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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Kardaşlık
21 Yaşına Girerken…

K

ardaşlık Dergisinin Ocak-Mart 1999 tarihli ilk sayısıyla başlayan uzun soluklu
yürüyüşümüz, Ekim-Aralık 2018 tarihli
80. sayıyla 20. Yaşını doldurmuş bulunmaktadır.
Elinizdeki 81. sayı ile 21. Yaşına giren Kardaşlık
dergisine daha nice yıllara diyoruz.
Dergimiz 20 yıllık ömrüne neleri sığdırmış, bu
süre içinde geriye neler bırakılmış ve kendi misyonu konusunda ortaya neleri koymuştur? Bu
soruları cevaplandırmak için bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma benimle birlikte vakfımızdan
iki elemanı tarafından gerçekleştirilmiştir: Bu bakımdan Yıldırım Hasanzade ile Ercan Şimşek’e
bu mesaiden dolayı dergimiz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu çalışma sayesinde aşağıda
derginin istatiksel açıdan dökümü yapılmış ve bir
değerlendirme ile sizlere sunulmuştur.
Kardaşlık dergisi ortalama 64 sayfa (4 forma)
olarak yayımlanmıştır. Ancak iki sayı (6. ve 18.
sayılar) 48 sayfa (3 forma), 6 sayı (1., 9., 14.,
17., 23., ve 25. sayılar) 80 sayfa (5 forma), iki
sayı da (2. ve 3. sayılar) 96 sayfa (6 forma) olarak çıkmıştır. Geri kalan sayıların hepsi 64 sayfadan oluşmuştur. Üç bölüm (Türkçe, Arapça ve
İngilizce) halinde yayımlanan Kardaşlık Dergisi
80 sayısı ile toplam 5248 sayfa ile zengin bir külliyat oluşmuştur.
Derginin Türkçe bölümünde 1289 makale, 532
şiir ve 154 haber yer almıştır. Arapça bölümünde 317 makale, 15 şiir ve 19 haber yayımlanmıştır. İngilizce bölümünde ise 124 makale, 3
şiir ve 1 haber çıkmıştır. Dergimizin geleneksel
hale gelen 2 sayfalık Türkmen Albümü’nde her
sayıda 4 adet tarihî değere sahip ve görsel belge niteliğinde olan fotoğraflar yayımlanmıştır.
52. sayıda 6; 5. ve 27. sayıda 3’er fotoğraf yer
almıştır. Böylece Türkmen Albümünde toplam
320 fotoğraf tanıtılmıştır. Bunun dışında dergimizde 2374 fotoğraf, ön ve arka kapaklarda
376 kitap resimleri yer almıştır. Böylece 80 sayı
içinde toplam 3070 adet fotoğraf, belge, harita,
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resim, şekil ve grafik çizelgeler gibi görsel materyal basılmıştır.
Öncelikle dergimizin demirbaş yazarlarından söz etmek isterim. İlk başta aynı zamanda
Vakfımızın bayrağı olan ve son nefesine kadar
dergiye yazı yetiştiren rahmetli İzzettin Kerkük büyüğümüzün çabaları her türlü takdirin
üstünde olmuştur. Rahmetli yazarlık dışında
derginin hazırlanması, yazıların seçimi ve
postaya verilmesine kadar her aşamada bir
gençlik heyecanı içinde koşturmuştur. İkinci
olarak Vakfın her türlü kahrını çeken Erşat
Hürmüzlü, işin hamallığını yapan bendeniz ve
başlangıcından beri hep ön safta koşan, çizgisini
değiştirmeden Mahir Nakip, Ankara’da olmasına
rağmen hep yanımızda yer almıştır. Bu husus bir
kader ortaklığı derecesinde sürmüştür.
Başından beri bize destek veren isimlerin yanı
sıra daha sonra dergimize katılan yazar ve şairleri
burada saymak isteriz: Ata Terzibaşı, İhsan Sıddık Vasfi, Ömer Öztürkmen, Rıfat Yolcu, Yılmaz
Tahir, Habib Hürmüzlü, Acar Okan, Osman
Oğuz, Nesrin Erbil, Salah Nevres, Rıza Çolakoğlu, Ziyat Akkoyunlu, Adülhalik Bakır, Ümit
Tokatlı, Nusret Merdan, Ziyat Köprülü, Necat
Kevseroğlu, Ali Semin, Ali Marufoğlu, Sati Arslan, Ahmet Türker, Ekrem Pamukçu ve Mehmet
Ömer Kazancı. Yolculuğumuza başlarken yanımızda yer alan ve yazıları ile dergimize güç katan
yazarlarımız arasında ebediyete intikal edenleri
burada rahmet ve minnetle anmak boynumuzun
borcudur.
Derginin Arapça bölümünün sorumlusu ve aynı
zamanda vakfımızın temel direği olan Habib
Hürmüzlü ağabeyimizin verdiği büyük emeği anlatmadan geçmek büyük bir kusur sayılır.
Kerkük Vakfı’ndan hem Türkçe hem Arapça
kitapları yayımlanan Hürmüzlü, vakıftan çıkan
Arapça kitapları tercüme ettiği gibi, yayımlanan
diğer Arapça kitaplar da onun kontrolünden
geçmiştir. Kısacası en velut Arapça yazarımız
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olan Sayın Hürmüzlü’nün destek ve himmetleri, Kerkük Vakfının yüzünü ak etmiştir. Arapça
bölümüne imzaları ile katkı sağlayanlar arasında aziz dostlarımız İsmet Abdülmecid ile Suphi
Nazım Tevfik’i de anmak gerekir.

üyelerinin ve özellikle Erşat Hürmüzlü ile Suphi
Salt başta olmak üzere vakfın diğer üyelerinin
maddî ve manevî destekleri, fedakârlıkları, himmet ve çabaları sayesinde bu dergi ve kitapların
yayınları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’deki soydaşlarımız arasında Türkmen
sevdalıları olan, dergimizi yazı ve şiirleri ile süsleyen ve bugün aramızda olmayan Kemal Çapraz,
Refet Körüklü, Mustafa Kayabek, Fahri Ersavaş,
Hasan Nevzat Karagil, Şeref Taşlıova ve Semiramis Çavuşoğlu gibi gazeteci, şair ve yazarları
da unutmayacağız. Bize destek veren hayattaki
kıymetli akademisyen, yazar ve şairlerimizden
Ahmet B. Ercilasun, Aydil Erol, Fırat Kızıltuğ,
Oğuz Çetinoğlu, Yavuz Bülend Bakiler, Ali Akbaş, Ali İhsan Öbek, Yüksel Topaloğlu, Duygu
Dalbudak, Çağdaş Albayrak, Süleyman Şenel,
Feyyaz Sağlam ve İlhan Esen’i de saygı ve minnetle yad edelim. Bu arada ismini sayamadığımız
kıymetli dostlardan bağışlanmayı dileriz.

Türkmenlerin Irak’taki varlığını ayakta tutmak
ve bu toplumu her yönüyle dünyaya tanıtmak
Kerkük Vakfının kutsalı, sevdası, yaşama sebebi
ve ülküsüdür. Bu amaç doğrultusunda hareket
eden yazı kadromuzun verdiği destekler her türlü
takdirin üstündedir. Dergimizi devam ettirmek,
giderek daha fazla güçlenmesini sağlamak elbette ki hepimizin amacıdır. Dergimizin ilk sayısı
1999’da çıkarken 53 yaşında idim. Şimdi düşünüyorum da bana dün kadar yakın kısa bir zaman
dilimi gibi geliyor. Oysa 20 yıl geçmiş ve şimdi 73
yaşında bir ihtiyarım. Bu fakirin peşinde dolaşan
Azrail hazretlerine yakalanmadan dergiyi emin ellere teslim etmenin zamanı çoktan bile geçmiştir.

Yayımlandığı tarihten itibaren dergimize takdirlerini bildiren Sayın Nuri Gürgür büyüğümüz,
bizi yüreklendiren mektubu ile yol gösterici
olmuştur. Yine dergimizi takdir edenler ve her
zaman destekleyen Türk dünyasına mensup lider, devlet adamı, diplomat, köşe yazarı, sanatçı
ve akademisyenler arasında Rauf Denktaş, Ebulfezl Elçibey, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu,
Osman Derinsu, Özdem Sanberk, Ahmet Kabaklı, Yılmaz Altuğ, Nusret Ersöz, Ali Haydar
Bayat, Ergun Göze, Yücel Hacaloğlu ve Servet
Kabaklı ile diğer gazeteci ve köşe yazarlarından
ahirete göçenleri rahmetle, hayatta olanları ise
şükranla anıyoruz.
Dergimize dost ve kardeş Azerbaycan ziyalıların
da ilgisi her zaman sürmüştür. Özellikle
Azerbaycan dünyasında Türkmenlerin temsil
edilmesine her zeminde çaba harcayan gönüllü
büyükelçimiz Prof. Dr. Gazanfer Paşayev, vakfımızın ilk kitap yayınına da imza atmıştır. Onunla vakfımızı şereflendiren Türkmen sevdalıları
rahmetli Bekir Nebiyev ve Yaşar Karayev’i yad
ediyoruz. Ayrıca aziz dostumuz Ayaz Vefalı da
her zaman gönlümüzdedir.
Türkmenlerin edebiyatı, sanatı, folkloru, kısacası
kültür tarihi üzerine 3 dilde yayımlanan Kardaşlık Dergisi, bir avuç dava insanının emeği ve göz
nuru sayesinde varlığını sürdürmektedir. İzzettin
Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı’nın kurucu

Genellikle dergiler çevrelerinde yeni kadrolar
yetiştirir. Bu hususta Türkiye genelinde Vakıf ve
Kardaşlık dergisi Türkmen dünyası hakkında en
sağlıklı ve en zengin belge ve bilgi merkezi olarak
tanınmaya başlamıştır. Vakfın kapısının açık tutulması ve bu kutsal misyonunu sürdürmesi hizmetlerin en büyüğü sayılır. Vakıf çevresinde kenetlenen ve sayısal açıdan da giderek artan bir beyin
ve iman kadrosu oluşmuştur. Üyelerimiz Yıldırım
Hasani, Mehmet Tuzlu, Atilla Bayraktar, Kemal
Beyatlı, Mehmet Tütüncü, Şükran Kayacı, Ahmet
Telaferli, Nazım Terzioğlu, Suphi Nazım Tevfik gibi ileride aynı prensipleri benimseyen genç
ve yeni arkadaşların katkıları sayesinde inşallah
Vakfın kapısı sonsuza kadar açık kalacaktır.
Yeni kuşaktan dergimizin yazarlar kadrosuna
katılanlar ve bir süredir isimleri okuyucular tarafından tanınmaya başlayan gençlerimiz var.
Bunların arasında Önder Saatçi, Kemal Beyatlı,
Nazım Terzioğlu, Yağmur Bahram ve dayı-yeğen olduğumuz Urfalı kardeşimiz Yasin Cemal
Galata yazı kadromuzda yer kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar bana doğrusu biraz ümit veriyor.
Özellikle Nazım Terzioğlu bu yarışta ön sırada
koşuyor. Dergimizin yarış bayrağını teslim
edeceğimiz kadrolar inşallah oluşacak ve gözümüz arkada kalmayacaktır. Bu ümit ve temenni
ile 21. yılına giren dergimizin yolu açık olsun.
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Sen Niye Burada Değilsin?

T

anınmış ve çok manidar yazı ve göndermeler yazan bir gazeticeden duymuştum. Zamanında Amerika Birleşik
Devletlerinde yeni sendika faaliyetleri başlarken
toplum kitleleriyle idare temsilcileri ve polis
güçleri arasında her zaman çatışma çıkarmış.
Bu sıralarda New York’ta yaşayan Harry ve
Donald isminde diyelim iki filozof arasında
dostluklarına rağmen tutum farklılıkları var ve
aynı istikamette düşünmezlermiş.
Bir İşçi federasyonu gösterisinde yine karşı
karşıya gelinmiş, adeti üzere bunları destekleyen ve her zaman hak arayışı hareketlerine
destek veren Harry polis tarafından tutuklanarak nazarete alınır.
Donald arkadaşını ziyaret edip hâlini hatırını sormak ister. Kalabalık tutuklular arasında
olan Harry’i görür ve hemen sorar:
- Harry , niye buradasın?
Harry hemen cevabını yapıştırır:
- Donald, sen niye burada değilsin?
Biz de bazı soydaşlarımıza aynı soruyu soramaz mıyız? 100 yıla yakındır, dedelerimiz; babalarımız ve biz bir dava peşinde koşarken siz
niye bizim yanımızda olmadınız? Neden başka
partilere gölge oldunuz da, adına Türkmen sözünü haksızca ilâve ettiğiniz güya partiler kurdunuz. Daha doğrusu kurduruldunuz.
Yarın yaşlanıp bir kış gecesi âdet üzere torunlarınıza eski zamanlar muhabbeti yaparken
yüzünüz kızarmayacak mı? Kendi milletimizi,
kendi davamızı ve kendi emellerimizi boğarak
başkasına yem olduğunuzu hatırlayarak pişmanlık duymayacak mısınız?
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Bir devlet görevi için, bir aylık maaş için ve
sözde bir mevki için gelecek nesillerin emelini
resmen sattığınızda hiç mi yüreğiniz sızlamadı?
Size açık açık “ Karton Parti “ dendiğinde, neden bu girdaba düştüğünüzü sorgulamadınız?
Bir soru daha soralım. Yıllar yılı ne kanlar döküldü, ne şehitler darağaçlarında sallandı ve
tek kelime ile canlarını verdiler bu dava için.
Sizden bu fedakârlık dâhi istenmedi. Sizden
sadece geniş kitlelere sırt çevirmemeniz, gelecek nesillerimizin emellerini körletmemeniz
ve saygın bireyler olarak yaşamanız istendi.
Bundan fazla bir taleple karşılaştınız mı?
Ancak siz, bütün bunlara kulak tıkadınız. Zannettiniz ki elde edecekleriniz kalıcıdır veya kazançlıdır. Farkına varmadığınız şey, bir şeyler
kazanma karşılığında bir çok şeyi kaybettiniz.
Bu dava için bırakın onlarca yıl öncesini, bu
yaşadığımız yıllardan bahsedelim. 2003- 2004
yıllarında gösterilerin en ön saflarında genç
ve yaşlı kadınlarımızı görmediniz mi? Seçim sahtekârlıklarına karşı hayır diyen Mavi
Direniş’i bizim kadınların sürdürdüklerini ve
başarılı kıldıklarını seyretmediniz mi? Baas
rejimine karşı 17-18 yaşlarında gençlerimizin
“Öğrenci Boykotu” ile rejimi sarsmadı mı?
Siz bunları yaşayarak gördünüz ve seyrettiniz.
Sıra size gelince, biz başka bir partinin yandaşı
olup kendi milletimize diş bileyeceğiz mi diyecektiniz Gafiller?
Sakın, biz gerçekçiyiz, sakın biz gelecek nesillerimizin âkibetini düşünüyoruz, etrafımızla
entegre oluyoruz demeyin. Hâl böyle olsaydı
halk size tabi olurdu. Halbuki şimdi peşinizden kimse gelmiyor, size bakanlar açıkça acıyarak bakıyor, dudak büküyor.
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Siz, gelecek nesillerimizin istikbali için değil,
bu üç günlük dünya çıkarları için bu yola saptınız. Ama yazık ettiniz.

dunuz: Birisi çıkıp size: Siz niçin burada değilsiniz? Sormayacak mı?
Emin olun o soru size sorulmuyorsa durum
daha da vahim. Yani size bir sitem dahi gerekmiyor anlamına geliyor ve millet olarak millî vicdanda yerinizi kaybettiğiniz anlamına geliyor.

Herbirinize sormalı, sen niye burada değilsin? Normal yerin bu saflar değil mi? Bakın şu
parti veya öteki taraf demiyorum, sadece bu
kalplerde çarpan şuur ve emellerin yanında olmanız gerekmez miydi?

Evet, herbiriniz cevap verebilecek misiniz? Sen
niye burada değilsin?
Titreyin ve kendinize dönün.

Bugün: Siz niye buradasınız, diyenlerden ol-

Birsi boya çeker o birsi ene6
Fiilden vazgeçtiğ he çaldığ çene
Kimi de tutusan diri mene ne?7
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?

1
2
3
4
5
6
7

Kavgaya
Kimden
Niçin biz bize böyle düşmüşüz?
Sadece
Oluruz bizar
“Biri boyuna çeker biri enine” deyimi Kerkük
yöresinde “herkes işi bir taraf sürükler” anlamına
gelir.
Kime sorsan bana ne diyor.

Ne oldu bizlere düştüğ bu hala?
Hardan başımıza geldi bu bele?10
Evvel vermişiydiğ11 bizler el ele
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?

BİR TÜRKMEN’İN FERYADI

Birliğ beraberliğ bes4 dilde gezer
O birliğ diyenler bir birin ezer
Bu halı gürünce oluruğ bezar5
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?

Dostluxtan vaz geçtiğ duşmanlığ ettiğ
Dağ kimin yıxıldığ tenbelden gettiğ8
Xeberdar olmadığ arxayın yattığ9
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?

Cumhur KERKÜKLÜ

Da‘vanı unuttuğ da‘vaya1 daldığ
Bilmem bu xuyu biz kimnen2 aldığ?
Duşman ilerledi biz geri qaldığ
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?3

Muktedir Allah’ım rahm eyle bize
Sert bağla bizi aydan yulduza12
Bir de sevdir bizi birbirimize
Neyçi biz bize bele düşmüşüğ?

8
9
10
11
12

Temelden gittik, yıkıldık
Haberdar olmadık, emin uyuduk
Nereden geldi başımıza bu bela
Önceleri vermiş idik.
Sıkı bağla bizi ay ile yıldıza
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Üzerine Pazarlıkların
Bitmediği Şehir: KERKÜK

G

eçmişin Hesabı
Kerkük, petrol velvelesi başlamadan
önce kendi halinde, hiç isyan
yaşamamış, tamamen Türkmenlerden oluşan
asude ve masum bir kültür şehri idi. Birinci
Dünya Savaşında İngilizlerin Irak’a girmelerinin temel hedefleri Kerkük’ü işgal edip
petrollerine hemen el koymaktı. Nitekim şehir
ele geçer-geçmez petrol aramaları başlatıldı,
kuyular kazıldı ve 1927 yılında da petrol üretimine başlandı. Kuşkusuz ki Kerkük’te petrol
olmasaydı İngilizlerin iştahı kabarmayacak ve
bu şehri belki de hiç işgal etmeyeceklerdi.
1935 yılında Başbakan Yasin El-Haşimi zirai
bir proje bahanesiyle Havice çiftliğini kurarak
Kerkük’te Araplaştırma politikasını başlatmış
oldu. 1946 yılında proje bitti ve güneyden getirilen Ubeydi, Cuburi ve Hamdani (Sünni)
Arap aşiretleri buralara yerleştirildi. Havice,
1965 yılında da ilçe haline getirilerek Kerkük’e
bağlanmıştır. Saddam’la devam eden Araplaştırma
politikası 1974-1985 yılları arasında zirveye
çıkmıştı. Tuzhurmatu ve Kifri gibi Türkmen
ilçe ve yerleşim bölgeleri Kerkük’ten koparılarak
başka vilayetlere bağlandı.
Malum olduğu üzere İngilizlerin Irak’ı
işgalinden 2003 yılına kadar ister Monarşi
ister Cumhuriyet döneminde olsun yönetim hep Sünni Arapların elinde olmuştur.
Aşırı milliyetçilikleri ile bilinen bu kesim de
genelde hep Türkmenlere karşı tutumlarını
sürdürmüşlerdir. Kerkük’ü Araplaştırmak istemelerinin temel sebebi, bu şehri bir petrol
üretim fabrikası olarak görmeleri ve bu şehri
Araplaştırarak Türkiye’yi bu şehirden uzak tutmaya çalışmaktır. Nitekim 14 Temmuz 1959
Kerkük Katliamının ana amacı Türkiye’ye
bir mesaj göndermekti. Bunun neticesinde
İngilizlerin ilk işgal yılları hariç şehir ne ciddi
bir yatırım ne de bir imar görmüştür.
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Aktör Değişti Niyet Değişmedi
2003’te Saddam’ın devrilmesinden sonra
ABD’nin mutlak desteğiyle şehre dolan Peşmerge
güçleri bu sefer şehrin Kürtleştirilmesinin
habercisi olmuştu. Arkasından 50 kişiden
oluşan Anayasa Komisyonunun çoğunluğunu
Şii Araplarla Kürtler oluşturmuştur. Komisyonun iradesi ve bilgisi haricinde bu iki kesim
arasında pazarlık neticesinde 2005 yılında
yürürlüğe giren Anayasanın 140. Maddesi kaleme alınmıştır. Bu maddeye göre 31.12.2007
tarihine kadar başta Kerkük olmak üzere
ihtilaflı bölgelerde önce normalleştirme sonra
nüfus sayımı sonra da referandum yapılarak
şehrin kaderi belirlenecekti.
Bu madde 2007’den sonra kadük oldu. Ancak
Kürtleştirme politikası daha da şiddetlendi
ve şehre akın eden Kürtler, şehrin yarısından
fazlasını oluşturmaya başladı. Türkmenlere
yönelik suikastlar, kaçırmalar, rehin almalar ve
tacizler giderek arttı. Haziran 2014’te DAEŞ
tehlikesi baş gösterince Maliki Hükümeti tarihî bir hata işleyerek şehrin güvenliğini tamamen Peşmerge ve bir Kürt istihbarat teşkilatı
olan Asayişe terk etti. Bu Kürt Kuvvetleri
daha çok KYB’ye bağlı oldukları için katıksız
bir Türkmen şehri olan Tuzhurmatu’da da
söz sahibi oldular. DAEŞ’a karşı kurulan Şii
ağırlıklı Haşd Şabi içinde Türkmenler de yer
alınca, özellikle Tuzhurmatu’da KYB yanlısı
Peşmergeler ile Türkmen yanlısı Haşd Şabi
arasında sürtüşmeler baş gösterdi.
25 Eylül 2017 günü yapılan referandum ulusal ve uluslararası mahfillerde ilgi görmeyince
Kürtler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İran’ın
siyasi baskısı ve Başbakan El İbadi’nin Haşd
Şabi güçlerini harekete geçirmesiyle 17 Ekim
2017 tarihinde Peşmerge ve Asayiş güçleri
büyük bir moral çöküntüsü içerisinde Kerkük
ve Tuzhurmatu’yu terk etmek zorunda kaldı.
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Bitmeyen Pazarlık
Bu kadar büyük bir hezimete ve dünya ülkelerine karşı bu kadar itibar kaybına rağmen
KYB ve KDP’nin Bağdat’la olan Hükümet
kurma pazarlığında Kerkük hep gündeme getirildi. Yetmedi, Kürt Bölgesinde yerel seçimin
bitmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen
ne Kürt Parlamentosu doğru-dürüst çalışmış
ne de yerel hükümet kurulabilmiştir. Sebep
ise çok tuhaf: İki Kürt partisi arasında kimin
Kerkük’e vali olması konusunda mutabakata
varamamalarıdır! Nitekim KYB, Kerkük valisinin kendilerinden olması fikrini KDP
desteklemedikçe ne Kürt Hükümetine ne
de Kürt Parlamentosuna katılacaklarını ilan
etmiştir. Buna mukabil (Türkmen siyasetçiler hariç) hiçbir Iraklı yetkili çıkıp “Kerkük,
Anayasa’nın süresi bitmiş 140. Maddesine
göre ihtilaflı bölge değildir ve Bağdat’ın hük-

Beşyüz ildi bayat sende nesim sende
Menden kopan ruhum sende sesim sende
Gel kavuşağ kurbanımı kesim sende
Bed haberler yalan olsun yalan Kerkük
Evvelki tek vuran elim yoxdu hele
Qılınç çekip coşan delim yoxdu hele
Fatih yoxdu Sultan Selim yoxdu hele
Gözle görek gözü yolda qalan Kerkük

Harda zor var orda xebis barmağı var
Harda şer var orda iblis barmağı var
Taleyinde bir “İngiliz barmağı” var
Qısmetini qızıl ilan çalan Kerkük

KERKÜK

Derdlerini zirvelere ten bilirem
Azabından saçlarıma den bilirem
Borçalı’yam ne çekirem men bilirem
Borçalı tek gönülbağı talan Kerkük

Diğer taraftan Irak’ta giderek tekrar kuvvet
toplamaya başlayan ve Irak’ın siyasi işlerine
karışmaya çalışan ABD’nin de Kerkük konusunda sürekli Kürtlerden yana fikir beyan
etmesi manidardır. ABD’nin bu tarz söylemlerine de doğrusu sadece Haşd Şabi yetkilileri
cevap veriyor. Kısacası Kerkük 2019 yılında
da bir koz olarak Bağdat yönetimi ile Kürt
yönetimi arasında pazarlık konusu olacağı ve
Türkmenlerin de Kerkük mücadelesinin devam edeceği açıktır. Burada Türkiye ve İran’ın
oynayacağı rol elbet de önem arz edecektir.
Her halde her iki ülke de 21. Asırda bölgenin
dağılma veya biteviye kalmasının anahtarının
Kerkük olacağının idraki içerisindedir.

Zelimxan YAKUB

Bugün senin taleyini (talihini) düşünürem
Ağır günde üstünü od alan Kerkük
Önde katil sağda düşman solda yağı
Yurt-yuvası el-obası talan Kerkük

müne tâbidir. Askeri kuvvetleriniz zaten bu
şehirden çıkarıldı bir daha dönmeniz söz konusu değildir” demiyor.

Qarabağ da Erbil Musul talelidi (talihli idi)
Ruhu girov (rehin) özü yoxsul talelidi
Ezilenin taleyi qul taleyidi
Yıxdı seni filanoğlu filan Kerkük
Döne döne sındırıblar inadını
Uçabilmir tale qırıb qanadını
Mekke bilib öz adını soyadını
Namazını Türk’e sarı qılan Kerkük
Cellad diyek yağı diyek bextimize
Ömrün qarq çağı diyek bextimize
Layla çalaq ağı diyek bextimize
Sen anam ol men de senin balan Kerkük
16 Mart 2003
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Abdulhalik BAKIR**

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Irak Türkmenlerinin Siyasi
Arenada Sahipsiz Kalmalarına
Yolaçan Tarihsel Faktörler*
Giriş
rak Türkmenlerinin, bazı araştırmacıların
iddia ettiği gibi Emevî ve Abbasî dönemlerinde veya XI. Yüzyılda Selçuklu Türklerinin Irak’a gelmesi ile ortaya çıkmış sosyal
bir topluluk olarak değerlendirilmesi bilimsel
temelden yoksun bir tespit olsa gerektir1. Zira
Türk milletinin nezih bir parçasını oluşturan
Irak Türkmenleri, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen ve Sümerlerle yakın akrabalık bağı
bulunan köklü bir geçmişe sahip uygar ve asil
bir kitleyi oluşturmaktadırlar. Irak coğrafyası,
Sümerlerden Selçuklulara kadar uzanıp gelen
uzun soluklu zaman diliminde çeşitli Türk kavimleri tarafından kurulan birçok devlet tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiştir2. Türkiye sınırındaki Türkmen şehri Telafer3’den
Irak’ın güneyinde yer alan ve Birinci Dünya
Savaşı esnasında Çanakkale kadar kahramanlıkta şöhret kazanan Türk şehri Kûtü’l‘Amâre4’ye dek uzanan topraklarda yaşayan
Türkmenlerin kökenleri, sosyal ve kültürel yapıları iyice incelendiğinde, yukarıdaki görüşümüzün ne kadar isabetli olduğu anlaşılacaktır.

I

I. Irak Türkmenlerinin Sahipsiz Kalmalarına Yol Açan Tarihsel Faktörler
1. Türklerin, Orta Doğu’da Abbasî devletinin
kuruluşu ile başlayan ve Osmanlı Devleti’nin
tarih sahnesinden çekilmesine kadar süren
yaklaşık bin iki yüz yıllık uzun zaman zarfında
egemen güç olmasının sebep olduğu siyasî yıpranma. Anılan yüzyıllarda İslam dünyasının
doğu kesiminde Sâmânîler, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Timurlular,
merkezinde Emevîler, Abbasîler, Büveyhîler,
Selçuklular, Atabekler, İlhanlılar, Artuklular, Anadolu Selçukluları, Beylikler, Osmanlılar batısında ise Tolun oğulları, İhşîdîler,
Fatımîler, Eyyübîler, Memlükler adındaki
devletler hüküm sürmüşlerdir. Bu devletlerin
ordu teşkilatlarında Türkmenler ya gönüllü ya
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da paralı askerler olarak en ağır ve en tehlikeli
görevleri üstlenmişlerdir. Bu ağır sorumluluk
beraberinde özellikle siyasî hayatta onlara ağır
bir faturayı da getirmiş ve Türkmenlerin siyaseten yorgun düşmelerine ve eski teşkilatçılık
ruh ve düzenlerinin bozulmasına yol açmıştır5.
2. Selçuklu devletinin yıkılışından sonra Osmanlı devletinin bir cihan devleti olmasıyla
birlikte özellikle siyasî ve askerî alanlardaki
istihdam konularında Türkmenleri dışlaması.
Bu değindiğimiz Osmanlı devletinin azamet
veya diğer bir deyişle altın devrinde, devletin
kuruluşunda çok aktif rol üstlenen ve üstün
performans sergileyen Oğuz boylarına mensup Türkmenler siyasî ve askerî alanlardan
uzak tutulmuş, yerine devşirme unsurlar istihdam edilmeye çalışılmıştır6. İleride tehlikeli
sonuçlar doğuracak olan bu uygulama döneminden devletin yıkılışına kadar sadece kritik
dönemlerde Türkmenler istihdam edilmiş ve
devlet için sorun yaratan bölge ve şehirlere
bir nevi Türkmen göçü diyebileceğimiz çözümlere başvurulmuştur7. Üç yüzyılı aşkın bir
zaman dilimini kapsayan bu dönemde Türkmenler dışlanmışlık hissine kapıldıkları gibi
siyasî ve askerî yetenekleri körelmiş ve hayatın
diğer alanlarında faaliyet göstermeye başlamışlardır8.
3. Osmanlı-İran ilişkilerinin çok çekişmeli
geçmesi ve bu ilişkilerin Ehl-i Sünnet ve Şi’a
mezheplerine göre şekillenmesi. Bu durum,
Irak coğrafyasının özellikle de bu coğrafyanın kritik bölgelerinde yaşayan Türkmenlerin
bu ikilem arasında kalarak bölünmelerine ve
bocalama devresine girmelerine yol açmıştır9.
Onuncu asırdan beri Türkmenlerin aktif siyasî
ve askeri faaliyet içinde oldukları İran, Anadolu ve Irak coğrafyalarında siyasetin Ehl-i
sünnet ve Şia mezheplerine göre şekillenmesi,
Türkmenlerin dinsel, sosyal ve kültürel yapı
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ve teşkilatlarına telafisi mümkün olmayan büyük zararlar vermiştir. Bunun en bariz örneğini, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile
Safevî hükümdarı Şah İsmail arasında meydana gelen Çaldıran Savaşı10 ve bu savaşın sonrasındaki süreçlerde görmek mümkündür. Bu
olayın olumsuz etki ve sonuçları hâlâ anılan
coğrafyalarda devam etmektedir. Bunun en acı
faturasını ise bugün kendi siyasî teşekkülünü
kuramayan veya kurmada geç kalan Irak Türkmenleri ödemektedir11.
4. Birinci Dünya Savaşına dair olumsuz siyasî
sonuçların, Irak Türkmenlerini yalnızlığa iterek sahipsiz bir topluluk haline getirmesi.
Aslında Birinci Dünya Savaşı farklı oranlarda
savaşa katılan bütün devletlere zarar vermiştir.
Ancak bu savaşın bir sonucu olarak zararın en
büyüğüne elbette ki Türk dünyası ve özellikle
de Irak Türkmenleri katlanmak zorunda kalmıştır. Zira her şeyden önce bu savaş sonunda
bütün Türk dünyası ve hatta İslam dünyası üç
kıtada hâkimiyet sağlayan Osmanlı Devleti
gibi büyük bir devletini kaybetmiştir. Buna
karşın savaştan sonra çağımıza damgasını vuran yeni süper devletler de dünya hâkimiyeti
sahnesinde yerini almıştır. Dünyanın şeklini
değiştiren bu büyük olaydan sonra -bununla elbette ki Birinci Dünya Savaşı’nı kastediyoruz- Irak Türkmenleri tamamen işgalci
kuvvetlerin ve işbirlikçilerinin insafına terk
edilmişlerdir12. Osmanlı döneminin son üç
yüz yılında Irak’ın idaresi konusunda Irak’taki diğer unsurlarla karşılaştırıldığında siyasetten uzak tutulan Irak Türkmenleri, İngiliz
hâkimiyeti esnasında tamamen dışlanmışlardır. Ancak İngilizlerin bu politikasını yadırgamamak gerekir. Zira işgalci bir güç olarak
İngilizler, 1920 başkaldırısı esnasında nüfusunun büyük bir kısmı Türkmenlerden oluşan
Telafer’de büyük bir direnişle karşılaşmışlardır13. Ayrıca onlar, Türkmenlere Osmanlı devletinin bir bakiyesi olarak olumsuz bir bakışla
bakıyorlardı; dolayısıyla da Irak’ta tutunmak
maksadıyla diğer etnik unsurları (özellikle de
Sünnî Araplar, Kürtler ve Gayr-i Müslimler)
yanlarına çekmeye çalışıyorlardı14. İngilizlerin,
Türkmenlere karşı bu olumsuz tutumları, ileride Irak yönetimine getirdikleri yöneticilerin
de alışılagelmiş bir politikası haline gelecektir15.

5. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerin hegemonyası ve direktifleri altında şekillenen Irak yönetimlerinin Türkmenleri siyasî
hayattan tecrit etmeleri. İşgal sonrasında birer
kukla yöneticiler olarak Irak’ın yönetimine getirilen Arap kökenli kralların bu olumsuz politikalarını yadırgamamak gerekir. Zira 1958
yılına kadar işbaşında bulunan I. Kral Faysal16,
Kral Gazi17 ve II. Kral Faysal18 tamamen İngilizlerin direktifleri doğrultusunda Irak’ı yönetmeye çalışmışlardır. 1920’den 1958 yılına
kadar Irak Türkmenleri sadece siyasetten tecrit
edilmemişler, aksine insanlık dışı ağır baskılara
maruz kalarak biri 1924’te, diğeri de 1946’da
olmak üzere iki katliamla adeta cezalandırılmışlardır19.
6. Irak Türkmenlerinin tek dayanağı ve destekçisi durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti
idarecilerinin (Gazi Mustafa Kemal Atatürk
dönemi hariç) yirminci yüzyıl boyunca Musul-Kerkük meselesinin çözümünde yetersiz
kalmaları ve bu milli meselenin oldubittilere
terk edilmesi. Musul-Kerkük meselesi, Türk
milletinin geleceği yönünden bakıldığında asla göz ardı edilecek herhangi bir mesele
değildir. Bu meseleyi şöyle detaylandırmak
mümkündür: Bir defa Musul ve Kerkük Anadolu coğrafyasının bir uzantısını teşkil etmektedir. Başka bir deyişle bu iki şehir, Suriye’nin
Halep ve Lazkiye şehirleri ile Bugünkü Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kapsadığı coğrafya gibi önemli jeopolitik bir konuma sahiptirler. Tarihsel geçmiş olarak da bu şehirler
Irak’ın Türkleşen ilk şehirleri arasında yer alırlar. Ayrıca dün olduğu gibi bugün bu iki şehir
ve çevresi Irak Türkmenlerinin çok yoğun bir
şekilde yaşadığı bölge vasfına sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla da buralar Anadolu’nun
geleceği, güvenliği ve esenliği açısından hayatî
bir özelliğe sahiptirler. Her iki şehir (Musul ve
Kerkük) halkına ve dolayısıyla da Irak coğrafyasında yaşayan bütün Türkmenlere mutluluktan ziyade mutsuzluğu getiren baş belası
petrol yatak ve kuyularını bir yana bırakırsak20
bir defa bu iki şehir üç ve hatta dört bin yıllık tarihimizin birer nişanesi ve hatta abidesi
durumundadırlar. Ne üzücüdür ki, Türkiye
Cumhuriyeti özellikle yirminci yüzyılın ikinci
yarısında bu millî meselenin çözümü konu-
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sunda, aynı yüzyılın birinci yarısındaki kadar
çaba sarf edememiştir21. Bugün bu şehirlerimizde yaşayan veya Irak’ın şurasına burasına
göç etmek zorunda kalan Türkmenlere reva
görülen kötü muamele, baskı ve sürgün hayatı, bir insanlık dramını andırmakta, uygulanan
insan hakları ihlalleri ve karışıklıklar hepimize
acı çektirmekte ve bu nezih toplumun geleceği
konusunda bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa
düşürmektedir. Sonuçta bütün bu yaşananları
anılan dönemdeki ihmalin veya yanlış politikanın doğal sonuçları olarak değerlendirmek
gerekir.
7. Irak Türkmenlerinin kendilerine özgü bağımsız bir siyasî pozisyon belirleyememeleri ve yirminci yüzyılın sonlarına dek sadece
içe dönük bir dış siyaset uygulayan Türkiye
Cumhuriyetine bağımlı kalmayla yetinmeleri.
Bir millî dava veya haksızlığa karşı hak arama
projesi uluslararası bir boyuta taşınmamışsa, o
millî dava veya hak ne kadar meşru ve haklı
olursa olsun başarılı olamamaktadır. Türkmenler elbette ki can ve gönülden sevdikleri
Türk Devleti ve Türk milletine karşı en güzel
duygu ve bağlılık bağı ile bağlı kalacaklardır.
Ancak Osmanlı devletinin çöküşünden günümüze dek süren bu sevgi ve bağlılık, onları
bu denli müşkül bir duruma düşüren ulusal
bir çerçevede kalmamalıydı. Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri başından beri Kıbrıs ve
Filistin meseleleri gibi Irak Türkmenlerinin
haklı davasını da uluslararası mahfillere taşıma gayretini göstermeliydi22. Oysa komşuluk
bağı, ekonomik menfaat ve bölge barışı uğruna Türkiye yöneticileri, Irakla ilişkilerini hep
sıcak tutmuşlar ve Irak Türkmenlerini kendi
kaderlerine bırakmışlardır23. Bu olumsuz sonucun ortaya çıkmasında, yaklaşık yüzyıldan
beri gözlerini sadece Türkiye’ye diken ve sadece buradan yardım bekleyen Iraklı Türkmen
yönetici ve sorumluların da payı unutulmamalıdır. Kısacası Türkiye’nin ve Irak Türkmenlerinin karşılıklı ilişki ve diyalogu duygu
ve akrabalık bağları bazında devam etmiş, geleceğe yönelik bir plan ve stratejiden yoksun
kalmıştır24.
8. Bugünkü Irak Türkmenlerinin yaşadığı
coğrafyanın etnik ve mezhepsel yapı itibariyle
çok problemli ve kritik bir pozisyonda olması.
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Dünyamızda var olan etnik, dinsel ve mezhepsel özellikler, hiçbir milletin veya sosyal kitlenin kendi hür iradesiyle sahip olduğu veya
ortaya çıkardığı bir olgu değildir. İnsanlar bu
olgularla doğar, hayatı boyunca da anılan olguların olumlu veya olumsuz etkileri ile yaşar
ve o şekilde de bu dünyayı terk eder. Dinler,
dinsel öğretileri öğütleyen Peygamberler ve
erdemli bilginler, ahlaki değerler çerçevesinde
kökeni ve inancı ne olursa olsun bütün insanların kardeş olduğunu ve kardeşlik şuuruyla
yaşamaları gerektiğini tavsiye ederler. Ancak
bu güzel ideal ve duygu, tarih boyunca teoriden pratiğe geçişte büyük engellerle karşılaşmış ve insanlar anılan farklılıklarından dolayı
büyük acılar çekmişlerdir25. Irak’ta herhangi
bir bölge veya ülke gibi uzun tarihi boyunca
çok ağır, siyasî, dinsel ve mezhepsel olaylara
sahne olmuş, bunun etkisiyle de çok karmaşık sosyo-kültürel bir yapıda günümüze kadar
gelmiştir. Bugün Irak Türkmenlerinin yoğun
olarak Telafer’den Mendeli26’ye, seyrek olarak da anılan Türkmen şehrinden, güneydeki
Kut şehrine kadar yaşadığı bölge ve şehirler,
etnik, dinsel ve mezhepsel yönden Irak’ın ve
belki de dünyanın en karmaşık coğrafyasını
teşkil etmektedir. Dolayısıyla da anılan kritik
coğrafyada Irak Türkmenleri, Telafer dışında Musul, Erbil, Kerkük, Diyala, Salahaddin
ve Bağdat şehirleri ile birçok ilçe ve kasabada
Sünni Arap, Şiî Arap, Sünni Kürt ve Gayr-i
Müslim kardeşleriyle iç içe yaşamaktadırlar27.
Irak’ta ortaya çıkan bugünkü etnik, siyasal ve
mezhepsel karmaşık tablo ve paylaşım çabaları, ataları Selçuklulardan beri birlik, beraberlik
ve sosyal bütünlüğü savunan Irak Türkmenlerini çok müşkül ve aşılması zor bir sürece sokmuştur. Bugün çeşitli oluşumlarla yönetilen
Irak’ta, Türkmenlerin de bir oluşum meydana
getirmesi, binlerce yıldan beri yaşadıkları bu
ülkedeki gelecekleri açısından kaçınılmaz bir
durum arz etmektedir. Gelecekteki Irak siyasetinin, Türkmensiz şekillenmesi asla mümkün
olmayacaktır28.
9. Irak Türkmenlerinin, dünyadaki süper devletlerle Irak başta olmak üzere Orta Doğu’nun
yerel devletleri tarafından Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin bir bakiyesi olarak olumsuz
yönde değerlendirilmesi. Osmanlı devletinin
Irak’tan ayrıldığı günden beri yirminci yüzyı-
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lın ve yirmi birinci yüzyılın başlarında burayı
ele geçiren İngilizlerle Amerikalılar başta olmak üzere hemen hemen bu ülkenin etrafında bulunan Arap ve İslam ülkelerinin büyük
bir kısmı Türkmenlere bu gözle bakmakta ve
değerlendirmektedir29. Türklerle ve dolayısıyla da Türkmenlerle çok sıkı tarihsel ve akrabalık bağları bulunan bugünkü Irak Arapları
ve Kürtleri bile bu kanaat içinde olmuşlardır.
Yani kısacası Selçuklular ve devamındaki Osmanlılar hakkında olumsuz tavır takınanlar
yüzyıldan beri bunun acı faturasını Türkmenlere ödetmeye çalışmışlardır30. Burada o
acı faturanın detaylarına girmek istemiyoruz.
Bunları anılan yüzyılda yazılan onlarca bilimsel kitap, makale gazete yazılarından ve radyo
ve televizyon programlarından öğrenebilirler.
Sonuç
Bu çalışmamızda bugünkü Irak Türkmenlerinin geçmişten günümüze devam eden hazin
ve bir o kadar da dramatik siyasî durumunu
şekillendiren faktörleri sıralamaya ve değerlendirmeye çalıştık. Bir defa şu kesin olarak
bilinmelidir ki Irak Türkmenleri dün özüyle,
sözüyle hatta kısacası her şeyi ile kökü kâlû
belâ’ya kadar uzanan büyük Türk dünyasının
bir parçasıydı, şartlar ne olursa olsun bugün de
bu öyledir yarın da öyle olacaktır. Onlarca badireyi metanet ve olgunlukla atlatmış olan büyük Türk dünyasının edepli, imanlı ve dayanıklı bir parçasını oluşturan Irak Türkmenleri,
bir kısmı kendi iradelerinin dışında şekillenen
tarihî, coğrafi, dinî ve mezhepsel olgulardan,
diğeri canlarından fazla sevdikleri Selçuklu,
Osmanlı ve Modern Türkiye Cumhuriyetinin
yanlış siyasî politikalarından, öbürü de kendi kısır döngü, tecrübesizlik ve geleceği iyice
hesaplamama gibi kusurlarından kaynaklanan
faktörler sonucunda bugünkü hazin tablo
ile karşı karşıya kalmış ve siyasî arenada hak
etmediği bir pozisyonu kabullenmiştir. Irak
Türkmenlerinin genetiğine ters düşen ve kabul edilmesi mümkün olmayan bu olumsuz
durumun olumlu bir yapıya dönüşmesi ve
onların da Irak’ın diğer unsurları gibi siyasî
hayatta söz sahibi olmaları için şu önemli hususları hatırlatmak milli görevimizdir:
1. Irak’taki Türkmen davasını ve de hazin dramını ivedilikle ulusal pozisyondan

uluslararası bir pozisyona taşımak ve bu
hedef uğruna her fırsatı zaman kaybetmeden kullanmak. Bunu özellikle bugün Irak’ta
Türkmenleri temsil eden siyasî partiler ve sivil
kuruluşlar zaman kaybetmeden uygulamaya
koymalıdırlar.
2. Türkmen siyasî hayatındaki tıkanıklıkları gidermek için her nerede olursa olsun
bilgili ve tecrübeli Türkmen aydınları ile
dar çerçevede değil, çok geniş çaplı ve düzenli görüşmeler yapmak suretiyle geleceğe
dönük doğru bir pozisyon belirlemek. Alt
yapısı bilimsel temellere dayanmayan hiçbir
siyasî hareketin veya siyasî faaliyetin başarı
kaydetmesi mümkün değildir. Bugün Irak’ta
Türkmenleri temsil eden siyasî kuruluşlar bu
özellikten (bilimsel temeli kastetmekteyiz)
yoksun durumdadırlar.
3. Irak içinde kuzeydeki Telafer’den güneydeki Kut şehrine kadar bütün Türkmenleri
kapsayacak şekilde onurlu ve sağlıklı bir
Türkmen politikası belirlemek ve bu hedefi gerçekleştirmek için bütün Türkmen
kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bugün anılan
bu faaliyet Irak’ın kuzeyi ile Irak’ın orta kesiminde başlatılmıştır, ancak güney kısmında
hâlâ böyle bir çalışmaya (belki de o bölgedeki
Türkmenlerin sayıca azlığından dolayı) rastlanmamaktadır.
4. Türkiye Cumhuriyetinin bir an önce Kıbrıs ve Filistin meselesi gibi Irak Türkmen
meselesini de uluslararası mahfillere taşımasını sağlamak için çaba sarf etmek. Aslında bu mesele yani Musul-Kerkük meselesi
veya bugünkü adıyla Irak Türkmenleri meselesi belirtilen diğer iki meseleden daha da hassas
ve eski bir geçmişe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti yirminci yüzyılın ikinci yarısında anılan
problemi ihmal etmeseydi ve Irak Türkmenleri bugünkü Irak’ta diğer unsurlar gibi siyasî ve
askerî bir güç olarak bulunmuş olsaydı, belki
de bugünkü hazin tablo ortaya çıkmayacaktı
veya en azından tahribatı bu dozda ve boyutta olamayacaktı. Ayrıca anılan politika uygulanmış olsaydı, Türkiye, Irak Coğrafyasında
İran kadar aktif bir ülke durumuna gelecek ve
Türkmenler dışındaki herhangi bir yerel güçle
işbirliği mecburiyetinde kalmayacaktı.
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Kerkük ve Musul’dan Elazığ ve Çevresine Yapılan Türkmen Göçleri (Bir Alan Araştırması ve Sonuçları), Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Vol 9 October
2017, p. 42-46.
Türkmenler bu yüzyıllarda daha ziyade çiftçilik, zanaatçılık ve ticaret alanlarında faaliyet göstermeye başlamışlardır.
Bkz. Ferruh Kayalan, Kerkük Şehri ve Türkmenler (Türkmenlerin Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1921-1990), (Basılmamış Doktora Tezi), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik, 2018, s. 128-141.
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Bir örnek vermek gerekirse; Nadir Şah Irak’ı ele geçirdiğinde Kerkük ve çevresinden Şia mezhebine mensup Bayat
boyu mensuplarının üçte ikisini alıp İran’a götürmüştür.
Bkz. Şakir Sabır ez-Zâbit, Bahsun Târihiyy Havle Aşîreti’lBeyât, (Arp. Trc. Necât Kevseroğlu), Kerkük, 1915, s. 59.
Nadir Şah’ın anılan olumsuz davranışı sonucunda Irak
Türkmenleri kendi devletleri olan Osmanlı döneminde
diğer unsurlar karşısında azınlık durumuna düşmüşlerdir.
Bu nüfus kaydırma uygulaması bir sorun olarak bugünkü
Irak Türkmenlerini de derinden etkilemiştir. Nadir Şah’ın
ve diğer İran kaynaklı kumandanların Kerkük ve çevresine karşı taarruz ve işgalleri hakkında geniş bilgi için bkz.
Ferruh Kayalan, Kerkük Şehri ve Türkmenler (Türkmenlerin Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1921-1990), s. 30-35.
10 Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevî hükümdarı
Şah İsmail arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te
meydana gelen bir meydan muharebesidir. Bu savaş esnasında Osmanlı ordusunun pozisyonu şöyle idi: Merkezde
yeniçeri, topçu, cebed, kapıkulu süvârileri ve Sultan bulunmaktaydı; yanında da Verzir-i âzam Hersekzâde Ahmed Paşa, Mustafa Paşa, Ferhad Paşa, Karaca Paşa ve din
adamları yer alıyordu. Ordunun sağ kanadında Anadolu
Beylerbeği Hadım Sînan Paşa ve Zeynel Paşa kumandasındaki Anadolu ve Karaman askerleri, sol kanadında ise
Rumeli Beylerbeği Hasan Paşa kumandasındaki Rumeli
askerleri vardı. Öncü kuvvetler Ayas Paşa kumandasındaki tüfekli yeniçerilerden, artçı kuvvetler ise biri 10.000,
diğeri 8.000 kişilik Anadolu ve Rumeli azablerden meydana geliyordu. Topların büyük kısmı da bu azablerin
arkasına yerleştirilmişti. Şehsuvaroğlu Ali Bey Dulkadirli
Türkmenleriyle öncü, Şâdî Paşa da artçı kuvvetlere kumanda ediyordu. Çeşitli kumandanların kumandasındaki Safevî ordusunda yer alan topuz, yay ve mızraklarla
donatılmış savaşçıların atlarına çelik eyerler vurulmuştu.
Ordu daha ziyade Ustaclu, Varsak, Rumlu, Şamlu, Kaçar
ve Karamanlı Türkmenlerinden oluşmaktaydı. Ordunun
sağ kanadını bizzat Şah İsmail, sol kanadını ise Ustadlu
Muhammet Han kumanda ediyordu. Merkeze de Vezîr-i
âzam Ni’metullah oğlu Emîr Abdülbâki ile Kazasker Seyyid Haydar Yerleşmişti. Savaşın sonunda bozguna uğrayan Safevî ordusu dağıldı, Safevî hükümdarı Şah İsmail
ise önce Tebriz’e, buradan da Dergüzîn’e geçti. Osmanlı
ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Çaldıran savaşının
kazanılmasında Osmanlı Padişahı Sultan Selim Han’ın
askerlik yeteneğinin ve seyyar topların büyük rol oynadığı
ileri sürülmektedir. Bkz. Mustafa Çetin Varlık, T. D. V.
İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, c. VIII, s. 193-195.
11 Bugün Irak’ın çeşitli bölge, şehir ve köylerinde yaşayan
üç milyonu aşkın Türkmen toplumunun yarısı Sünni,
diğer yarısı da Şia mezhebine mensuptur. Ancak bu mezhep farklılığı, millî ananelerine bağlılıkları, güçlü kültürel
bağları ve Tarih bilincine sahip olmaları sayesinde Türkmenler arasında en ufak bir ayrılık ve ayrışmaya yol açmamıştır. Bir ara bu mezhep farklılığı işgalci güçler tarafından Telafer’de sahneye konuldu ve acı olaylara sebebiyet
vererek şehir halkının diğer bölgelere göç etmesine yol
açtı. Bkz. Abdulhalik Bakır, Süleyman Pekin, Irak Türkmenlerinin Mazlum Şehri Telafer (Şehrin Modern Tarihi
ve Kültürüne Bir Bakış), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, Haziran 2018, c. II,
S. 1, s. 82-87.
12 İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’nı müteakip Irak’ı işgal
ettikten sonra sahipsiz kalan Irak Türkmenlerine karşı
olumsuz politikaları hakkında bilgi için bkz. Abdulhalik Bakır, Ferruh Kayalan, Musul Sorunu Çerçevesinde
İngilizlerin Kerkük’teki Türkmenlere Yönelik Faaliyetleri
(1918-1926), Cappadocia Journal of History and Social
Sciences, Vol. 8-April 2017, p. 4-18.
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13 Irak’ta Telafer Türkmenlerinin başlattığı ve Sevretü’l-’İşrîn
(1920 Ayaklanması) olarak bilinen bu başkaldırı esnasında İngilizler büyük bir bozguna uğramışlardır. Detaylı
bilgi için bkz. Abdulhalik Bakır, Süleyman Pekin, Irak
Türkmenlerinin Mazlum Şehri Telafer (Şehrin Modern
Tarihi ve Kültürüne Bir Bakış), s. 67-71.
14 Konu ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Abdulhalik Bakır,
Ferruh Kayalan, Musul Sorunu Çerçevesinde İngilizlerin Kerkük’teki Türkmenlere Yönelik Faaliyetleri (19181926), s. 6.
15 Birinci Dünya Savaşından günümüze dek Irak’ın siyasî
yapısını yönlendiren Batılı devletler sırasıyla Sünni Arapları, Şi’î Arapları ve Sünni Kürtleri bu coğrafyada egemen
kılmışlardır. Daha açık bir deyişle Türkmenlerin ne krallık
ne de Cumhuriyet döneminde Irak’ın siyasî hayatında etkin rol oynamalarına fırsat tanınmamıştır. Örneğin, anılan süre zarfında sırasıyla iktidara gelen üç kral (I. Faysal,
Gazi ve II. Faysal) Arap kökenliydi. 1958 yılından günümüze dek hüküm süren dört devlet başkanı (Abdusselam
Arif, Abdurrahman Arif, Ahmed Hasan el-Bekr, Saddam
Hüseyn) Arap, üç devlet başkanı (Abdulkerim Kasım, Celal Talabanî, Masum) da Kürt kökenlidir. Bunlar arasında
bir tane bile Türkmen kökenli devlet başkanı olmadığı
halde herhangi bir Türkmen başbakana da rastlanmaz.
16 20 Mayıs 1885 yılında Bugünkü Suudi Arabistan
Krallığı’nın Tâif şehrinde doğmuştur. Babası Şerif Hüseyin Hâşimî ailesine mensuptur. İlk tahsilini Hicaz’da yaptıktan sonra 1891’de babasıyla beraber İstanbul’a giderek
on sekiz yıl burada ikamet etti. 1913’de Osmanlı Meclis-i
Me’bûsânı’na seçildi ve burada Cidde nâibi sıfatıyla görev
yaptı. 5 Haziran 1916’da babası Şerif Hüseyin tarafından Osmanlı devletine karşı başlatılan Arap bağımsızlık
hareketinde aktif rol oynadı. Faysal 1920 yılında Büyük
Suriye’nin Krallığına getirildiyse de Fransız birliklerinin
14 Temmuz 1920’de Şam’ı işgal etmesi üzerine tahttan
uzaklaştırıldı. Ancak 23 Ağustos 1921 yılında Faysal
bir referandum neticesinde İngilizler tarafından Irak
devletinin kralı olarak görevlendirildi. 8 Eylül 1933’de
İsviçre’nin Bern şehrinde kalp krizi geçirerek öldü. Bkz.
Mustafa L. Bilge, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul,
1995, c. XII, s. 264-265.
17 İlk Irak kralı Faysal I’in oğlu ve halefi olup Mekke’de
doğmuştur. 1933’te babasının vefatı üzerine Irak’a kral
seçildi. 1939 yılında Bağdat’ta bir araba kazası sonucu vefat etti. Bkz. Lewis Ma’lûf, el-Müncid fi’l-A’lâm, Beyrut,
1976, s. 501.
18 1935 yılında Bağdat’ta doğdu. Irak kralı Gazi’nin oğlu ve
ilk Irak kralı I. Faysal’ın torunu olan II. Faysal, babasının
ölümü üzerine küçük yaşta (henüz dört yaşındayken) tahta çıkarıldı. 1939-1953 yıllarında olgunluk çağında olmadığından, devleti aynı aileden Abdülilâh yönetti. 1941 yılında Kral Faysal tahsilini tamamlamak üzere İngiltere’ye
gönderildi. II. Faysal Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra
Bağdat’ta 24 Şubat 1955’te iki ülke arasında Bağdat
Pakt’ının özünü oluşturan bir antlaşma imzalandı. Irak’ın
bu son kralı, 1958 yılında Irak ordusunda albay olarak
görev yapan Abdülkerim Kâsım ve arkadaşları tarafından
yapılan bir ihtilal sonucunda öldürüldü. Bkz. Mustafa L.
Bilge, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, c. XII,
s. 265. Ayrıca bkz. Yaşar Canatan, Türk-Irak Münasebetleri (126-1958), Ankara, 1996, s. 107-155.
19 Bu katliamlarla ilgili geniş bilgi için bkz. Şemseddin Küzeci, Kerkük Katliamları, Ankara, 2004, s. 37-49; Abdulhalik Bakır, “Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen
Şehri Kerkük”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları
Dergisi, Ocak 2008, Cilt: VI, Sayı: 1, Elazığ, 2009, s. 5356.
20 Kerkük-Musul petrol yatakları, ekonomik gelirleri ve bu iki
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şehirde yaşayan Türkmenlere yansıyan olumsuz sonuçları
hakkında bilgi için bkz. Mim Kemal Öke, Kerkük-Musul
Dosyası, İstanbul, 1991, s. 90-91; Fahir Armaoğlu, Lozan
Konferansı ve Musul Sorunu, Misâk-ı Millî ve Türk Dış
Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,
1998, s. 114-116; Nevin Yazıcı, Petrol Çerçevesinde Musul
Sorunu 1926-1955, İstanbul, 2010, 41-258; Abdulhalik
Bakır, “Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen Şehri
Kerkük”, s. 60-64; Necat Kevseroğlu, Safahât min Tarih
Kerkûk münzü Fecri’t-Târîh ilâ 1958, Lenden (London),
2015, s. 21-35, 401-408; Ferruh Kayalan, Kerkük Şehri ve
Türkmenler (Türkmenlerin Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
1921-1990), s. 141-149.
21 Bunun en bariz örneğini, 1959’da Kerkük’te Türkmenlere yapılan katliamın öncesi ve sonrasında görmek mümkündür. Bilindiği gibi bir plan dâhilinde 1958’de ilan
edilen Cumhuriyet’in ilk yıl dönümü kutlamalarında
başlayan ve üç gün üç gece devam eden katliam esnasında Anadolu’nun yanı başında onlarca Türkmen yönetici,
aydın ve vatanperver Turancılık suçlamasıyla hunharca
katledilmişlerdir. O dönemde Türkiye’de yayımlanan
meşhur gazetelerde yanlışlıkla “Kerkük’te kızıl komünistler katledildi” şeklinde manşetler atılmıştır. Dolayısıyla da
Anadolu’nun nezih insanları özbeöz kardeşlerinin yaşadığı bu elim olayla ilgili sağlıklı haberi ancak haftalar sonrasında öğrenebilmişti. Detaylı bilgi için bkz. Abdulhalik
Bakır, “Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen Şehri
Kerkük”, s. 56-58; Şemseddin Küzeci, Kerkük Katliamları, s. 50-100.
22 Ne üzücüdür ki Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli ve
hayatî olan bu mesele (Musul-Kerkük meselesini kastediyoruz) yirminci yüzyılın ikinci yarısında unutulmuş veya
bilinmeyen nedenlerden ötürü rafa kaldırılmıştır. Oysa bu
mesele, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasında ilk sırayı işgal etmeliydi. Çünkü Anadolu’nun güvenliği, geleceği
ve bekası önemli oranda Musul ve Kerkük’ün güvenliği,
geleceği ve bekasına bağlıdır. Bu önemli bölgenin jeopolitiğini ve demografisini Büyük Osmanlı Devletimiz de
idrak etmiş ve bu uğurda iki meşhur Osmanlı Sultanı (Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Dördüncü Murat) bizzat
muazzam ordularının başında Irak’a (özellikle de bu coğrafyanın yukarı ve orta kısımlarını) seferler düzenlemişlerdir. Aynı politika, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün akılcı dış siyaseti
sayesinde devam etmiş ve bu uğurda devletimiz konuyu
çeşitli diplomatik girişimlerle gündemde tutarak yoğun
bir çaba harcamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin yaklaşık
son on on beş yıldan beri Irak Türkmenleri ile ilgili doğru
politikalar üretmeye başlaması ve yarım asır boyunca ihmal edilmiş Nezih Türk Dünyasının bu nezih ve mazlum
parçasına göstermiş olduğu ilgi ve yaklaşımı bizleri (Irak
Türkmenlerini) derinden memnun etmiştir. Beşikten mezara kadar Anadolu’ya ve Anadolu insanlarına samimi bir
sevgi ve muhabbetle bağlı olan Irak Türkmenleri bundan
başka ne isteyebilirler ki? Dilek ve temennimiz odur ki
bu ilgi ve doğru siyaset inkıtaa uğramadan devam etsin.
23 Bu siyaset özellikle 1940’lardan 2004 yılında Irak’ın ABD
tarafından işgaline kadar devam etmiştir. Irak Türkmenleri en ağır baskıları 1968’den 2004 yılına kadar devam
eden Arap Baas Partisi iktidarında yaşamışlardır. Bu dönemde Türkmenler her türlü insani haklarından mahrum edilmişler, toprakları ellerinden alınmış ve binlerce
Türkmen çeşitli bahanelerle yurtlarından uzaklaştırılarak
Irak’ın güneyine sürgün edilmiştir. Bkz. Fazıl Demirci,
Irak Türklerinin Dünü-Bugünü, Ankara, 1991, s. 28-56.
Bu dönemde birçok Türkmen de Kerkük’ü terk ederek
daha huzurlu bir ortam aramak maksadıyla yurt dışına
gitmişlerdir. Bütün bu oldubittiler elbette ki canlarından
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ve mallarından çok sevdikleri Anadolu’nun yanı başında
cereyan etmiştir. Ayrıca bu kahrolası dönem esnasında
yurt dışında eğitim ve öğretimlerini kendi maddi çabaları
sayesinde tamamlamaya çalışan yüzlerce Türkmen genci
de Kerkük’e dönememiş tahsil gördükleri ülkelerde yaşamaya başlamışlardır. Bu satırları yazan aciz de onlardan
biridir. Buna da şükretmek gerekir; ya Anadolu’muz olmasaydı ne yapardık!
Burada elbette ki Anadolu’nun ve Irak’taki Türkmenlerin
içinde yaşamış oldukları ağır şartları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Zira Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla birlikte Türk Dünyası topyekûn bir yıkım, belirsizlik ve
dağınıklık içine düşmüştür. Bu fay hattının yıkımı ve artçı
dalgaları bütün Türk dünyasını etkisi altına almış, ancak
ne üzücüdür ki en ağır sonucuna Anadolu, Kıbrıs, Suriye,
Batı Trakya, Bulgaristan Türkleriyle birlikte Irak Türkleri
katlanmak zorunda kalmışlardır.
Bunu öğrenmek için Hz. Muhammed’in çevresindeki
müminlerin maruz kaldıkları kötü muamelelere bakmak
yeterlidir. Bkz. el-Makrizî, Ümeyye ve Hâşim Oğulları
Arasındaki Çekişme ve Anlaşmazlıklar, (Çev. Abdulhalik
Bakır), Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I, Ankara, 2008, s. 351-358.
Diyala iline bağlı ilçe merkezi olup Bakuba şehrine 93,
Başkent Bağdat’tan 115 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Eski kaynaklarda bu yerleşim merkezinin adı Bendencin olarak geçmektedir. Buranın Asur tabletlerinde
Erdelika veya Erderika olarak geçtiği söylenmektedir.
Herodots’un eserinde de anılan ikinci isimle zikreder ve
burada petrol kuyuları bulunduğunu belirtir. Ancak bu
isim daha sonraları Bendenic, Bendenicin, Mendelicin ve
nihayet Mendeli şeklinde telaffuz edilmeye başlamıştır.
Mendeli ilçesi İran-Irak Savaşı’ndan büyük zarar görmüş
ve hurma ağaçlarıyla meşhur olan bu şirin Türkmen kentindeki 800.000 hurma ağacı kesilmiştir. Ayrıca Irak yönetimi, 26. 07. 1987 tarihinde 459 sayılı kararla Mendeli
kazasını nahiyeye çevirmiş ve Beldruz nahiyesini de Mendeli yerine kaza yapmıştır. Otuz bin nüfusu olan bugünkü
Mendeli’nin on mahallesi bulunmaktadır. Bunların adları
şöyledir: Cemil Bek Kal’ası, Nakîb, Büyükbazar, Mihrac
Kale, Bâlî Kale, Boyaklı, Kübrâ, Şüveyh. Bkz. Cemal
Bâbân, Usûl Esmâi’l-Müdün ve’l-Mevâki’i’l-’İrâkiyye, Bağdad, 1989, s. 283-284; Fazıl Demirci, Irak Türklerinin
Dünü- Bugünü, s. 73; Suphi Saatçi, el-Kabâil ve’l-Aşâir
et-Turkmaniyye fi’l’-İrâk ve Menâtık Süknâhum, s. 178180; Necat Kevseroğlu, Irak’ta Türkçe Yer Adları Klavuzu,
Kerkük, 2012, s. 349-350.
Örneğin Türkmenlerin yaşadığı Musul, Kerkük, Erbil şehirlerinde ve bu şehirlerin ilçe ve köylerinde etnik olarak
farklı oranlarla Araplar ve Kürtler de yaşamaktadır. Ayrıca azınlık olarak bu şehirlerde çeşitli grup ve mezheplere
mensup Hıristiyanlar da bulunmaktadır. Mezhep olarak
da bu şehirlerde yaşayan Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin farklı oranlarda bir kısmı Sünni, diğer kısmı da
Şia mezhebine mensuptur. Aynı şeyi Bağdat, Diyala ve Salahaddin şehirleri için de söylemek mümkündür. Başkent
Bağdat ise bunlardan farklı bir demografik yapıya sahip
değildir. Sünni ve Şi’î Arapların yoğunlukta olduğu bu şehirde küçümsenemeyecek oranda Türkmen de yaşamaktadır. Hatta burada Türkçe isimler taşıyan Türkmen semtleri (A’zamiyye, Rağibe Hatun gibi) de bulunmaktadır.
Bugünkü ve yarınki Irak yöneticilerine bir Irak Türkmen
Tarihçisi olarak şu tavsiyelerde bulunmayı da asla ihmal
etmemeliyim: Abbasiler döneminden Büyük Osmanlı
Devletinin Tarih sahnesinden çekildiği güne kadar Irak’ı
adalet, hukuk ve insan haklarına azami derecede riayet
ederek yöneten Türklerin evlatları olan Türkmenleri asla
görmemezlikten gelerek dışlamayın! Bilakis Irak’ın tarih-

