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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Irak Ne Zaman
Devlet Olabilir?

B

irinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı coğrafyasının bir parçası olan
bugünkü Irak, İngiltere’nin uzun yıllara
dayanan dış politikasının hedefinde bulunuyordu. Ticarî ve iktisadî menfaatleri açısından Irak,
aslında dört yüzyıldan itibaren İngiltere’nin ana
hedefi hâline gelmişti. İlk İngiliz ticaret gemisi
1635 yılında Basra limanına ulaşınca, İngiliz hükümeti bölgenin deniz yolu bakımından büyük
bir ticarî potansiyele sahip olduğunu anlamıştı.
Bundan dolayı İngiltere, ticarî ilişkileri ile menfaatlerini gözetmek üzere 1723 yılında ilk kez
Basra limanında bir temsilcilik ofisi kurmuştu.
Bu tarihten itibaren İngilizler ticarî aktivitelerini
arttırarak genişlettiler.

İngiltere’nin dikkati 19. yüzyılın sonlarından
itibaren Irak petrollerine çevrildi. İngiltere
Irak’taki zengin petrol yataklarını işletme imtiyazını elde etmek için çabalarını yoğunlaştırdı.
Bu hususta Alman hükümetinin sahnede yer
alması yüzünden şiddetli bir rekabet başladı.
Uzun çekişmeler ve rekabetlerden sonra İngiltere ve Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki
baskılar sonucu Bağdat ve Musul petrollerini
işletme imtiyazı elde edilerek Irak Petrol Şirketi
kuruldu. Şirket hisselerinin dağılımı şöyleydi:

Sanayi devrimi ve Süveyş Kanalının açılmasından
sonra İngiltere’nin ticaret hacmi ve ekonomik girdisi büyük çapta genişlemiş oldu. Irak’ın iç pazar
olarak tüketimi yanında, bölge üzerinden İngiliz
mallarının İran pazarını da ele geçirmesinde önemli rol oynuyordu. Özellikle 1911 ve 1912 yıllarında
İngiltere’nin Basra ve Bağdat üzerinden elde ettiği ticaret geliri 3.100.000 pound sterlin hacmine
ulaşmıştı. İngiltere Irak’tan buğday, hurma, mazı,
deri ve yün ithal ediyordu. Bu tarihlerde Irak’tan
Londra’ya yıllık değeri 30.000 Osmanlı lirası olan
11.000 ton pirinç ihraç ediliyordu. 19. yüzyılın
sonlarında İngiltere ve Hindistan’a ihraç edilen
hurmanın para değeri 277.000 sterline ulaşmıştı.

Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine bu şirket, çalışmalarına başlayamadı.
Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi İngiltere’nin
Irak üzerindeki menfaatleri çoktu ve değişik
alanlar üzerinde yoğunlaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere’nin amacı Körfez
Emirliklerinde yaptığı gibi Irak’ın güney bölgesini de himayesine ve tam bir egemenliği altına
almaktı. Ancak dünya savaşının patlaması beraberinde yeni gelişmeleri doğurdu. Özellikle 1914
yazında Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer alma hususu İngiltere’nin Irak’taki menfaatleri açısından büyük bir tehlike arz ediyordu.

Ticarî yatırımları kolaylaştırmak için İngiltere
Irak’ta 3 banka açmış oldu. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren İngiltere nehir ulaşımına yönelik yatırımlar yaptı. Dicle ve Fırat adlarında iki
gemi inşa eden İngiliz Lunch Şirketi, Osmanlı
Devletinden Irak sularında dolaşım izni aldı.
Hindistan ile İngiltere arasında Basra Körfezi,
İran ve Irak üzerinden telgraf hattının açılmasına İngiltere büyük önem verdi. 1864 yılında
Irak’taki telgraf hattı Türkiye ve İran telgraf hatlarına Hanekin’de ve Basra Körfezinde Fav’da
İngiliz memurlarının gözetiminde telgraf merkezleri kuruldu.
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%50 İngiliz/Fars (İran) Şirketi
%25 Alman Ledcher Bank
%25 Royal V. Cherchel

