركوك وطوز
لماذا؟ وعن االستراتيجيات
التركية الصحيحة والخاطئة كتب
عدد من االختصاصيين .ويواصل
الباحث اسعد اربيل نشر بحثه
من هم تركمان العراق وكتبت
امل الهرمزي عن واشنطن
وداعش(االدلة والحقائق) ،وللسيدة
فيحاء زين العابدين البياتي مقال
عن المناضل التركماني(صباح
كتانة) الشهيد المغدور،وكتب
االديب االستاذ وحيد الدين بهاء
الدين عن الشاعرة نرمين بابا
شاعرة الذات والطبيعة ،ثم اخبار
عن المركز.
وفي القسم التركي مقاالت عن الهجرة
التركمانية وعن مدينة استانبول

وخواطر عن تبريز
وتربية االطفال.

والعائلة

وبعد تصفح االعداد المتوفرة لدينا من
مجلة (اوراق تركمانية) تجمعت
لدينا مجموعة من االنطباعات
والمالحظات ندونها على النحو
اآلتي:
 1ـ ان مركز الدراسات والبحوث الذي
من المفروض أن يكون قد تأسس
طيلة هذه السنوات ،لم يتم تأسيسه،
على ارض الواقع ،فبالرغم من
الجهود الحثيثة المخلصة التي
بذلت والكتابات التي كتبت حول
ضرورة تأسيس المركز اال ان
كل ذلك لم يتحقق ،السباب عديدة
منها عدم توفر االمكانيات المالية
والمادية وحتى البشرية ،فالمال
وحده والمستلزمات المادية وحدها
غير كافية اذا لم تتوفر االمكانيات
العلمية والبحثية الرصينة.
 2ـ ان المجلة متلكأة في الصدور،بسبب
عدم توفر االمكانيات المالية
والدراسات التي
والبحوث
تستحق النشر.
 3ـ يالحظ وجود تفاوت كبير في
المستوى العلمي في المواضيع
التي تنشرها المجلة ،فبين بحث
يمكن ان نطلق عليه بحث علمي
وبين خاطرة أو مقال أو تعزية أو
شكر على التبرعات.
 4ـ يالحظ التنوع في المواضيع التي
تنشرها المجلة من سياسة الى
تاريخ الى قانون الى لغة الى شعر
وادب.
 5ـ ساهمت المجلة ،بشكل أو آخر،
في التطرق الى مواضيع تخص
التركمان وقضيتهم ،تعد جديدة
بالنسبة الى المطبوعات التركمانية
حيث لم تعهد هذه المطبوعات
التطرق الى مثل هذه المواضيع.
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حيث ان من المسلم به ان الدولة
التي تؤسس كيانها على القانون
وترسي نظامها على أساس مبدأ
المشروعية  ،ال تطلق لسطة
االدارة العنان دون رقيب أو
حسيب يكفل احترام االدارة لقواعد
اختصاصها وحدود سلطتها،
ويمارس القضاء االداري الرقابة
على القرارات األدارية والغاء
تلك القرارات المشوبة بعيب
من عيوب عدم األختصاص أو
مخالفة القانون أو السبب أو الشكل
أو االجراءات أو اساءة استعمال
السلطة ،والتعويض عن االضرار
التي تصيب االفراد جراء هذه
القرارات،وتتطرق الدراسة الى
تجارب العديد من دول العالم
(فرنسا وتركيا واالقطار العربية)
في ميدان القضاء االداري وكيفية
حل التنازع في االختصاص بين
القضاءاالداري والقضاء العادي.
وضم العدد مقالة للدكتور شاهين
يونس نور الدين عن الجرائم ضد
االنسانية ،وفي حقل( السياسة)
كتب الكاتب ابراهيم آوجي
موضوعا تحت عنوان (المصالحة
التركمانية الكردية حقيقة ام
خيال) ،ونقرأ للكاتب نجدت
رشاد مصطفى موضوعا بعنوان(
التركمان واإلنتخابات القادمة)،
ويدعو الكاتب الى تشكيل لجنة
خاصة لتثيبت الخطوات التي
يجب اتباعها لإلنتخابات المقبلة،
وكتبت السيدة ساجدة نديم اوغلو
موضوعا بعنوان( الضوء في
نهاية النفق/شكوى نفسية سياسية).
وفي صفحة الخالدين كتبت السيدة
فيحاء زين العابدين البياتي عن
المؤرخ والكاتب (شاكر صابر
الضابط) .وفي الصفحة الثقافية
نقرأ لالستاذ وحيد الدين بهاء
الدين مقاال عن الشاعر (عدنان
ابو اندلس كركوك ونظرية االبعاد
االربعة) .وضم العدد مقاال باللغة
االنكليزية للكاتب تاج الدين البياتي
عن نسيان التركمان في العراق
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وللكاتبة امل الهرمزي مقال عن
اصل التركمان ومقال آخر باللغة
التركية للكاتب قاسم صاري كهية
عن القضية التركمانية.