ten gelen bütün farkındalıklarını göz önünde bulundurarak bu asil memleketin geçmişine, hazırına ve geleceğine
titiz ve saygılı davranın! İşte o zaman ecdadınız kabul
ettiğiniz ve tarih kitaplarında iftiharla dönemlerini anlattığınız Abbasî halifelerinin hatıralarına saygılı ve Türklerle
olan onurlu ilişkilerini örnek almış olursunuz. Şunu da
bilin ki Irak Türkmenleri en zor ve krizli dönemlerde bile
Irak’ın birliğini, dayanışmasını ve onurlu devletler arasında yerini almasını savunmuşlar ve bu uğurda canla başla
çalışmışlardır. Bundan da öte onlar bu saydığımız önemli
ideal ve hedefler için ağır bedeller ödemişler ve canlarını feda etmişlerdir. Bunların hiç birini yapamıyorsanız o
zaman da en azından iktidarı zamanında Türklere olan
hayranlığından dolayı özel muhafız ordusunu Türklerden
oluşturan ve bütün devlet memurlarına Türk başlığı olan
serpuşun giyilmesini zorunlu kılan İkinci Abbasî halifesi
ve Bağdat’ın kurucusu Ebu Ca’fer el-Mansur’un hatırasına saygı gösterin! Bkz. Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam
Dünyasında Tekstil Sanayi, Giyim-Kuşam ve Moda, Ankara, 2005, s. 390-391.
29 Bu olumsuz tavır ve değerlendirmeler bir yerde İngilizlerle
Amerikalılar için doğal görülebilir. Zira Tarihin her devresi, milletler ve devletler açısından milli menfaat ve çıkarlar ekseninde cereyan eden aşırı rekabet ve hesaplaşmalara
sahne olmuştur. Eskiçağ ve Ortaçağlarda birçok inanç ve
çıkar savaşlarından dolayı etki tepki çerçevesinde milletler arasında kin, nefret ve düşmanlık meydana gelmiştir.
Ancak aynı dinin mensubu olan ve aynı toprakları vatan
edinen milletler arasında bu gibi yanlış kanaat ve bakış
açısının bulunması insanı hayrete düşürmektedir. Ortaçağ İslam dünyasında ta H. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden beri Müslümanlar arasında siyasî, dinî, sosyal,
ekonomik ve kültürel sebeplerden dolayı çekişme ve fikir
ayrılıkları ve hatta savaşlar meydana gelmiştir. Bkz. Halife
b. Hayyat, Tarihu Halife b. Hayyat, (Çev. Abdulhalik Bakır), Ankara, 2001, s. 209- 221, 225-246; en-Nevbahtî,
Şiî Fırkalar, (Çev. Hasan Onat, Sabri Hizmetli, Sönmez
Kutlu, Ramazan Şimşek), Ankara, 2004, s. 49-269; Adem
Apak, Hz. Osman Dönemi ve Devlet Siyaseti, İstanbul,
2003, s. 135-177; Abdulhalik Bakır, Hz. Ali ve Dönemi,
Ankara, 2004, s. 207-285; Ancak bütün bu olumsuz tavır ve eylemlerden bir ders alınması gerekirdi. Bu durum,
Müslümanların dolayısıyla da devletlerinin İslam adına
büyük iddialarda bulundukları halde ne kadar bu mükemmel dinin öğretilerinden habersiz olduklarını ortaya
koysa gerektir.
30 Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze dek Irak Türkmenlerinin başına gelenler bunun en iyi kanıtını teşkil etmektedir. Irak Türkmenlerine 1924, 1946 ve 1959 yılında
yapılan katliamlar dışında, onların 16 Ocak 1980 yılında
Emekli Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci,
İşadamı Adil Şerif ve Doç. Dr. Necdet Koçak gibi güzide liderleri idam edildi. Bu olaydan sonra 1981 ve 1982
yıllarında onlarca Türkmen genci uydurma suçlamalarla
işkence yapılarak şehit edildi. Ayrıca 28 Mart 1991’de
Altunköprü katliamı olarak anılan katliamda yüzün üzerinde Türkmen toplu halde şehit edildi. Irak Türkmenlerine yapılan bu kötü muameleler Irak’ın Amerikalılar
tarafından işgaline dek hiç ara vermeden devam etti ve bu
necip millet onlarca aydınını, eğitimli civanını ve suçsuz
kabahatsiz insanını kurban verdi. Bkz. Fazıl Demirci, Irak
Türklerinin Dünü-Bugünü, s. 40-41; Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, s. 261-282; Şemsettin
Küzeci, Kerkük Katliamları, 33-393.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 81  • العددOcak-Mart/January-March 2019 آذار-كانون الثاني

15

kerkuklu7@hotmail.com

Önder SAATÇİ

Irak Türkmen Basınında
Türkçenin Son Durumu

H

er geçen gün yeni yeni Türkmen gazeteleri ve dergileriyle tanışıyoruz. Hele
2003 sonrasında Türkmen yayıncılığında bir patlama oldu, dersek yeridir. Ama ben bu
yazıda yeni yayın organlarının adlarını vermekten ziyade, Irak Türkmen basınının dil problemi
üzerinde durmak istiyorum. Ne de olsa dil basının en önemli iletişim aracı (malzemesi).
Dergilerimizin, gazetelerimizin hemen hemen
hepsi de Arapça ve Türkçe olmak üzere iki dilde
çıkarılıyor. Ne de olsa bir Arap ülkesinde yayın yapılıyor ve Arap halkının (ahalinin) Türkmenleri tanıması için Arapçanın da bu gibi yayınlarda kullanılması şart. Fakat şurası dikkat
çekici ki Türkmen yazarların yazdıkları Arapça
yazılar dil açısından gayet düzgün iken Türkçe yazılar maalesef aynı kalitede değil. Elbette,
burada Türkmen kardeşlerimizi suçlamak değil niyetimiz. Ne de olsa bugün dergilerimizin
veya gazetelerimizin Türkçe sayfalarında yazı
yazanların hiçbiri Türkçeyle eğitim almadı.
Belki bazıları Türkiye’de yüksek öğrenim görmüş olabilir; ama bu her zaman yetmeyebilir.
Yazarlıkta dile hâkimiyet için temel eğitiminizi
de o dilde almış olmanız lazım. Bir de o dille
sık sık yazılar yazmalı ve çeşitli yazışmalarda
bulunmalısınız. Zaten, eskiden Irak Türkmenleri Arapçayla mektuplaşırdı, şimdilerdeyse
sosyal medyada Arapça ile iletişim kuruyorlar.
Bütün bunların temelinde de Türkçe eğitimi
(Türkçeyle eğitim) alamamış olmak yatıyor. Bu
satırların yazarı da 1980 yılında ana vatana göç
etmeseydi ve eğitim kademelerinin büyük bir
kısmını anavatanda tamamlamasaydı kalemi
bu kadar bile olamazdı. Bu vesileyle birkaç gün
önce sosyal medyada rastladığım bir anekdotu
paylaşmak isterim: Türkmeneli televizyonunun
yayına başladığı ilk yıllarda Türkçe haber bülteni sunan bir Türkmen sunucuya merhum Ata
Terzibaşı, sunulan Türkçe bültenden bir şey
anlamadığını, ancak sonrasında verilen Arapça
bülten sayesinde haberleri takip edebildiğini
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söyler. Bu durum Türkmenlerin Türkiye Türkçesiyle kendilerini ifade etmede büyük sıkıntılar çektiklerini gösteriyor.
Kısacası; dergilerimizin, gazetelerimizin ve sosyal medyamızın yazılı Türkçesi yeterli seviyede
değil. Peki bunun için ne yapmalıyız? Futbol
takımı olsak bu zaafı gidermek için yabancı
transferine girişirdik. Ama Türkiye’den yazar
ithal edemeyiz. Diyeceksiniz ki misafir yazarlar
yok mu? Onların da mı dili istenen seviyede
değil. Elbette var öyle yazarlar. Ama adı üstünde misafir. Oysa bizim, ev sahipleri olarak bir
şeyler yapmamız lazım. Peki ne?
Her şeyden önce yazarlarımızın; biraz daha
Türkçe kitap, gazete ve dergi okumaya yönelmelerinde fayda var. Çünkü dilin zayıflığı, anlatımın güçsüzlüğü bir zaman sonra okuyucu
kaybına sebep olabilir. İş orada da kalmaz, yanlış örnek teşkil edeceğinden yeni nesillere de bu
dille bir kültür hizmeti götürülemez. Bu arada
dergilerin, mümkün oldukça aylık değil de iki
ayda bir veya üç ayda bir çıkarılarak yazıların
bu sürede dil bakımından bir kontrol ve düzeltme süzgecinden geçirilmesi sağlanmalı.
Geçenlerde değerli kardeşimiz Türkmen gazeteci-yazar M. Haşim Salihi ile bir görüşmemiz
oldu. Kendisinden Irak Türkmen basını hakkında kısa da olsa faydalı bilgiler aldım. Söylediğine göre, Türkmen basınının bir de dağıtım
sorunu var. Kerkük’te yayınlanan bir dergiyi
veya gazeteyi Erbil’e ulaştıramıyoruz, diye dert
yandı bana. Bir de eskiden Türkmen Kültür Müdürlüğü zamanında sansür olduğunu,
sansürün ister istemez kaliteyi de beraberinde
getirdiğini anlattı. Basında sansürü savunmak
belki kolay bir şey değil; ama belli bir kaliteyi
tutturmak için bir ön inceleme mekanizması
da şart. Unutmayalım ki Irak Türkmenlerinin
abide dergisi Kardaşlık çok ağır bir sansür baskısı altında 16 yıl Irak Türkmenlerine bir irfan
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ocağı oldu. Yani, sansüre hayır ama kalitesizliğe
de hayır.
Dil sorunu aslında, yalnızca Irak Türkmen basının sorunu da değil. Türkiye basınında da çok
ciddi dil hataları oluyor. Bundan bir süre önce,
bir gazetede askerî operasyonlar için kullanılan
bir terim olan “harekât” yerine “hareket” kelimesinin yazıldığına bu gözler şahittir. Fakat
Türkiye’deki sorunun kaynağı başka: Kültür
yozlaşması. Oysa Irak Türkmen basınının sorunu Türkçe eğitimin uzun yıllar bu kitleden
esirgenmiş olması.
Benim basınla ilgili şöyle bir öngörüm de var.
Bundan sonra basın yayın organları artık tamamen internete taşınacak, diye düşünüyorum.
Bir gün gelecek belki basılı gazete ve dergi diye
bir şey kalmayacak. Doğrudur, kâğıda yazılan
kalıcı olur; ancak bugün artık bilgisayar ortamında her türlü belgeyi, kitabı, dergiyi PDF
şeklinde saklamak mümkün. Kütüphanelerde
bile zor bulacağınız kitapları bazı internet sitelerinden PDF şeklinde indirmek de imkân dahilinde. Bu yüzden Türkmenlerin gazete, dergi
yayınlamaya yöneldikleri kadar internet siteleri, internet gazeteleri, internet dergileri kurmaya da yönelmelerinde fayda var. Yeni yeni tarih,
kültür, sanat sitelerimiz olmalı ve bunlar Türkçe, Arapça ve İngilizceyle takip edilebilmelidir.
Teknolojinin gerisinde kalmamalıdır Türkmenler ve Türkmen basın mensupları. Bütün
bunlar Türkiye Türkçesi ve Latin harfleriyle yapılacağından basın dili de bu süreçte gelişecek
ve güçlenecektir. Telefondan dahi internete girildiği bir dünyada bu tür imkânları Türkmen
basınının da kullanmasında fayda var.
Bir de hâlâ Arap harfleriyle şiir ve diğer edebî
türlerde kitaplar yayınlanıyor Kerkük’te. Bunda biraz da matbaacılık imkânları rol oynuyor
herhâlde. Tabii ki eskiden Arap harfleri Türk
dünyası için birleştirici bir vasıftaydı. Ancak
maalesef Arap harfleri bu özelliğini artık taşımıyor. Ben şöyle düşünüyorum: Irak Türkmenleri
Arapça bildiklerinden ve Arap harflerine aşina
olduklarından eski yazıyla yazılmış eserlerimizi
okuma hususunda şanslılar aslında. Bu yüzden, hiç çekinmeden Latin alfabesini hayata
geçirmede daha ileri adımlar atmalarında bir
sakınca yok. Çünkü bugün Türkiye’den başka,
Türk dünyasının birçok yerinde (Türkmenis-

tan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri) de
Latin harfleri hayata geçiriliyor. Diyeceksiniz
ki Latin harfleri tek başına Türk dünyasına açılmaya yeter mi... Yetmez tabii. Ama Arap harfleriyle yazdıklarımızı yalnızca İran Azerbaycan’ı
ve Doğu Türkistan’daki Türkler okuyabilir. Bir
de Afganistan Türkleri. O da yazdıklarınızı bu
kapalı rejimler altında yaşayan soydaşlarınıza
ulaştırabilirseniz. Hem Irak Türkmenlerinin,
kendilerini en çok Türkiye’deki soydaşlarına
tanıtmaları gerekiyor. Türkiye kamuoyunun
dikkatini çekmek için de Türkiye Türkçesinde
yayın ve Latin harfleri artık şart.
Bir de okumayı sevdirmeliyiz insanlarımıza.
Bu da kolay değil, elbette. Bir taraftan hayatın insanlar üzerindeki ağır yükü diğer taraftan
günlük hayatı bütünüyle kaplayan elektronik
teknolojisi… Bütün bunların arasından sıyrılarak bir ferdin okumaya zaman ayırması kolay
görünmüyor bu devirde. Ama ne olursa olsun
bir yerden de başlamak lazım. Türkmen okullarında okumayı sevdirecek faaliyetlere ihtiyaç
var. Bugünlerde Türkiye üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapan pek çok gencimiz
var. Bunlara orta öğretim kademesini de eklemek lazım. Duyuyorum, bazı aileler kendi
imkânlarıyla Türkiye’de bir ev açıp çocuklarını
Türkiye’deki orta öğretim kurumlarında okutuyorlar. Yahut anne babalar lisans üstü öğrenim görürken çocukları da ilk ve orta öğretim
kademelerinde öğrenimlerini sürdürüyorlar.
Bu gibi çocukların Türkiye’de eğitim alması; bir taraftan Irak’taki Türkmen okullarının
mevcudunun azalması anlamına gelirken, gelecekte Türkçeyi ve Latin harflerini iyi bilen ve
kullanan nesillerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Ne demişler her işte var bir hayır. Bence
Türkiye’deki bazı özel liselerle anlaşmalar yapıp
Irak Türkmen okullarında başarılı olan öğrencilerin bu okullarda bursla eğitim alıp yüksek
öğrenime de Türkiye’de devam etmelerini sağlamalıyız. Böylece hem Türkiye’yle olan bağlar
güçlenecek hem de Türkçe Irak Türkmenleri
arasında daha geniş bir tabana yayılmış olacak.
Türkiye Türkçesini daha iyi öğrenen nesiller
yarının da medya okur yazarları olacak, basın
dili de bu seçkin kitlenin içinden çıkan kişilerin elinde daha da güçlenecek.
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Ahmet TÜRKER

14 Temmuz 1959
Katliamında Yaşadıklarım

I

rak’ta 14 Temmuz 1958 sabahı kanlı askeri bir darbeyle krallık rejimine son verildi ve cumhuriyet ilan edildi. Bu darbe
sırasında Kral II. Faysal ve dayısı veliaht ile
aileleri kraliyet sarayında öldürüldüler. Ayrıca dönemin başbakanı ve rejimin birçok
ileri gelenlerin hayatlarına son verildi. Daha
sonraki günlerde kurulan askeri devrim mahkemesinde, radyolarda yapılan canlı yayınlarla, göstermelik duruşmalar sonucu alınan
kararlarla birçok eski bakan ve bürokrat idam
edildi veya uzun yıllar hapishanelerde tutuklu bırakıldı.
Bu darbenin iki güçlü lideri vardı. Bunlar
Tuğgeneral Abdülkerim Kasım ve Albay Abdüsselam Arif idi. Albay Arif Arap milliyetçisi idi. O dönem Mısır ve Suriye Devletleri
tek bir federe yönetim altında birleşmişler ve
Mısır Devlet Başkanı bu birleşen federe devletin başkanı olmuştur. Albay Arif, Irak’ın da
bu birleşmiş federe Devlete katılmasını istiyordu. Oysa General Kasım bu fikre karşı
çıkıyordu. Nihayet darbenin bu güçlü iki lideri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Albay Arif
yönetimden uzaklaştırıldı ve yargılanarak
hapse atıldı. General Kasım’ın çevresini ise
komünistler sardı. Bu arada komünistler tüm
illerde yönetimi ele geçirmek için harekete
geçtiler. Buna tepki olarak yönetimi devirmek için bazı kıpırdanmalar oldu. Bunların
en önemlisi, Mart 1959’da Musul ve Kerkük
askeri tümen komutanları başarısız bir darbe
girişiminde bulundular1. Bu darbe kanlı bir
şekilde bastırıldı ve darbe elebaşları kurşuna
dizilerek hayatlarına son verildi.
Türkmenler yeni yönetimi desteklemiş; bu
yönetimin Türkmenlere karşı yeni bir açılı1 Suphi Saatçı, Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk
Varlığı, İstanbul 1996.
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mını beklemiştir. Nitekim Türkmenler darbeden iki hafta sonra, kadınlı ve erkekli bir
heyetle Bağdat’a giderek önce destek yürüyüşü yapmış, ardından darbe lideri General
Kasım’la görüşerek yeni yönetimi kutlamıştır.2
Ayrıca o dönemde Türkmenler, halk lideri Ata
Hayrullah’ı Kerkük’e Belediye Başkanı olması için imza topladılar. Ancak yeni yönetim,
Kürt kökenli Komünist Maruf Berzenci’yi
Kerkük’e Belediye Başkanı olarak atadı.3
Bu arada 1940’lı yıllardan beri Rusya’da
sürgünde bulunan ayrılıkçı Kürt Aşiret lideri Molla Mustafa Barzani çıkarılan genel
aftan yaralanarak Irak’a (Bağdat’a) döndü.
Bağdat’tan Kuzey Irak’a gitmek için Kerkük’e
geldi. Barzani’nin Kerkük’e gelişi sırasında
yapılan gösterilerde atılan sloganlar Türkmenlerin aleyhinde idi. Bu durum Kerkük’te
tansiyonu iyice yükseltti. Hatta Barzani’nin
Kerkük’ten Kuzey Irak’a gittiği günün akşamı, Kerkük’ün askeri İnzibat Amiri Türkmen
Hidayet Arslan erken bir yaşta kalp krizi sonucu vefat etti. Bu ölüm olayı Türkmenler
arasında, rahmetli Arslan’ın kalbi, yapılan
gösteriye ve atılan sloganlara dayanamadı ve
hayatını bundan dolayı kaybetti kanaati vardı. Türkmenler de yitirdiği bu değeri için,
adına yakışır muhteşem bir cenaze töreni düzenledi.
Öte yandan, 12 Temmuz 1946 tarihinde
Kerkük petrol şirketinde çalışan işçiler haklarını elde etmek için gösteriler düzenlemişler.
Bu gösteriler sırasında polisler, işçilere ateş
2
3

Erşat Hürmüzlü, Türkmenler ve Irak, Kerkük Vakfı
Yay., İstanbul 2003.
Bu zat Kerkük katliamının elebaşlarındandı ve 1963
yılında idam edildi.
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açmış ve bunun sonucu birçok işçi hayatını
kaybetmiştir. 12 Temmuz 1959 tarihinde
Komünistler, sözde bu olayı protesto etmek
amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüşü
ben o zaman ilkokulda öğrenci idim, babam
ve ağabeyimle birlikte kalenin Demirkapı’sı
denilen merdivenlerden seyrediyorduk. Yürüyüş sırasında Kürtçe atılan sloganlarda,
yabancılar dışarıya diye bağırıyorlardı. Ayrıca kimi göstericiler ayaklarına bağlı iplerle
bir başkasının omuzunda oturuyordu. Kimi
göstericiler ise ellerindeki kalın ipleri sallıyorlardı. Gösteriyi seyredenler bunlara bir anlam
veremiyorlardı. Ancak iki gün sonra yani 14
Temmuz 1959 günü Türkmenlere yapılan
katliamda, şehit edilenler arabaların arkasına
iplerle bağlanarak sürüklendiler.
O dönemde belirli semtlerde gençlik (Şebibe)
merkezleri kuruldu. Mahalle muhtarlarının
kendi semtlerindeki bu merkezlere her gün
gitmeleri zorunlu kılındı. Kalede dört mahalle vardı. Bunlar; Ağalık, Meydan, İslam
Hamam ve Hristiyan Hamam Mahallesi idi.
Bu dört Mahallenin muhtarı Türkmen idi.
Bunların üçü Müslüman, Hristiyan Hamam
Mahallesinin muhtarı ise Hristiyan Türkmen
idi. Babam İslam Hamam Mahallesi muhtarı idi. Kale’deki muhtarlar, her gün Kale’nin
altında İmam Kasım Karakolunun yakınında
bulunan gençlik merkezine gidiyorlardı; orada sadece bir süre oturup ispat vücut yapıyorlardı. Babam her gün bu Merkezden döndükten sonra diyordu ki; Burası ne biçim gençlik
merkezi, buradakiler bir şeylerin peşindeler,
biz muhtarlar olarak merkeze girdiğimizde,
aralarındaki konuşmaları kesiyorlar, bazen
silah ve ip içeri sokuyorlar.
Kerkük’te Kürt komünistlerin yaptığı taşkınlıklar Türkmenleri çileden çıkarıyordu.
Nitekim o dönem Kerkük’te II. Tümen
ve Komutanı olan ve daha sonra General
Kasım’a karşı darbe girişiminde bulunduğu
gerekçesiyle kurşuna dizilen, General Nazım Tabakçalı’nın Bağdat’ta General Kasım’a
gönderdiği raporlarda, Kürt komünistlerin
Türkmenlere karşı yaptıkları taşkınlıkları belirtmiştir. Ayrıca bu dönemde Türkmen kahve ve kıraathanelerine saldırılar düzenlendi.

Bu arada Kerkük II. Tümen Komutanlığına
Komünist General Davut Cenabi atandı. General Cenabi’nin ilk icraatı, Kerkük’te Türkçe
yayımlanan, bizim de aldığımız Beşir Gazetesini yayımını yasaklamak ve gazetenin sahip
ile başyazarları ile onlarca avukat, doktor ve
iş adamı Irak’ın güney illerine sürgün olmuştur4. Durum bu gerginlikler içinde devam
etti.
Bu duruma rağmen, Türkmenler 14 Temmuz
1959 günü askeri darbenin birinci yılı dolasıyla yapılacak kutlamalara hazırlanıyorlardı.
Bunun için birçok yola zafer takları dikildi.
Taklar, Türkçe yeni yönetimi destekler sloganlar ve afişlerle süslendi. Ayrıca Türkmenler o gün yapılacak gösteriye katılmak için;
kadın ve erkekler milli kıyafetler hazırladılar.
Ben, 1959 yazında Kale’de Irakiye İlkokulunda dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçtim. Okulun İzci (Keşşafa) grubunda idim.
13 Temmuz 1959 tarihinde Okulumuzun
Hademesi, izci grubundaki öğrencilere,
okul müdürünün yarın yapılacak yürüyüşe
katılma mesajını iletti. Ertesi gün, yani 14
Temmuz sabahı izci kıyafetiyle okula gittim. Okuldan hep birlikte izci olarak şehirde
okulların yaptığı yürüyüşe katıldık. Ancak
yürüyüş eski Kışlanın arkasına geldiğinde,
öğretmenimiz birileriyle konuştuktan sonra
bize döndü durum iyi gözükmüyor, herkes
evine gitsin dedi. Biz de yürüyüşten ayrıldık
ve evlerimize döndük.
14 Temmuz günü her yaştan Türkmen; alışık olmadığı kadar çoğu milli kıyafetlerle
gruplar halinde dolaşıyordu, öğleden sonra
yapılacak yürüyüşe katılmak veya seyretmek
için yollara döküldü. Öğleden sonra babam,
ben ve ağabeyimle ile akrabamız olan bir öğretmen ve onun çocuklarıyla Kalenin Top
Kapısından aşağı indik, Kalenin Demirkapı’sına doğru yürüdük; arkamızdan Kürtçe
sloganlar atan büyük bir grup geldi. Biz bu
gruptan önce Demirkapı’daki merdivenlere
çıktık. Söz konusu gruptakiler ellerindeki
ipleri sallıyor; gericilik ve Turancılıkla suçladıkları Türkmenler aleyhine sloganlar atarak
4
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geçtiler. Bu grup Kale aşağısından Şehitler
(Yeni) Köprüsüne yöneldi; köprü geçildikten bir süre sonra yoğun bir şekilde silah sesi
gelmeye başladı. Bu silah sesi üzerine biz eve
döndük. Fakat silah sesi sabaha kadar sürdü.
Ertesi gün, yani 15 Temmuz sabahı kapı
önüne çıktık. Ancak bir süre sonra yine silah sesleri gelmeye başladı. Bizim evin karşısında oturan Dayımların evinin bodrumu
bulunduğu için; orası daha güvenli olur diye
onlara gittik. Dayım, Kerkük’teki olaylarıyla
ilgili bir haber verilir diye radyoyu açtı. Ancak radyoda Bağdat’taki 14 Temmuz törenlerini canlı olarak veriliyor idi. Bu arada evin
dış kapısı hızlı bir şekilde çalındı. Dayım ile
Babam kapıya çıktılar. Kapıyı çalan iki Kürt,
biri sivil diğeri asker idi. Babama hemen evlerinizi terk edin, Kale’den aşağı inin dediler.
Babam neden bizi indiriyorsunuz diye sordu?
Kalede teröristler var, bombalanacak, zaman
kaybetmeyen hemen çıkın gidin dediler. Babam teröristler var diyorsunuz, neden evleri
aramıyorsunuz, mahalle sakinlerini topluca
evden çıkartıyorsunuz diye sordu? Bizimle
tartışmayın verilen emre uyun dediler. Baktık komşular evlerini terk etmeye başladılar.
Biz de mecburen evden ayrıldık, bir grup
halinde, bir Kürt asker eşliğinde yürüyerek
Demirkapı’da merdivenlerin başına geldik.
Kalenin aşağısında duran bir asker, bize eşlik eden askere, bizim mutlaka beyaz teslim
bayrağını kaldırmamız gerektiğini söyledi.
Ben fanilamı çıkarttım; Dayım önde giderek fanilamı elinde bayrak gibi tutarak, Kaleden aşağı indik, yürüyerek İmam Kasım
Karakolunun önüne geldik. Karakolun önü
ana baba günü gibi çok kalabalıktı. Babam
Karakola girmek istedi, ancak yanında duran
bir Arap Yüzbaşı Babama Karakola girmemesini söyledi. Babam, ben muhtarım Karakola
neden girmeyim dedi. Yüzbaşı, bugün Karakolun içerisinin güvenli olmadığını söyledi.
Bu arada Karakol içerisinden, bir sıra halinde elleri kelepçeli Kaleli Türkmen gençlerini
çıkardılar ve bir askeri kamyona bindirdiler.
Bu gençlerden birisi Babama dönerek, muhtar amca bizi kurtar diye seslendi. Gençleri
götüren askerlerden biri Kürtçe Babama,
bunlar teröristtirler dedi. Esasen Babamın o
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anda elinden bir şey gelmezdi. Hâlbuki bu
gençler kendi hallerinde olan insanlardı; kimi
okullarına devam eden öğrenci, kimi de serbest çalışarak veya babalarına, dükkânlarında
yardımcı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlardı. Ancak daha sonraki günlerde
öğrendik ki; bu gençleri Kerkük’teki Hasa
Çayında kurşuna dizmek için götürmüşler,
fakat kamyonun şoför ve bekçileri, kamyonu
başka bir yola saptıktan sonra bırakmışlar,
bunlarla birlikte kaçmışlar. Böylece bu masum Türkmen gençleri mutlak, ama sebepsiz
bir ölümden kurtulmuşlar.
Biz aile olarak İmam Kasım Karakolunun
önünde sıramız geldi ve askeri bir kamyonun arkasına bindik. Ancak binme sırasında, o dönemde Bağdat Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde okuyan Dayımı askerler kamyona bindirmek istemediler. Askerler, bu
genç kalsın biz daha sonra göndeririz dediler. Ancak ailenin ısrarıyla Dayım kamyona
alındı. Askeri kamyona bindikten sonra, bize
Kerkük’ün Korya yakasındaki bir akraba veya
tanıdığınızda bir süre kalacaksınız dediler. Bu
emrimize uyun bize zorluk çıkarmayın, yoksa
sizin için çok kötü olur diye tehditte bulundular. Biz de Begler Mahallesinde bir tanıdığın evine gittik. Kaldığımız ev, Begler Mahallesi komünist Şebibe (Gençlik) Merkezine
çok yakındı. 16 Temmuz günü öğleden evvel,
kaldığımız evin penceresinden birisinin araba arkasına bağlanmış cesedi yerde sürükleniyordu. Bu olay üzerine Babamla kapının
önüne çıktık. Bir şahıs Gençlik Merkezinden
geldi; Babama yılanın başını ezdik, sıra kuyruğuna geldi dedi. Babam da ilgili şahsa, yılanın başı kim? Kuyruğu kimdi diye sordu?
İlgili şahıs, araba arkasında cesedi sürüklenen
şahıs Kasım Neftçi yılanın başı olduğunu,
yılanın kuyruğu ise, Türkmenleri kastederek, Turancılardır, hepsini öldüreceğiz dedi.
Babam sinirlenerek cevap vermek istedi; ancak kaldığımız evin sahibi Babamı eve doğru
çekti, Babama bunlarla tartışma, bunlar gözü
dönmüş katillerdir dedi.
Biz bu evde iki gün kaldıktan sonra, kendi
imkânlarımızla evimize döndük. Yolda birçok
dükkân ve mağazanın kepenlerinin kırıldığı-
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nı ve yağmalandığını, bazılarının ise yakıldığını, kurulan zafer taklarının darmadağın
edildiğini gördük. Kaleye Demirkapı’daki
merdivenlerden çıkarken, tanıdıklardan birisiyle karşılaştık; Babama sarılarak, senin de
öldürüldüğünü duyduk dedi. Evimizin bulunduğu Kalede sokaklar bomboş ve kutlamalar nedeniyle yapılan süslemeler dağıtılmış
ve yerlere saçılmıştı. Eve girdik; ancak evde
duramadık, Musalla Mahallesinde bulunan
bir akrabalımızın evine gittik. Bu evde de üç
gün kaldık. Nihayet, Kalede evimize döndük.
Kerkük’te olaylar çıktıktan üç gün sonra, olayları kontrol altına almak amacıyla Bağdat’tan
asker gönderildi. Halk, gelen bu askerlere
Arap askeri diyorlardı. Kalede evimize yakın
bir ilkokulda bir grup asker kalıyordu. Akşamları Ulu Caminin önü sokak süpürülüyordu, halılar yere seriliyordu, evden getirilen
çaylar eşliğinde mahallenin erkekleri, olaylar
sırasında başlarından geçenleri anlatıyorlardı.
Bazen bu sohbetlere ilkokulda kalan askerlerin başındaki teğmen de katılıyordu. Gün
içinde de olaylara şahit olanlar ilgili yerlerde,
Bağdat’tan gelen soruşturma komisyonuna
olaylar hakkında ifade veriyorlardı. Esasen
bu ifadeler doğrultusunda olaylara karışanlar
gözaltına alınıyordu.
Türkmenler; 14 Temmuz 1958 tarihinde
krallık devrilerek, gelen yeni yönetimi desteklemiş ve bu yönetimin kendilerine bazı
hakları vereceği ümidinde idiler. Nitekim
Türkmenler ihtilalin birinci yıldönümün
öncesinde kutlamalar için hazırlıklar yapmış, yolları zafer taklarıyla süslemiş, takların
üzerinde yeni yönetimi destekler sözler yazmış ve yapılan kutlamalara katılmıştır. Buna
karşılık 14 Temmuz 1959 günü Türkmenler,
Kerkük’teki II. Tümen Komutanlığına veya
polis karakollarına çağılarak ya da evlerine
saldırılarak suçsuz yere öldürülmüşler, cesetleri caddelerde arabalar arkasında sürüklenmiş ve ağaçlara asılmıştır. Türkmenlere karşı
bu kin öyle bir noktaya varmış ki, ağaçlara
asılmış cesetleri indirilerek defnedilmesi için
getirilen ambulanslar kundaklanmış, böylece
cesetler Temmuz sıcağında daha fazla açıkta
kalsın. Ayrıca ateşe verilen işyerlerini söndür-