İngiltere 3 yüzyıldan beri bölge üzerinde yürüttüğü politikasını tehlikeye düşürmemek için Hindistan’daki askerî güçlerini Irak’ın güneyini işgal için
harekete geçirdi. Savaşın başlarında 6 Kasım 1914
tarihinde İngiliz askerleri Fav’a indi ve arkasından
Hindistan’dan sevk edilen yeni güçlerle Basra işgal
edildi. İngiliz güçleri Bağdat’a doğru yürüyüşünü
ağır da olsa sürdürmeğe çalıştı. Ancak Kut şehrinde Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun
şiddetli savunma gücü karşısında İngiliz ordusu
durakladı. Uzun süre kuşatma altında bunalan İngiliz ordusu 25 Nisan 1916’de General Towsend,
üst düzey subayları ve 13 bin askeri ile teslim oldu.
Ne var ki yaşanan bu hezimete rağmen bölgeye ye-
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niden sevk edilen İngiliz ordusunun Bağdat’a doğru ilerlemesi devam etti. Nihayet 11 Mayıs 1917
tarihinde 1400 yıllık İslam şehri Bağdat düştü.
İngilizler kuzeye doğru ilerleyerek işgallerine
devam ettiler. Ancak Eylül 1918’de ateşkes ilan
edildi. Bu tarihte İngiliz güçleri henüz Musul’a
girememişlerdi. Osmanlı ordusunun daha kuzeye çekilmesi üzerine İngiliz ordusu, ateşkes anlaşmasına aykırı olarak Ekim 1918’de Musul’u
işgal etti. İngiltere işgal ettiği bu toprakların sakinlerini yatıştırmak için 19 Mayıs 1917 tarihinde bir bildiri yayımladı. Bildiride İngiltere’nin
işgalci olmadığı, bu toprakların esas sahibi olan
halkını Osmanlı baskısından kurtarmak ve tek
isteklerinin Arapların uyanarak kalkınması ve
dünya milletleri arasında yerini alması olduğu
vurgulanıyordu. İngiltere ile Fransa da Birinci
Dünya Savaşı’nın sonunda yayımladıkları bildiride savaşa girmelerinin sadece Arapları Türklerin elinden kurtarmak olduğunu, tek amaçlarının Başkan Woodrow Wilson’ın 8 Ocak 1918
tarihinde ABD Kongresinde yaptığı konuşmada
değindiği 14 maddeden oluşan ilkeleri doğrultusunda, halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme özgürlüğünü uygulamaya yönelik olduğunu dile getirmişlerdi.
Kısa süre içinde Irak’ta bir ulusal hükümet kurulacağını vaat eden İngiltere, bu hususta hiçbir adım
atmayınca halk giderek tedirgin olmaya başladı.
Böylece Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslüman halkların topraklarını işgal hareketlerini
meşru bir gerekçeye dayandırmaya ve bununla
Ortadoğu halklarını uyutmaya yönelik yayımlanan bildirilerin ve verilen vaatlerin kısa süre sonra
tamamen yalan oldukları anlaşıldı. Bunu anlayan
Irak halkı 1920 yılında, ülke genelinde yayılan
büyük bir ayaklanma ile şahlandı ve İngiltere hükümetini büyük sıkıntıya soktu. Ayaklanmanın
ilk kıvılcımları 30 Haziran 1920’de Rumeyse’de
patladı. Kısa süre içinde ayaklanma süratle ülke
genelinde yayıldı. Irak’ın çeşitli bölgelerinde İngiliz güçlerinin bulunduğu merkezler kuşatıldı.
Necef ve Kerbela halkı da ayaklanmaya katıldı.
Hille tehdit altında kaldı ve İngilizler Divaniye
ile Semava’yı boşaltmak zorunda kaldı. Telafer
halkı ayaklandı ve şehirdeki İngiliz kuvvetlerini
ortadan kaldırdı. Ayaklananlar Bağdat-Basra demiryolunu kesti. Ayaklanma Diyale’ye, Erbil’e ve
diğer bölgelere de sıçradı.

büyük zorluklar içinde bastırabildi. 1920 ayaklanması, İngiltere’nin Irak’ta yürüttüğü başarısız
politikanın ve halkı tatmin etmeyen icraatın sonucu olduğu kabul edildi.
İngiliz kamuoyunda da büyük tepkiye yol açan bu
olay üzerine İngiltere’nin genelde sömürgeler ve
özelde Irak üzerinde yürüttüğü politikaların gözden geçirilmesi istendi. İngiltere’nin Bağdat’taki
siyasî hâkimi Sir Percy Cox, Britanya Hükümetinin Irak’ta ulusal bir hükümet kurma kararlığında
olduğunu ilan etti. Bunun sonucunda 27 Ekim
1921 tarihinde, kurucu bir meclis yolu ile belirli
bir yönetim biçiminin tespiti ve uygun bir anayasa taslağı hazırlanması için Abdürrahman elNakip başkanlığında geçici bir hükümet kuruldu.
İngiltere’nin Ortadoğu siyasetini yeniden düzenlemek üzere 1921 yılında Kahire’de bir
konferans düzenlendi. İngiltere’nin Sömürgeler Bakanı Winston Churchill’in başkanlığında yapılan konferansta Ortadoğu konularında
büyük sorumluluk alanlar ve uzmanlar da hazır
bulundu. Konferansa Irak adına İngiltere’nin
Bağdat’taki siyasî hâkimi Sir Percy Cox ile danışmanı olan büyük istihbaratçı Miss Gertrude
Bell katıldı. Irak’ın haritası bu konferansta tasarlanmış ve kaderi belirlenmiş oldu.
Kahire’de yapılan Ortadoğu Konferansında Irak sınırları belirlendi ve ülkenin başına geçecek bir kralın atanması ele alındı. İngiltere, daha önce 1920’de
Suriye tahtına oturtulan, ancak Fransızlar tarafından kovulan Emir Faysal’ı Irak’ın tahtına aday gösterdi. Arap isyanını başlatan Şerif Hüseyin’in oğlu
Emir Faysal için İngiltere Irak’ta geniş tanıtım ve
propaganda yaparak Faysal’ı halka sevdirmeğe çalıştı. İngiltere, göstermelik de olsa gerçekleştirilen
ve olaylı geçen bir plebisit yaparak, daha önceden
kararı verilen Faysal’ı Irak’ta kral ilan etti.
İngiltere’nin tavsiyesi ile toplanan Bakanlar Kurulu 1920 Temmuz’unda ilan ettiği kararla Faysal’ın
Irak’ın Kraliyet tahtına oturduğunu, ülkeyi anayasal, parlamenter, demokratik ve yasalara bağlı
bir hükümetle yöneteceğini duyurdu.