في حزيران من عام 2013
الدكتور شاهين يونس مقاال
عن قرار مجلس النواب في
 28تموز  2012مكسب قومي
لحقوق التركمان ،وقدم الدكتور
المحامي عبد الرحمن عبد هللا
الصراف عرضا للكتاب المعنون
ب(المدخل لدراسة النظام القانوني
في العهدين العثماني والجمهوري
التركي) من تاليف الدكتور
عصمت عبد المجيد بكر ،ونشر
المؤلف نفسه بحثا عن القواعد
العرفية والشرعية في النظام
القانوني في العهد العثماني ،وتحت
عنوان التساؤل المهم ،هل يستطيع
الشعب التركماني اتخاذ القرار؟
كتب الباحث احمد بهجت ابراهيم
(مدير مركز الدراسات والبحوث
التركمانية) تشخيصا للمشكالت
التي تواجه الشعب التركماني في
العراق ،ومن إعداد الكاتب اسعد
اربيل نقرأ في هذا العدد موضوعا
تأريخيا تحت عنوان(من هم
تركمان العراق) .وكتبت السيدة
امل هرمزلي عن االنتخابات
والعودة اليها ،وفي هذا العدد
نقرأ عن السيرة الذاتية للمرحوم
العميد الحقوقي احسان علي عبد
هللا آغا الهرمزي .وكتبت السيدة
(فيحاء زين العابدين البياتي) عن
الفنان المرحوم (عبد الواحد كوزه
جي اوغلو) ونشر االديب االستاذ
وحيد الدين بهاء الدين مقاال عن
مجلة (كولنار) الفصلية المعنية
بشؤون المرأة التركمانية برئاسة
الكاتبة مليكة البياتي

اما العدد التاسع فقد صدر في تموز من
عام  2011وكتب الباحث احمد
بهجت ابراهيم عن الدفاع القومي
التركماني وتضمن موضوعات
شتى تخص القضية التركمانية،
والبحث عن المؤسسات العسكرية
التركمانية القديمة ،وكلمة للشيخ
محمد تقي المولى بمناسبة
مرور خمسين سنة على تاسيس
نادي االخاء التركماني .وكتب
الباحث نجدت رشاد مصطفى
عن استيطان االتراك في منطقة
الشرق ،اتراك العراق االوسط،
والباحث عباس احمد عن اصل
ومنشأ اتراك العراق(التركمان).
وفي العدد بحث للدكتورعصمت
عبد المجيد بعنوان (لمحات عن
النظام القانوني في العهد العثماني)
وبحث للدكتور شاهين يونس
بعنوان (حماية حقوق االنسان في
القانون الجنائي) ومقال للباحث
عبد االزل احسان بيرقدار عن
التركمان واالنتخابات البرلمانية
المقبلة في العراق ،وفي صفحة
الخالدين كتبت السيدة فيحاء زين
العابدين البياتي عن الشهيد حسين
قلندر شهباز) والسيدة ساجدة نديم
اوغلو عن الصحافة التركمانية
وكيفية النهوض بها ،ولالستاذ
االديب وحيد الدين بهاء الدين
صفحات مطوية هذه النفثات
والخاطرات وضم العدد مقاالت
باللغة التركية عن اهمال الموقع
االلكتروني لوزارة الخارجية
العراقية للتركمان في العراق ،
والقيادة الجديدة للجبهة التركمانية
ومرور()558عاما على فتح
استانبول واالتراك في ايروسيا،
والتعليم في العراق.

وفي القسم التركي نقرأ مواضيع
شتى تتعلق بقرار مجلس النواب
المتعلق بحقوق التركمان الصادر
في  28تموز من عام 2012
وموضوع التركمان امام مجلس
االتحاد االوروبي والكتابة
الترمكية بالحروف العربية.

وكتب في العدد الحادي عشر

وفي حزيران من عام  2014صدر
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بتغيير بنيتها وديمغرافيتها لتبقى
كما كانت أبدا هدفا استراتيجيا
لحماية وصون وحدة العراق
وتهديد مستقبل المدينة.
وكتب الدكتور عصمت عبد المجيد بكر
عن المؤتمر المنعقد في واشنطن
(امريكا بتاريخ 10ـ)11/4/2007
بدعوة من مؤسسة مارشال
االلمانية في الواليات المتحدة
االمريكية وبالتنسيق مع جامعة
االقتصاد والتكنولوجيا في انقرة،
تم تنظيم المؤتمر في قاعة
االجتماعات بفندق(ووتر كيت
بمدينة واشنطن) العاصمة .ومن
ابرز ما ورد في الكلمات التي
القيت في المؤتمر ،ما ورد في
كلمة ( السيد حسين عوني حيدر)
كاتب سياسي ،حيث دعا الى
تعديل المادة ( )140من الدستور
المتعلقة بمدينة كركوك اذ ال يمكن
تطبيقها اال بعد تعديلها وان اللجنة
التي شكلت اصبحت شبه عاجزة،
وشرح كيف اضيفت اسماء الى
قوائم اإلنتخابات زورا وبهتانا وان
عوائل نقلت الى مدينة كركوك
قبل اإلنتخابات وبعدها ،بهدف
اجراء تغيير ديمغرافي في المدينة
لصالح طرف واحد .وتحدث
األستاذ(أرشد هورمزلو) الباحث
والكاتب التركماني المعروف)
عن واقع التركمان وتاريخهم في
العراق القديم والمعاصر ،وشرح
التغييرات الديمغرافية الجارية في
مدينة كركوك منذ 9/4/2003
ولحد اآلن ،لصالح قومية واحدة،
ودعا الى وضع اسس يحترمها
كل القوميات واألعراق واقامة
نظام حكم مستقل واحد والرجوع
الى االرادة الحرة للعراقيين دون
مجموعة عرقية ضد مجموعة
اخرى ،وان التركمان يحترمون
ارادة العراقيين التي تمنح حقوق
وواجبات مماثلة للجميع ،وبيّن
باالرقام واالحصائيات انه حسب
البطاقة التموينية ان عدد األكراد