mek için gönderilen itfaiye araçları bile yakılmıştır.5 Dolayısıyla Kerkük’te 14 Temmuz
günü yaşanan katliam, Türkmenlerde büyük
bir şok etkisi yaratmıştır. Türkmen belliğinde kazılmış acı bir olaydır. Zira Türkmenler,
aynı kentte beraber yaşadıkları insanlardan,
kendilerine karşı böyle bir canice davranış
içinde olacakları hiçbir zaman akıllarının
ucundan bile geçirmediler. Türkmenlere uygulanan bu şiddet ve canilik, neyin karşılığı
idi; bu kin ve nefretin nedenini kendi kendilerine soruyorlardı. Bir kısım Türkmenler bu
katliamdan ürkerek Bağdat’a göç ettiler. Bugün Türkmenlerden yaşı 60 üstünde olanlar
katliamın acı hatıralarını her 14 Temmuz’da
hatırlar ve üzüntülerini birbiriyle paylaşırlar.
Ancak genç kuşakların bu katliamı bir kısmı bilmez, bir kısmı da anlatılanlardan veya
yazılanlardan anlamaya çalışmaktadır. Oysa
gençlerimize, Irak Devletinin kuruluşundan
bugüne kadar geçen olayları içeren modern
Türkmen tarihini seminerlerde veya okullarda seçimlik bir ders kapsamında doğru bir
şekilde anlatılmalıdır.
1963 yılında yapılan kanlı askeri darbede,
General Kasım ve çevresindeki Kerkük eski
II. Tümen Komutanı General Davut Cenabi
gibi komünist komutanlar öldürüldüler.1959
yılı Kerkük katliamının elebaşı 28 kişi hakkında mahkeme idam kararı vermiş, fakat bir
türlü infaz edilmemiştir. Irak’ta iktidara gelen
yeni yönetim, bu canileri idam etti. 23 Haziran 1963 tarihide bizim Mahallede oturan ve
Şehitler Köprünsün karşısında bulunan eski
Kerkük Polis Müdürlüğü görevli bir polis
bize, 1959 katliamını gerçekleştiren katiller
bu sabaha karşı Müdürlük binasında asıldıklarını ve Kerkük’ün üç ayrı meydanında
teşhir için sallandırıldıklarını söyledi. Biz eski
Kışlanın arkasındaki alanda asılanları seyrettik. Bu olay üzenine herkes birbirini kutladı.
Bazı Türkmen kadınları sevinçlerinden zılgıtlar çektiler. 1959 yılında şehit olan bazı şehit aileleri bu katillerin ayakları altında kurbanlar kestirtirdiler. Böylece bu idamlarla 14
Temmuz 1959 yılında şehit edilen Türkmenlerin hakları alındı ve kanları yerde kalmadı.
5
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Türkmen Dağarcığı

Udî Celal Vendi

T

ürkmen toplumu güzel sanatlar konusunda çok değerli şahsiyetler yetiştirmiştir. Türkmeneli bölgesi, özellikle
musiki alanında her zaman varlığını ortaya
koymuş ve önemli sanatçıların çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu değerli sanatçılardan biri
de ut virtüözü Celal Vendi’dir.
Asıl adı Celal Hüseyin Mehmet Ali olan
Celal Vendi, 1942 yılında Kerkük’te doğmuştur. 1963 yılında Bağdat Güzel Sanatlar

Enstitüsü’nün müzik bölümü ut enstrümanı
kısmından mezun olmuştur. Bu arada ut icrasını Cemil Selim ve Hüsam Çelebi hocalardan; musiki nazariyatını Necdet Varol ve
Aram Babahyan hocalardan; şarkı usulü derslerini de Ruhî al-Hammaş’tan almıştır.
1961-1963 yılları arasında Ruhî alHammaş’ın şefliğinde Dicle Müzik Takımında görev almıştır. 1961 yılında Bağdat radyosu Türkmence Kısmında ilk kez koro takımı
kurmuştur. 1964 yılında Kerkük’teki okullarda müzik öğretmeni tayin olmuştur. 1964’te
Müzik Evi adıyla musiki eğitimi veren bir
sanat enstitüsü açmıştır. Böylece Kerkük’ten
ve dışından bir kısmı şöhret kazanan müzisyenler yetiştirmiş, bir kısmı da Irak dışında
eğitimlerini sürdürmüşlerdir.
Bağdat Radyosu Türkmence Bölümünde değişik sanatçıların okuduğu altmıştan fazla bestesi kaydedilmiş, bir kısmı da Kerkük televizyonunda görüntülenmiştir. Sanatçının kendi
bestesi olan Karcığar Saz Semaisi, Nihavent
Saz Semaisi, Hüseynî Longa, Tebrik Saz Oyunu ve solo udu gibi birçok parçası Bağdat ve
Kerkük radyo ve televizyonlarında kaydedilmiştir.
Kerkük’te müzik kültürünü yayanların öncüsü olan sanatçı, 1970 yılında Türkmen
Millî Müzik Takımı (TMMT)’nı kurmuş ve
1976’da Kerkük Televizyonu Musiki Takımının kurucu üyesi olmuştur.
1975-1988 yıllarında Kerkük Eğitim Müdürlüğünde okullar arası sanat etkinliklerinin
denetim işlerini sürdürdü. 1986’da “Şark Musikisi Teorisine Giriş” ile “Saz İcrasına Giriş”
adlı eserlerini telif etti. Irak Sanatçılar Birliği
Kerkük Şubesinde 1988’de danışman tayin
edildi.
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Büyük Türk müzikoloğu Farabi’nin Hicazkâr
Peşrevi ile Bayati Horasan Peşrevini Bağdat
ve Kerkük televizyonlarında solo ut ile kaydetti. Şark musiki sistemi yanında semailer,
peşrevler ve longalar üzerine Giriş başlığı yeni
bir sistem geliştirdi. 1993 yılında 5. Uluslararası Babil Festivaline katılarak Abdülfettah
al-Hamdani ile ortaklaşa Musiki ile Tedavi
konusunda sunum yaptı.
Ürdün Kültür Bakanlığının daveti üzerine
“Musiki ile Tedavi” sunumunu Amman’daki
Kraliyet Kültür Merkezinde 9.6.1994 tarihinde gerçekleştirdi. Amman’da bulunduğu 1994-2004 yılları arasında Feridi Müzik
Enstitüsü, İlyas Enstitüsü Müzik Bölümü,
Romantik Müzik Enstitüsü ve Amman’daki
Türk Kültür Merkezinde Ut eğitimi konusunda hocalık yaptı.
1988’de Ürdün Özürlüler Derneğine gönüllü
olarak müzik dersleri verdi ve onur plaketi kazanmış oldu. Amman’da kaldığı süre zarfında
birçok platform ve sahnelerde yer alarak konferans, seminer ve konuşmalar yaptı. Sanatçının sırasıyla katıldığı etkinlikleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

•

Müzikle tedavi ve parapsikoloji, 1994,
Finik Kültür Platformu
Şark Musiki Biçimleri, 1995, Finik Kültür Platformu
Irak Makamları ve Türkmen Hoyratları,
24.2.1997, Arap Kültür ve Sanat Ocağı
Platformu
Mutasavvıf Müzisyen Musullu Hafız
Osman’ın Hayatı, 22.11.1998, Arap Kültür ve Sanat Ocağı Platformu
Kültür ve Tıp Bilimi arasında Musiki,
13.8.2001, Ürdün Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği
Musikiyle Tedavi, 27.10.2000, Sahaya ile
Mücadele Derneği
Endülüs Ezgileri, Ürdün Edebiyatçılar ve
Yazarlar Birliği ve Arap Kültür ve Sanat
Ocağı Platformu, Cereş Kültür ve Sanat
Ocağı
Ut Resitali, 14.10.1999, Ürdün’deki Türk
Kültür Merkezi

Sanatçı Celal Vendi’nin yoğun musiki hayatı
ve çalışmaları hakkında Arap gazete ve dergilerinde birçok yazı ve haberler yer almış, birçok
Gazeteci ve Yazarın takdirlerini kazanmıştır.
Sanatçı ayrıca tanınmış sanat ve kültür otoritelerinin de takdirlerini kazanmıştır. Bunların
bir kısmına burada işaret etmek gerekir:
Münir Beşir: “Sanatçı Celal Vendi, üst düzeyde musikinin bağlayıcı sanat köprüsüdür.”
Şair Abdülvahap el-Beyati: “Celal Vendi’nin
udunu dinlerken sanki Irak’ın kuzeyinden güneyine kadar gezmiş oluyorum.”
Irak’ın eski Ürdün Büyükelçisi Sabah Yasin:
“Celal Vendi büyük ve kıymetli bir sanatçıdır.”
Piyanist Able Şakir: “Celal Vendi soylu doğu
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gencin yetişmesine vesile olan bu takım, kısa
süre içinde Kerkük’te Türk sanat musikinin
benimsenmesi ve sevilmesi yolunda başarılı
adımlar atmıştır.
Celal Vendi’nin disiplinli ve ağır başlı icra biçimiyle yeni bir musiki anlayışının Kerkük’te
başlaması, birçok genç yeteneğin yetişmesine
fırsat vermiştir. Bu dönemde hizmet eden
ve takımın saz heyetinde yer alan sanatçılar
arasında Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü
mezunu Hüseyin Bahaeddin (kanun), Çetin
Sevimli (keman), Beden Eğitimi bölümünden
mezun olan İhsan Hüseyin (akordeon), Şahbaz Köprülü (bağlama) ve öğretmen Ömer
Köprülü (çello) anılabilir. Koroda yer alan
genç hanendeler ise Sedat Fuat, Reşit Neccaroğlu, Abdülhalik Kerküklü, Abdülmenaf Ergeç, Yılmaz İzzettin, Adil Otrakçı ve Necdet
Özcan adlı yeteneklerdir.
Bu takımın hayata geçirilmesi Kerkük’te gençlerden birçok ses sanatçısının ortaya çıkmasına da fırsat vermiş oldu. Bunların içinde Yaşar
Mustafa Kemal, Yılmaz Erol, Necdet Kifrili ve
rahmetli İsmet Özcan o dönemde ilgi çeken
genç sanatçılar olmuşlardır. Ne yazık ki daha
sonraki yıllarda siyasî baskılar sonucu bu takım dağılmış ve değerli elemanların bir kısmı
bu sahadan çekilmişlerdir.

musikisi araştırmalarının öncü bir sanatçısıdır.”
Türkmenlerin kıymetli kültür tarihçisi ve musiki eleştirmeni Ata Terzibaşı, Celal Vendi’nin
Kerkük’te verdiği konseri izlemiştir. Aslında
sanatçının en büyük hizmeti 1970 yılında kurulan Türkmen Millî Müzik Takımında verdiği hizmettedir. Şair Salah Nevres’in yöneticiliğinde kurulan TMMT’nda Celal Vendi sanat
yönetmenliği yapmıştır. Bu sayede birçok
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Bu olumlu ve güzel çalışmanın başarıya ulaşmasında sanatçı Celal Vendi’nin büyük emeği olmuştur. Musiki alanında ciddi ve sabırlı
çalışması, gençlere nota ile hem musiki aleti
hem de ses icrası alanında öğreticilik yapması
sayesinde disiplinli ve ağır başlı hizmetler yapmıştır. Bugüne kadar çizgisini ve saygın duruşunu bozmadan, hayatını sadece ve sadece
sanat musikisine adayan Celal Vendi, toplumdan ve sanat sever çevrelerden her zaman saygı
ve takdir görmüştür.
Halen Kerkük’te yaşayan ve mütevazı da olsa
kendi makam evinde gençlere müzik hocalığı
yapan Celal Vendi’ye uzun bir ömür ve asude
bir hayat diliyoruz.
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Bir Daha Füzulinin
Məzarı Haqqında*

Ə

slən kərküklü olan, hazırda İstanbulda çap olunan “Qardaşlıq” dərgisinin
redaktoru, uzun müddət İstanbulun
məşhur Memar Sinan Universitetinin prorektoru işləmiş Prof. Dr. Suphi Saatçı “Füzulinin
qəbirüstü abidəsi” adlı maraqlı yazı çap etdirmişdir (bax: “Türkman yazarı” dərgisi, №5,
Kərkük, 2017, s.6-8). Məqalə bizim üçün məlum
olmayan faktlarla zəngindir. Odur ki, məqaləni
çapa təqdim edirəm. Füzulisevərlər unutmayıblar ki, 1985-ci il dekabrın 19-da Türkiyənin
“Milliyyət” qəzetinin Bağdaddakı müxbiri Murat Bardaqçının qəzetdə çap etdirdiyi “Füzulinin
məzarı yol oldu” məqaləsi qızğın mübahisəyə,
söz-söhbətə səbəb oldu. İraq Türkman Partiyasının üzvü, İraqın hüdudları xaricində yaşayan Yunis Siddiq 24 iyul 1992-ci il tarixdə Azərbaycan
televiziyası ilə mübahisə doğuran çıxışında Füzulinin qəbrinin əvvəlki yerdə torpağın altında
qalması və nəşinin üstündən maşınların keçməsi
barədə yanlış məlumat vermişdi. O, bilərəkdən
Bardaqçının məqaləsində gedən gün kimi aydın
həqiqəti danmışdı. Bardaqçı yazırdı: “Yaxın bir
gələcəkdə Füzuli üçün yepyeni bir məzar yapacağız, kəmikləri (nəşi – Q.P.) mühafizə olunur”.1

Məsələ o yerə çatdı ki, Füzulinin nəşinin
Azərbaycana gətirilməsi barədə dövlət
səviyyəsində fikirlər səsləndi. Yaxşı yadımdadır, Filarmoniyada Azərbaycan Yazarlar Birliyinin qurultayı keçirilirdi. Moskvadan vətənə
qayıtmış Heydər Əliyev qurultayımıza təşrif
buyurmuşdu. Yerdən qışqırırdılar ki, Heydər
Əliyev Rəyasət Heyətində otursun. Birliyin
sədri Anar təkidlə onun Rəyasət Heyətinə
gəlməsini istəsə də, Heydər Əliyev gülə-gülə
dedi ki, mən orada çox oturmuşam, bu gün buradan oranı müşahidə etmək istəyirəm.

Necə deyərlər, bir dəlinin quyuya atdığı daşı
çıxarmaq üçün min ağıllı baş sındırmalı oldu.
Türkiyədə,
İraqda
və
Azərbaycanda
məsələynən bağlı müxtəlif yazılar getməyə
başladı. Türkiyənin Mədəniyyət naziri Taşçıoğlunun “Füzulinin kemikləri (nəşi – Q.P.)
üçün rəsmi girişim” məqaləsi vəziyyəti daha
da çətinləşdirdi. Şair-alim Qasım Qasımzadə
ilə birgə “Füzulinin məzarı haqqında şayiə
və həqiqət” adlı məqaləm çıxdı (bax:
“Mədəniyyət” qəzeti, 6.08.1992). Sonralar
bu məsələyə mən yenidən qayıtmalı oldum.
“Ədəbiyyat qəzeti”nin redaktorunun xahişi ilə
“Şairin məzarı ilə bağlı həqiqətlər və şayiələr”
adlı məqalə yazdım (bax: “Ədəbiyyat qəzeti”,
6.05.1994).

Teymur müəllimin fikirləri hamı tərəfindən
bəyənildi. Mən bunları ona görə yazıram ki,
Prof. Dr. Suphi Saatçının Azərbaycanla bağlı
fikirləri anlaşılsın.

*

Bax: “Ədəbiyyat qəzeti”, 24.XI.18.

Qəzənfər PAŞAYEV

KERKÜK VAKFI

Qurultayda Füzulinin nəşinin Azərbaycana
gətirilməsi məsələsi qızğın müzakirəyə
səbəb oldu. Hamı Heydər Əliyevin məsləhət
verməsini xahiş etdi. Heydər Əliyev dedi ki,
bunun bircə yolu var. Yazılı şəkildə dövlət
başçısına müraciət edin, o da İraq rəhbərliyinə
müraciət etsin. Müraciət necə olmalıdır, hərə
bir fikir irəli sürdü. Ulu Öndər yenidən işə qarışmalı oldu: “Belə şeyləri hamıdan yaxşı Teymur Əliyev (şair Teymur Elçin) bilir. Qoyun o,
qısaca müraciət forması və müraciət haqqında
fikrini bildirsin”.

Füzulinin nəşi ilə bağlı mübahisələrə son
qoymaq üçün əlimizə şans 1994-cü ildə düşdü. Həmin ilin sentyabr ayında 128 nəfərdən
ibarət nümayəndə heyəti Füzulinin 500 illik
möhtəşəm yubiley şənliklərində iştirak etmək
üçün İraqa gedəndə, Kərbəlada, təbii ki, şairin nəşi saxlanılan İmam Hüseyn məscidini
ziyarət etdik.
Şairin nəşi İmam Hüseyn məscidinin Qiblə
girişindəki qədim əlyazmaları otağının
girişində basdırılmışdır. Divarda ərəbcə yazılmışdır:
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“Şair Füzuli Bağdadi. Füzuli Bağdadi adı ilə
tanınan məşhur şair Məhəmməd bin Süleyman hicrətin 900-cü ilində ona nisbə vermiş
ölkədə anadan olmuş və yaşayıb-yaratmışdır.
Bəziləri onun Bağdadda, bəziləri Kərbəlada və
bəziləri Hillədə anadan olduğunu göstərirlər.
Ən dəqiqi Bağdaddır (Güman ki, şairin Bağdadi nisbəsi bununla bağlıdır – Q.P.). O, Hicri
970-ci ildə vəfat etmişdir. Onun ərəb və türk
dillərində gözəl və nəfis şeiriyyəti vardır (Füzulinin nəşi Qiblə girişində basdırılan vaxt
İranla İraq müharibə vəziyyətində olduğundan
şairin farsca şeirlər yazdığı göstərilməyib). O,
azəri dilində danışırdı. Bu, türk ləhcələrindən
biridir”.
Onu da bilmək vacibdir ki, 1992-ci ildə Füzulinin yeni məqbərəsinin inşası üzrə Bağdadda 3 nəfərdən ibarət komissiya yaradılmışdı. Komissiyaya İraq Arxeoloji Qazıntılar
Komitəsinin sədri Məhəmməd Həsən, Vəqflər
və Dəyanət Nazirliyinin Texnika və Planlaşdırma İdarəsinin baş mühəndisi Tariq Əbdulhəlim
və Türkman Mədəniyyət Departamentinin
müdiri, ədəbiyyatımızın dostu, BDU-nun fəxri
doktoru Əbdüllətif Bəndəroğlu seçilmişdilər.
Təəssüf ki, blokada nəticəsində ağır vəziyyətə
düşən İraq Füzulinin yeni məqbərəsinin inşasını da təxirə salmaq məcburiyyətində qalmışdır.
İraqın vəziyyəti o qədər ağırdır ki, onlar bu
məsələyə çətin ki, bir də qayıda bilsinlər. Odur
ki, bu məqamdan və fürsətdən istifadə edib
İraq dövləti qarşısında məsələ qaldırıb şairin
məqbərəsinin Azərbaycan tərəfdən inşasına
icazə almaq olar.
Füzulinin Qəbirüstü Abidəsi
Prof. Dr. Suphi Saatçi
Divan şeirində zirvələrə yüksələn Füzuli,
türk ədəbiyyatı tarixində müstəsna bir yer
tutur. Türkcəsinin gözəlliyi sayəsində dildən
dilə, eldən elə dolaşan şeirləri dönəmin coğrafi məkanında böyük ad, əks səda çıxarmışdı. Divanlarının əlyazmalarının üzü ən çox
köçürülən və yayılan şairlərin başında Füzuli
durmuşdur. Keçən 20-ci yüzilliyə qədər Füzulinin divanını əzbər bilən və onu bir hikmət
kitabı sayan yüzlərcə heyranı və maraqlısı görülmüşdür. Bütün bu özəllikdən dolayı Füzuli
bütün dövrlərdə Türklüyün yetişdirdiyi ən böyük şairlərdən biri kimi qəbul edilmişdir.
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Türkcənin ən lirik şairi olan Füzuli Ərəb İraqında doğulub, burada boya-başa çatmış, ömrü
boyunca İraq dışına çıxmamışdır. Doğum
tarixi bəlli olmayan Füzulinin Əhdiyə görə,
Hicri 963 (M.1556) ilində taun xəstəliyindən
vəfat etdiyi qeyd edilmişdir. Süleyman Faik
Əfəndi məcmuəsində verilən bilgilərə görə
şair Kərbəlada basdırılmışdır.
Füzulinin məzarı Peyğəmbərimizin nəvəsi
Həzrət Hüseynin, türbəsinin qiblə qapısının
yaxınlığındakı türbədə idi. 1960-cı illərdə
Türkiyə və İraq arasında imzalanan mədəni
anlaşmaya görə Türkiyə Füzuliyə yaraşan
bir türbə tikəcək, İraq hökuməti isə bunun
müqabilində ərəb şairi İmreül Kaysın Ankaradakı məzarını qaydaya salacaqdı. İmzalanmış
protokola uyğun olaraq 1970-ci ilin sentyabr
ayında texniki məsələləri dəqiqləşdirmək və
proyekti hazırlamaq üçün nümayəndə heyəti
Bağdada getmiş və görüşlər keçirmişlər. Ancaq daha sonra deyilənləri həyata keçirməyə
qəti addımlar atılmamışdır. Beləcə, neçə-neçə
illər keçmiş məzar proyekti barədə kimsənin
xəbəri olmamışdır.
Füzulinin İmam Hüseyn məscidinin qiblə qapısının yaxınlığındakı türbəsi isə 1984-cü ilin
payızında “yol genişləndirmə” səbəbindən bir
neçə dəqiqə içində yerlə yeksan edilmişdi.
Türbəni dağıtmazdan bir gün əvvəl Füzulinin
məzarı açılmış, nəşi (sümükləri) bir qutuya
yığılaraq Sultaniyə Məscidinə aparılmışdır.
Daha sonra bu məscid də sökülmüş və Füzulinin qutu içindəki nəşini məscid idarəsinin
gözətçisinin yataq otağına qoymuşdular. Bu
işlər səssiz-sədasız cərəyan edərkən bəzi
qəzetəçilər Füzulinin məzarının üzərində salınan maşın yolunun şəkillərini yaydılar və
ictimaiyyət buna ciddi reaksiya verdi.
Füzuliyə Sovetlər sahib çıxmaq istədi.
Sovetlər Birliyinin bir cumhuriyyəti olan
Azərbaycanın milli şairi qəbul edilən Füzulinin nəşinin Bakıya göndərilməsini istədi. Bu
səfər İraq hökuməti yanında Füzuli qiymətə
mindi və ərəb şairi olmasa belə, Füzulinin
iraqlı bir şair olmasından dolayı nəşinin dışarıya verilməyəcəyi bildirildi. Beləcə, İraq bu
tələbləri qəbul etmədi.
Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra müstəqil
bir dövlət olan Azərbaycan bu işi başlı-başı-
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na buraxmadı. Bir neçə dəfə İraqa heyətlər
göndərdi. Azərbaycanlıların istəyi ilə 17 sentyabr 1994-cü ildə Bağdadda “Füzuli Konqresi” toplandı. Elçin Əfəndiyevin başçılığı ilə
128 nəfərdən ibarət Azərbaycan heyəti 3 gün
sürən konqresdən sonra Füzulinin məzarı işini
təkrar gündəmə gətirdi. İraq Kültür Bakanlığı
İmam Hüseynin türbəsini çevrələyən Caminin (məscid) qiblə girişindəki “Əlyazmalar
Odası”nı uyğun gördü və Füzulinin nəşi orada
gömüldü (bax: Murad Bardaqçı. “Hürriyyət”
qəzeti, 23 dekabr 2001).
Füzulinin qəbirüstü abidəsi
Türk dünyasının ortaq şairi Füzuliyə
məzar abidəsi məsələsi 1970-ci illərdən
gündəmə gəlmişdir. Bu layihənin Türkiyə
tərəfindən həyata keçirilməsi, eyni zamanda iki qonşu ölkənin dostluq ilişkilərini
daha da möhkəmləndirəcəyi şübhəsizdir. Bu
düşüncələrlə İraq Türkman millət vəkilləri
Füzulinin şanına yaraşan qəbirüstü abidənin
(mavzoley) yapılması barədə Bağdaddakı səlahiyyətli şəxslərlə danışıq aparmışlar. Layihənin həyata keçirilməsini onlar da
istəmişlər. Beləliklə, qərar qəbul edilmişdir ki,
Füzulinin qəbirüstü abidəsinin proyektini Fatih Sultan Mehmet Vakif Universitetinin Memarlıq və Layihə fakültəsi hazırlasın.
Qərara alındı ki, qəbirüstü abidə Kərbəla
şəhərinin mərkəzində sıxlıq olan yerdə deyil,
açıq və asanlıqla ziyarəti mümkün olan bir
yerdə tikilsin. Səkkiz yüz metrlik bir sahədə
ucaldılacaq abidə üç ana bölümdən ibarət
nəzərdə tutulub.
Birinci bölümdə Türbə səkkiz bucaqlı, yarıqapalı bir məkan olaraq düşünülmüşdür.
İkinci bölüm 20-25 nəfərlik bir namazgah və
bunu tamamlayan səkkizbucaqlı fontandan
ibarətdir.
Üçüncü bölüm isə türbə, namazgah və fontanı
da içində olan yığıncaq meydançasıdır.
Proyektin
başlıca
ünsürü
(elementi)
səkkizbucaqlı türbənin 5 tərəfinin qapalı olmasıdır. Qapalı tərəflərdən qiblə tərəfdə olanı
pəncərəsiz, digər 4 tərəf isə pəncərəlidir.
Yığıncaq meydançasına baxan üç tərəf isə

açıq buraxılmışdır. Bu açıqlıq şairin məşhur
beytində dilə gətirdiyi:
Nə yanar kimsə mənə atəşi-dildən özgə,
Nə açar kimsə qapım badi-səbadan qeyri.
Yəni “könül atəşindən başqa kimsə mənə yanmaz, sabah rüzgarından başqa da qapımı açan
olmaz” sözlərindən təsirlənərək türbə qapısız
və açıq nəzərdə tutulmuşdur.
Yuxarıda verilən beyt də türbənin içində qiblə
divarının üzərində yazılacaqdır.
Türbənin üst örtüsü dairə şəkilli günbəz yerinə
səkkizbucaqlı geometrik günbəz biçimində planlaşdırılmışdır. Eyni ölçü biçimi səkkizbucaqlı
fontan üçün də nəzərdə tutulmuşdur.
Türbənin tamamı betondan heykəl kimi
layihələndirilmiş, örtüyü, divar və s. inşası
eyni materialla nəzərdə tutulub.
Türbənin ortasında şairin nəşinin saxlanacağı
simvolik məzar və başdaşı yer alacaq. Başdaşında Füzlinin haqqında məlumat veriləcək.
Türbənin ətrafı yaşıllaşdırılacaq. Bu sadə
abidənin inşa olunması türkcə danışan 200
milyonluq Türk dünyasının ortaq diləyini
əks etdirir. Xeyirlərə vəsilə olması diləyilə
bu abidə, eyni zamanda barışın və qardaşlığın simvolu sayılacaq. Başda İraq və Türkiyə
xalqları olmaqla Füzuli sevgisinin bütün İslam
dünyasının da könlünü birləşdirməsi diləyilə...
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Yasin Cemal GALATA

Türkalan’da Bayram Sevinci
“Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede,
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye’de,
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati…”
Üstad Yahya Kemal, Süleymaniye’de Bayram
Sabahı adlı muhteşem şiirinde böyle ifade ediyor bayram duygularını. Biz de, altı yıl aradan
sonra kendi gök kubbemiz Türkmeneli’ne
ikinci ziyaretimizi her saniye gönlümüzün aydınlığı artsın diye bir Kurban Bayramına denk
getirdik. Hayırsever, milliyetçi Türk vatandaşlarının destekleriyle, içinde yer aldığımız sivil
inisiyatifin öncülüğünde 2013 yılından beri
düzenlenen ve Kerkük Vakfı ile Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın gözetiminde gerçekleşen kurban kesimleri her yıl olduğu gibi bu
yıl da mükemmel surette Türkmen kardeşlerimize ulaştırıldı. Kerkük ve Altunköprü
şehirleri ile Telaferli mültecilerin bulunduğu
kamplarda kurban etlerinin bilhassa ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması yönünde fevkalade
özen ve titizlik gösterilmektedir. Kurban kesim merkezi olarak Kerkük’ün on iki kilometre güneybatısında, Tazehurmatu bucağına
bağlı kadim Türk köyü Türkalan seçilmişti.
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Kurban kesim organizasyonun ev sahipliğini
yıllardır sadece Allah rızası ve Türklük şuuruyla yürüten Abdülhalık Hürmüzlü beyefendinin Türkalan’lı olması, köyü yakından
tanımamıza vesile oldu. Türk adını taşıyan bu
maneviyatı yüksek köye arefe günü ilk ziyaretimizi gerçekleştirerek son hazırlıkları kontrol
ettik. Daha sonraki günlerde köyü etraflıca gezerek sivil köy mimarisinden, türbelerden ve
ahaliden fotoğraf kareleri aldık.
Köyün girişinde bizleri Türkçe ve Arapça
olarak “Türkalan Köyüne Hoşgeldiniz.” tabelası karşıladı. Sokaklar cıvıl cıvıl gençlerle,
dükkânlar alışveriş eden asil çehreli müşterilerle, berberler ise bayram tıraşı olmayı bekleyen her yaştan soydaşlarımızla doluydu.
Köyün hemen yakınında bulunan Yorgantepe höyüğünde tarihi arkeolojik buluntular
elde edilmiştir. Osmanlı devrine ait 16. yy.
tapu defterine göre kırk altı evden ibaret olan
köyde Oğuz boylarına mensup birçok Türk
aşireti mevcut. Türkmen Cephesi bürosunu
ziyaretimizde yetkililerle görüşerek köy hak-
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kında detaylı malumat alabilme fırsatı yakaladık. Türkalan ITC Büro sorumlusu Mutasam
Hürmüzlü köy hakkında şu cümleleri aktardı;
“Geçim kaynağımız ziraat ve hayvancılık. Köyde Hürmüzlü, Ocuşlu (veya Oduşlu), Çavuşlu,
Seyidler, Bayati aşiretleri var. 1987’den evvel
burası güzel bir köydü; ama Türkmen olduğumuz için Saddam rejimi buraları yıktı, dağıttı.
Bizleri Tikrit yolunda Kadısiye köyünde çiftçiler için yaptıkları barakalara yerleştirdiler.
Türkalan’dan evvel Beşir köyünü yıktı. Türkalan, Kümbetler, Yayçı, Bulava, bu beş Türkmen
köyü 1987’de yıkıldı. Türkmen olduğumuz için,
ev ve toprak alamıyorduk. 1987’de Türkalan
köyünde bir cami, bir okul, beş yüz ev vardı.
2003’ten sonra eski yerimize dönüp öz kendi paramızla evlerimizi yaptık, hükümet bir şey vermedi, kendi çabalarımızla ITC (Irak Türkmen
Cephesi) olarak çalışarak köyümüzü yeniden
imar ettik. Şimdi yedi ilkokul var, Yorgantepe,
Hürmüzlü, Muhammed Fatih, Türkalan, Yeni
Türkalan, Atlar, Hürmüzlü. Türkalan kız ve
erkek liseleri mevcut. Bu yıl Türkçe ders veren
lise açtık. Yedi cami var, her çeşit dükkân var,
bin sekiz yüz altmış sekiz adet ev var. Seçimlerde oylarımız Türkmen Cephesi’ne gider. Köyün
esası Türkmen’dir. Bazı aşiretler hükümete ve
siyasi konjonktüre göre taraf değiştirirler; ama
Hürmüzlüler aşireti hiç taraf değiştirmez. Bizim
atalarımız Osmanlı askerleri olarak cephelerde
savaşmışlardır. Örneğin; benim amcam şehit
olmuş Çanakkale’de, mezarı Balıkesir’de. Referanduma, Kürt bayraklarını koymalarına engel
olduk. Köyümüzde gençlerin vakit geçireceği
park ve sosyal alanlarımız yok. Siz Türk milleti
olarak yanımızda olun, başka bir şey istemiyoruz. Siyasi, idari ilişkiler kursları alalım. Bizim
insanımız her anlamda yetişsin. Türk milletini
her zaman arkamızda görmek istiyoruz.”