İngiltere’yi büyük sıkıntıya sokan ayaklanmanın
bastırılması kolay olmadı. İngiltere ayaklanmayı
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Özseverlik
azen ayıplanacak bir huydan bahsedilir. Bunun bir çeşit psikolojik hastalık
olduğu da kayıtlara geçer. O da Narsisizm diye anılan vakadır.

B

mesele daha çok ortaya çıkar. Hayatları boyunca birçok tecrübe yaşamışlar, dava uğrunda birçok zorluğa katlanmışlar ve mücadele
etmişlerdir.

Türk Dil Kurumu, Narsisizmi, Özseverlik
olarak açıklar. Ve detayına bakarsanız, kişinin
bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu
hayranlık ve bağlılık, narsistlik veya narsisizm
demektir.

Ancak öyle bir duruma gelirler ki, artık gözleri
başkasını görmez, demin dediğimiz gibi siyasî
mücadelenin ancak kendileriyle başlamış olabileceğini, başkalarının da ancak figüran olabileceklerini hissederler, hatta inanırlar.

Bu huyları olan herkes, kendi tecrübesi üzerinden TEKBENCİ olur bu durumda. Yani
gözlerini kapadığında dünyanın başkaları için
de artık görünmez olduğunu sanma hastalığına kapılır.

Bizim siyasî hayatımızda birçok vaka geçmiştir. Ne bileyim, Baas rejimine karşı öğrenci
boykotu olmuş, gizli teşkilatlar kurulmuş,
partiler kurulmuş, siyasî görüşmeler olmuş ve
dünya çapında bu davayı bir yere getirme çabaları hep hâsıl olmuştur.

Bunun bilimsel ismi vardır, ben burada sizi
fazla detaylara boğmak istemediğim için sadece belirtilerden bahsedeceğim. Buna kapılan
insan, kendisi için bitmiş olan şeyi bütün dünyada bitmiş gibi görür. Allah korusun.
Şimdi bakıyorsunuz ki her millette bu gibi
insanlar dikkati çekebilir. Bizim milletimiz de
bundan müstesna değildir.
Bazen insanlar kendi hayallerine kapılarak,
tarihin ve özel olarak siyasî tarihin ancak kendileriyle başladığına inanırlar veya başkalarını
buna inandırmak isterler.
Türkmen topluluğunda bu hisler doğrusu
gençlerde daha az düzeydedir. Onlar genellikle
daha yolun başında olduklarını ve öğrenmeleri
gerektiğine inanırlar. Aksi takdirde maazallah
okumak da istemezler, üniversiteye de müracaat etmezler ve yetişmek zaruretini algılamazlar.
Daha çok ileri bir yaş grubunda olanlarda bu

4

Bazı dostlar gerçekten bütün bunlara katılmış
ve uğraş vermiştir. Ancak bu kulvarda koştuğunda sağına ve soluna bakmamış olduğu
için, hep önüne bakmış olduğu için kulvarda
başka koşanların da mevcut olduğu gerçeğini kavrayamamıştır. Onun için dost ve yarân
meclislerinde, hep Ben, diye başlayan cümleler kurarak, biz veya bizler demeyi kendisine
bir haksızlık olarak görebilmiştir. Sebep belli,
çünkü özseverlik onun vücudunu sarmış ve
götürmüştür.
Makale veya kitap yazmak ister, ancak esas
öğütün kendi kitabında olduğunu, başkalarının zaten boşuna kendilerini yorduklarını içten inanarak belki onların zavallılığına da acır.
Ne demiştik bir zamanlar:
“Böyle bir kişi ara sıra hayallere de kapılır. Kendisinin eşi gelmemiş bir önder, bir komutan
olduğunu zanneder ve buna kendisini de inandırır. Başkalarının zamanında kendi emrinde
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ACI BİR KAYIP
NEZİR KIRDAR
Kerkük Vakfı, Türkmen toplumunun değerli evladı Nezir Kırdar’ın 4
Nisan 2020 tarihindeki vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş
bulunuyor. Kerkük’ün tanınmış Kırdar ailesine mensup olan rahmetli,
Irak’ta kraliyet dönemindeki son
parlamentonun hayatta kalan son
üyesi idi.
Saygın bir iş ve siyaset adamı olan
Kırdar, Irak’ta ve Türkiye’de aydın
ve entelektüel çevrelerce tanınmış
bir şahsiyetti. Birçok devlet adamı
tarafından kabul gören Kırdar siyaset, kültür, sanayi ve iş dünyasınca
her zaman saygı duyulan bir kişiliğe sahipti. İş ve siyaset dünyasında yaşadıklarını ve birçok konularındaki görüşlerini kaleme aldığı anılar kitabında dile getirmiştir.
Seçkin, faziletli ve aydın bir kişi olarak Kırdar, birçok gazete ve televizyon
kanalları medya organlarında görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmış ufuk sahibi bir şahsiyetti. Vefatı büyük bir boşluk yaratan Kırdar’a
yüce Allah’tan rahmet, aile bireylerine ve yakınlarına sabır ve metanet
diliyoruz. Mekânı Cennet olsun.
Kerkük Vakfı

çalıştığını ve önünde saf bağladıklarını hayal
eder. Buna inandığı için yeni nesillerin de vefasızlığından yakınır. O, artık kafasında komplo
teorileri üretir, bütün güçlerin, davayı kurtarmak için yaratılmış olduğunu bildikleri için
kendisi aleyhine birleştiklerine kalıbını basar.”