يبلغ( 4ماليين) في حين يبلغ
عدد التركمان ( 2مليونين) .كما
تحدث السيد(محمد خليل)عضو
مجلس محافظة كركوك من
العرب)عن الجرائم االرهابية
المرتكبة في المدينة ضد ابناء
الشعب المسالمين ،والمحاوالت
التي جرت وتجري حاليا الجراء
تغييرات ديمغرافية في المدينة
لصالح األكراد ،وكتبت السيد
امل الهرمزي في العدد ذاته عن
ثوابت القومية الثالثة في االراضي
والسيد(نورالدين
التركمانية
موصللو) عن التركمان في
وطنهم العراق ،وضم العدد نسخا
من الوثائق المهمة وهي وثيقة
البيان الختامي لندوة كركوك
المنعقدة في  15كانون الثاني
2007م .ومن اهم ما ورد في
هذه الوثيقة (اعتماد المادة()53
من قانون ادارة الدولة للمرحلة
االنتقالية بفقراتها كلها ،مرجعا
لتغيير المادة( )140من الدستور،
بما يضمن مراعاة الوضع الخاص
لمدينة كركوك ،ومطالبة الحكومة
العراقية والمنظمات الدولية
اليقاف انتهاكات حقوق االنسان
من تهجير وتغيير ديمغرافي
وعمليات الخطف واالغتياالت
والتجاوزات التي تحصل في
كركوك يوميا) كما نشر في
العدد ايضا مشروع (نظام مركز
الدراسات التركمانية) المتكون
من  20مادة وهو من اعداد
الدكتور عصمت عبد المجيد بكر،
وضمن صفحات االدب نقرأ مقالة
لالستاذ وحيد الدين بهاء الدين
عن(صنعان احمد أغا شاعرا)
ودور التركمان في صناعة
الحضارة العربية واالسالمية
قديما وحديثا ،وفي حرب فلسطين
عام  1948للكاتب ابراهيم اوجي،
وفي حق صفحة الخالدين كتبت
السيدة فيحاء زين العابدين عن
الشهيد خالد آق قوينلو ،وفي القسم
التركي كتب الكاتب قاسم صاري