Irak’ta Türklük sadece şehir ve kasaba merkezleriyle sınırlı kalmayıp, birçok köyde de
güç şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Anavatan
Türkiye’den bölgeye giden her misafir, onlar için ölçülemez değere sahiptir. Kıymetli
ağabeyimiz sayın Abdülhaluk Hürmüzlü’nün
ağzından dökülen hoyratla asil Kerkük’ün selamını iletelim. Ve, Kerkük’ü Türk alanda duasına hep birlikte amin diyelim.
“Türkalan’da bağım var
Gönlüm onda hoş olur
Kerkük’ü Türk alanda...”

Köy mezarlığında Türk mimarisiyle inşa edilmiş türbeler ve ay yıldızlı mezar taşlarıyla karşılaştık, Kerkük hoyratlarıyla ve güzel türküleriyle meşhurdur. Mezar taşlarında da asil ve
mahzun hoyrat örneklerine rastlanabiliyor;
“Dikenleri atıpsan
Gülü güle katıpsan
Ne mutlu o toprağa
Sen içinde yatıpsan”
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Nâzım TERZİOĞLU

Bir Kalem Erbabı Defterdar
Erbilli Mehmet Latif Efendi I

S

on yıllarda Teknolojinin gelişmesi ve
internetin yaygınlaşması sayesinde eskisine nazaran kaynaklara ulaşma imkânı
daha kolaylaşmıştır. Birçok üniversite ve devlet kütüphanelerinin resmi internet sitelerinde, yazma eserler yanında nadir kitap olarak
adlandırılan eski harflerle basılmış kitapların
dijital ortama aktarılması ile bu hizmeti sunmaktadırlar.
Elime geçen herhangi bir kitabın ilk önce dizinine bakma alışkanlığım olduğu için Türkmen, Irak, Bağdat[lı], Musul[lu], Kerkük[lü],
Erbil[li] vs. kelimelere araştırırım. Böylece
yeni bir bilgiye ulaşma ümidiyle ara sıra üyelik sistemiyle internette bulunan kütüphanelerin arama motorunda da aynı kelimeleri
yazmasını ihmal etmiyorum. Elektronik kütüphaneler yoluyla karşıma çıkanların birisi
de daha önce adına ve çalışmalarına hiç rastlamadığım Vesile adlı kitabının yazarı Erbilli

Mehmet Latif ’in resmi yazışmalarından.
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Mehmet Latif Efendidir. Uzun bir araştırma
sonucunda, bu zatın ismi ve eserleri bibliyografya, kitap ve dergiler listesinde zikretmeleri
dışında hayatı ve çalışmalarına dair ansiklopedik veya biyografik kaynaklarda yer verilmediği anlaşılmaktadır.
Uzun yıllar Selanik’te devlet memuru olarak
görev yapan M. Latif, şiir ve yazıyla uğraşmış,
kitap yayımlamış, yaşadığı dönem için on beş
günde bir çıkan Mezraa-i Maarif mecmuası
gibi önemli çalışmalara imza atmıştır. Böylece ele aldığımız bu ilk bölümde Mehmet
Latif Efendi’nin hayatı hakkında bilgi verilmeye gayret edilmiştir.
Mehmet Latif Efendi, tüccar Abdurrezzak
Efendinin oğludur. Hicri 10 Muharrem
1267 (15 Kasım 1850) Erbil’de dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini sıbyan mektebinden alan
Mehmet Latif, özel hocalardan da yeterli
miktarda Arapça ve Farsça dersler görmüştür. Tercüme-i halinde M. Latif Efendinin
Türkçe okur-yazar, Arapça ve Farsça konuşur
diye bildirilmektedir. 14 yaşındayken mülazemetle Erbil kazası mali kalemine girmiş,
1283 (1866) yılında ise Ebniye memuriyetine tayin olunmuştur. 1284 (1868) senesinde
Erbil Belediye Meclisi katipliğine naklolmuş
1287 (1871) senesinde ise memuriyetinden
istifa ederek Musul’a gitmiştir. Kısa bir zaman zarfında Mehmet Latif; Erbil, Musul,
Dohuk, Akra, Halep ve Maraş’ın birçok
devlet dairelerinde memur olarak katiplik
yapmıştır. 1295 (1878) yılında Maraş’ta memur iken istifa ederek İstanbul’a gelmiştir. 5
Rebiyülevvel 1296 (27 Şubat 1879) tarihinde Selanik Vilayeti İskân-ı Muhacirin başkatipliğine tayin edilmiş ise de bir yıl sonra
Muhasebe-i Vilayet Mesalih-i Cariye katipliğine nakledilmiştir. Başta Selanik’in Merkez
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Muhasebe-i Vilayette tayin olunan M. Latif
aynı görevi kısa bir müddet Siroz’da da vekaleten yürütmüştür.
Bu kadar vazifeden ayrılması ve başka yerlere naklolması, bazılarından istifa etmesine
rağmen M. Latif Efendi görevdeyken mahkemelik bir durumu olmamıştır. Maraş Sancağında Tahrirat Müdürlüğünden ayrılma
sebebi selefinin tekrar görevine geri gelmesinden kaynaklanmaktadır. Mehmet Arif
Efendi Selanik vilayeti maliye meclisi üyesi
olduğu sırada yazmış olan notunda M. Latif Efendi’den hüner ve kemal ehli, yazışma
ve muhasebe işlerinden yetenekli bir eleman
ve görevine sadık bir memur diye bahseder.
Ayrıca Selanik valisi Galip Paşa da Erbilli’nin
memurluğuna ilişkin aynı kanaate sahiptir.
Mehmet Latif Efendi, memurluğunda hizmetinden dolayı 1309 (1892) yılında beşinci rütbe, 1312 (1894) yılında dördüncü
rütbe ile Mecidiye nişanı ve 1314 (1897)
yılında üçüncü rütbeye terfi etmiştir. 6 Sefer 1320 (15 Mayıs 1902) tarihinde görev
yaptığı yerde ehliyet ve liyakat göstermesi
üzerine mümeyyiz olarak yükselmiştir. Bir
yılın ardından memuriyetinde mesaisine
karşılık rütbe-i saniye sınıf-ı mütemayizi
kendisine layık görülmüştür. Ve aynı yılda
üçüncü rütbeden Nişan-ı Âli Osmani ihsan
burulmuştur. Kendi imzası ve mührünü taşıyan M. Latif ’in resmi yazışmalarında bir
ara Selanik’te vekaleten defterdarlık görevi
yürüttüğü görünmektedir. Osmanlı Selanik
Vilayeti Salnamelerinde isminin bazen Hacı
Latif Efendi olarak zikredildiğine göre M.
Latif Efendi Hac farizasını eda etmiş anlaşılmaktadır.
1325 (1907) yılında vekaleten Kosova Vilayeti defterdarlığına getirilen Hacı Latif Efendi, bir yıl sonra kalıcı olarak tayin edilmiştir. 1327 (1909) yılında Kosova vilayetinde
baş gösteren mali krizin başka sıkıntılara
yol açmaması için defterdarlıktan azledilerek yerine başka biri tayin edilmiştir. Birkaç
ay sürdürülen soruşturma ardından olayın
Mehmet Latif Efendiyle alakası olmadığı an-

Mehmet Latif ’in resmi yazışmalarından.

laşılınca görevine iade edilmesi istenmiştir.
Ancak başka bir memurun yerine geçmesinden dolayı bu sefer İşkodra Vilayeti defterdarı olarak atanmıştır. 25 Muharrem 1329 (26
Ocak 1911)’da ise naklen Suriye Vilayeti defterdarı olmuştur. Osmanlı arşivindeki Sicill-i
Ahvalde verilen bilgiler, en son görev yaptığı
yerin Suriye Vilayeti olduğu görülmektedir.
Yazarın vefat tarihi ise şimdilik belirsizdir.
KAYNAKLAR
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi),
DH.SAİD, 19/269, 29/Z /1267 (25 Ekim
1851).
BOA (Başbaka0nlık Osmanlı Arşivi),
TFR.I.KV, 171.17043/1, 5/B/1325 (14
Ağustos 1907).
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi),
TFR.I.SL, 181/18086/1, 28/RA 1326 (30
Nisan 1908).
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi),
TFR.I.SL, 20/1988/2, 9/B/1321 (1 Ekim
1903).
Selanik Vilayeti 8. ve 20. Salnameler, 1299
(1882)-1325 (1907) yılları arasında çıkan
salnameler.
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Sami BAYRAKTAR

Eski Mevlid Okuyucularımızdan

Molla Sabır Abdülkadir
Efendi Kerküklü

D

oğudan ta batıya kadar yeryüzünde yaşayan tüm İslam milletlerinin kendisine ait
olan dini gelenekleri, görenekleri ve dini
ayinleri vardır. Bunları muhafaza etmek ve diriltmek üzerimize düşen büyük bir görev sayılır. Irak’ta
İslam topluluğu diğer topluluklar gibi dini törenler
ve münasebetler yapmaktadırlar. Bu münasebetlerin hepsi Irak makamlarının ezgisiyle ilgisi vardır.
Nitekim camilerde ve tekkelerde 5 vakit okunan
ezanlar Kur’an-ı Kerim’in okunması, zikir törenleri ve merasimleri, Peygamber efendimizin doğum
günü, Hicri Yılının yeni yıldönümü, İsra ve Miraç
Gecesi, Beraat Gecesi adıyla tanınan Şaban ayının
onbeşinci gecesi, mübarek Ramazan geceleri, dini
methiyeler, mübarek Ramazan ve Kurban bayramları, Zekeriye Gecesi, Kur’an-ı Kerim hatmeleri ve
başka münasebetler de vardır. Bunlardan yaslarda,
toy ve sünnet düğünlerinde ve bir de tabiatla ilgisi
olan bazı münasebetler de vardır.

sözlerini yazan ve bestelerini kendisi yapan ve
makamşinaslar içinde yüksek mertebesi olan bir
kişinin hayatından ve sanatından söz edeceğiz.

Bunlardan ay ve güneşin tutulmasıdır, yukarıda
saydığımız çeşitli dini ayinler ve münasebetler
geçmiş günlerde Kerkük şehrinde yapılırdı ve hâlâ
da bugüne dek yapılmaktadır. Bu konuyla ilişkili
olan ele alacağımız ve bundan önce hakkında ayrıntılı ve özel bir yazı yazılmamış bir makam şinas
ve mevlüthan ve eski tenzilelerimizin bir bölüm

Bunlardan Nevres, Fuzuli, Nabi, Sadi, Hafız, Ebul
Ala, İbn Faris ve Hallaç gibi şairlerin Muhammediye, Ahmediye ve Mahmudiye gibi müteaddid
menakıp evliya ve kısas-ı enbiyaları da hıfzetmiştir. Ama makam sanatını öğrenimine Kerkük’te
makam okuyucularının hocası ve dini tenzilelerin
bestesini yapmakta şöhret kazanan ve bir okul
olan Kerküklü Hac Numan Halife Rızvan’dan öğrenmiştir. Bir de çağdaşı ve makam uzmanı olan
dedem okuyucu Molla Mohammed Halil Ağa
Bayraktar’dan bazı makam derslerini öğrenmiştir.
Yıllar gittikçe kendisinde büyük bir kabiliyet yaratmış, çok sayıda Türkçe ve Arapça ve bir kısım
yerli bestelerimizin aynı ezgisiyle kalarak okunan
dini tenzilelere çevirmiştir. Nitekim bugünümüze
dek kulaklarımızda çınlanan Türkmence meşhur
folklor bestelerimizden olan Ağlama Ceylan Balası
Hüseyni makamından çıkan bir ezgidir.

Söz edeceğimiz kişi Molla Sabır Abdükadir Efendi Kerküklüdür. 1869 miladi yılında Kerkük’ün
çok sayıda camilerin ve tekkelerin bulunduğu ve
çok sayıda meşhur sanatkârların ve makamşinasların doğup büyüdüğü semtlerden olan Musalla
Mahallesinde gözlerini açmıştı. Önceleri ilk dini
öğretimini o günün en kıymetli simalarından
ve memleketin en meşhur bilginlerinden olan
Kerküklü Molla Rıza Vaiz Efendi’nin yanında
Kur’an-ı Kerim’in hatim ve tecvid dersleri almıştır.
Daha sonra Kerkük’ün başta gelen bilginlerin başkanı olan Molla Nasih Müderris Zade’nin yanında
fıkıh, tarih, hesap, Peygamber Efendimizin siresini
okumuştur. Çok sayıda Türkçe, Arapça ve Farsça
büyük şairlerin şiirini okuyup ve hıfzetmiştir.

على النبي الغالي
ينجى من الزائل

		
صلى اإلله العالي
		
كل من يصلي عليه

Bu arada kendi yazdığı tenzilelerin sonunda kendi adını öğreniyoruz ve Hüseyni makamından
çıkan bir tenzilede

32

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 81  • العددOcak-Mart/January-March 2019 آذار-كانون الثاني

هو شفيع لألنام
صابر يرجو منكموا
فارحموا بجاهكموا
على النبي خير األنام

		
ألف صالة وسالم
يحمينا في يوم الزحام
		
بكربه ناداكموا
في يوم الحشر والندم

Ve diğer bir Arapça yazılan dini meşhur olan El
Kaside El Haiye kendisi gayri makamda ezgisini
yapmıştır o da

والليل دجا من وفرته

الصبح بدا من طلعته

Başka yaptığı bir yazılan tenzilelerimizden olan
Kürdi makamından çıkan ve ezgisi Bağdat’ın pek
çok yaygın folklor bestelerinden olan

صادوني صيد الحمام
سيدا ماح الظالم
نظرة فانظر علي
فارحم علي

		دزني وافهم مرامي
		
دزهوا رب األنام
		
باهلل خير األنام
		
يارب يارب

Molla Sabır Efendi yirmi yaşındayken dini musikiye başlamış, yani 18. yüzyılın son yılları ve bir de
19. yüzyılın başlarından ömrünün son yıllarına kadar mevlüt okumuştur. Bilindiği gibi eskiden mevlüt takımının bir usta makamşinasın başkanlığında
iki mevlüthan yardımcısı ve tenzilelerimizi dönderen kişilerden oluşurdu. Kendisine eşlik eden ve
çalışanlardan olanlar sırasıyla kardeşi Molla Taha
Abdülkadir Kerküklü, amcasının oğlu Hacı Ahmet
Kebabçı, Topal Molla Muhammet Merdan, Seyid
Zeynel Sabuncu, Kaleli Topal Molla Reşid, Hafız
Molla Tevfik, Molla Nuri Şaltağ, Molla Fethullah Zilbiyeci, Okucu Molla Osman Hırpan, Seyid
Cemil ve bir de Hacı Numan Rıdvan Halife’nin
kardeşi Molla Ömer’dir.
Molla Sabır Efendi yaşadığı çağın en görkemli Irak makamının büyük okuyucuları ile ilişki
kurmuştur. Bunlardan Musullu Hafız Molla Osman Efendi ve Bağdatlı Ahmet Zeydan Efendi ve
kendileri ile çok kere makam görüşmeleri olurdu.
Molla Efendi elli yıldan fazla mevlüt okumuştur
ve kendisi mevlüt okuyunca horyat usullerinden
hoşlanmazmış. Çünkü kendisi özellikle sadece
makam okurmuş. Bir de hakkında kendisinden
söz eden büyük araştırmacımız avukat Ata Terzibaşı şöyle diyor: Geçmiş yıllarda özellikle 1938
senesinde Kerkük’ün Çay Mahallesi’nin yerlerinden olan Tevfik Neccar’ın evinde yapılan bir mevlüt töreninde rivayete göre benim babam Molla
Ömer Abdüllatif de hazır olmuş. Orada yapılan
mevlüt töreninde hazır bulunan ve başkanlık
eden Molla Sabır Efendi’nin takımıydı. Molla

Efendi mevlüt okuduğu sırada orada bulunan
bazı kişileri yüksek sesle konuşmalarını duyan
Molla Efendi hemen hemen mevlüt okumaktan
kesilerek ve konuşan kişilere seslenerek biz kimler
için mevlüt okuyoruz demiştir.
Mevlit okumaktan başka Molla Sabır Efendi güzelcesine Kur’an okurdu ve sesini pek yakından
duyanlar öyle vasfediyorlar. Çok içli ve yakıcı
bir ses sahibiydi. Kur’an okuduğu camilere ve
tekkelere gelince sırasıyla Kale’de Danyal Peygamber Camii’nde, Büyük Çarşı’da Mustafa
Kırdar Camii’nde ve Naibzade Camii’nde ve
Çukur Mahallesi’nde Ebu Uluk Tekkesi’nde ve
bir de Musalla Mahallesi’nde bulunan Kadir Allav Camii’nde Kur’an okumuştur. Molla Sabır
Efendi’nin kendisi etkisi altında kalan makamşinas olan öğrencilerinden sırasıyla kardeşi Molla Taha Abdülkadir Kerküklü, Molla Abdullah
Lobyacı, Topal Molla Mehmet Merdan ve Hac
Ömer Rıdvan Halife’dir. Başka öğrencilerinden olan ve kendisinin çok etkisi altında kalan
ve öz evlatlarından olanlar sırasıyla kemancı ve
güzel bir ses sahibi olan rahmetli Mehmet Hamasi Efendi, diğer oğlu ud aleti ile meşhur olan
rahmetli Dr. Mustafa Sabır Efendi, yine oğlu kanun aleti ile şöhret kazanan rahmetli eczacı Dr.
Suphi Sabır Efendi, yine oğlu rahmetli mühendis
Ekrem Efendi ve kızı evlatlarından olan rahmet
bayan Necibe Hanım’dır. Bunların kendileri ile
1960 yılında aile topluluğu ile bir kaç eski folkloru bestelerimizi Bağdat Türkmence Radyosu
için teype almışlardır.
2001 senesinde bizlere ulaşan eserlerinden ve
kendisi hakkında bana çok bilgi veren Kerküklü
Topal Molla Muhammet’in büyük oğlu ve çok sayıda eski tenzilelerimizi hıfzeden ve güzel horyat
okuyan Hacı Mustafa Kemal Beglere sonsuz şükranlarımı bildiririm. Ve ne yazık ki kendi güzel
sesini teype almamıştır. Yalnızca çok sayıda dini
tenzileleri bugüne dek bazı mevlithanlarımız tarafından okunmaktadır. Bunlarda Kerkük makam
okuyucusu Vecdi Topal Molla Mehmet yanında
bulunan yazılan ve bestelenen nadir eserlerinden
özel arşivimde bulunmaktadır.
1940 senesinde Kerkük’te doğup büyüyen, mahallede mevlüt okuyan Büyük Usta öğrencilerine
ve makamşinas yoldaşlarına makam, tenzile ve sesini seven dostlarına elveda diyerek gözlerini fani
dünyaya yummuştur. Kerkük’ün Büyük Musalla
Mezarlığı’nda Şeyh Cümcüme hazretlerinin yatırı
olan türbenin arka tarafında olan aile mezarlığında toprağa verilmişti. Gömütü nurla dolsun.
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Mehmet Ömer KAZANCI

Maarif Dergisinin
İstatistiksel Analizi

M

aarif dergisi Türkmen basın tarihinde görkemli bir konuma, önemli bir yere sahiptir. Bu önem, iki temel faktörden kaynaklanmaktadır. Birincisi,
“dergi Irak’ta çıkarılan ilk Türkçe dergi olduğu gibi, ülke genelinde çıkarılan dergiler
arasında üçüncü sırayı almaktadır”1, İkincisi ise Havadis gazetesinden sonra Kerkük’te
Türkmenlerin çıkarmış oldukları ikinci basın
organı, fakat ilk edebiyat dergisidir.

Dergi yayın hayatına Rumi 11 Nisan 1329,
Miladi 24 Nisan 1913 tarihinde başlayarak
11 sayı devam ettikten sonra kapatılmıştır.
Bunun nedenini Rahmetli hocamız üstat Ata
Terzibaşı şöyle açıklamaktadır: “Sahibinin
şahsen bana anlattığına göre bu kapatma olayı, kendilerine verilen imtiyaz hakkının bir
ara Kerkük mutasarrıfı Avnullah el-Kazımî
tarafından matbuat kanununa aykırı olduğu
öne sürülmesi üzerine gerçekleşmiş olup dergi bir daha çıkmamıştır”2.
Terzibaşı, kendisinin de söylediği gibi, bu
bilgileri doğrudan doğruya derginin imtiyaz
sahibi Mehmet Cevat’tan, onu İstanbul’da
1950’lerde ziyaret ederken, almıştır3.
Mehmet Cevat (1892-1959 M) derginin
imtiyaz sahipliğini üstlenerek çıkarmaya
başlarken 21 yaşındadır. Yanında Türkmen
basınının öncüsü olarak bilinen Ahmet Medeni (1889- 1940 M) bulunmaktadır. Ahmet
Medeni derginin müessisi veya kurucusudur.
Mehmet Cevat’tan 3 yaş büyüktür. 24 yaşındadır. Ayrıca tecrübelidir. 11 Şubat 1327
(24 Şubat 1912)4 tarihinde kendisinden üç
yaş büyük olan kardeşi Mehmet Zeki ile birlikte Kerkük’te Havadis gazetesini çıkarmayı
ve şahsi girişimiyle yine bir matbaa kurmayı
başarıyla gerçekleştirebilmiştir5. Havadis gazetesinde çalışmasını sürdürürken, milletin
2
3
4

1
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Ata Terzibaşı (2005) Kerkük Matbuat Tarihi,
Kerkük Vakfı, sayfa: 65

5

a. g. e. Sayfa: 65
Ata Terzibaşı (2013) Kerkük Şairleri. İkinci kitap.
Ötüken, İstanbul. Sayfa 55.
Bu tarihi Rahmetli hocamız Terzibaşı yanlış olarak
birkaç eserinde 25 Şubat 1911 olarak göstermiştir.
Bkz: Kerkük Şairleri, ikinci kitap, Sayfa 225 ve
Kerkük Matbuat Tarihi, sayfa 49 dipnot. Oysa Hicri
tarihini doğru olarak tespit etmiştir (6 rebiyülevvel 1330). Aynı yanlışlığa diğer yazarlarımız da
düşmüşlerdir. Örnek olarak bkz: Basın Tarihi, Selahattin Saki Vali ve Mehmet Hurşit Dakuklu (1980)
saysa 65.
a. g. e.: Kerkük Şairleri sayfa 225

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 81  • العددOcak-Mart/January-March 2019 آذار-كانون الثاني

Cetvel (1) Maarif dergisinin tüm sayılarının yayınlanış tarihleri ve sayfa sayıları.
Sayı

Rumi tarih

Miladi tarih

Gün

Sayfa

1

11 Nisan 1329

24 Nisan 1913

Pencşenbih

1- 8

2

25 Nisan 1329

8 Mayıs 1913

Pencşenbih

9-16

3

31 Mayıs 1329

13 Haziran 1913

Cuma

17-24

4

13 Haziran 1329

26 Haziran 1913

Pencşenbih

25-32

5

27 Haziran 1329

10 Temmuz 1913

Pencşenbih

33-40

M. Cevat’ın adı bu sayıda kaldırılmıştır.

6

10 Temmuz 1329

23 Temmuz 1913

Çarşenbeh

41-48

Bu sayının kapağı beyaz renklidir

7

25 Temmuz 1329

7 Ağustos 1913

Pencşenbih

49-56

8

29 Agustus 1329

11 Eylül 1913

Pencşenbih

57-64

9

15 Eylül 1329

28 Eylül 1913

Pencşenbih

65-72

10

1 Teşrinievvel 1329

14 Ekim 1913

Salı

73-80

11

7 Teşrinisani 1329

20 Kasım 1913

Pencşenbih

81-88

bir edebiyat dergisine ihtiyacı olduğunun duyarlığıyla Mehmet Cevat’la iş birliği yaparak
Maarif dergisini çıkarmaya başlamışlardır.
Dergi o dönemlerde çıkan bütün basın organları gibi siyasete karışmayarak “Fenni,
edebi, on beş günde bir neşrolunur mecmuayı ilmiyedir” parolasıyla yayın hayatına başlamıştır. Son sayısına kadar “fenni, edebi bir
Mecmua-i İlmiye” olmanın dışına çıkmamıştır. Ancak kimi zaman “on beş günde bir” yayın yapmakta bazı zorluklarla karşılaşmıştır.
Cetvel (1)’de derginin birinci sayısından son
sayısına kadar çıkış tarihler gösterilmekte ve
üç kez geciktiği görülmektedir. Birinci gecikmenin nedeni derginin üçüncü sayısının arka
kapağında yer alan “İtizar” başlıklı bir notta
şu şekilde ifade edilmektedir; “mecmuamızın
bir aydan beri te’hir-i neşriyat etmesi, vilayet
ile liva beyninde / arasında /, mecmuamız
hakkında cereyan eden muhaberat-ı resmiye neticesinde intizardan münba’is olmakla
muhterem karilerimizin aflarını dileriz”6 . Bu
nottan anlaşılan şu: “derginin çıkarılmasına
vilayetten, gecikmiş olsa da, son muvafakat
gelmiştir. Dergi artık yoluna devam edecektir”. Bu görüş doğru ise, derginin imtiyaz
sahibi Mehmet Cevat’ın, Ata Terzibaşı için,
derginin kapatılması konusunda ileri sürmüş
olduğu iddia kanaat verici değildir. Çünkü
dergi bu birinci gecikmeden sonra, velayetten
6

Maarif dergisi, sayı 3 sayfa arka kapak

Notlar

36 gün gecikmiştir

35 gün gecikmiştir

37 gün gecikmiştir

muvafakat gelinci, tekrardan çıkarılıyor ve 8.
sayıya kadar kesintisiz olarak devam ediyor.
8. sayının çıkmasındaki gecikmenin nedeni
dergide açıklanmamışken, 11. sayının çıkarılmasında yaşanan aynı sıkıntı için “muharririn
hastalığıyla beraber araya kurban bayramının
girmesi” gerekçe olarak gösterilmiştir7. Ancak 5. sayıda Mehmet Cevat’ın adı dergiden
kaldırılmış ve 6. sayıdan itibaren tekrar imtiyaz sahibi olarak tespit edilmiştir. Dergide
bu konuyla da ilgili, her hangi bir izah yapılmamıştır.
Dergi ön ve arka kaparları hariç 8 sayfayla
çıkarılmıştır. Böylece toplam 11 sayısıyla 88
sayfadan oluşmaktadır. Fakat dergi yöneticileri, kapak sayfalarından da yararlanmaya çalışmışlardır. Arka kapağının hem iç hem de
dış sayfalarında yarışmalar, bunlara katılanlar
ve yer yer önemli yazışma ve haberleri bu sayfalarda yayımlamışlardır.
Çoğunlukla her Pencşenbih/ Perşembe8 günü
çıkan derginin 6. sayısı istisna edilirse tüm sayılarının kapağı kırmızı renklidir. 6. sayısının
kapağı ise beyazdır. Üstünde derginin adı ve
7
8