İşin ilginç tarafı, toplumun bazı çevreleri
bunlara hayranlık duyar ve doğru söylediklerini zannederler. Aksi ortaya çıkınca yavaş
yavaş çevrelerinden uzaklaşırlar, o zaman bu
gibi insanın öfkesi daha çok artar ve haksızlığa
uğradığından emin olur.

Bilim çevreleri diyor ki narsist insan, kendi
seviyesinin üstündeki insanlara saygı duyabilir. Çünkü onlarla ilişki kurmada çıkarı vardır.
Onlar kendisine yardımcı olabilirler ve kendisini seviyelerine çekebilirler. Ancak kendi
seviyesindeki veya daha aşağıda olanları yok
sayar, küçümser ve aşağılar. Kendisinin özel
olduğunu hissettiği için herkesten daha fazla
hakkı olduğunu zanneder. Bu beklentisi gerçekleşmeyince afallar, etrafına nefret saçar.

Aslında bu gibi insanların yanında herhangi
bireysel bir başarıdan bahsetmemek gerekir.
Çünkü bu gibi insanlar ondan çok rahatsız
olurlar, bir yerde başarı ve üstünlük varsa sadece kendilerinde olmalıdır, böyle düşünürler
gayet tabii.
Aman dikkat, bir de bu sıkıntılarla uğraşmayalım.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Siyasî Ahlak ve Biz

Ö

6

nce Birkaç Tarif...
Siyaset, en basit anlamıyla devleti
idare etme sanatıdır. Demek ki siyaset olmadan devlet yönetilemez. Demek ki
devleti var etmenin aracıdır siyaset. Onun için
mücerret bir kavramdır. Fakat günümüzde siyasetten nefret eden, siyasetten kaçan siyaseti
yerden yere vuran insanlar da vardır. Hitler,
“Siyasetçiler halkın o anki desteğini alabilmek
için gelecekle ilgili büyük projelerden bile vazgeçerler. Kendileri daima ülkeden daha önemlidir.
Onların kuş beyinleri geleceğin önemini kavrayamaz” der. Onun için siyaset her ne kadar
kirlenmiş bir mefhum olsa da gereklidir.

Bir Karşılaştırma...
Siyaset ahlakı 2003 öncesi Irak’ta ne resmen
ne de fiilen söz konusu olmuştur. Ama erdemlik, Rahmetli Necdet Koçak gibi idealist
Türkmen fikir adamlarının şahsiyetinde zaten
tecelli etmiş bir kavram olduğu için Türkmen
siyasî mücadelesinde her zaman var olmuştur.
Necdet Koçak’ın şahsında siyaset ahlakı tek
kelimeyle dürüstlük olarak tecelli eder. Dürüstlük demek, erdemliğin çekirdeği demektir.
Kendini millete adamış bir kişinin olduğu gibi
görünmesidir. Bu idealizm takriben Türkmen
siyasetinin genel çadırı altında her zaman var
olmuştur.

Ahlak ise en dar anlamıyla neyin doğru veya
yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve
felsefî topluluklar tarafından, insanların çeşitli
davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/
veya inancı için kullanılır. Bir başka açıdan ahlak, yazılı olmayan davranış kurallar olarak da
tarif edilebilir. Demek ki ahlak, bir toplumu
erdemce yönetebilmek için değerler manzumesine veya bütününe verilen isimdir.

2003 yılından sonra Irak’ta aslen var olmayan
siyasî ahlak, iki sebepten dolayı kök salamamıştır:
1.

Saddam’ı deviren ABD, para musluklarını açarak zaten yoksun olarak insanları,
haklı-haksız her şeyi para ile yapmaya
teşvik etmiş ve alıştırmıştır. Kayıt dışı paralar özellikle siyasetçilere ulufe şeklinde
dağıtılmıştır. Buna mukabil de ABD’ye
karşı itaatleri satın alınmıştır.

Siyaset ahlakı aslında çok eski bir kavram olup
Sokrates ve Eflatun tarafından ele alınmış bir
kavramdır. Hatta siyaset ahlakının demokrasinin dışında da tartışılan bir olgudur. Bizde ise
bilimsel olarak Ziya Gökalp tarafından başlatılabilir. Türk düşünürü Ziya Gökalp, ahlakı,
ferdi ve içtimai ahlak olmak üzere ikiye ayırır.
İçtimai ahlak insanların birlikte yaşamaktan
elde ettiği normlar ve kurallar olarak tanımlanabilir. İşte siyaset ahlakını bu toplumsal
ahlakın bir parçası veya alt kümesi olarak görebiliriz. Dolayısıyla siyaset ahlakı veya siyasî
ahlak, siyasî sahada faaliyet gösterenlerin, uymaları beklenen normlar, kurallar ve vicdanî
yükümlülüklerdir.

2.