كهية عن حقيقة التركمان ومسالة
كركوك ونقرأ للكاتب احسان
هرمزلو باللغة االنكليزية عن
خطوات الى المستقبل.
وصدر العدد السابع في حزيران من
عام  ، 2010بعد ان تم تغيير
اسم المركز الى(مركز الدراسات
والبحوث التركمانية) .وضم العدد
مجموعة من المقاالت والدراسات
عن التركمان امام االحداث بدون
اطار قومي وهدف واستراتيجية)
للباحث احمد بهجت ابراهيم،
ونجد في هذا العدد تحليال عن
اإلنتخابات العراقية لعام 2010م
وموقف التركمان منها ،ثم هناك
البيان التاريخي لحكماء التركمان
شباط  2010بغداد ،ومما ورد
في هذا البيان(المفاوضات وال
مساومات وال مباحثات في
القضية التركمانية حول مدينة
كركوك) .وكتب الدكتور عصمت
عبد المجيد بكر ( نحو دراسة
حقوق االنسان من الناحيتين
القانونية والوثائقية) .ونقرأ مقاال
للكاتب نجدت رشاد مصطفى
عن (الصين وتركستان الشرقية).
وكتب االستاذ وحيد الدين بهاء
الدين عن الشاعرة ( قدرية
ضيائي) كما كتبت السيدة ( ساجدة
نديم اوغلو ) عن تركمان العراق،
وضمن صفحة الخالدين كتبت
السيدة فيحاء زين العابدين البياتي
عن الشهيدة زهراء بكتاش،وفي
قسم اللغة التركية كتب المحرر
عن الحقيقة المرة في األنتخابات
كما كتب الكاتب قاسم صاري
كهية عن حقيقة اإلنتخابات.
ونقرأ في العدد الثامن الذي صدر
عام  ،2011نقرأ المقاالت
والدراسات التي تهدف الى
نشر الثقافة بين القراء ،فقد كتب
الدكتور عصمت عبد المجيد عن
(مسألة األختصاص والتنازع
بين القضائين األداري والعادي)
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وحسم قضية كركوك نهاية عام
2007م ومبررات تدويل قضية
كركوك واألسباب المتوقعة في
تأجيل قضية كركوك وتداعيات
القضية واخيرا وصايا ومقترحات
ومنها :مواجهة الشعب التركماني
الذات بمصداقية وعقالنية وقوة
تنبع من قوة وجودنا موحدي
الصف والكلمة والقرار والعمل
بكل طاقة وجهد مخلص لخدمة
الشعب التركماني والتحلي بروح
المعاصرة وصياغة موقف موحد
ونافذ واتخاذ خطوات واثقة إلعادة
صياغة القرارات والعالقات ولم
الشمل والتوصل الى موقف وسط
يرضى عنها الجميع والتناغم
والتفاعل مع األحزاب الصديقة،
وانشاءآلية قانونية للعمل الجماعي.
وكتب اإلعالمي (زاهد البياتي) مقاال
عن (واقع اإلعالم التركماني
وسبل تطوبره) وتضمن المقال
جملة مالحظات عن الخطاب
التركماني المطلوب وضعف
الصحافة واإلذاعة والفضائية
واألفالم الغائبة والحاجة الماسة
الى تأسيس وكالة انباء ومعهد
اإلعداد االعالمي وروابط
لألعالميين التركمان ،وكتب
الدكتور (صبحي ناظم توفيق)
تحت عنوان (التركمان العراقيون)
عراقيون في ماضيهم وحاضرهم
ورؤاهم المستقبلية) وينتهي المقال
الى اشاعة العدل بين الناس دون
تمييز وبقاء العراق وطنا موحدا
وعدم اضاعة حقوق التركمان
االساسية لتطرّ ف أو جموح صادر
من أية فئة وترسيخ الثوابت
الوطنية والعمل المثابر بمنظور
ديمقراطي وعدم التصويت
بااليجاب على(مسودة الدستور
الدائم) بوضعها الحالي لما فيها من
هدر لحقوق التركمان في العراق
والعمل بقوة وعزم وثبات للحيلولة
دون انضمام محافظة كركوك الى
أية فيدرالية ومهما بلغت ثمن
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التضحيات والتشبث باالبقاء على
المادة( )53من قانون ادارة الدولة
المؤقت ودرجها في الدستور .
وتحت عنوان(حقوق التركمان في
الدساتير العراقية) كتب الدكتور
عصمت عبد المجيد بكر،عن
انكار الدساتير العراقية لحقوق
التركمان ،وحقوق التركمان
في قانون ادارة الدولة العراقية
وحقوق التركمان في مشروع
الدستور (آب عام  )2005وتمت
مناقشة النصوص المتعلقة بحقوق
التركمان الواردة في هذا المشروع
من الناحية القانونية والمقترحات
التي تدعو الى اعادة صياغة تلك
المواد والعمل الجاد لتغيير نص
المادة ( )136من المشروع باتجاه
تحويل محافظة كركوك الى اقليم
خاص وفق التصورات الواردة في
المقال .وجاء هذا العدد في ()117
صفحة من القطع المتوسط.
وصدر العدد الثالث في تموز من
عام 2006م ،وضم مجموعة من
البحوث والدراسات ،ففي مجال
الدراسات التاريخية نقرأ للباحث
(أحمد بهجت ابراهيم) ابحاث عن
تاريخ كركوك ،حاول الباحث
التحري عن اصل تسمية مدينة
كركوك واالقوام التي سكنت
المدينة عبر التاريخ ،وتحت
عنوان (االبحاث القانونية) نقرأ
للدكتور عصمت عبد المجيد بكر
موضوعا عن(أفكار وآراء جول
التعديالت الواجب ادخالها في
الدستور) وللقاضي اكرم طه محمد
مقاال عن( نشأة المحكمة االتحادية
في العراق) وللدكتور محمد
مردان قراءة اولية في الدستور
العراقي وللدكتور عصمت عبد
المجيد بكر دراسة نحو تثبيت
حقوق التركمان .وفي االبحاث
التاريخية نقرأ لالستاذ وحيد الدين
بهاء الدين مقاال عن التربوي
التركماني الدكتورحسين علي

الداقوقي وللدكتور صبحي ناظم
توفيق عن اللواء الركن عمر علي
وللدكتور محمد عمر قزانجي عن
الشاعر عصمت اوزجان وكتب
االستاذ احسان الهرمزي عن
اهمية اللغة وتربية النشئ الجديد
وتحت عنوان (صفحة الخالدين)
كتبت السيدة فيحاء زين العابدين
عن الشهيد(خالد شنكول) وكتبت
السيدة امل هرمزي مقاال باللغة
االنكليزية عن قضية كركوك،
وباللغة التركية كتب الكاتب
قاسم صاري كهية عن حقوق
االنسان والتركمان ،وجاء هذا
العدد ( )126باللغة العربية و(
 )26صفحة باللغتين االنكليزية
والتركية.
وصدر العدد الرابع في كانون الثاني
من عام  ،2008وواصل الباحث
(احمد بهجت ابراهيم ابحاثه عن
تاريخ كركوك ،مكمال ما كان
قد بدأه في العدد السابق ،فكتب
عن كركوك عبر العهود ومسلة
النصر البابلية واحتالل البابليين
لمدينة كركوك وتسميات كركوك
عبر العهود والقصص واالساطير
حول مدينة كركوك ونتائج البحث
الثاني عن تاريخ مدينة كركوك،
وفي حقل الدراسات السياسية نقرأ
موضوعا تحت عنوان (كركوك
صمام اآلمان لوحدة العراق)
للدبلوماسي السابق(هاشم شبيب
) واهم ما ورد في هذا المقال،
العمل على تخفيف الضغط على
كركوك والمحافظة عليها رمزا
للوحدة والتالحم القومي والديني،
ألن التغيير الديمغرافي القسري
سيكون حتما سببا جديا في خلق
صدام قومي وهذا ما ال يتمناه أي
عراقي ،واعادة النظر بالوثائق
الثبوتية والسجالت المستحدثة
لتثبيت الحقوق المدنية بشكل
موضوعي وقانوني ،واعتبار
كركوك في ظل الظروف الحالية
فيدرالية مستقلة وعدم السماح
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مجلة (اوراق تركمانية)
ودورها في التوعية بالقضية التركمانية
أوميد يشار
بعد انهيار النظام الدكتاتوري الذي
كان جاثما على صدور العراقيين،
وعلى التركمان بالذات،في عام
 ،2003تنادى حملة القلم والفكر
الى اصدار مطبوع دوري في بغداد
لشرح هموم الشعب التركماني في
العراق ومشاكله والمجازر التي
تعرض لها عبر التأريخ وخاصة
بعد عام  1958وكذلك بعد عام
 1968وحمالت اإلعدام والتدمير
والتهميش واإلقصاء والتجهيل
الذي تعرض له خالل السنوات
العجاف ،وبعد عدة اجتماعات
وتداول حول األفكار التي طرحت
وتمت مناقشتها ،استقر الرأي على
تأسيس مركز يسمى ب(مركز
باباكوركور للدراسات والبحوث)
ثم تغير هذا االسم الى (مركز
الدراسات والبحوث التركمانية)
لكي يتولى تجميع الكفاءات
والمواهب وحملة األقالم للبحث
والدراسة في القضايا التي تهم
التركمان في العراق ،واصدار
مجلة سميت ب(أوراق تركمانية)
وكان من المؤمل تأسيس المركز
ليتولى مهام عديدة منها ،اعداد
بحوث ودراسات علمية عن
التركمان تأريخا وحضارة
وجغرافية وتراثا ،ونشر الكتب
والموسوعات والمعاجم واعداد
بنك للمعلومات التركمانية ،كل
ذلك كان يتطلب وجود هيكل
تنظيمي للمركز واقسام علمية
للبحث العلمي وتشكيالت ادارية
اال ان اآلمال ذهبت ادراج