Maarif dergisi, sayı 3 sayfa arka kapak, “İtizar”
başlıklı yazı
Ata Terzibaşı derginin her Perşembe günü çıktığını
söylemektedir. (bkz: Kerkük Matbuat Tarihi: sayfa
61). Oysa derginin ön kapağında tespit edildiğine
göre bazı sayılar Perşembe günlerine tesadüf edilmemektedir.
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içeriği hakkında verilen bilgiler kırmazı, oysa
kapağı süsleyen desenler mavi renklidir. Bu
sayının bu şekilde çıkarılmasının nedeni, 10
Temmuz’a tesadüf etmesi dolayısıyladır. 10
Temmuz Osmanlı tarihinde önemli günlerden biridir. 29 yıl askıda kaldıktan sonra bu
tarihte meşrutiyet (Rumi: 10 Temmuz 1324,
Miladı: 23 Temmuz 1908) ilan edilmiştir.
Kimi tarihçiler bu ilanı, millet tarafından
yapılan şiddetli baskılar sonucu olarak ilan
edildiği için, 1908 devrimi olarak nitelemektedirler. Bu olgu 1934 yılına kadar Türkiye’de
hürriyet bayramı olarak kutlamaktaydı. Maarif derginin de kurucusu ve başyazarı Ahmet
Medeni, derginin 6. sayısının önsözünü “10
Temmuz” bayramına ayırmıştır. Bu önsöz,
dergide yayımlanan diğer yazılardan farklı
olarak, daha bol harflerle basılmıştır:
“Mazıda maarifimiz kuru bir namdan ibaretti. Mekteplerimiz, medreselerimiz vardı, fakat cansızdı, ruhsuzdu. Dinimiz bize
tenvir-i fikir, erşad-ı halkı emrediyorken,
biz her milleten cahil ve â’tıldık. Gözlerimiz
â’mayı istibdatla kapanmış, kulaklarımız
âdete tıkanmıştır. Millet, istikbalinden değil,
halinden bile emin değildi. Milletin Efkar-ı
münevvere sahibi, istikbalin tehlike ve vahametini anladılar. Terk-i dar u diyar ettiler. Çalıştılar uğraştılar. Terakkiyi şekl-i hükümetin
tebdilinde gördüler. Meşrutiyetin favâidini
millete anlattılar. 10 Temmuz 1324 inkılab-ı
a’zimimi meydana koydular. İnkılâbın vukuuyla iş bitmiyordu. Ahalinin tenvir-i fikrine hizmet, tevsi’-i malumatına delalet lazımdı. Bu yapılacaktı. Lakin dâhili ve harici
avamil-i adide ve mü’sifeden yine tamamıyla
göz açamadık, yapamadık. Bir milletin teali
ve terakki edebilmesi, ancak ilim ve irfanıyla
mümkün olabileceğinden her şeyden evvel elbirliğiyle bu cihete çalışmalıyız”9
Bütün sayıları Kerkük Sanayi Mektep Matbaasında basılan dergi, çıktığı günden beri
edebiyat ortamında bir tufan, bir heyecan
yaratmıştır. Edebiyat ortamını canlandırmış,
harekete getirmiştir. Herkesin beğenisini,
ilgisini kazanmıştır. Derginin ana çizgileri,
9 Maarif dergisi, sayı 6 sayfa 41.
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misyonu, yönü ve yöntemi, birincişq sayısının “Maksat ve Meslek” başlıklı ilk yazısında,
şu ifadelerle açıklanmıştır:
“Matbuat kânun-ı hazırînin 34. maddesi
mucibince sırf fünûn ve edebiyattan bahis
olmak ve siyasete asla karışmamak ve her on
beş günde bir defa neşir olunmak üzere, Bitevfikihi Teâlâ, bugünden itibaren şu Maarif
mecmua-î ilmiyesini tesis ettik.
Maksadımız:
Evlad-ı vatanın, nesl-i hazır ve atinin bihakkın temin istifadelerine hadim, fünun ve
edebiyata dair gayet nâfi’ ve ciddi âsâr neşir
eylemek.
Eslaf ve mütekaddimîn-i üdeba, fuzela ve
hükâmâ-yı cedidemizin manzum ve mensur,
fenni, edebi, âsâr-î mergûbe ve muteberelerinden intihap
Ve hakkı telif-i kanuna tevfik/ muvafık / hareket olunmak üzere bir sütun-ı müntahabat
ve muktebesat açmak.
Ve âsârı neşir olunacak e’azamın teracüm-i
ahvalini neşir eylemek.
Mekâtîb-î umumiye ve medaris-i ilmiyeye
müdavim talebe efendilerin, şübban ve nursudkan-ı vatanın muktesebatî âlemiyelerinin
terakki ve tealisine medar olmak üzere her
nüshaya ulûm-ı tebi’iye ve riyaziye ve fünunu
mütedavile ve lâzıme-i saireye dair, sual ve cevap tarzında gayet basit ve müfit birer makale
bulundurmak.
Serveti tebîiyye ve hazâin-i fıtriye-i memleketten, ahalimizin gereği gibi istifadelerini teminen maâdin, ziraat ve ticarete dair
ve onların ihraç, tevsi’ ve terkîyesine hadım
makalat-ı mühimme-i ilmiye neşir eylemek.
Ara sıra bazı cümel ve ebyat-î Arabî’ye ve
Farisî’ye derc ve Türkçeye tercümesini kari’ne
teklif ve vaki’ olacak tercümeleri aynen mecmuamıza nakil
Ve bazen de en müntahap ve nadide manzu-
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meler bulundurarak bunların tanzir ve nesre
tahvil ve ya terbi’, tahmis ve tesdisini talep
etmek.
Ve bunları neşirle evladı vatanın, müştakane-i
ilim ve irfanın tamamı istifadelerine hizmet
ve delalet eylemekten ibarettir.
Pek mühim olan bu teşebbüsümüzde temini muvaffakıyet, muhterem erbab-ı fazıl ve
marifetin ibzal-i lütuf ve inayetlerine ve münevver fikirli gençlerimizin ibraz-î regaibine
mütevakkıf olduğundan, bu bapta her taraftan her suretle mazhar-î muavenet olacağımıza ümidimiz vâsıktir. Mesleğimizde; ciddiyet
ve istikamet dairesinde çalışmaktan ibarettir.
Tevfik ise hudadandır”10.
Derginin “maksat ve meslek”ini daha iyi anlamak için bölümlere ayırarak arz ettiğimiz
bu yazı adsız olarak yayımlanmıştır. Dergide adsız yayımlanan yazılar, özellikle de “baş
makaleler, ya Ahmet Medeni’ye ya da Mehmet Cevat’a aitti”11. Birisi derginin kurucusu,
diğeri ise derginin sahibi olan bu iki yazarın
üslupları büyük bir derecede birbirini andırmaktadır. Mehmet Cevat’ın üslubu nasıl
“selis olmayıp kuru ve ahenksiz”12 ise Ahmet
Medeni’nin de üslubu “insan üzerinde kuvvetli bir duygu ve tesir” yaratmadığı gibi “dilde sadeleşmeyi savunmuş ise de, bunu da pek
başaramamıştır”13.
Dergi, yukarıda metnini olduğu gibi verdiğimiz “Maksat ve Meslek” adlı yazıda varmak
istenen tüm amaçları gerçekleştirmiştir denebilir. Cetvel (2)’de derginin tüm sayılarında
yayımlanan yazıların, yazarlarına göre, adları
ve yazıların türleri gösterilmektedir. Gerek
düzyazı gerekse de şiirlerde ele alınan, işlenen
konular açısından yayımlanan ürünleri şu şekilde sınıflandırabiliriz:
Edebiyatın önemi, değeri ve tarihiyle ile
ilgili yazılar: bunları çoğunlukla Ahmet
Medeni, Mehmet Cevat, Ahmet Naci, Fethi
Savfet, Abdulkadir Hulusi Sıdkı-zade ve Ali
10
11
12
13

Maarif dergisi, sayı 1 sayfa 1.
Kerkük Matbuat Tarihi, sayfa, 64
Kerkük şairleri, 2. Kitap, sayfa 256
Kerkük şairleri, 2. Kitap sayfa 228

Kemal Kâhyaoğlu yazmıştır. Kâhyaoğlu’nun
yazısı edebiyat tarihimizle ilgili olan tek yazıdır. Seri halinde yayımlanarak 5 sayı devam
etmiştir.
Dil ile ilgili yazılar: bu yazılarda dilin (dergide hep lisan olarak geçmektedir) önemine
vurgu yapıldığı gibi, dilde sadeleşmenin de
önemli olduğuna değinilmiştir. Bu yazıların başlıca yazarları Fethi Safvet ile Ahmet
Medeni’dir.
Sosyal yazılar: bu yazılarda bazı kötü alışkanlıklar ile toplumsal hastalılar olarak bilinen
usul dışı, ahlak dışı davranışlara tepki gösterilerek, düzeltilmelerinin gerekliliği üzerinde
durulmaktadır. Bu yazıları yazanların başında yine Ahmet Medeni ile Mehmet Cevat ve
Hayrettin Farukî gelir.
Eğitim ve öğretim ile ilgili yazılar: dergide
bu yazıların çoğunluk oluşturduğunu söylersek yanılmayız sanırım. Bu yazılarda milletin
ilerleme, yücelme, çağa ve çağdaşlığa ayak
uydurma bakımından eğitim ve öğretimin
değeri ele alınmakta ve dolayısıyla devletin
okullara /”mekteplere, medreselere”/ önem
gözüyle bakmasına çağrı yapılmaktadır. Derginin adı maarif olduğuna göre, bu kelimenin kavramıyla çağrışım yapılarak eğitim ile
ilgi yazı ve şiirlerin birçoğunun adı “maarif ”
olarak geçmektedir. Bu konuda yazı ve şiir
yazanlara Arif Nüzhet Kürevî-zade, Mehmet
Rauf, Mehmet Salim, Yahya Zühdî’yi örnek
olarak gösterebiliriz.
Dini ve milli münasebetler ile ilgili yazılar:
bu yazı ve şiirlerde peygamber efendimiz, ehli
beyit, halifeler hakkında naatlar-övgüler, ibadet ayı olarak ramazan ayının değeri hakkında bilgiler ve Osmanlı tarihinde milli bayram
niteliğinde olan günleri kutlama ve değerlendirme gibi konuların işlenmesiyle birlikte nasihat - öğüt içeren yazılara da yer verilmiştir.
Bu gibi konuları ele alanlar arasında Ahmet
Medeni, Mehmet Cevat, Mehmet Rauf başta
gelmekle birlikte Mahiyettin Kabil, Mahmut
Örfi, İsmail Safa ve Abdullah Kutsî-zade gibi
vefat eden şairlerden de şiir örnekleri alınmıştır.
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Cetvel (2) Maarif dergisinin yazarlarıyla dergide yayımlanan yazılarının başlıkları
Yazar
1
2

Abdulkadir Hulusi
Sıdkı-zade Salahiyyeli
(Bağdat’tan)
Abdullah Safi
(Kerkük- vefat etmiştir)

3

Adsız

4

Ahmet Kemal ???

Ahmet Medeni
(Hâmit Nedim )
(Kerkük)
5

6

Ahmet Naci (Kerkük)

7

Ali Kemal Kâhyaoğlu
(Kerbela)

9

Arif Nüzhet Kürevi-zade
(Hanekin)
Faiz

10

Fethi Safvet (Kerkük)

11

Gûbarî (Kerkük)

8

38

Yazı Türü
Şiir
Düzyazı
Şiir
Şiir
Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Atasözleri
Özsözler
Özsözler
Fıkra
Özsözler
Bilgiler
Fıkra
Özsözler
Bilgi
Özsözler
Özsözler
Özsözler
Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Şiir
Düzyazı
Şiir
Düzyazı
Şiir
Düzyazı
Şiir
Hikâye
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Çevri
Düzyazı
Çevri
Düzyazı
Çevri
Düzyazı
Şiir
Çevri
Şiir
Şiir
Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
şiir

Başlık
Bir Figan
Edep
Bir itap
Naat-ı Masna’
Münazara
Maksat ve Meslek (maarif )
Havassı Hamse (muktebes)
Zurub-ı Emsal (muktebes)
Cümel-i Müntahaba (muktebes)
Cümel-i Müntahaba (muktebes)
Mizahî Fıkralar(muktebes)
Cümel-i Müntahaba (muktebes)
Dünyada ne var (muktebes)
Mizahî Fıkralar(muktebes)
Akval-ı hikemiye (muktebes)
Tabip ne diyor? (muktebes)
Cümel-i hikemiye (muktebes)
Cümel-i hikemiye (muktebes)
Kelimat-ı hikemiye (muktebesat)
Başlıksız
Muhasebe-i edebiye
Musahabe
Osmanlı Lisanı
Terbi’
10 Temmuz
Yâd Et
Şehr-i siyam u mağfiret
Ramazan’ül Mübarek
Terbi
Hüsn-ü Niyet
İçtimai Marazlarımız
Terbi’
Fen ve Sanat
Terbi’
Ciddiyet
Terbi’
Edebiyatın Lüzum ve Tesiri
Mazi
Dişçi
Osmanlı Edebiyatı Tarihçesi/1
Osmanlı Edebiyatı Tarihçesi/2
Osmanlı Edebiyatı Tarihçesi/3
Baha Züheyr (1)
Osmanlı Edebiyatı Tarihçesi/4
Osmanlı Edebiyatı Tarihçesi/5
Baha Züheyr (2)
Baha Züheyr (3)
Sernüvişt-i Kaza (1)
Baha Züheyr (4)
Sernüvişt-i Kaza (2)
Baha Züheyr (5)
Sernüvişt-i Kaza (3)
Baha Züheyr (6)
Kerbela Sokağında (mensur)
Sernüvişt-i Kaza(4)
Maarif, Cehalet
Gazel
Gazal
Bir Mektup
Yazmak Sanatı
Lisana Dair (1)
Lisana Dair (2)
Fecr-i Sevda (mensur şiir)

Sayı / Sayfa
9/69
10/ 74
11/ 85
6/60
6/68
1 / 1-2
2 / 15-16
2/ 16
3/24
4/32
5/40
6/48
6/48
6/48
7/56
8/ 59
8/64
9/72
11/88
1/3-4
2 / 9-10
4/ 25-26
5/ 33- 34
5/ 39
6/41
6/45
7/ 49
7/49
7/ 55
9/65
11/81
11/ 85
1/ 3
3/ 24
11/83
11/ 85
3/ 18
1/ 5
1/ 7-8
3/ 21
4/ 27-28
5/ 38-39
6/ 42-43
6/46-48
7 / 54-55
7/51-52
8/58
8/62-23
9/67
9/70-71
10/ 75-76
10/ 79
11/ 82-83
11/ 84
11/ 87-88
10/ 78
11/ 85
10/ 77-78
2/ 14-15
3/ 22
4/ 30-31
5/ 37-38
9/68
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12

Hayrettin Farukî
(Musul)

13

Hulusi-i Bitlisi Nesimi-zade (Türkiye – Bitlis)

15

İsmail Safa
(Türkiyeli- vefat etmiştir.)
Kabil
(Kerküklü –vefat etmiştir)

16

Abdullah Kutsi-zade
(Kerküklü –Vefat Etmiştir)

17

M. Fehmi (???)

18

Mahmut Örfî
(Kerküklü –vefat etmiştir)

14

19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mehmet Abdülkerim
(Bağdat)
Mehmet Bahaettin (Bağdat)

Mehmet Cevat
(Mehmet Vacit )
(Kerkük)

Mehmet Nuri (???)
Mehmet Rauf (ferdi)
(Kerkük)
Mehmet Salim
(Kerkük)
Mekki Lebip (Nasırıye)
Namık Kemal
(Türkiyeli- vefat etmiştir)
Ragıp
(Türkiyeli- vefat etmiştir)
S. M. C. (???)
S. Sami (Kerkük)

Düzyazı
Düzyazı
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Düzyazı
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

Handeler
Gözyaşı
Terkib-i bent (1)
Terkib-i bent (2)
Terkib-i bent (3)
Terkib-i bent (4)
Terkib-i bent (5)
Terkib-i bent (6)
Mektep
Mev’ize
Başlıksız
Naat-ı Nübüvvet
Hazreti Ömer
Pend-i Peder
Pend-i Peder
Münazara
Yazıda Sirkat
Tahmis
Naat-ı Nebevi
Gazel
Tahmis

9/66
9/66
2/ 12
3 / 20
4/ 29
5/ 36
6/44
7/ 53
2/ 13
10/ 76
6/43
9/69
10/ 76
6/43
7/ 52
9/68
9/72
7/ 52
8/60
9/69
10/ 77

Şiir

Çocuk

7/ 56

Şiir
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Düzyazı
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir/arapça

Doğru Söz
Azim ve Metanet
İlim
Düzyazı
Ramazan Mağfiret Nişan
Ümit-i saadet
İlim ve marifet
Gazel
Tuhfe-i Ahlak
Gazal
Levha-i Matem
Aşk olsun
İbram Ferit Hakkında

11/ 86
1/2
2 / 10
6/42
7/ 50-51
8/57
10/ 73
3/ 21
4/ 28
7/ 56
9/70
11/84
8/61

Şiir
Şiir

Maarif için
Naat-ı Şerif

3 / 19
8/61

Düzyazı ve
şiir
Şiir
Hikâye

Maarif

3/ 23

Tahsil
Gözlük

4/ 31
8/64

Şiir

Asker

1/ 6

Şiir

Yadigar-ı Mazı

5/ 35

Düzyazı
Şiir
Şiir
Tahir Nadi
Şiir
(Türkiye –Sivas/ Kerkük’te bir ara
Şiir
öğretmen olarak çalışmıştır.)
Şiir
Şiir
Tevfik Fikret (Türkiyeli)
Şiir
Düzyazı
Yahya Zühdü (Musul)
Şiir
Yunus Naci (Erbil)
Şiir
Şiir
Zeynelabidin (Divaniye, ceza mahŞiir
kemesi reisi)
Şiir
Öz sözler

Lam’a-ı iştiyak
Medrese
İnmuzec-i İbret (1)
İnmuzec-i İbret (2)
İnmuzec-i İbret (3)
İnmuzec-i İbret (4)
İnmuzec-i İbret (5)
Kılıç
Mektep
Maarif
Terbi
Yad-ı Mazi
Kıta
İki kıta
Cümel-i Hikemiye
Şiir
60
Düzyazı 45
TOPLAM Hikaye 2
Roman 1 Çeviri
Muktebes 13

10/ 79
10/ 77
2/ 11
3 / 19
4/ 27
5/ 35
6/43
1/ 6
10/ 74
11/86
4/ 32
1/ 5
4/ 28
5/ 35
5/ 40
121
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Eski edebiyatımızdan örnekler: bu örnekler Türk edebiyatında şöhret kazanmış fakat
vefat etmiş olan sairlerden alınmıştır. Kerkük
şairlerinden verilen örneklerin başında “şehrimiz şairlerinden, şehrimiz meşahir şuarasından veya mazidekilerden “ gibi notlar düşürülmüştür. Şiirlerinden örnek verilen şairler
şunlardır: Tevfik Fikret, Namık Kemal, İsmail Safa, Abdullah Kutsî-zade, Faiz, Abdullah
Safi, Mahmut Örfi ve Kabil.
Arapça şiirinden örnekler: Arapça olarak
yayımlanan tek şiir Kerküklü Mehmet Nuri
tarafından yazılmıştır. Bunun yanı sıra Ali
Kemal Kâhyaoğlu’nun Arap şairi Baha Züheyr hakkında yazmış olduğu araştırma,
içerdiği Arapça şiir örnekleriyle, bu kabilden
sayılabilir. Yazı derginin altı sayısında tefrika
edilerek yayımlanmıştır.
Hikâyeler: Türkmen edebiyatında ilk hikâye
örneklerini maarif dergisinde görüyoruz.
Derginin ilk sayısında bir, 8. sayıda bir diğer
hikâye yayımlanmıştır. Birincisi Ali Kemal
Kâhyaoğlu’na, ikincisi Mekki Lebib’e aittir.
Tercüme: dergide tercüme edilmiş tek bir
eser bulunmaktadır. “Sernüvişt-i Kaza” adlı
bu eser, Fransızcadan Ali Kemal Kâhyaoğlu
tarafından tercüme edilmiş ve seri şeklinde
üst üste 4 son sayıda yayımlanmıştır.
Adsız yazılar: bu yazılar diğer basın organları veya bazı kaynaklardan alınan
“muktebes”lerden oluşmaktadır. Bunlar arasında sağlık ile ilgili yazılar bulunduğu gibi
fıkralar, atasözleri, anlamlı sözler, hikmet içeren cümleler ve mısralar da bulunmaktadır.
Böylece dergi, ilk sayısının ilk sayfasında
açıklanan «maksat»ları / amaçları yerine getirebilmiştir. Bunu yukarıda gösterilen değişik
“meslek”lere / değişik yöntemlere başvurarak
başarıyla yapabilmiş, becerebilmiştir.
Dergide toplam 60 şiir, 45 düzyazı 2 hikâye
1 roman çevrisi ve 13 değişik konulu muktebes yazı olmak üzere 121 ürün / madde yayımlanmıştır (Cetvel:2). Derginin kurucusu
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Ahmet Medeni ve sahibi Mehmet Cevat, yazı
ve şiirlerinde yer yer takma adlar kullanmışlardır. Ahmet Medeni’nin kullandığı takma
ad: Hamit Nedim, Mehmet Cevat’ın kullandığı takma ad ise Mehmet Vacit’tir14. İkisi de
hem şiir hem de düzyazı türlerinde ürünler
vermişlerdir. Dergiye katkıda bulunanlar arasında, Fethi Savfet, Ali Kemal Kâhyaoğlu,
Hulusi Sıdkı-zade, Mehmet Rauf (Ferdi), M.
Salim, Yahya Zühdi ve Hayrettin Farukî başta gelir. Bu yazarlar derginin çıktığı dönemde
18 ile 25 yaşlarındadırlar. Yani derginin kurucusu ve imtiyaz sahibinin yaşlarında olan
kişilerdir15. Bir kısmı, hatta az denmeyecek
kadar bir kısmı, Kerkük’te değil, ülkenin
muhtelif bölgelerinde yaşamakta ve yazılarını
galiba posta yoluyla dergiye göndermektedirler. Bunu dergide yayımlanan yazılarından
öğreniyoruz. Zira yazarların adlarıyla birlikte yazıların nereden gönderildiğine, dergide
çoğu zaman özenle işaret edilmektedir. Cetvel 2 de, dergide, ürünlerin nereden gönderilmiş olduğuna dair bilgilerden görülüyor
ki: Hulusi Sıdkî-zade o tarihte Bağdat’ta, Ali
Kemal Kâhyaoğlu Kerbela’da, Zeynelabidin
Kabil Divaniye’de, Hayrettin Farukî ile Yahya Zühdü Musul’da, Arif Nüzhet Kürevi-zade
Hanekin’de, Mekki Lebip Nasırrıye’de, Yunus
Naci Erbil’de, ya vazife icabı yâda daimi ikamet ederek yaşamakta veya yerleşmiş bulunmaktadırlar.
Dergiye Türkiye’den de katkı sağlayanlar olmuştur. Hulusi Bitlisi Nesimi-zade16, Bitlis
şehrinden dergiye uzun bir Terkib-i Bent
ile katılmıştır. Bu şiir bölüm bölüm 6 sayıda yayımlanmıştır. Türkiye’de yergi şairi olarak tanınan Sivaslı Tahir Nadi’nin de
bir katkısı olmuştur. Tahir Nadi o tarihte
Kerkük’te Mekteb-i İdadi müdürü olarak görevi yapmaktadır. Dergide yayımlanan şiiri
“İnmuzec-i İbret» adındadır. 15 dörtlükten
oluşan bu uzun şiir ardı sıra beş sayıda yayım14 Kerkük Matbuat Tarihi: sayfa 64
15 Bu konuda Ata Terzibaşı’nın Kerkük Şairleri
Kitapları ile Suphi Saatçi’nin Türk Edebiyatı
Antolojisi’nde yazmış olduğu Irak-Kerkük Türk
Edebiyatı bölümüne bkz. sayfa 299- 470 (1997)
16 Hulusi Bitlisi Hakkında geniş bilgi edinmek için
bkz; Kardeşlik dergisi, sayı 345-347, sayfa 46-49
(2018)
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lanmıştır. Ancak dergiyle en çok yardımlaşan
Kerbela’dan Ali Kemal Kâhyaoğlu olmuştur.
Dergide, 1 hikâye, 2 şiir, Türk edebiyatı tarihçesi ile ilgili uzun bir yazı ve Arap şairi
Baha Züheyr hakkında bir araştırma ile bir
roman tercümesi yayınlamıştır. Her sayıda
adına rastlanmaktadır. Hatta kimi sayılarda
birden fazla yazısı bir arada yayınlanmış ve çıkışından kapanışıma kadar 88 sayfadan oluşan derginin yaklaşık yüzde 25’ini yazılarıyla
doldurmuştur. Ama ne yazık ki, net olarak
kendisi hakkında günümüze kadar elimizde
her hangi bir bilgi olmadığı için, edebiyat tarihimizde hak ettiği yeri alamamıştır.
Dergi ayrıca edebiyatseverlerle birlikte halk
arasında gereken ilgiyi toplamak için değişik
yollara başvurmuştur. Bunların birisi yarışmalardır. Dergide iki tip yarışmaya yer verilmiştir. Birincisi “müsabaka” ikincisi “Bilmece” adıyla yürütülmüştür. Bilmece yarışması,
birinci sayıdan son sayıya kadar derginin arka
kapağında okurlara soru haline iletilmiş ve
soruya cevap verenlerden, cevap ile birlikte
derginin aynı kapağında bir dikdörtgen içerisine alınan “bilmece hal/ çözüm/ kuponunu” da kapalı bir zarf içerisinde göndermeleri istenmiştir. Dergi, bu vesileyle okurlar
tarafından satın alınmasını ve böylece dergiye
ödenen kimi masrafların çıkarılmasını temin
etmiştir. Burada önemli olan, cevapların kimler tarafından gönderildiği değil, nerelerden,
hangi illerden geldiğidir. Cevaplar, Bağdat,
Musul, Erbil, Süleymaniye, Kerbela, Necef,
Müntefik ve Salahiye gibi il ve ilçelerden gelmiştir. Bu da derginin, memleketin her yerine ulaştığının, her yerde rağbet gördüğünün
en güzel bir göstergesi olarak sayılabilir. Bu
göstergenin bir diğeri, derginin çıkışı dolayısıyla uzak illerde yayımlanan basın organlarında yazılan tanıtım yazılarıyla tebriklerdir.
Bağdat’ta yayın yapan “el-misbah” gazetesiyle
Basra’da çıkan “Basra” gazetesini buna birer
örnek olarak gösterebiliriz17.
Derginin kaç adet baskı yaptığını tam olarak
bilmemekle birlikte, bilmecelerle ilgili olarak
verdiğimiz bilgilere dayanarak, azından bir
500 tirajla çıkarılarak dağıtıldığını tahminen
17 Maarif dergisi, sayı 3 sayfa arka kapak

söyleyebiliriz.
Dergide yapılan ikinci yarışma edebi bir yarışmadır. Bu yarışma 2. sayının 13. sayfasında
“müsabaka” adı altında şu şekilde ilan edilmiştir: “mecmuamızın bazen en müntahap
ve nadide manzumeler bulundurarak, bunların tanzir ve nesre tahvili veya terbi’, tahmis,
tesdisini ka’ri’ine teklif edecek, vürut edecek
varakaları aynen mecmuamıza derc edeceğimizi ilk nüshasında beyan-ı “Maksat ve Meslek” sırasında demiştik”18. Bu fikri icra etmek
üzere yarışmanın birincisinde okurlardan Malim Naci’nin “Şerare” adlı şiirini esas almaları
istenmiştir. Sonraki sayılardan anlaşıldığına
göre, bu yarışmaya yalnız iki kişi katılmıştır. Birincisi Hamit Nadim19, ikincisi Yunus
Naci’dir20. İkisi de Muallim Naci’nin adı geçen şiirini terbi’ etmişlerdir. Bu tip yarışmanın, bu birincisinden sonra arkası gelmemiş,
ikincisi yapılmamıştır artık.
Dergi birinci yılını doldurmadan 11. sayısından sonra artık gün ışığı görmemiştir. 7 ay
kadar devam eden kısa ömrüne rağmen günümüze kadar değerini, kıymetini koruyarak
adından söz ettirmektedir. Yıllarca da söz ettireceğine inanıyorum. Tamam, edebiyat tarihçilerimiz dergiden enine boyuna yararlanarak,
edebiyatımızın birçok yanını ışığa çıkarmışlardır, fakat çıkarılabilecek çok şeyler vardır
daha. Bu yazıdan da amaç budur zaten. Derginin zengin içeriğine yeni kuşağın dikkatini
çekmek ve bu konuda çalışmak isteyenlere
rehberlik yapmaktır. Derginin elimizde bulunan tüm koleksiyonlarını, bu gibi çalışmalarda emek harcamak isteyenlere ulaştırmayı bir
görev bildiğimizi açıklıyor ve derginin bütün
yazarlarına, edebiyatımıza altın kaleminiz ile
atmış olduğunuz imzalar, mübarek imzalardır
diyoruz. Mezarlarınız nurla dolsun.
18 Maarif dergisi, sayı 2 sayfa 13
19 Hamit Nedim, Ahmet Medeni’nin takma adıdır. Şiir
Maarif dergisinin 3. sayısının 24. sayfasında yayımlanmıştır.
20 Yunus Naci, Erbilli olarak gösterilmiştir. Şiir Maarif
dergisinin 4. sayısının 32. sayfasında yayımlanmıştır
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Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden

E

mekli öğretmen Gazi Nakip aynı zamanda
edebiyat düşkünü kıymetli bir ağabeyimizdir. Gençlik yıllarından itibaren hazırladığı
bir defterin baş tarafına şöyle bir not yazmıştır:

Bağlardaki bezmiyle gönül sevgilisiyle

“Değerli ve muhterem şair ve edebiyatçı kardeşlerim,

Dallardaki kuşlar bana bin nağme okurdu
Bilmem ki neden şimdi o rüzgâr bile durdu

Şair değilsem şiirden anlar ve edebiyattan büyük bir zevk duyarım. Burada küçük bir dileğim
var: Size en yakın ve en sevimli şiir ve hatıralarınızı burada yazmanızı rica ederim. Dileğimi
esirgemeyeceğinizden eminim. Hürmet ve teşekkürlerimi bildiririm.
G. Nakip”
Bu defteri Türkmeneli bölgesinin önde gelen
şair ve edebiyatçılarına vermiş ve böylece onların kendi el yazıları ile şiir ve duygularını kayıt
altına almıştır. İlk defter dolduktan ikinci ve
sonra üçüncü bir defter daha doldurmuştur.
Muhterem Gazi Nakip 50 yıldan beri sakladığı şiir defterlerini Kerkük Vakfı’nın arşivine
tevdi etmiştir. Sayın Nakip’in Vakfımıza karşı
duyduğu güvene teşekkür ederken, onun bu
defterinden değerli şair ve edebiyatçılarımızın el yazıları ile şiirlerini bu köşede okuyucularımızla paylaşmak istedik. Bu sayıda Gazi
Nakip’in şiir defterinden kıymetli şairimiz
rahmetli Esad Naib’i seçtik.
Hatıralarım
Ne dikmek istemişsem diken bitmiş yerinde
Ne demek istemişsem bir ah imiş o ancak
12.6.1972, Esad Naib
Aruz ölçüsüyle
Sığınak Kerkük
1
Hasret çekerek fecre kadar dün seni andım
Şefkat ile bir el yine okşar beni sandım
Canlandı o geçmiş bana bin bir hevesiyle
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Gül mevsiminin kaç kere ben bülbülü oldum
Aşk badesinin kaç kereler zevkiyle doldum

Karşımdaki şeyler bana cansız gibi şimdi
Evvelleri billahi bu yurt böyle değildi
2
Ey her yanı binlerce güzellik dolu Kerkük
İlmin edebin kaynağı cennet yolu Kerkük
Artık seni hasretle tavaf etmeğe geldim
Tekbir ile ta‘zîm ile karşında eğildim
İrkinme sakın böyle perişan kılığımdan
Öz oğluna aç koynunu sen anne benim ben
Gördünse beyaz kar gibi saç titreme şimdi
Aslında o kumral görünen dalgalı saçdı
Solgunsa eğer çehreme iğrenme bakarken
En sonra bu kalmış bana gül renkli yanaktan
3
Ey badesi hasretli gönül derdine derman
İksirini evvelki gibi et bana ihsan
Al göğsüne bas sen beni şefkat ile okşa
Lütfunla başım yükseliversin yine arşa
Yad elde görenler bana öksüz demesinler
Elbet anasız kimse tahassür ile inler
Son damla hayatı yine senden alayım ben
En kaygılı günler bana munis yine ol sen
Bulmakta idim zevk ile her nimeti sende
Aç kollarını sar beni sen göğsüne bir de

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 81  • العددOcak-Mart/January-March 2019 آذار-كانون الثاني

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 81  • العددOcak-Mart/January-March 2019 آذار-كانون الثاني

43

Abdulhalik BAKIR

HORYATLARIM

Bizler den
Hoş söz çıhar bizlerden
Bırah eller den olsun
Olmıyağın bizler den
Bize gelsin
Sele yar bize gelsin
Bizi bizden edenin
Yüregi bize gelsin
Şiş egeli
Kol güçlü şiş egeli
Bize kem gözle bahan
İnşalla şişe geli
Biz bize
Biz diyeriğ biz, bize
Bu günlere de şükür
Ne yapmadığ biz bize
Gelse o eski günler
Ah bir kalsağ biz bize
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Damarımız
Ev namus dam arımız
Özümüz Türk ve İslam
Türkmen’dir damarımız
Göz de var
Nazar da var göz de var
Göz var muamma küpü
Evler yıhan göz de var
Dilde var
Tatlı sözler dilde var
Dil var dostluk yaratır
Ara bozan dil de var
Yar alma
Elde tutmuş yar alma
Dünyada yalğuz yaşa
Bedasıl bir yar alma

Suda var
Her ne varsa suda var
Su var hayat kurtarı
Evler yıhan su da var

Sapına
Diz tespihi sapına
Bir kazma iş görmezse
Sen hiç kızma sapına

Yehen sevda
Kirlendiv yehen sevda
Milli günah silinmez
Yüz kere yehensev de

Sapan yar
Men taş oldum sapan yar
Men ne dedim darıldıv
Doğru yoldan sapan yar

Ekmegi ne
Bişirri ekmegi ne?
Yaddan bir şey bekleme
Yağ sürme ekmegine

Dönen yar
Men söz tuttum dönen yar
Ne oldu da degiştiv
Etrafımda dönen yar

Bir dam ara
Damsızsav bir dam ara
Bütün Türkler bağlıdı
Bir kana bir damara

Kalan yar
Rakıp getti kalan yar
Bu ettiğiv iş degi
Öz başına kalan yar
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Yaralandı
Kuş vurdum yaralandı
Dünyanın şad insanı
Bir asıl yar alandı

Ya da kandı
Ya pimdi ya da kandı
Men bahtım men besledim
Yar getti yada kandı

Yarı yolda
Hiç koyma yarı yolda
Mert merdin kadrin bili
Bırahmaz yarı yolda

Dil enmez
Cig söz için dil enmez
Bir mert acınnan ölse
Bir namertten dilenmez

Kara yar
Gömülüptü kara yar
Bu kadar zulum besti
Ey gözleri kara yar

Kolu ne
Rakıp nedi kolu ne
Yigit ol sözümü tut
Girme yadlar koluna

Dilde yar
Gönülde yar dilde yar
Düşmana fırsat verme
Her işive dil dayar

Baş eger
Nadan her dem baş eger
Haklı hakkını almaz
Kul olmuşsa baş eger

Garibin safa sürer yerlin olmuş derbeder
Yazık öz evladında senin balın görmedim

KERKÜK

Kara Altın fışkırır senin topraklarından
Sen isen fakir kaldın bir tek malın görmedim

Settar KÖPRÜLÜ

Çaresizce ağladım Kerkük yarın görmedim
Hasret kaldım yüzüne o cemalin görmedim

Sen yiğit şehitlerin son yatağısın Kerkük
Her zaman siyah giydin bir gün alın görmedim
Tarih tekerrür etti koydu zalim zulmetsin
Kupkuru ağaçların yeşil dalın görmedim
Garibi zengin ettin sana bakan olmadı
Aynı gömlek üstünde ipek şalın görmedim
Gezdim o sokakların gördüm her kes yabancı
Sayende saraylarda ayak yalın görmedim
Senin derdini çeken Köprülü bir Türkmen’dir
Gam kahrın belin büktü mutlu halın görmedim
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Türkmen Albümünden

Kerkük Kışlasının özgün görünüşü. (1890)

Kerkük’teki ilk belediye binasının açılışı.
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İngiliz İşgal Ordusu Kerkük’te. (1918)

Türk Heyeti Kerkük’te. (1954)
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P

oor security conditions have made it
difficult for displaced Turkmen to return to their homes in post-Daesh Iraq,
an Iraqi Turkmen politician told Anadolu
Agency on Thursday.
According to Mehmet Tutuncu, a Turkeybased member of Iraq’s Turkmen Front, only
35 percent of Turkmen who left the city of
Tal Afar have been able to return their homes
-- despite the passage of more than one year
since Baghdad claimed victory over the Daesh
terrorist group.
Since the government announced the defeat of
Daesh in late 2017, Tal Afar -- a predominantly
Turkmen city in western Iraq -- has not seen
any substantial reconstruction, Tutuncu says.
“People can’t return to their homes due to the
chronic lack of infrastructure, public order
and security,” he lamented.
“Nothing has yet been rebuilt in Tal Afar even
though donor states pledged a total of $30 billion for Iraq’s reconstruction last year in Kuwait,” he said.