Irak muhalefeti uzun yıllar İran’da,
Suriye’de ve Avrupa’da zor şartlar altında ve mağduriyet içerisinde yaşamışlardır. Hele Kürt siyasi partileri her zaman
kendilerini mahrumiyet içerisinde görmüşlerdir. Bu iki kesim hiç hayal edemedikleri cumhurbaşkanlığı, başbakanlık
ve bakanlık gibi mevkilere geldiklerinde,
Irak devletinin hazinesini soyma ve yağmalama hakları olduğuna inanmışlardır.
Onun için fütursuzca yandaşlara dağıtılan ihalelerin istihkakları dağıtılmış ama
projeler başlamamış bile. Yüzbinlerce insana Saddam’dan mağdur oldu diye maaşlar bağlanmıştır. Kısacası devletin malı
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deniz, yemeyen domuz misali devletin
kasaları talan edilmiştir.
Toplumu oluşturan basit insanlar, bir kademe
terfi ettiğinde veya okulunu bitirip yeni tayin
olmak isteyen bir genç bu güruhu görünce ya
isyan edecek ya da bunlara ayak uyduracaktır.
Böylece sosyal çürüme sadece başlarda iken,
10-15 sene içerisinde tabana doğru sirayet
etmiştir. Bir asırdır Irak’ın çarkıfeleği içinde
dönen Türkmen halkı nihayetinde Irak toplumunun bir parçasıdır. Kokuşmuş bu toplumdan mikrop kapmaması mümkün değildir.
Ancak şunu da hemen kaydetmek gerekir,
Türkmenlerde aile yapısı sağlam olduğundan
bu tefessüh belirtileri herkeste aynı ölçüde görünmemiştir.
Siyasetçimizin Ahlakı...
Şu anda Irak’ın siyaset sathında doğrudan
siyaset yapanlar ve dolaylı siyaset yapanlar
vardır. Dolaylı siyaset yapan daha ziyade çeşitli sivil kuruluşlar, araştırma merkezleri,
fikir kuruluşları ve dernekleri gibi müesseseleri kapsar. Siyasî ahlak gereği, iki kesimde
de çalışanların Türk gurur ve şuurunu, İslam

ahlak ve faziletini taşıması elzemdir. Bu lider
ve köşe önderleri önce kendilerine karşı sonra
da toplumlarına karşı dürüst olmaları beklenir. Irak’ta herkes gayri ahlakî davranıyor diye
bir Türkmen siyasetçisi de aynısını yapamaz.
Türkmen, değil Irak’ın servetini, hiç bir harama el uzatamaz hiç kimsenin hakkını yiyemez. Bu insan Türkmen’in en azılı düşmanı
dahi olsa.
Siyasetçimiz kendini seçen seçmenine karşı
sadece sorumlu değildir, aynı zamanda dürüst
olması gerekiyor. Toplumun sosyal dokusunu
da korumak ve idame ettirmek onun görevidir. Siyasetçinin ahlakı gereği çok çalışması
lazım ve geniş kitlelerle bilgileri paylaşması
lazım. Siyasetçinin çok iyi bir teşkilatçı olması
gerekir. Başında bulunduğu kurumu hakkıyla,
demokratik ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla
yönetmesi lazım. Yani başında bulunduğu kurum ne kadar küçük veya ne kadar büyük olsa
fark etmesi ama o kurum yoluyla topluma samimiyetle ve dürüstlükle hizmet etmesi lazım.
Siyasî ahlak olmadan, ne siyasette başarılı olunur ne de topluma hizmet edilir.

Sönmeyecek Gurgurbaba5 çırağı
Yurdumuzdu6 Karaaltun7 bulağı
İçinde var misk u amber torpağı
Kurban ollam Kalasına Kerkük’ün

Söktü şafak yollar çıktı dümdüze
Gör kavuştuğ karanlığtan gündüze
O torpağıv şifa olu13 kör göze
Kurban ollam davasına14 Kerkük’ün

Fuzuli’nin Hattatların diyarı
Dedelerin bizler için yad(i)gârı
Mevsimlerin gülşenlerin baharı
Kurban ollam lalasına8 Kerkük’ün

Kökümüz var bu torpağta çok zaman
İslam’ız biz gönül dolu din iman
Camilerde o beş vakit okunan
Kurban ollam salâsına Kerkük’ün

KURBAN OLLAM

Mertliğ9 yolu dünya bili10 şanımız
Yurtçin verriğ11 damardaki kanımız
Dayım bu dil oğruycadı12 canımız
Kurban ollam balasına Kerkük’ün

Sami BAYRAKTAR

Men kurbanam Daş Köprüsü1 Çayına2
Pay katmaram3 yurdumuzun payına
Dalgalanan yıldızına ayına
Kurban ollam4 havasına Kerkük’ün

1 Kerkük’te Osmanlı yapısı olan ve 1954 yılında yıkılan
Taşköprü
2 Kerkük’ten geçen Hasa Çayı

3 Katmam
4 Olurum
5 Petrol bölgesinde sürekli yanan ve Kerkük’ün sembollerinden olan ezelî ateş.
6 Yurdumuzdur
7 Petrol
8 Lalesine

9 Mertlik
10 Bilir
11 Yurt için veririz
12 Daima bu dil uğrunadır
13 O toprağın şifa olur
14 Devasına, ilacına
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Türkmen Dağarcığı

Erbil’den Yükselen Sesler

E

rbil’in Gerçek Tarihini Anlatan Kitap

Kadim bir Türkmen yurdu olan Erbil
şehri, tarih boyunca kültür ve ilim hayatı bakımından zengin bir potansiyele sahip olmuştur. Özellikle 13. yüzyılda ilim dünyasında tanınmış birçok şahsiyet Erbil’de doğmuş ve bu
topraklarda neşet etmiştir. Bunların başında
anılması gereken ilk isim muhaddis, tarihçi,
edip ve şair İbnü’l-Müstevfî’dir.