الرياح ولم يتحقق من كل ذلك اال
اصدار دورية اطلق عليها(اوراق
تركمانية).
وبين ايدينا العدد الثاني من مجلة
(اوراق تركمانية) الصادر في
كانون األول من عام 2005
وورد في تقديم هذا العدد من هيئة
التحرير ما يأتي(من اجل تعريف
القارئ الكري ب 1:ـ تأريخ
الشعب التركماني ،نشوء وتطورا
من حيث الحجم والتاريخ والسياسة
والثقافة والدور اإلجتماعي في
النسيج الوطني 2 .ـ ايمان الشعب
التركماني بالتعايش السلمي
والعيش المشترك والتطلع الى
المساواة في الحقوق والواجبات.
 3ـ معاناة الشعب التركماني طيلة
عقود من التهميش واإلقصاء
والغبن السياسي والتهجير والتغيير
الديمغرافي لمواطنيهم وغيرها
من المظالم 4 .ـ رغبة الشعب
التركماني في معالجة المظالم
والتطلع الى مستقبل ينشد فيه
التمتع بالحياة الثقافية والسياسية
كغيره من الشعوب في المنطقة
والعالم5 .ـ االبعاد والتداعيات
التي ترتبت على الوضع السياسي
لهذا الشعب في عهد ما بعد
انهيار النظام السابق فيما يخص
المشاركة السياسية واإلنتخابات
،وما لحق بهذا الشعب من غبن
واضح نتيجة التسلط السياسي
والفكري الواضح في هذه المرحلة
الدقيقة من تأريخه .من اجل كل