Mehmet ALACA

Poor Infrastructure Have Prevented
Return Of Displaced Turkmen
He added: “The government should start new
projects, create job opportunities and open
schools so displaced people can return.”
Referring to other Turkmen-populated areas of
Iraq, Tutuncu said that both Turkmen and Arabs were concerned about the possible return to
these areas by Peshmerga forces loyal to northern Iraq’s semi-autonomous Kurdish region.
“Turkmen, Arabs and Kurds, along with other
minorities, should all have a share in local administration -- in Kirkuk and in other Turkmen cities,” he asserted.
The governor of Kirkuk, for example, should
be a Turkmen, according to Tutuncu.
“Fifteen [Iraqi] provinces have Arab governors
while three others have Kurdish governors,” he
said. “At least one province should be run by a
Turkmen governor.”
Earlier this week, the Iraqi authorities announced that a joint force -- composed of
army, police and Hashd al-Shaabi (Shia) elements -- had been tasked with maintaining
security in oil-rich Kirkuk. (AA)
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March 28th 1991: The Altunkopru Genocide

I

raq; one of the few diverse ethnic and religious nations in the Middle East, has one
way or another served to be the heart of
the Middle East. This comes from the saying
that Iraqis are “the Mesopotamian Kings” in
reference to their predecessor ancestors and
their historical empire. However, in modern
day Iraq living conditions are testable, ethnic
crimes have increased, and an overall lack of
confidence in the current political order is a
reoccurring topic.
There was a time when the dictator Saddam
Hussein ruled Iraq with an Iron Fist. Even
though the international community questioned his authority, the Iraqi people now believe that their lives were, to a certain extent,
“better” when he was in power. This situation
is somewhat true if you supported him or had
been a member of his deceased party, as some
thought him to be decisive, a realist ruler. On
the other hand, the majority perceived him as
a racist and corrupt ruler, in so suffered tremendously from his brutal practise of power.
It is only right to publish this article in March
in remembrance of those who lost their lives
in a crime of hate by Saddam. This article
will strictly engage with the scope of the Iraqi Turkmens and the horrified events of the
Turkmen martyrs at Altunkopru in March of
1991, a year in which other brutal massacres
were committed against the people of Iraq,
such as that against the rebellion in the South. This paper will shed lights on who the
Turkmens are, the geographical importance
of Altunkopru for the Turkmens, and finally,
clarifying the influence of the Martyrs and the
relevance of the event from a domestic and international political aspect.
Who are the Turkmens? Where is Altunkopru?
Historians agree that the terminology of Turk-

50

men, Turkoman, Torcoman, Turkcoman and
Turkmen does not indicate to any difference
from the Turkish ancestors, that is, it indicates
the same Muslim Oguz Turks who accepted
Islam as their religion.1 Some scholars maintain that the Turkmens first migrated with, modern day Iraq around the 10th century, whereas
others affiliate them with the Ottoman Empire. The existence or the whereabouts of the
Turkmens in Iraq has been a persistent issue
in the past and in the present. Iraqi Turkmens
live in the areas extending from Northwest to
Southeast of Iraq, which is called Turkmeneli.2
These areas include Mosul-Yunus Prophet, Arbil, Altunkopru, Kirkuk, Tazehurmatu, Kifri,
Karatepe, Kızılarbat, Hanekin, Mendeli, Bedre and Sahraban regions towards the East and
Southeast starting from the town of Telafer in
the west of Mosul and the villages around it.3
Altunkopru along with Kirkuk are the middle
points, cities/townships, on the geographical
map of the Turkmeneli (see Appendix A).
Altunkopru is a town with an estimated population of 20,000. It is known for its fishery, fruits and vegetable gardens, and it is a
joint township with Kirkuk. Furthermore, it
is completely Turkmen populated. It also has
has a monumental bridge connecting the two
parts of the town, commemorating some of
the martyrs, it also thrives with a rich Turkmen
folklore and culture. Its people are very welco1

2
3

Mofak Salman Kerküklü, “Turkmen of
Iraq”, (Dublin/Ireland 2007), p. 8. <http://
webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:BV-q2DDxQw8J:www.turkmen.nl/1A_Others/Turkmen_of_Iraq_Part_I.
pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ca>
See Appendix A, for Turkmeneli Map.
Güçlü Demirci, Irak Türklerinin Demografik
Yapısı - Demographic Structure of Iraqi Turks, in
Türkler Ansiklopedisi (Encyclopedia of Turks), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Volume: 20, p. 614.
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ming, and are well known for their handmade
baskets and hospitality.4 Lastly, Altunkopru
due to its natural resources like fishery and
vegetation attracts a lot of visitors that travel
between Arbil and Kirkuk. There are many
interpretations of how the town got its name
but one fact is for sure the monumental bridge
(the metaphorically translation of Altunkporu
is “The Golden Bridge”) is definitely to heart
of the town.
Moreover, there are many interpretations of
where the name of the town came from, however there is one that stood out that is in an
exact portrayal of how the people of Altunkopru5 are generous, hospitable, and loyal to
their lands. Due to the high cost of building
the bridge of Altunkopru the people took on
the initiative to open a fund, in which they
collected gold to compensate the price of the
bridge and delivered it to the municipal government.6
March 28 1991: Altunkopru Genocide
On March 28th 1991, a town with so much
love and culture was darkened with the massacre of over 100 people (List of names of the
Martyrs are found below). The head of the
Iraqi government, Saddam Hussein, had directly inflicted the massacre. During the time
of the massacre, Hussein had unleashed a full
attack on Iraq’s neighbouring country, Kuwait, in an attempt to adjoin the country which
he claimed to having been a part of the greater
Iraq, and formerly a part of the city of Basra, which is located in the south of Iraq. The
families that resided in Altunkopru were besieged within their homes, in Northern Iraq,
in the aftermath of the uprising of Iraq that
was infiltrated by invading Kuwait. Back in
Altunkopru, civilians were being targeted and
assassinated over a period of a few days, however, mostly done on March 28 1991. It ended with bloodshed where some of the bodies
of the martyrs were brutally tortured beyond
identification, and some were found in public
4
5
6

Enver Yakuboğlu, Irak Türkleri, İstanbul: Boğaziçi
Yayınlar, 1976, p.55.
Suphi Saatçi, Altunköprü, İstanbul: Kerkük Vakfı,
2nd Edition, 2018, pp. 14-17.
Ibid, p. 14.

graves and places.7 In an analysis of that doomed day, Erşat Hürmüzlü, a notable writer on
Turkmen issues, suggested that Saddam Hussein was intently initiating a ‘racial cleansing’.8
In the weeks after the massacre, the bodies of
the martyrs were being found in wide holes
in the ground that was meant to serve as bulk
graves.9 The events of Altunkopru were nothing new to Iraq or history. The Altunkopru
Massacre can be compared to how Hitler tried
to wipe out the Jewish people of Germany, disposing their corpses in a holocaust. Amongst
the martyrs of Altunkopru were Turkmens
from Kerkuk, Tazehumat, and Altunkopru,
who were unfortunately unable to escape the
indiscriminate shootings and hangings of random civilians. In addition, on 28th March
1991, military forces arrested a large number
of citizens who were taken to unknown destinations. Their families were given no details
7
8
9

APPENDIX A
Turkmeneli
(The Land of
Turkmens)

Cemal Şan, “Irak Türkmenlerinden Söz Ediyorum:
Tarihi, Küştürel ve Siyasi Konulu Sempozyum”,
2001, p. 56.
Erşat, Hürmüzlü, Türkmenler ve Irak, İstanbul:
Kerkük Vakfı, 2003.
Ibid, p. 68.
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of their whereabouts or their ultimate fate.
However, about three weeks later, mass graves
were found containing piles of the dead bodies of the arrestees.10 The ages of the martyrs
ranged between 10 and 66 years; including
children, seniors, and handicapped civilians.11
Analysing the domestic political role in the
Genocide
Saddam Hussein’s invasion of Kuwait was,
strategically, one of the biggest downfalls during his presidency. Hussein’s attack drew tremendous precautionary attention from the
U.S. and allies; for fearing that Iraq might
try to gain regional power enforcing militarily measures and imposing its authority over
neighbouring countries, and the Middle East.
However, the attention that Saddam and the
Baathist regime drew was counterproductive
to what they wanted to achieve. In fact, this
military action had weakened the regime, and
its aim of taking Kuwait back, and further by
unleashing attacks on its own civilians, one of
which being in Altunkopru.
Saddam Hussein, by committing these crimes,
had wanted to indicate to the people of Iraq
that Iraq was his country and everyone and everything would had to abide by his rules and
ideologies, or face brutal death if not. Saddam
Hussein was cautious in his actions and wanted
to eliminate two issues, which he thought were
persistent and threatening to his authority as a
president. The first issue being the diverse ethnicity in Northern Iraq, and the second was the
populace dominance of the Shiites in Southern Iraq. The Turkmen town of Altunkopru
was one of the many targets in the North as
his soldiers raided the town seizing all weapons,
barraging homes, and killing civilians without
any regard.12 Saddam’s Baathist regime believed
10 Al-Hirmizi
Ershad,
The Turkmen and Iraqi
Homeland, İstanbul: Kerkük Vakfı : 2003. <http://
www.turkmenaspect.com/english/assets/docs/
EH_english-The%20turkmen%20and%20
Irai%20homeland.pdf>, p.96.
11 Ibid.
12 Sadun Köprülü, “20 Yıl Önce Altunköprü
Katliamı”,
Website:
<http://afkarhura.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1144:20-yl-oence-altunkoeprue-katliam-&catid=5:siyashaberler&Item
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that they needed to wipe out all Turkmens in an
act of ethnic cleansing, so that the Turkmens,
or any other sect besides his own, would never
represent a threat to Saddam’s Regime. 13 The
Altunkopru massacre was evidently a starting
point for the Baathist party, after which, their
next plan was to raid and massacre other populace cities and towns that the Turkmens and
other ethnicities inhabited.
Why the International Community eluded
the Altunkopru Genocide?
Iraq, at the end of 1980’s, witnessed the end
to an eight-year war with neighbouring Iran.
The international community, along with the
U.S., was prevalent to engage with Iraq due to
the aggressive history of Saddam Hussein’s and
not to further unsettle the Middle East. Not
long after emerging from the Iraqi-Iranian
War, Saddam’s Baathist regime found itself in
the thick of another war with Kuwait, a much
smaller in both power and size in comparison
to the Iran. In 1990 Iraq officially invaded
Kuwait, prompting what became known as
the first Gulf War. A massive US-led military
campaign forced Iraq to withdraw in February
1991.14 In 1991, the Shiites in the South and
the Kurds in the North encouraged, by Iraq’s
defeat, upraised against the government to
gain their independence.15 However, the uprisings threatened Saddam enough to unleash
a massive attack on his own citizens, one of
which causing the genocide of Altunkopru in
March of 1991. The Turkmens were considered a minority in comparison with the other
Iraqi sects, like the Kurds, and the Shiites.
Therefore, sadly, they were not given a priority or put atop of important concerns in the
international community.
The initiatives of the international community were clear and protective to a certain point. As a result, in April 1991 the UN approved a safe-haven establishment in northern
Iraq to protect the Kurds. Furthermore, Iraq
id=10> Page Accessed: March, 11, 2019.
13 Ibid.
14 BBC, “Iraqi Profile”. October, 8, 2018. Website: < http://www.bbc.com/news/world-middleeast-14546763> Page Accessed: March 11, 2019.
15 Ibid.
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was ordered to end all military activity in the
area.16 Unfortunately, the recognition or realization of the Turkmens, who where affected
and harmed by the fatal raids of Saddam was
not put into the consideration of the international community. More importantly, the
international community neglected to reflect
and to recognize that the Turkmens, in Tazehurmatu and Altunkopru, having witnessed
one of the most brutal attack on their ethnicity since the declaration of the independence
of Iraq in 1932.
The international community turned its face
to the massacres except for Turkey. As a result
of the Saddam’s administration instigation
against the Turkmen, thousands of Turkmen
had to migrate to the borders of Turkey and
Iran. At the beginning of April 1991 nearly
17.000 Turkmen reached the Turkish borders
under the extreme difficult circumstances of
escaping through the mountains and forests.
Due to the fact that Turkey granted the right
of refuge to Turkmens and Kurds who escaped
Iraq, nearly 15 thousand Turkmen were resettled into Semdinli, Yüksekova, Sivas, Kangal,
Kayseri, Günesli and Halkalı regions, whereas
about seven thousand Turkmen had to take
refuge in Iran.17 During the 1991 insurgency,
the number of Kurds who escaped to Turkey
and Iran was about 25% or 30 % of the total population. However, the rate of Turkmen
who managed to escape inflicted areas, where
the bloodiest assaults were experienced, primarily Kirkuk, Altunkopru, and Arbil, did
not exceed 1 %.18 Hence, there never was any
legitimate intent on behalf of the international
community to penalize or even try to prevent
Saddam massacre on the Turkmens.

constantly been placed on the backseat in terms
of having any relevancy or influence on Iraqi
politics and heritage, and are considered to be a
diminishing ethnicity in Iraq.

On another point, since the fall of the Ottoman
Empire, the Turkmens due to their Turkish heritage, have always been manipulated and weakened, ethnically and politically, either by western colonial powers; the likes of Great Britain
at the end of World War I, or by its own domestic politicians like Saddam Hussein. They have

However, the Turkmens of Iraq have endured
great hardships, including the troubles they
had faced with the occupation of the US on
April of 2003, and for the next fourteen years
the town was occupied and suppressed under
the Kurdish Military of the Peshmerga.19 On
October 20 of 2017 with the help of the Iraqi army, finally over a decade of occupation
was uplifted and the Turkmens of Altunkopru were allowed to continue to practice their cultural heritage and ethnic lifestyle. For
once, they commemorate the death of those
at Altunkopru every year to remember them
as a force that stood firm against the evil of
Saddam’s regime that gave their all in order
not to detach from their land of Turkmeneli.
In 2016 there was a development regarding the
graves of the martyrs of Marc, 28, 1991, business man Ömer Köprülü decided to establish
a memorial which was designed by Turkmen
artist Abbas Erenay. The great memorial20 was
opened to the public on the day the martyrs
had given their lives on March of 28, 2017.21

16 Ibid.
17 Gökhan A. Kayili, The Iraqi Turkmen (1921-2005), İstanbul: Kerkük Vakfı, 2008, p. 52.
18 Ibid.

19 Saatçi, p. 68.
20 See Appendix B.
21 Ibid, p, 84.
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Names of the Martyrs at Altunkopru:22
Citizens of Kirkuk:
1. Ahmet Enver Abdullah- (Date of Birth
1942)
2. Turan Ahmet Enver -(Date of Birth
1974)
3. Atilla Ahmet Enver - (Date of Birth
1976)
4. Tarik Bayız Hurşit-(Date of Birth 1963)
5. Adnan Bayız Hurşit-(Date of Birth 1964)
6. Adil Bayız Hurşit-(Date of Birth 1972)
7. Şahap Ahmet Farac-(Date of Birth 1961)
8. Cemal Ahmet Farad-(Date of Birth
1962)
9. Eyüp Salah Sait -(Date of Birth 1975)
10. Abbas Salah Sait-(Date of Birth 1973)
11. Nevzat Kadir Rahman-(Date of Birth
1968)
12. Eyad Kadir Abdurrahman-(Date of Birth
196)
13. Mehmet Reşit Veli-(Date of Birth 1925)
14. İmat Mehmet Reşit-(Date of Birth 1960)
15. İsam Osman Cemil-(Date of Birth 1964)
16. Salah Sait Salih-(Date of Birth 1938)
17. Fazıl Cihat Fettah-(Date of Birth 1954)
18. Nihat Abdülkerim Ali-(Date of Birth
1965)
19. Cebbar Sıdık-(Date of Birth 1957)
20. Halil Fithi Mehmet-(Date of Birth 1956)
21. Celil Fethi Mehmet-(Date of Birth 1945)
22. Şükür Hamdi Mehmet-(Date of Birth
1932)
23. Nizamettin Şükür Hamdi-(Date of Birth
1958)
24. Mustafa Süleyman Iskender-(Date of
Birth 1974)
25. Hüseyin Ali Ahmet -(Date of Birth
1958)
26. Mahmut Attar -(Date of Birth 1940)
27. Muazzam Osman Ali
28. Atilla Nasih Bezirgân-(Date of Birth
1968)
29. Şahin Nasih Bezirgân-(Date of Birth
1975)
30. Nurettin Terzi
22 Hürmüzlü, pp.69-70. * Also refer to the following
website for more names and details <http://www.
turkmensani.net/tr-tr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1065:altun-koeprue-ehitleriduygumuzda-yaamaktalardr-&catid=53:arastirmala
r&Itemid=162>
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31. Nurettin Terzi’in birinci oğlu ismine ulaşamadık (Nurretin Terzi’s First Son)
32. Nurettin Terzi’in ikinci oğlu ismine ulaşamadık (Nurretin Terzis’ Second Son)
33. Osman Cemil-(Date of Birth 1940)
34. Zeynelabidin Fazıl -(Date of Birth 1946)
35. Hasip Müşir Rıza-(Date of Birth 1953)
36. Abdurrahman Müşir Riza
37. Selam Reşit Hasan-(Date of Birth 1954)
38. Nezam Reşit -(Date of Birth 1965)
39. Mahmut Reşit -(Date of Birth 1954)
40. Cüneyt Seyit Behçet-(Date of Birth
1972)
41. Cemil Süleyman Abbas-(Date of Birth
1983)
42. Kemal Sabır Ahmet-(Date of Birth 1981)
43. Sezer Cuma Yasin-(Date of Birth 1978)
44. Şamil Abdurrahim-(Date of Birth 1947)
45. Kabil Abbas Burhan-(Date of Birth
1928)
46. Rüştü Halil-(Date of Birth 1967)
47. Nezer Mehdi-(Date of Birth 1957)
48. Ercüment Geylan Mehmet-(Date of
Birth 1956)
49. Abdulmecit Abdulkerim-(Date of Birth
1941)
50. Oğuz Sami Emin-(Date of Birth 1983)
51. Celil Fethi Mehmet
52. Yıldırım kerim-(Date of Birth 1979)
53. İskender Ali -(Date of Birth 1957)
54. Orhan Hamit Abdurrahman-(Date of
Birth 1967)
55. Yaşar Hamit Abdurrahmam-(Date of
Birth 1965)
Citizens of Tazehurmatu:
56. Haydar Gaydan-(Date of Birth 1956)
57. Ali Ekber Süleyman
58. Hüseyin Ali Ekber Süleyman -(Date of
Birth 1965)
59. Zeynelabdin İbrahim- (Date of Birth
1975)
60. Aziz Tacil-(Date of Birth 1953)
61. Hamit Garip-(Date of Birth 1942)
62. Ali Hüseyin Abbas Malı-(Date of Birth
1973)
63. Necat Taki-(Date of Birth 1967)
64. Cemal Şükür Saki-(Date of Birth 1964)
65. Abdullah Kâhya-(Date of Birth 1973)
66. Ali Abdullah Kâhya-(Date of Birth 1974)
67. İsmail Şükür Silav-(Date of Birth 1973)
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68. Zeynelabidin Ekber Naccar
69. Haşim Haydar Behram-(Date of Birth
1968)
70. Cevdet Haydar Behram-(Date of Birth
1959)
Citizens of Altunkopru:
71. Çetin Ahmet Behçet-(Date of Birth
1974)
72. Mansur Mazlum Nuri-(Date of Birth
1967)
73. Cengiz Mazlum Nuri- (Date of Birth
1968)
74. Nuri Mazlum Nuri-(Date of Birth 1971)
75. Mehmet Halit Mendan-(Date of Birth
1952)
76. Adnan Halit Mendan -(Date of Birth
1958)
77. Melik Faysal Süleyman-(Date of Birth
1966)
78. Şalan Faysal Süleyman-(Date of Birth
1967)
79. Abdulsselam Reşit Hasan-(Date of Birth
1966)
80. Kasım Mehmet Tevik-(Date of Birth
1962)
81. Haşim Mehmet Tevik-(Date of Birth
1966)
82. Saddam Reşit Hasan -(Date of Birth
1971)
83. İhsan Mahmut Veli-(Date of Birth 1940)
84. Erdal İhsan Mahmut-(Date of Birth
1972)
85. İhsan Ali Feyzullah-(Date of Birth 1932)
86. Ali İhsan Rıza -(Date of Birth 1958)
87. Hişam İhsan Ali Riza-(Date of Birth
1957)
88. Ömer Hurşit Salih-(Date of Birth 1936)
89. Amir Ömer Hurşit-(Date of Birth 1954)
90. Adıl Ömer Hurşit-(Date of Birth 1965)
91. Sabah Ahmet Hamdi-(Date of Birth
1944)
92. Aziz Ali Sait- (Date of Birth 1955)
93. Erşet Hurşit Reşit-(Date of Birth 1955)
94. Settar Abdurrahman Aziz-(Date of Birth
1945)
95. Saip Tatar Kadir-(Date of Birth 1955)
96. Necip Sait Salih-(Date of Birth 1957)
97. Hazım Enver Abdullah-(Date of Birth
1962)
98. Zaim İsmail Hasan -(Date of Birth 1961)

99. Suud Hattap Osman-(Date of Birth
1967)
100. Amir Mithat İzzet-(Date of Birth 1960)
101. İsam Mithat İzzet-(Date of Birth 1964)
Unidentified Cities:
102. Hani Mithat izzet -(Date of Birth 1970)
103. Hişam İhsan Ali Riza-(Date of Birth
1957)
104. Halil Fettah-(Date of Birth 1945)
105. Mehmet Selim-(Date of Birth 1982)
106. Saçıda Hisam Tufik-(Date of Birth
1975)
107. Şükriye Semin hasan-(Date of Birth
1944)
108. Bedriye Halit-(Date of Birth 1936)
109. Memat hac Halil -(Date of Birth 1968)
110. Ayat Müşür-(Date of Birth 1970)
111. Orhan hac Ekram-(Date of Birth 1971)
112. Fatih Nefi-(Date of Birth 1956)
113. Hisamattin hac Nuri Behçet-(Date of
Birth 1952)
114. Mehmet Hac Nuri-(Date of Birth 1955)
115. Abdulkadır Esat -(Date of Birth 1932)
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يوجد ّ مسهلو العلم ومرشديه ّ ،فقد حل التعلم
بدل التعليم وبدل شحن العقول بمواد ومعلومات
منتقاة من قبلنا يجب أن نفسح المجال للكل للتعلم
والبحث والتقصي .ولكن لكي نصل ألى هذه
المرحلة يجب أن يتهيأ لنا المسهلون والمرشدون
األكفاء .إذا كنا نريد بصدق أن نكسب المستقبل
يجب علينا أن نعقد على جناح السرعة اجتماعا
تشاوريا للتعلم.
 أيها الشباب ،اعلموا أنكم إذا لم تجروا وراء النقودوالمال ،فسيجري المال وراءكم .فال يجدر بمن
يبدأ العمل أن يضع نصب عينيه كمية المال
الذي سيجنيه ،بل أن يكون في أحسن موقع في
قمة العمل فسيكون الطريق سالكا أمام من يعمد
إلى ذلك إذا ما التفتوا الى هذا األمر .وبعكس
ذلك فال يفقدون المال فقط بل االعتبار أيضا.
 ال حاجة للتأكيد أن االتحاد هو مصدر القوة.فقد عمدت االيادي الخفية الى زرع الفرقة
بين التركمان .قالوا سنة وشيعة ولم يفلحوا،

 إن الحراك القومي وخط المسيرة يجب أنينبع من رحم األمة .فمن يؤمن بالقيم القومية
وبضرورة الوحدة المصيرية يجب أن يتفاعل
مع الذين يؤمنون بنفس الفكر ويقرروا ما
يخصهم بأنفسهم .ال بديل لذلك.
هل هناك تسع نقاط فقط في تصريحنا هذا؟ ال بالتأكيد.
أيها المؤمنون بهذا الحراك ،هيا أغنوا الفكرة.
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عباس احمد

فقد كتب االولون
الغدر يغتال الوفاء
ويذبح االخالص
وتختلط االسماء
وتبهت االلوان الزرقاء
ويعجز الطبيب
عن وصف الدواء
وتنصب سرادق العزاء
و تموت في قلبي
بقايا وفاء
واكتب قصائد رثاء
وتزمجر الغيوم
ويموت الغول والعنقاء
وتسقط السماء
وعيونا تبكي دماء
ووداع
ووداع
ونصافحكم عند باب
العزاء

فغدا حين تنشف دموعي
ال تتجمعوا عند باب
بيتي
ال ترفعوني
ال تنزلوني
وحسبي
حين اغمض قلبي
حين اغمض عيني
اتركوني
اتركوني
فحين تعودون
لن تجدوني
لن تجدوني
قد اكون اغفر زالت
لكن
ابدا
ابدا
لن اغفر لكم
بيع القضية

عند باب العزاء

ال زلت اعيش بؤسا
ليس يغسله
دمع وال ندم
كل قتيل على االرض
توارت عني
كل شهيد على االرض بهجة الدنيا
كان ببارود الحقد
وانوار الطريق
والماسي
رفسات غريق
كان بسيف المعاصي
فما ادري بمن اثق
كان بخنجر الخيانة
ان مال القريب عنك
ويا لها من خيانة
اقبح مما يفعل السارق
كلمة اعجز عن نطقها
ومما يسلبك اللصوص
شعور صعب جدا
يا ترى
تجارب عشتها
هل تنفع القفازات
خيانات رايتها
البيضاء
يا للهول كم هي مؤلمة ؟ في طعنات ناعمة
ليال مظلمة
تخفي الدماء
قلوب تخون ودادي
وتستر الوجع
خنجر مسموم
والم يسري
يمزق فؤادي
يمزق االحشاء

فالمذهب الديني أمر ورثناه من ابائنا واجدادنا
وكان حريا به أن يغني موقفنا الديني ال أن
يجرنا الى الفرقة .قالوا من أربيل ومن كركوك،
ولم يفلحوا .قالوا من كركوك ومن تلعفر فلم
يفلحوا .قالوا من داخل البلد أو من خارجه فلم
يفلحوا .سوف لن يفلحوا في أية مقولة ألن
الحس القومي ال يلتفت الى كل تلك األمور.
ولكن ينبغي أن ال نركن الى االسترخاء أمام
هذه المحاوالت التي لم تجد نفعا فسيستمر من
يخطط لذلك .لذلك يجب علينا أن نعزز االتحاد
المتين وأن نظهر ذلك لشركائنا في الوطن.
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ارشـد هورموزلو

هذا تصريح ما نحمله من أفكار..
يطلق على وثيقة الشحن للبضائع التي تشحن في
الباخرة أو الطائرة أو التصريح الخاص بها مصطلح
ّ المانيفست ّ ،ولكن األحزاب السياسية اعتادت أن
تطلق هذه الكلمة على برامجها ووعودها االنتخابية،
ولذلك فقد اعتمدت هيئة اللغة التركية هذا المصطلح
هي األخرى بأن الكلمة تعني إضافة الى مفهومها
التجاري ّ التصريح الخاص باألهداف والمعتقدات
السياسية الخاصة بأي حراك مجتمعي ّ.
وبما أن أي حراك سياسي أو معتقد ما يملك خارطة
طريق بما يؤمن به من أفكار ال يمكن التنازل عنها
فإنه حري بالحراك التركماني وبعد العقود التي
مرت عليه وهو يناضل من أجل الحقوق والحريات
أن يضع جدوال بااليجابيات والسلبيات التي مرت
عليه وأن يقوم بمساءلة النفس وبنظرة نقدية ذاتية
قد تنير مفارق الطريق .أال ينبغي ذلك؟ نعتقد أنه
ينبغي بالتأكيد.
لنفكر معا ماذا يجب أن يحويه تصريحنا الذي يجب
أن يعلن على رؤوس األشهاد؟
 ال يمكن أن يسيطر التفكير الشخصي الذاتي فيالعقيدة القومية .تذكرون أن المرحوم غالب
أردم قد قال إنه يجب أن نرتقي بالقضية إلى قمة
الجبل ،ال أن نعمد الى االرتقاء بأنفسنا ناسين
مجمل القضية .فال يجدر بالذي يجلس على
كرسي اإلدارة أن يعتبر ّ اآلخـر ّ عديم الفائدة
وعديم الفكر .إن الجهاد مع النفس يقتضي
محاسبة النفس بالتأكيد .فلنبحث عن الخطأ في
قرارة أنفسنا .هل أفلحنا في ذلك؟
 إن الفكر القومي يحتم حب كل فرد ينتمي إلى هذهالقومية .فكل فرد باستثناء من يخون القضية
يجب أن تمد يدك اليه .قد يتجه البعض الى
تحركات تدعو الى الفرقة بسبب الغيرة أو حب
الظهور أو حب الذات .أما نحن فيجب علينا أن
نلعب الدور الذي يحتضن الكل.
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 الغرور ،إيانا والغرور .فهو مرض وجدانييستفحل إذا لم يلجم .هناك من يبرز في مهنة
أو في علم بذاته ،ولكنه يذهب الى االعتقاد بأنه
ضليع في األدب والصحة والسياسة وهندسة
المجتمع .في حين أن العالم يمكن أن يقول عند
الحاجة :ال أعلم .إن معالجة الغرور واكسيره
هو التواضع .فمن اكتسب التواضع بإيمان
يمكن أن يبرأ من هذا المرض .ال ننسى أن أهم
عاملين ينخران في األمة هما الغرور والجهل.
 الشعب التركماني يحب األدب ،ولكنه ليس منالضروري أن يكون كل فرد كاتبا ،المطلوب أن
يكثر القراء .قديما كان كل فرد يرى من واجبه أن
يدبج ّ الخوريات ّ أي الرباعيات التركمانية التي
تعتمد على فن الجناس ،ثم بدأ البعض ممن لم
يقرؤوا مقالتين طيلة حياتهم الى تسطير المقاالت،
كما يعمد البعض ممن ال يملكون الملكة األدبية
والفكر الفني الى إصدار كتب تحمل تواقيعهم
ومقاالت دورية مستأجرين من يكتب لهم ذلك
لكي ينتحلوا هذا االسم .في حين ربما نسوا أن
القارئ هو أكثر اعتبارا من الكاتب.
 التقليد حالة مرضية ،كنا على شاطئ البحر فيمناسبة ما عندما بدأ صاحبي يرنو الى النوارس
التي طالتها السمنة من نتف وقطع الخبز التي
يرميها المارة لها وقال :لقد تركت هذه النوارس
الطيران اذ ازداد وزنها ،ولوال اللوم وتذكرها
أحيانا أنها من صنف الطيور لما طارت حتى
ولو لمسافات قصيرة .كذلك األمر مع بعض
األفراد ،فلدرء العيب يريدون أن يحسبوا في
إطار القوميين .أال يعلمون أن هناك ضوابط يتحتم
اتباعها لكل فرد مؤمن بالفكر القومي الصحيح؟
 أبرز ما نفتقده هو التعليم الصحيح .بل أنأكبر خطأ نرتكبه في هذه المنطقة هو ّ التعليم
ّ بمفهومه الحالي .فقد تغير العالم اذ ال يوجد
حاليا ّ المعلمون او المدرسون ّ في دنيا العلم بل
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 2014على “قانون اللغات الرسمية” الذي قضى
باعتبار اللغة (التركمانية) لغة رسمية في العراق
ولكن في نطاق ضيق .ونصت المادة السابعة من
هذا القانون على انه “ يجوز فتح مدارس لجميع
المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو
التركمانية أو السريانية أو األرمنية او المندائية في
المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى
في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط
التربوية”.
ووفقا لهذه المادة يكون هذا القانون قد وسّ ع من
نطاق التدريس باللغة (التركمانية) بالقياس الى
النصوص القانونية السابقة ،بحيث شمل التدريس
“جميع المراحل” وليس المرحلة االبتدائية فقط كما
كان الحال عليه في التشريعات المشار اليها آنفا.
اما المادة التاسعة ،فانها جاءت تأكيدا للفقرة رابعا
من المادة الرابعة من الدستور العراقي مع تغيير
طفيف في الصياغة ال يؤثر على جوهر ما نصت
عليه المادة الدستورية.
ونص القانون في مادته الحادية عشرة على تشكيل
“لجنة عليا” ترتبط بمجلس الوزراء ومهمتها
متابعة تنفيذ القانون ،برئاسة ممثل عن األمانة
العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن كل
من حكومة اقليم كردستان وديوان مجلس النواب.
كما نصت المادة على تشكيل لجنة مختصة من
لغويين واكاديميين وممثلين عن التركمان
والسريان والمندائيين ،وان تكون مهمة هذه
“اللجنة المختصة” مساعدة “اللجنة العليا”.