Asıl adı Ebü’l-Berekât Şerefüddîn el-Mübârek
b. Ahmed b. el-Mübârek el-Lahmî el-Erbîlî
olan İbnü’l-Müstevfî (1168-1239) tarihî Erbil
Kalesi’nde doğmuştur. Tarih, dil ve edebiyat gibi
çeşitli alanlarda araştırma yapan yazarın en önemli eseri Erbil Tarihi’dir. Günümüze ulaşan başka
eserleri de vardır. İbn-i Hallikân “Vefeyâtü’laʿyân” adlı kitabında onun için: “Şerefli, muhteşem alçak gönüllülüğe ve engin cömertliğe sahip
bir insandı. Erbil’i ziyaret eden tüm erdemli insanlar aceleyle onu ziyaret ederlerdi. Birçok sanat
dalında da bilgili bir insandı” demiştir.
İlim ve irfan merkezi Erbil’de doğan diğer bir
isim de İbnü’l-Müstevfî’nin öğrencisi olan büyük tarihçi, fakih, edip ve şair İbn-i Hallikân’dır.
İbn-i Hallikân 22 Eylül 1211 tarihinde
Erbil’de doğmuş, 30 Ekim 1282’de Şam’da vefat etmiş ve Kasiyûn Dağı eteklerinde toprağa
verilmiştir. Asıl adı Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn
Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî
Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-Erbilî olan ve
Erbil’i de ölümsüzleştiren İbn-i Hallikân, en
çok Vefeyâtü’l-Aʿyân adlı eseriyle tanınmıştır.
Adının tevazu anlamına geldiği için Halli-Kaan konulduğu rivayet edilen İbn-i Hallikân’ın
eserleri doğudan başka batı dünyasında da tanınmış ve yabancı dillere çevrilmiştir. Hadis,

8

fıkıh, tarih, siyaset, kitabet, şiir ve edebiyat
alanında temayüz etmiş geniş kültüre sahip
bir ilim adamı idi. Mütevazı, yumuşak huylu, fasih konuşan, hoşsohbet, cömert, adaletli
bir kadı ve nezih bir kişi olarak tanınmıştır.1
Erbil hakkında yerli ve yabancı araştırmacılar
tarafından birçok çalışma yapılmış ve eser yazılmıştır. Ne var ki zengin bir tarihî geçmişe
sahip olan Erbil hakkında tarafsız, insaflı ve
ilmî bakışla bir araştırma yapılmadığını üzülerek ifade etmek gerekir. Bir kısmı iyi niyetle
yapılmış olsa bile, pek çoğunda gerçekleri ve
doğruları söylemekten kaçınıldığı gözlenmiştir. Bunun siyasî bir zaruretten kaynaklandığı
kabul edilse bile, tarihî gerçekleri yıllarca örtbas etmenin doğru olmadığı, hakikatin mutlaka ortaya çıkacağı kaçınılmazdır.
Son yıllarda verimli çalışmalar yapan ve art arda
yaptığı yayınlarla ilgi çeken Türkmen bilim adamı Prof. Dr. Hüsam Davud Hıdır El-Erbîlî, bize
göre tarafsız ve Erbil tarihini gerçek kimliğiyle
ele alan bir eser yayımlamıştır. Arapça olarak
yayımlanmış olan kitabın üst ve alt başlığı şöyledir: El-Mufassal fi Tarih Erbil/Kıssat el-Medine
hatta Tesviyet Müşkilet al-Musul (M. 1926).
Başlığın Türkçe açıklaması şöyledir: Mufassal
Erbil Tarihi/M. 1926 Musul Sorunun Çözümüne Kadar Şehrin Hikâyesi. Kitap Erbil’de 2020
yılında el-Tefsir Basım ve Yayınevi tarafından
özenli bir ciltle basılmıştır. Yazar taşıdığı soyadından da belli olduğu gibi Erbil doğumludur.
Dolayısıyla doğup büyüdüğü bu kadim şehrin
tarihini adeta yaşayarak kaleme almıştır.
Yazar eserini iki bölüme ayırmıştır. Birinci
bölümde (s. 33-400) Erbil’in yaklaşık 5 bin
1 “İbn Hallikân” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi,
20. Cilt, İstanbul, 1999, s. 17-19.
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yıllık tarihini, şehrin yaşadığı dönemleri sırasıyla incelemiştir. İkinci bölümde (s. 402-561)
Erbil’de Türk varlığını ele almıştır.
Birinci bölümün giriş kısmında önce Türk ve
Erbil konusuna açıklık getirmeğe çalışmış ve
Türk milletinin özelliklerini ve seciyelerini tarihi belgelerin ışığında ele almıştır. Eserde Türklerin yüce ve köklü bir millet olduğuna dikkat
çekilmiştir. Tevrat ve klasik tarih kaynaklarına
işaret edilerek, yeryüzüne dağılan insanların
Hz. Nuh’un Sam, Ham ve Yafes adlı 3 oğlundan türediklerini, Türklerin atalarının Yafes
olduğunu tarihçi al-Taberi’ye dayanılarak ifade
ediliyor. Kaşgarlı Mahmud’un da Türk (Oğuz)
boylarının soylarının Nuh’un oğlu Yafes’e dayandığını dile getirdiği, bunu teyit eden İbn-i
Haldun’un da Türklerin dünyanın en büyük
milleti olduğunu söylediğine dikkat çekilmiştir.
Cahiz’in de ifadesiyle Türklerin cengâver bir
millet oldğu, hayatlarını ve kurdukları devletleri ayakta tutmak için buna mecbur bulundukları, böylece savaş, saldırı, av ve ata biniş,
güçlüleri yenerek ganimetler almak ve ülkelere
düzen vermek yolunda başarı sağladıkları dile
getirilmiştir. Büyük Cihangir Timur’un “dünya iki hükümdara dar gelir. Bu güç Türk’e
özgüdür” ifadesi hatırlatılıyor. Türklerin onurlarına düşkün, düşman karşısında susmayan,
kendilerine sığınanları koruyan ve yardım
eden, her zaman yiğitlik, cüret ve öncülük
özelliklerine sahip, yardımsever, zeki, temiz,
sabırlı ve misafirperver bir millet oldukları
zikredilmiştir. İstikrarlı medeniyet dönemine
girmeden, Türklerin sürekli göç eden bir özelliğe sahip oldukları, Asya bozkırlarından batıya göçleri sürmüş, bu arada şehirlerde yerleşik
düzene girdikleri, Erbil’de de yerleşip istikrar
ettiklerine işaret edilmiştir. (s. 13-19)
Hüsam Erbilli daha sonra Erbil’in coğrafi konumu, adının kökenini ve İslam öncesi dönemini
ele almıştır. İslam dönemi tarihini daha ayrıntılı
biçimde incelemiş ve bunu devirlere ayırmıştır.
İslam dönemi de çeşitli bölümler halinde değerlendirilmiştir. Türkmen Beğtiğinliler hanedanın egemen olduğu Erbil Atabeyliği dönemi,