ذلك كان هذا العدد الذي يضم بين
دفتيه ماتم اختياره من بين عشرات
الدراسات والبحوث المقدمة لكونها
تجيب على األسئلة التي تراود
ذهن المواطن التركماني إزاء
حياته حاضرا ومستقبال ،نأمل
ان يجد هذا العدد ما يستحقه من
اهتمام (ويالحظ انه لم تكن هناك
نية الصدار مجلة او دورية ،فقد
سمّت هيئة التحرير هذا المطبوع
بالكتاب ،اال ان المطبوع واصل
الصدور فاصبحت مجلة دورية).
وضم هذا العدد دراسات حول (الخيار
التركماني الصعب) لرئيس
التحرير السيد (أحمد بهجب
ابراهيم) حيث تناول البحث عن
الذات والهوية القومية وزوايا
الواقع التركماني واإلستراتيجية
القومية للتركمان وكتابة التاريخ
القومي التركماني وكتابة الدستور
التركماني) .وتحت عنوان(من
سلسلة السطوح المتصدعة/
التركمان من التهميش الى التهشيم
من  9نيسان  2003ولغاية
 31كانون األول  )2007نشر
الكاتب (أيدن حلمي آقصو) فبحث
عن التركمان والنسيج العراقي
والدوافع االستراتيجية للهيمنة
على كركوك ومراحل الهيمنة على
كركوك واإلنتخابات (الخديعة
الكبرى ) والتزوير والتزييف
الذي جرى في االنتخابات التي
جرت بعد عام  ،2003ثم تطرق
الى المشروع الفدرالي في العراق
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 تم الطلب من تركيا أن تتعاون فيإنشاء قوة تركمانية مختلطة من
الشيعة والسنة التركمان لتطهير
تلعفر من عصابات داعش مما
يمكنها من الدخول الى تلعفر
سوية.
 مساعدة التركمان بإعادة أعمارتلعفر بعد داعش وتمكين أهل
تلعفر المنتشرين في النجف والى
داخل تركيا من العودة الى بلدهم
وإظهار الدعم الالزم لمطالبة
التركمان من تحويل تلعفر الى
محافظة.
 دعم التركمان في كركوك الذينتضرروا في الفترة األخيرة بسبب
الصعوبات األمنية واإلدارية
والتغيير الديموغرافي وجعلها
منطقة ذات خصوصية معينة.
 تقديم كل أشكال الدعم للتركمان بدءامن تازة خورماتو الى داقوق ثم
طوز خورماتو فمندلي وحمايتهم
من إرهاب العمال الكردستاني
وتمكين السكان النازحين من هذه
المناطق للعودة الى مساكنهم.
 رغم أن تركمان اربيل ليست لهمصعوبات تتعلق باألمن ألنفسهم
وممتلكاتهم فإنه يقتضي حمايتهم
من التطهير العرقي والثقافي
وزيادة عدد مقاعدهم في برلمان
اإلقليم الكردي.
 دعم إنشاء مجلس تركماني تنضويتحت مظلته كافة الحركات
والمنظمات التركمانية دون
تمييز.
 دعم المدارس التركمانية المنتشرةفي أنحاء مختلفة من العراق.
 دعم المنظمات الفكرية واإلعالميةلتركمان العراق والمتواجدة في
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تركيا والدول األوربية.
 دعم رجال األعمال التركمانالذين بدأوا بفقد قدراتهم التمويلية
والمالية.
ثالثة أسئلة وتوصية واحدة
نود أن نسأل السيد النائب ووكالة
األنباء المذكورة والذين أدعوا
بأن االجتماع قد فتح المجال
للرئيس اردوغان وحزبه للتدخل
في الشأن العراقي في ثالث نقاط:
 -1كيف يفهم مما قاله أردوغان أو
ما قاله التركمان كما هو مذكور
أعاله بأن هناك فرصة للتدخل في
الشأن العراقي؟
 -2زار المسؤولون من الجبهة
التركمانية العراقية الذين شاركوا
في هذه الزيارة قبل ذلك الواليات
المتحدة األمريكية والدول
األوربية وطهران .فهل أعتبرت
هذه الزيارات تمكينا للتدخل
في الشأن العراقي؟ مثاال على
ذلك زار السيد عمار الحكيم في
نفس األسبوع إيران على رأس
وفد فهل تم التفكير بإظهار نفس
الموقف إزاءهم؟
 -3هل هناك أية إشارة في حديث
الطرفين إلى مؤامرة مبيتة؟
إذا كنتم تودون العمل السياسي باسم
كل التركمان أو صياغة الخبر
خدمة للصالح العام فيجب أن
تكونوا قبل كل شيء بعيدين
عن األحكام المسبقة بجو حميم
وبأسلوب يشوبه حسن النية.
فماذا يعني أن نطلق التهديدات
واألقاويل ضد أخوتنا في تركيا
والذين هم من نفس عرقنا فسوف
لن يغني ذلك التركمان بأي شكل
وال يرفع من منزلتنا أمام الدول
األخرى .فلو تأملنا في هذه
الكتابات مليا نرى أنه كان هناك

نوع من االستعجال دون الرجوع
الى مصادر موثوقة أو أن هناك
نية مبيتة ال نعلمها فعال.
قال أردوغان في حديثه بشكل واضح
أننا مواطنون عراقيون وأنه يجب
أن نبقى كذلك ،كما أكد أنه ال توجد
مطامع لديهم ال في الموصل وال
في أية بقعة عراقية فلماذا نكون
ملكيين أكثر من الملك كما يقال
ولماذا نفتش عن خيوط التآمر
تحت أية نية صادقة؟ لماذا ال
نأكل العنب بل نتجه الى االعتداء
على البستاني كما هو في المثل
الشائع؟
لقد بدأت هذه الزيارة تأتي أكلها فقد
أتصل رئيس الوزراء التركي
بعد يومين من هذه الزيارة بالسيد
حيدر العبادي ،رئيس وزراء
العراق وأبلغه بأن تركيا ستسحب
قواتها من بعشيقة فور تحرير
الموصل .نأمل أن تسود العالقات
الطيبة بين البلدين الشقيقين
ويكون هناك تبادل لزيارات
الوفود من الطرفين .عند ذلك ماذا
سيكون موقف الذين تبنوا الموقف
السلبي؟
ولألسف فهناك ثغرة واضحة لدى
إخوتنا الذين ينظرون الى تركيا
بعين الشك والريبة وهي أنهم
وبسبب عدم إتقانهم للغة التركية
فإنهم يتابعون األمر من الصحافة
العربية وبرؤية عربية ولذلك
تحصل لديهم قناعات خاطئة.
نعلم أنكم سوف لن تكونون تركمانا
إذا لم تتعلموا التركية.
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وشهدائنا الذين قضوا نحبهم ألجل
الوطن .ومع كل ذلك فإن كل
األمور يمكن التحدث حولها وحل
القضايا بالحوار وهناك حوار
جار بيننا وبين العراق.
 نحن ال نريد صراعات جديدة فيتلعفر التي شهدت صراعات
أخوة والموصل التي عانت من
السياسات الطائفية حيث أن
داعش هي المستفيدة الوحيدة من
كل ذلك .نحن نرى أن تلعفر يجب
أن يدخلها فقط الجيش العراقي
والشرطة االتحادية والعناصر
المحلية.
 ال زلنا نتذكر بكل الحزن ما جرىفي تلعفر بعد االحتالل األمريكي
عام  2003وال ندري حتى عدد
الذين فقدناهم في صراع األخوة
هناك حتى هذا اليوم ،فإذا كررنا
نفس األخطاء فستتكرر نفس
اآلالم .هل يعقل أن يحدث في
تلعفر صراع بين األخوة؟ إن
تلعفر هي قلعة التركمان فهل
يعقل أن ال يتبادل اإلخوة هناك
التحية لمجرد أنهم يعتنقون مذهبا
مختلفا؟ هل يعقل أن تحاط األحياء
والمناطق بجدران خرسانية ؟ أنا
ال أعتقد أن أي أحد يحب العراق
ويثمن تلعفر ويفكر في مستقبل
أوالده يقبل بذلك.
 المفروض بدال من أن نتحدثبأمور جانبية ومختلقة أن نفكر
كيف تكون تلعفر محافظة وكيف
يتم أعمارها وهناك حاليا مرحلة
لتأسيس قوة مشتركة يشارك فيها
الشيعة والسنة ومن المهم أن ترى
النور قريبا ويجب التصدي لمن
يحاولون عرقلة ذلك .إن تلعفر
يجب أن تكون صرحا للتآخي
وبعد تأسيس هذه القوة وتطهير
تلعفر من بالء داعش فإن
تركيا على أتم االستعداد إلعادة
إعمارها وترسيخ االستقرار فيها.