خامساً :دعم و تطوير اللغتين العربية و الكوردية
و اللغات العراقية األخرى كالتركمانية و السريانية
والمندائية واألرمنية.
اما المادة الرابعة عشرة من القانون ،فانها جاءت
بمبدأين مهمين للغاية وهما :
 – 1ان لكل مواطن عراقي او اجنبي تعليم ابنائه
بلغة األم.
 – 2ان لكل مكوّن عراقي الحق في انشاء كليات
او معاهد ومراكز ثقافية او مجامع علمية تخدم
تطوير لغتها وثقافتها وتراثها.
وفي حين خلت التشريعات السابقة التي تتعلق
باالعتراف بحقوق معينة للمكون التركماني في
مجال التعليم بلغة األم من اية نصوص رادعة،
فان “قانون اللغات الرسمية” موضوع البحث جاء
بعقوبات تفرض على من يخالف احكامه .وميّز
القانون بين من كان المخالف ألحكامه موظفا
او غير موظف .فبالنسبة للموظف نصت الفقرة
(اوال) من المادة السادسة عشرة من القانون على
تطبيق العقوبات االنضباطية بحقه في حالة مخالفته
ألحكام القانون .بينما نصت الفقرة (ثانيا) من نفس
المادة بالنسبة للمخالف غير الموظف بانذاره بازالة
المخالفة خالل  15يوما ،وعند امتناعه عن ازالة
المخالفة معاقبته بغرامة ال تقل عن خمسين الف
دينار لكل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة.

ً
أوال :ضمان إحترام الدستور وتفعيله بتنظيم
إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.
ثانياً :نشر الوعي اللغوي ،بغية التقريب بين
المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم
اإلنسانية والوطنية.

واعطت الفقرة (ثالثا) من القانون الحق لكل
متضرر من المخالفة في تحريك دعوى جزائية
ضد من يخالف احكام هذا القانون .وحددت
األسباب الموجبة للقانون مبررات اصداره بان
القانون يأتي تطبيقا ألحكام المادة الرابعة من
الدستور و” إحتراماً للتنوع القومي و اللغوي في
العراق و تأكيداً لترسيخ البعد اإلنساني لحضاراته
في عهده اإلتحادي الجديد ،وإنسجاماً مع تعاليم
الدين اإلسالمي التي تؤكد على إحترام إختالف
اللغات ،ومن أجل تمكين المكوّنات االساسية
لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و
متطلباتها بلغاتها االصلية”.

ثالثا :تحقيق روح االعتزاز باللغة األم.
رابعاً :تأمين المساواة بين اللغة العربية و
الكردية في الحقوق و اإلمتيازات بالنسبة
اإلتحادية.
المؤسسات
في
إلستخدامها

تلك لمحة موجزة عن “الدراسة التركمانية” في
ّ
محفزا للباحثين والكتّاب
العراق ،نأمل ان تكون
التركمان لرفد المجتمع التركماني بالمزيد عن هذا
الموضوع المهم.

ولم يحدد القانون مهام “اللجنة العليا” المشار
اليها ،بل ترك ذلك في المادة الثانية عشرة منه
الى تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .غير
ان القانون حدد الخطوط العريضة ألهدافه في
مادته الثالثة عشرة ،اذ ح ّددت المادة اهداف القانون
بخمسة مواضيع وهي:
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الموجودة في العراق ولزوم الدفاع عن حقوقها
جميعا دون تمييز كما تفعل اية دولة ديمقراطية
تولي العناية بمبادئ حقوق االنسان ،ألن حكومة
البعث كانت ماضية في نفس الوقت ودون هوادة
في تطبيق خطة تعريب المناطق التركمانية وطرد
التركمان من موطنهم .والواضح هو ان الهدف
الحقيقي كان التمسك بحقول البترول الغنية الكائنة
في كركوك وعدم تركها بيد االكراد في عشية
اصدار الدولة لبيان  11اذار المتضمن االقرار
بالحكم الذاتي لالكراد .ولذا فان قرار منح الحقوق
الثقافية للتركمان كان بدوره ذريعة لتقوية موقف
الحكومة تجاه المطاليب الكردية ليس اال.
الدراسة التركمانية في دستور العراق 3لعام
2005
نصت المادة الرابعة ،الفقرة (أوال) التي تتحدث عن
اللغات الرسمية في العراق على ان اللغتين العربية
والكردية لغتان رسميتان للعراق .واضافت الفقرة
ان الدستور “ يضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم
باللغة األم كالتركمانية والسريانية واألرمنية في
المؤسسات التعليمية الحكومية ،او بأية لغة اخرى
في المؤسسات التعليمية الخاصة”.
ويالحظ على هذه المادة انها اضافت “ الحقوق
التعليمية “ الى جملة الحقوق التي يقرّ بها الدستور
باالضافة الى نصها على لزوم صدور قانون ينظم
كيفية استعمال هذه الحقوق .على انه ينبغي ان
نتذكر هنا بان هذا الدستور نص على  54حالة يتم
تنظيمها بقانون مما يجعل استفادة التركمان وسائر
الشرائح من الحقوق المشار اليها رهنا بمدى سرعة
مجلس النواب في اصدار تلك القوانين والظروف
السياسية التي قد تعيق او تسرع اصدارها من جهة،
وماهية ومدى فاعلية الحقوق السياسية واالدارية
وغيرها التي تدخل ضمن نطاق ذلك القانون من
جهة اخرى .وفعال فقد أ ّدت العوامل السياسية الى
تأخير صدور قانون ّ
ينظم الحقوق التعليمية لمختلف
شرائح المجتمع العراقي مدة تسع سنوات ،تم بعدها
تشريع القانون المسمّى “قانون اللغات الرسمية”
في عام .2014
استحداث المديرية العامة للدراسات
 3أقرّ ت الجمعية الوطنية العراقية مشروع دستور العراق الدائم
في  12اغسطس من عام  2005واقترن ذلك بالمصادقة عليه
دستوريا باستفتاء جرى في الخامس عشر من شهر اغسطس
للعام نفسه ،وتم نشر الدستور في العدد  4012من جريدة
الوقائع العراقية الصادر بتاريخ  28كانون األول /ديسمبر
لعام  2005واعتبر نافذا من تاريخ  20مايس .2006
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التركمانية
كانت التنظيمات التركمانية وفي مقدمتها الجبهة
التركمانية العراقية قد فتحت في التسعينات
من القرن الماضي مدارس للتدريس باللغة
“التركمانية” في مدينة اربيل التي كانت تقع ضمن
المنطقة اآلمنة التي استحدثتها قوات التحالف
االمريكي شمال خط العرض  32من العراق.
اما بعد االحتالل االمريكي للعراق وانهيار النظام
الصدامي في عام  ،2003فقد باشرت التنظيمات
التركمانية بفتح دورات تدريسية ومدارس لتدريس
الطالب باللغة “التركمانية” ،وتال ذلك استحداث
“مديرية الدراسة التركمانية” كمديرية ضمن
تشكيالت المديرية العامة للدراسة الكردية ،وما
تبع ذلك من استحداث “المديرية العامة للدراسة
التركمانية” في مدينة كركوك.
وفي عام  2011وافقت الدولة على استحداث
“مديرية عامة للدراسة التركمانية” ضمن تشكيالت
وزارة التربية لتتولى فتح وادارة المدارس التي
تدرّ س باللغة التركمانية وللمراحل الدراسية كافة.
وعلى ذلك فقد احتوى قانون وزارة التربية رقم
(  ) 22لعام  2011ضمن الفصل الثالث الذي
يبحث عن “الهيكل التنظيمي للوزارة” وتحديدا في
البند (اوال) من المادة الخامسة من القانون على
نص يقضي بتشكيل (المديرية العامة للدراسة
التركمانية).
وتنفيذا لهذا النص القانوني فقد اصدرت وزارة
التربية بموجب كتاب صادر من مكتب الوزير
قرارا يقضي باستحداث مديرية عامة بإسم
(المديرية العامة للدراسة التركمانية) .وتضمن
القرار مهام هذه المديرية العامة بانها :فتح وادارة
المدارس التي تدرّ س باللغة التركمانية وللمراحل
الدراسية كافة (رياض االطفال ،االبتدائية ،الثانوية
وبنوعيها التعليم العام والمهني) ،وفقا للمناهج
المقررة وتأليف الكتب الدراسية لمادة اللغة
التركمانية ،وتنظيم شؤونها التربوية والتعليمية،
وادارة وتنظيم الهيئة التعليمية والتدريسية فيها وفقا
للقانون والتعليمات واالنظمة التربوية النافذة)،
اضافة الى استحداث “قسم الدراسة التركمانية”
في المديرية العامة للتربية في كل من محافظات
(كركوك ،نينوى ،ديالى ،صالح الدين ،وبغداد/
الرصافة الثانية).
قانون اللغات الرسمية
صادق مجلس النواب العراقي في جلسته التي
عقدها بتاريخ السابع من كانون الثاني /يناير لعام
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القرار المذكور الى اسماء عربية ،وكمثال على
هذا التغيير نورد اسماء بعض هذه المدارس
واألسماء الجديدة العربية التي استبدلت بها  :فقد
تم تغيير اسم مدرسة ييلدزالر – ومعناها النجوم
– ليكون مدرسة الفجر الجديد ،واسم مدرسة دده
هجري (الشاعر التركماني المعروف) الى مدرسة
قاسم الثقفي ،واسم مدرسة ييدي قزالر (اسم احدى
مناطق قلعة كركوك) الى البعث ثم الى قادسيىة
صدام ،واسم مدرسة قره التون (الذهب األسود)
الى  8شباط ،واسم مدرسة موطلو (السعيد) الى
النصر ،واسم مدرسة شانلي (العظيم) الى ذات
الصواري ،واسم مدرسة دوغرولوق (الصدق)
الى عمر بن عبد العزيز ،واسم مدرسة  24اوجاق
( 24كانون الثاني – وهو تاريخ صدور قرار
اقرار الحقوق الثقافية) الى اسامة بن يزيد ،واسم
مدرسة آق طاش (الحجر البيض) الى المتنبي،
واسم مدرسة ايلري (التقدم) الى ابن الهيثم.
وكان رد فعل الجماهير التركمانية تجاه هذا
التصرّ ف المعيب عنيفا جدا .وبات واضحا ان
اصدار النظام السابق لهذا القرار  -بعد التهميش
الكلي لحقوق تركمان العراق وانكار سلطة البعث
وجود وكيان الشعب التركماني في العراق  -يعود
السباب سياسية تكمن في عدم رغبة السلطة في
الحاق محافظة كركوك التركمانية الغنية بالبترول
بمنطقة الحكم الذاتي الكردي .ولم تكن سلطة
البعث جادة في االقرار ولو بهذه الحـقـوق البسيطة
للتركمان ،اذ انها سرعان ما تـنصلـت من تطبيق
هذه الحقوق وبدأت بسلبها واحدة تلو االخرى
وكان اولها الغاء المدارس التركمانية في المناطق
التركمانية والتي بلغ عددها في مدينة كركوك
وحدها نحوا من  120مدرسة تركمانية وثم اسناد
المناصب المستحدثة الى أناس هم من المنتمين
الى ذلك الحزب أو المستفيدين منه أو السائرين
في فلكه.
والنتيجة المنطقية لهذا الواقع ان قرار اقرار الحقوق
الثقافية للتركمان لم يصدر ألجل ان يطبّق! ويأتي
السؤال الغريب اآلن :لماذا اذا صدر هذا القرار؟
هل كان القصد منه االستجابة لدواعي ومتطلبات
حقوق االنسان التركماني  ...ام انه صدر لتحقيق
مكاسب سياسية تخدم اغراض النظام فحسب؟
الواضح انه كان وراء اصدار هذا القرار سببان
أحدهما دولي يتعلق بمكانة العراق في المحافل
الدولية ،والثاني يتعلق باوضاع األمن المضطربة
في داخل العراق انذاك.
ذلك ان الجمعية العامة لمنظمة االمم المتحدة كانت

قد اصدرت في عام  1965قرارا يتضمن التزام
الدول االعضاء في المنظمة بعدم ممارسة اى
شكل من اشكال التمييز العنصري بحق مواطنيها
بسبب الدين او العرق او اللغة او القومية .وأعدت
المنظمة وثيقة دولية تتضمن هذه المبادئ ،ودخلت
هذه الوثيقة حيز التنفيذ في اوائل عام .1969
وكان العراق احدى الدول التي وقعت على هذه
الوثيقة الدولية في نفس العام وبعد وقت قصير من
نفاذها .وبدأت السلطات التشريعية ( البرلمانات )
في الدول االعضاء بالمصادقة على الوثيقة واحدة
تلو االخرى .وألن الدستور الموقت العراقي كان
يعطي لمجلس قيادة الثورة في العراق سلطة
تشريعية كاملة بحيث تكون للقرارات الصادرة
منه قوة القانون ،فقد اصدر مجلس قيادة الثورة
قرارا له قوة القانون مؤرخا في  14كانون الثاني/
يناير  1970بالمصادقة على الوثيقة المذكورة.
وذلك يعني ان العراق الزم نفسه امام منظمة األمم
المتحدة وامام المجتمع الدولي بعدم ممارسة التمييز
العنصري بين مواطنيه وباقرار كافة الحقوق التي
يتضمنها بنود االعالن العالمي لحقوق االنسان
والوثيقة الدولية المذكورة لمواطنيه كافة .وبعد
عشرة ايام فقط من هذا القرار صدر قرار إقرار
الحقوق الثقافية للتركمان (  24كانون الثاني /يناير
 ) 1970واودعت الحكومة العراقية نسخة منه
لدى سكرتارية منظمة االمم المتحدة .وتلى ذلك
قرار مماثل يخص االقلية االثورية وتبعهما قرار
الحادي عشر من مارت /اذار المتعلق باالكراد.
وارتاح النظام العراقي تماما اذ انه ظهر امام انظار
ّ
المنفذ
المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بمظهر
فعال لبنود الوثيقة الدولية وبالتالي لعملية تصفية
وازالة الممارسات العنصرية .
بعد تسنم حزب البعث السلطة في العراق بدأت
المباحثات بين الحكومة المركزية وبين االحزاب
والتنظيمات الكردية وحصل اتفاق مبدأي على منح
االكراد حكما ذاتيا ضمن حدود وضوابط معينة.
اال ان المباحثات وصلت الى طريق مسدود عندما
طالبت التنظيمات الكردية بان تشمل منطقة الحكم
الذاتي مدينة كركوك وان تكون كركوك عاصمة
لمنطقة الحكم الذاتي .وهنا لعب حزب البعث ورقته
الرابحة والتي مضمونها “ ان كركوك ليست
كردية بل انها مدينة تركمانية “! ولم يكن تمسّ ك
نظام البعث بهذه الحقيقة حبا في حماية التركمان او
انطالقا من مبدأ المساواة بين القوميات واالقليات
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مديرية األمن االساتذة :نجم الدين ونداوي وياسين
جميل ارسالن وقحطان الهرمزي ومولود طه
قاياجي وحسن النفطجي ومحمد مخلص وعدنان
صقاللي وخالد محمد رمضان ونهاد خليل وصالح
علي .وكان للعنصر النسائي التركماني دور مهم
ايضا في مساندة االضراب ،اذ ساهمت المعلمات
والمدرسات والمفتشات التركمانيات في انجاح
ذلك االضراب .وعلى سبيل المثال فان الست
وفيقة النقيب (ابنة قاضي كركوك ابراهيم النقيب)
التي هي على ما نعلم اول مفتشة تربية تركمانية
من العنصر النسائي في كركوك ،كانت قد انيطت
بها مهمة تفتيش المدارس التركمانية التي افتتحت
تنفيذا لقرار منح الحقوق الثقافية للتركمان .وعندما
اغلقت السلطات المدارس التركمانية ،وهو القرار
الذي أدى الى اضراب الطلبة الذي تطرقنا اليه،
رفعت الست وفيقة تقريرا الى وزارة التربية
اوضحت فيه الغبن الذي لحق وسيلحق بالطالب
والطالبات جراء الغاء التدريس بالتركمانية في
المدارس االبتدائية .وردت الوزارة على ذلك بنقل
مقدمة التقرير الى وظيفة “مفتشة” مع تجريدها
من صالحياتها عقابا لها على رفعها ذلك التقرير!
ان أول ما يالحظ بالنسبة لتدريس اللغة التركمانية،
ان القرار نص على “تدريس اللغة التركمانية”
وليس “التدريس باللغة التركمانية” .والفرق شاسع
بين العبارتين ،فتدريس اللغة يعني اضافة درس
الى مناهج المدارس االبتدائية يتم فيه “تدريس
اللغة” للطلبة ،في حين ان عبارة “التدريس باللغة
التركمانية” تعني ان يكون تدريس جميع المواد
المقررة في هذه المرحلة باللغة التركمانية ،وهو ما
لم تستهدفه السلطة أصال .كما ان القرار استعمل
عبارة “اللغة التركمانية” في حين ان لغة المواطنين
التركمان في العراق هي “اللغة التركية” وان
“التركمانية” هي احدى اللهجات التركية الشائع
استعمالها بين الجمهور التركماني .مع مالحظة ان
كال من قانون اللغات المحلية الصادر عام 1931
والبيان الصادر عام  1932كانا قد استعمال عبارة
“اللغة التركية”.
والمالحظة الثانية ان هذا القرار جاء إقرارا نظريا
بحق كان قد أقرّ به في قانون اللغات المحلية لعام
 1931والبيان الصادر من الدولة عام  1932ثم
حرم التركمان من االستفادة منه طوال اربعين
عاما.
صدر القرار في معزل عن التنظيمات السياسية
التركمانية والزعماء التركمان ،وكان القرار
مفاجأة للجميع ولم تتم استشارة المكون التركماني
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من ادباء وصحفيين وتدريسيين حول كيفية تطبيق
هذا القرار قبل صدوره .ولم يكن الدافع في اصداره
ضمان حقوق ومصالح المكوّن التركماني او
الرغبة في اغناء الحركة الثقافية التركمانية.
ورغم التصريحات التي صدرت من اعلى مسؤول
في الدولة انذاك ،وهو رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس قيادة الثورة (احمد حسن البكر) ،والتي
تضمنت وعودا قاطعة بجديّة هذا القرار ولزوم
تنفيذ ما احتواه من “مكاسب” ،امام جمع حاشد
من التركمان ،والذي تضمّن عبارات مثل “ :ان
القرارات األخيرة بمنح الحقوق الثقافية للتركمان
ليست مكاسب خاصة ،ولم تكن بقصد المجاملة
او االدعاء ،وانما هي حقيقة آمن بها الحزب في
مؤتمراته السابقة وأقرّ ها وهو ملزم بتنفيذها”،
ورغم تأكيد هذا المسؤول بـ “ ان نظام الحكم
والحزب لن يجعال التركمان في الصف الثاني
بين المواطنين قطعا” وبأنه “ لن يكون العربي
أقرب من التركماني والكردي قطعا” ،2فان
تطبيقات القرار اثبتت عدم توفر حسن النية في
اصداره اصال .بل وان السلطة عملت من اول يوم
إلصدارها القرار على افراغه من محتواه وجعله
اداة لخدمة اغراض السلطة بمؤشرين كان كل
واحد منهما دليال على عدم جدية السلطة الحاكمة
في هذا المضمار:
اوال  :فرض حزب البعث لرموز ومؤيدي الحزب
او المنتمين اليه من التركمان إلدارة كافة المؤسسات
التي تم استحداثها وفقا للقرار ،مثل مديرية الدراسة
التركمانية وجريدة “يورد” ومجلة “برلك سسي”
والقسم التركماني في اذاعة بغداد واتحاد األدباء
التركمان ومديرية الثقافة التركمانية.
ثانيا  :تراجع الحزب والسلطة عن تطبيق بنود
القرار او تحويله الى واقع مسخ ومشوّه .فقد
الغيت الدراسة التركمانية بحجج واهية ،واعيدت
اسماء المدارس التركمانية الى اسماء عربية،
واجبر الطلبة الذين كانوا يدرسون باللغة التركية
في الصف الثالث االبتدائي على ان يدرسوا باللغة
العربية في الصف الرابع ،وتم تسخير الصحف
والمجالت التي اصدرت بتمويل وتوجيه من
السلطة لخدمة اهداف البعث وفرض ثقافة بعثية
تسلطية على الشعب التركماني.
وهكذا تم تبديل اسماء المدارس التي فتحت بموجب
 - 2انظر نص هذه التصريحات في العدد العاشر من مجلة
“األخاء – قارداشلق” الصادرة ببغداد في شباط /فبراير
 ،1970ص .9
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عام  1937الذي الغي فيه تدريس اللغة التركية
في كركوك بشكل نهائي .ولم تتضمن التشريعات
الصادرة في العراق اي نص يقرّ بحق الدراسة
التركمانية في العراق اال في عام  1970كما
سنرى فيما يلي.
قرار إقرار الحقوق الثقافية للتركمان
بتاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني /يناير
لعام  1970أصدر مجلس قيادة الثورة الذي كان
يمثل السلطة التشريعية في البالد قرارا له قوة
القانون عنونه المجلس بإسم “قرار منح الحقوق
الثقافية للتركمان” .وصدر القرار الذي يحمل
الرقم  89بديباجة قصيرة تضمنت ما يلي :أن
ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن بأن
الطريق المؤدي الى زيادة مساهمة المواطنين
في خدمة هذا الوطن وترصين الوحدة الوطنية
وتعزيز الوحدة الكفاحية يأتي من خالل تمتع
المواطنين بحقوقهم المشروعة .وإيمانا
من الثورة بحق األقلية التركمانية في التمتع
بحقوقها الثقافية في المناطق التي تسكنها،
لذا قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ  1970 /1 /24ما يلي:
وتضمن القرار نفسه النقاط السبعة التالية:
 .1تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة
التركمانية.
 .2جعل كافة وسائل اإليضاح باللغة التركمانية
في جميع المدارس التي ستدرس بهذه اللغة.
 .3استحداث مديرية للدراسة التركمانية بوزارة
التربية والتعليم.
 .4تمكين األدباء والشعراء والكتاب التركمان
من تأسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم
وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص
لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط هذا
االتحاد بأتحاد األدباء العراقيين.
 .5استحداث مديرية للثقافة التركمانية ترتبط
بوزارة الثقافة واألعالم.
 .6إصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة
التركمانية.
 .7زيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك.
فوجئت السلطة بحماس منقطع النظير لفتح
المدارس التركمانية سواء من قبل الطالب او
ذويهم الذين سارعوا الى تسجيل اوالدهم في تلك
المدارس ،ومن قبل المعلمين والمدرسين التركمان
والرأي العام التركماني ،فقد تم افتتاح اكثر من مائة

مدرسة تركمانية في مدينة كركوك وحدها ،ناهيك
عن المناطق التركمانية االخرى ،وسارعت اللجان
المشكلة باعداد الكتب الدراسية وتمت المباشرة
بطبعها .واسقط في يد النظام البعثي ،ولم يكن له بد
اال انزال ضربة بالدراسة التركمانية .وهكذا كان.
فقد بدأت السلطة بالتضييق على هذه المدارس
واغالق الكثير منها بحجة ان اولياء امور الطلبة
ال يرغبون في دراسة اوالدهم بلغتهم األم!
واشتدت المعارضة ضد هذه الممارسات ،ووصل
الراي العام التركماني الى نقطة االنفجار ،وفي
اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني /نوفمبر لعام
 1971اعلن طلبة المدارس االبتدائية والمتوسطة
والثانوية في مدينة كركوك باجمعها االضراب
عن الدراسة  ،واغلقت ابواب المدارس ،واتسع
االضراب ليشمل المناطق التركمانية االخرى
مثل تلعفر وطوزخورماتو والتون كوبري ،وساند
الطالب الجامعيون التركمان في كليات جامعة
الموصل وبغداد والسليمانية االضراب بامتناعهم
عن حضور الدروس ،واغلقت اغلب الدكاكين
ومحالت العمل في المناطق التركمانية .واستمر
االضراب ثالثة ايام دون ان تتهاوى عزيمة
المضربين.
رجال التربية والتعليم يساندون االحتجاجات على
الغاء الدراسة التركمانية
كان لالجراءات التعسفية التي طبقها النظام البائد
في مجال الغاء الدراسة التركمانية ،رد فعل واسع
وعنيف لدى طبقات الشعب التركماني ومثقفيه
ولدى رجال التربية والتعليم باالخص .وقد ساند
الكثير من المعلمين والمدرسين االضراب العام
للطلبة احتجاجا على ذلك القرار والذي بدأ في
كركوك ثم انتشر الى جامعات الموصل وبغداد
والسليمانية ،ووصل األمر الى استقالة العديد من
المدرسين من نقابة المعلمين بكركوك كتعبير عن
سخطهم على هذا اإلجراء .فقد قدم كل من االساتذة
عزالدين عبدي بياتلي وغازي عبد القادر النقيب
وسعاد سعيد اق قويونلو وصباح رشاد وحسين
احمد الحكيم استقاالتهم من نقابة المعلمين على
النحو المذكور اعاله.
ولم تكتف السلطة باعتقال العديد من طالب
المدارس على خلفية اضراب الطلبة ،بل عمدت
الى اعتقال وتعذيب الكثير من المعلمين والمدرسين
الذين كان لهم ولغيرهم دور اساسي وكبير في نجاح
االضراب .وكان من بين المعتقلين في سراديب
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الدراسة التركمانية
1
في ضوء احكام التشريعات العراقية
كان التدريس في العهد العثماني يجري في المناطق
التركمانية من العراق في الجوامع والمساجد
وباللغة التركية .وكان ائمة الجوامع يتولون
التدريس للطالب الصبيان على شكل حلقات
تدريسية .وتأسست اول مدرسة باسم (الرشدية
الملكية) في كركوك عام  1865وكانت بدرجة
مدرسة متوسطة ،وبلغ عدد طالبها عام 1870
( )133طالبا .واصبح التعليم االبتدائي الزاميا
ومجانيا حسب القانون الصادر عام  ،1877حيث
تأسست ثالث مدارس ابتدائية في عهد االدارة
العثمانية في ثالث مناطق من مدينة كركوك،
وهي القورية والقلعة ورأس الجسر .اما اول
مدرسة ابتدائية عراقية ،فقد تأسست في كركوك
عام  1919بإسم (مدرسة ظفر االبتدائية) ،وكانت
الدراسة فيها باللغة التركية التي سمّيت في العهد
الجمهوري بالعراق (“ )1958اللغة التركمانية”.1
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آنية ،بدليل تجاوز الدولة على هذه الحقوق وابطال
استعمالها خالل فترة وجيزة تلت صدور القانون،
ولم تسمح الدولة العراقية للتركمان بتأسيس
مدارس لتعليم ابنائها باللغة التركية ،وكل ما فعلته
انها سمحت كفترة مرحلية بشرح الدروس للطالب
في المناطق التركمانية بلغتهم األم وسمحت
بتدريس اللغة التركية في تلك المناطق كلغة ثانوية.
والمفارقة انه تم الغاء تدريس اللغة التركية في
عام  1931في جميع المناطق التركمانية ما عدا
كركوك ،وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون
اللغات المحلية.

قانون اللغات المحلية
كان اول قانون ّ
ينظم الدراسة باللغات العربية
والتركية والكردية قد صدر في عام  1931وبإسم
(قانون اللغات المحلية) .ونص هذا القانون على
ان لغة التعليم في المدارس االولية واالبتدائية هي
“اللغة البيتية” (وهي تعني هنا “لغة األم”) ألكثرية
طالب تلك المدارس سواء كانت عربية أو تركية أو
كردية .وقد قصر هذا القانون التعليم والتعلّم باللغة
التركية على المدارس األولية (رياض األطفال)
والمدارس االبتدائية ،مما يعني عدم اإلقرار بحق
التعليم والتعلّم باللغة األم في المدارس المتوسطة
او الثانوية او الكليات .وحيث ان الدستور (القانون
األساسي) الذي كان نافذا عند صدور هذا القانون
كان قد جعل حق التعليم والتعلّم باللغة األم مطلقا
ودون تحديد بمرحلة معينة من مراحل التعليم ،فاننا
نرى بان “قانون اللغات المحلية” موضوع البحث
جاء مخالفا للدستور في هذه الجزئية ،اذ ال يجوز
للقانون ان يقيّد حقا أقرّ به الدستور بشكل مطلق
وغير مقيّد .ولم تكن الدولة العراقية راغبة حقا في
اإلقرار بحقوق قومية او ثقافية او تعليمية للشعب
التركماني في العراق ،بل كان ذلك بدواع سياسية

بيان الدولة العراقية
اما البيان الذي صدر عن الدولة العراقية في عام
 ،1932فقد تعهدت دولة العراق بموجبه بضمان
حق الحياة وحريات كافة الشعوب والقوميات
واالقليات القاطنة في البالد دون تمييز بسبب
الدين او اللغة او العرق ،وان ال يكون اي اختالف
في العرق او اللغة او الدين حائال دون استفادة
المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية ،وان
يكون بامكان المواطنين التركمان واالكراد واي
مواطن تكون لغته األم غير اللغة العربية افتتاح
مدارس والتدريس فيها بلغتهم ،وان تكون اللغة
الرسمية في قضائي كفري وكركوك التابعين
لمحافظة كركوك اللذين يشكل العرق التركماني
اغلبية نفوس سكانهما هي اللغة الكردية او التركية
بجانب اللغة العربية.
ويقتضي االشارة في هذا المجال الى ان البيان قد
اقرّ بحق التعليم والتعلّم باللغة األم “ للجماعات
ّ
تشكل نسبة معينة في المدن واالقضية”،
التي
وجاء هذا التعبير غامضا وغير محدد ،مما يجعل
من السهل التالعب بشأنه ،اضافة الى ان النص قد
قصر التعليم باللغة األم على المدارس االبتدائية
فقط بالرغم من ان الدستور “القانون األساسي”
الذي كان نافذا انذاك جاء مطلقا في هذا المجال ولم
يقيّد التعليم بمرحلة معينة من مراحل التعليم كما
فعله هذا البيان.

 1استقينا هذه المعلومات من كتاب “األوائل في كركوك”
لمؤلفه نجات كوثر اوغلو ،المطبوع في كركوك عام .2019

وقد استمر تدريس اللغة التركية في كركوك حتى
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