bölgenin altın çağı sayılır. Bu dönemin siyasî tarihi, devlet idaresi, Muzafferettin Gökbörü’nün
güçlü şahsiyeti ve yönetimi ile Erbil’in sosyal,
dinî, millî, kültürel, ekonomik, ticarî, sanayi ve
meslekler durumu da irdelenmiştir.
Gökbörü döneminde Erbil şehrinin büyük bir
İslam merkezi durumuna yükseldiğini, her yıl
Peygamber Efendimizi doğum yıldönümüne
rastlayan tarihlerde icra edilen mevlit geleneğinin buradan İslam dünyasına yayıldığını görüyoruz. Büyük bir festival ve şenlik ile günlerce
kutlanan mevlit törenleri sayesinde alimlerin,
şair ve sanatkârların, din ve kültür alanında
tanınmış şahsiyetlerin Erbil’e akın ettikleri,
günlerce süren ziyafet ve şölenlerin yapıldığını
birçok kaynak tarafından nakledilmektedir.
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Atabeyler döneminde ayrıca Erbil geniş bir
bayındırlık hareketine sahne olmuştur. Cami,
medrese, ribat (konaklama yeri), bimaristan
(darüşşifa, hastane), yaşlılar ve engelliler yurdu, darüzziyafe, imaret gibi dinî, eğitim, kültür, sağlık, bakım yurdu, konaklama, darüzziyafe ve imaretler inşa edilen Erbil’de müreffeh
bir toplum inşa edilmiştir. Erbil kalesini de
imar eden Gökbörü, kalenin aşağısında çarşılar, kayseriler (kapalı çarşılar) ve minaresi
günümüze kadar gelen bir ulu cami ve birçok
dinî makamlar inşa etmiştir.
Moğolların istilasından önce Erbil bir müddet Abbasilere geçmiş, İlhanlı ve Celayirlilerin
ardından sırasıyla Karakoyunlu, Akkoyunlu
ve kısa bir dönem de Safavilere tabi olmuştur. Ancak Çaldıran Savaşı’ndan sonra bölge
(1515) Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti’nin elinde istikrarlı bir dönem
yaşayan Erbil Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna (1918) doğru İngiliz işgaline uğramıştır.
Eserin ikinci bölümünde Erbil’de Türk varlığının temelleri üzerinde durulmuş ve ayrıntılı
biçimde şehrin Türk kimliği ortaya konmuştur. Tarih boyunca Türkmenlerin bölgedeki
varlığı, her dönemde bu kimliğin ön planda
yer aldığı ifade edilmiştir. Erbil’de yetişen
Türkmen şahsiyetleri, bunların asılları ve mensubiyetleri, boy ve oymakları, dil ve lehçeleri,
dinî inanç ve mezhepleri, adet ve gelenekleri
analiz edilmiştir. Bize göre bu araştırmanın en
önemli yanı bu bölümdür. Çünkü günümüze
kadar Türkmen yurdu olan Erbil’i bu yaklaşımla ele alan ilmî bir çalışma yapılmamıştır.
Eserin sonunda belgeler ve çok zengin bir bibliyografya yer almıştır.
Özellikle Erbil’in ve genel olarak bölgenin
tarihine ışık tutan bu eser, gerçekten büyük
bir emek mahsulü olarak ortaya çıkmıştır. Bu
bakımdan Türkmen dünyasına kazandırdığı
bu eserden dolayı, Erbil’in yetiştirdiği değerli
bilim adamı Prof. Dr. Hüsam Davut Hıdır elErbîlî’yi tebrik ediyor ve başarılarının devam
etmesini diliyoruz.
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Adnan Kasapoğlu’nun
Şiir Kitabı Duyu