 إن تعاضدكم ووحدتكم مهم جدالبقاء التركمان في العراق.
 إن التركمان قد تعرضوا أكثر منغيرهم من أزمات العراق ومن
داعش وأكثر من كل المناطق
والمذاهب المختلفة.
 ال تدعوا أحدا ينشر بذور التفرقةوالخصام بينكم وال لمن يحاولون
إحداث صراع بين األخوة أو
زرع النفاق فال فائدة من ذلك
كليا ألي تركماني بل يرمي ذلك
الى وضع الوجود التركماني في
العراق في منطقة الخطر.
 أنتم عنصر أساسي في العراقوأوالد ذلك البلد ،فال معنى
لكركوك بدون وجود التركمان
واربيل جميلة بنفوسها التركماني
وصوت التركمان هو من أوجد
طوز خورماتو فالعراق ناقص
بعدم وجود التركمان.
 ال نرضى بتجول عصابات حزبالعمال الكردستاني في كركوك
وال نقبل باستهداف إخوتنا
التركمان في كركوك ويلفنا
الحزن من وجود تلعفر ،قلعة
التركمان بيد داعش وال نستطيع
تغيير هذه الصورة دون التصدي
لمن ينشر بذور النفاق وتقديم
الصراعات المذهبية بيننا.
 إن تركيا سند دائما وفي كلالظروف للتركمان ويمكنهم
الوثوق بها أما التوجهات األخرى
تجاههم من خارج تركيا فلها
حسابات وأغراض أخرى .
 أخاطب بشكل خاص أخوتي الشيعة،ال أساس لما يقال أن تركيا لها
سياسة مذهبية  ،هذه واحدة من
أساليب الحروب النفسية .ال
مشاريع مذهبية لتركيا ،ال يوجد

لدينا دين شيعي وال يوجد لدينا
دين سني فاإلسالم هو الذي
يجمعنا بعبادة الرب واإليمان
بنفس النبي وصلواتنا الخمس
وتوجهنا لنفس القبلة .أرجو
أن تعلموا أنه ال ضرر عليكم
من تركيا أبدا ونحن مستعدون
إليصال كل المساعدات اإلنسانية
الى إخوتنا أبناء تلعفر الذين
هم حاليا في النجف وكربالء
والجنوب العراقي.
 ولكي نقدم لكم أكبر قدر من العونقدموا الدعم لفتح قنصلية لتركيا
في كركوك واطلبوا ذلك من
السلطات العراقية ،ونحن نريد أن
نفتح قنصلية عامة في النجف وأن
نقوم بتفعيل قنصليتنا العامة في
البصرة .وبعد خالص الموصل
فستفتح قنصليتنا العامة فيها
مجددا.
وماذا قال التركمان؟
اشترك في االجتماع  15شخصا
من مختلف الحركات السياسية
التركمانية ،ومن الطبيعي أن
تكون هناك أفكار مختلفة فيما
بينهم ولكن رغم عدم اتفاقهم
مخلصا فقد تحدث كل واحد منهم
بلغة دبلوماسية راقية وكانت
أحاديثهم متممة لبعضها لم تطرح
على بساط البحث أية أفكار
متناقضة وقد تحدث الحاضرون
بالتسلسل الوارد في الصورة
التي جمعتهم ونشرت في وسائل
اإلعالم.
يمكن تصنيف ما قاله المشاركون
التركمان بالنقاط التالية:
 تم الطلب بأن تكون مقاربة تركياللشأن التركماني برؤية متعمقة
وحاضنة للكل ودائمة المسار.
 المطالبة بأن تكون العالقة الحميمةمع السلطات المركزية والسلطات
المحلية بواسطة تركمان العراق.
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أبعاد زيارة الوفد التركماني لرئيس
الجمهورية التركية
ماهر النقيب
بداية المرحلة
قدم رئيس الجمهورية التركية
اردوغان دعوة للرموز السياسية
التركمانية العراقية لزيارة
أنقرة وتحدث إليهم كما استمع
الى مالحظات المشاركين في
االجتماع كل على حدة حول
الواقع التركماني في العراق.
وقد حضر االجتماع الذي انعقد
في السابع من شهر كانون األول
( ديسمبر ) الهيئة التنفيذية
للجبهة التركمانية العراقية
ورئيسا اثنين من األحزاب
التركمانية أربعة نواب في
البرلمان العراقي ونائب سابق
ووزير تركماني في حكومة
اإلقليم الكردي ونائب في برلمان
اإلقليم .وكانت الدعوة قد وجهت
الى ثالثة من نواب البرلمان
التركمان الذين لم يحضروا.
وقد أصدر أحد هؤالء النواب
بيانا ذكر أن الوفد ال يمثل إال
نفسه بمعنى أنهم ال يمثلون كامل
التركمان وأن التوقيت كان غير
مناسب وأن الزيارة قد أتاحت
لتركيا وللرئيس اردوغان فرصة
للتدخل في الشأن العراقي.

 لذلك عندما أنظر إليكم أرى فيعيونكم جرأة كركوك واربيل
وديالى وتلعفر والموصل وطوز
خورماتو ،بل كل منطقة توركمن
ايلي وروح الفداء.

كما أن وكالة تركمانية لألنباء والتي
تبشر بأنها تنشر أخبار التركمان
بحياد قد استبقت الوضع ونشرت
خبر الزيارة ذاكرة أن الزيارة
هي مجرد مؤامرة.
ماذا قال أردوغان

 عندما نتطلع لما يحدث في العراقال نرى فرقا بين همومكم وخاصة
ما يعانيه إخواننا التركمان وبين
همومنا .ال يوجد في العراق
تاريخ مجيد وآثار رائعة تاريخية
ومدن قمنا بإنشائها فقط ،قبل
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بدأ رئيس الجمهورية التركية كالمه
مخاطبا المشاركين التركمان
وواصفا إياهم بالشجعان ،وكان
ضمن ما قاله:

كل شيء أنتم في العراق ،إخوة
لنا من دمنا ومن أنفسنا .طيلة
وجودكم في العراق فإن العراق
وتركيا يرتبطان بجسر ال يندثر.

 أنتم هنا في بيتكم كما هو العراقبيتكم وهذه بالدكم وموئل أخوتكم.

 منظمتا ّ أفاد ّ و الهالل األحمرالتركي تقدمان معونات إنسانية
مستمرة  .وبما أن تركيا ال تبادر
الى اإلعالن واإلشهار فأكثر ما
تحمله هذه المساعدات اإلنسانية
ْ
المال.
ال ينتشر خبرها على

 بينكم من تجرع أحبابه وأقاربهالشهادة وبينكم من فقد أخوته
وأقاربه على أعواد المشانق
وتعرض الكثير منكم لمحاوالت
االغتيال ،أتت أيام زرعت فيها
القنابل الموقوتة في بيوتكم وفي
عد صدام تم اعتقال الكثيرين
منكم أو إصدار أحكام اإلعدام
بحقكم .لو كان آخرون في محتكم
لتخلوا عن القضية والنضال
وقاموا باالستسالم وانخرطوا في
حياة جديدة .بارك هللا فيكم إذ لم
تفكروا في ذلك إطالقا.

 إن وجود القطعات العسكريةالتركية في بعشيقة هو للتصدي
لمنظمة داعش وال نية مبيتة
وراءها إطالقا .أن هذه القطعات
ال تتجاوز  700عسكري ولكنهم
استطاعوا التصدي لهذه المنظمة
اإلرهابية ودمروا كثيرا من
مواقعها .الموصل أرض عراقية
وال مجال حتى للنقاش حول
ذلك ولكن ولألسف تنشر أقاويل
مغرضة بأن تركيا لديها مطامع
في الموصل ،نحن ال نقول إال (
الموصل ألبنائها وتلعفر ألبنائها).
فالقرار الذي اتخذه البرلمان
العراقي والمتعلق بشخصي غير
مقبول ومن المؤسف ما يصرح
به البعض مطلقين تهديدات إزاء
تركيا وقد رأينا أناسا في البصرة
يضعون العلم التركي على
األرض ويدوسونه بأقدامهم،
العلم مقدس والعلم التركي يرمز
بهالله ونجمته الى ديننا الحنيف
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ﻭﺍﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺸﻬﺭ
*
ﺘﺭﺠﻊ ﻤﺴﺌﻭﻠﻴﺔ ﺍﻠﻤﻗﺎﻻﺕ ﺍﻠﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻭﻴﻤﻛﻦ
ﺍﻋﺎﺪﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻠﺻﻭﺭ ﻭﺍﻠﻤﻗﺎﻻﺕ ﺸﺭﻴﻂﺔ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻠﻰ ﻤﺻﺪﺭﻫﺎ
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مجلة (اوراق تركمانية) ودورها في التوعية بالقضية
التركمانية • أوميد يشار
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يتساءلون عن الديار
ابو زكريا
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قرية تلعفر السورية
محمد التلعفري
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اﻟﻗﺳم اﻻﻨﺠﻳﻟزي
اﻟﻗﺳم اﻟﺗرﻜﻲ
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Ata Terzibaşı’nın 4 kitap halinde
yayımlanan ve Irak Türkmen
kültürünün başyapıtı sayılan
Kerkük Şairleri’ni
Kerkük Vakfı’ndan isteyiniz.
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