Türkmen edebiyatı tarihi bakımından önemli bir merkez olan Erbil, birçok devlet adamı,
alim ve tarihçiden başka pek çok şair ve edebiyatçı da yetiştirmiştir. Değerli edebiyat ve kültür tarihçimiz rahmetli Ata Terzibaşı’nın neşrettiği Erbil Şairleri (İstanbul, 2007) başlıklı
kıymetli antolojisi, bu hususta doyurucu bir
kaynak niteliğindedir. Bu eserde klasik edebiyatın Erbil’de yetişen ve divan şiiri geleneğinin
bayrağını taşıyan birçok temsilcisini görmek
mümkündür.
Garîbî (Amâ Yusuf ), Yakub Ağa ve Abdürrazzâk
Ağa gibi isimleri yetiştiren Erbil, Türkiye’de
ün yapan Esad Erbîlî (Şeyh Muhammed),
Şeyh Safvet (Yetkin) ve Haşim Nahid (Erbil)
gibi şahsiyetleri de Türk dünyasına kazandırmıştır. Yeni edebiyat döneminde de Erbil kültür tarihimize değerli isimler kazandırmıştır.
Yeni dönemin en güçlü ismi Nesrin Erbil’den
başka Ferhan Coşgun, Fuat Şeyh Mustafa ve
Hüsam Hasret Erbil’de temayüz eden isimler
yanında, ilgi çeken önemli bir şair de Adnan
Kasapoğlu’dur.
Öncelikle şair Adnan Kasapoğlu’nun kısa da
olsa biyografisini okuyucularımıza tanıtmakta yarar vardır. Kendi ifadesine göre asıl adı
Adnan İhsan Abdullah Kasapoğlu 26 Aralık
1952 tarihinde Türkmeneli’nin en sevimli bucağı olan Altunköprü’nün Ortayaka semtinde
doğmuştur. İlkokulu Altunköprü’de, ortaokulu Hille’de, Ticaret Lisesini Erbil’de bitirmiştir.
Erbil Elektrik Dairesi’nde muhasebeci olarak
uzun yıllar hizmet vermiştir. 1991 yılında Kerkük Televizyonunda çevirmen ve sunucu olarak çalıştı. 1993-1996 yıllarında Türk Kızılay
Erbil ekibinde baş tercümanlık yaptı.
Kasapoğlu 1996 yılından itibaren siyasete atıldı ve ayrıca Türkmen medya ve basın organlarında köşe yazarlığı yaptı; kültür ve edebiyat
faaliyetlerini sürdürdü. Türkmeneli televizyonunda Türkmenevi programını hazırlayıp
sundu. Erbil Türkmen Kardeşlik Ocağı ve
Irak Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği’nin üyesidir.
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Ağustos 1995’te kalp krizi geçirdi ve ardından
by-pass ameliyatı oldu. Ağustos 2004’te geçirdiği beyin kanaması yüzünden aktivitesini
azalttı. 2017 yılında memuriyet hayatını noktalayarak emekli olan Kasapoğlu evli, dördü
kız ve ikisi erkek toplam altı çocuk babasıdır.
Altunköprü doğumlu olan Adnan Kasapoğlu, ana ve baba tarafından Erbilli’dir. Bundan dolayıdır ki Adnan’ın gönlünün yarısı
Altunköprü’de, diğer yarısı ise Erbil’dedir.
Ancak onun kalbi her zaman bütün bir Türkmeneli için atan temiz ve samimi bir Türkmen milliyetçisidir. Kasapoğlu genç yaşlardan
itibaren Türkmenlerin ilk mektebi sayılan ve
1961 yılından beri Bağdat’ta Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından yayımlanan Kardeşlik dergisinden beslenerek yetişmiştir. Daha
sonra diğer Türkmen yayın organlarını izleyerek kendini geliştirmiştir. Böylece Türkçeye
ve Türkmen edebiyatına kendini kaptırmış,
manzumelerini de sürekli Türkmen gazete ve
dergilerinde neşretmiştir.
Hece ve serbest şiirde eserler veren Adnan
millî temaları işleyerek, vatan sevgisi, yurt
özlemi, Türkmen toplumunun çektiği çile ve
acılarını ele almıştır. Bu arada hiçbir millete
ve topluma nefret duyguları ve düşmanlık beslemeden, her zaman barış, kardeşlik ve sevgi
mesajları vermekten de geri kalmamıştır. Ancak söylemlerini ifade ederken vakur, soylu ve
düzeyli bir yaklaşım ve duruş sergilemiştir.
Pürüzsüz ve arızasız biçimde kullandığı Türkçeyle Adnan, akranları arasında öne çıkmıştır. İlk şiir kitabı olan Gel (Erbil, 2001) Latin harfleri ile yayımlanmıştır. Daha sonra
Sitem ve Simge adlarında iki şiir kitabı daha
basılmıştır. Adnan’ın, son olarak Duyu (Erbil,
2019) adlı şiir kitabı basılmıştır. Türkmen Basın Ajansı’nın yayını olarak çıkan Duyu’nun,
daha önce yayımlanmış şiir kitaplarından seçmeler yapılarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Şairin ithaf yazısından sonra kitap, Türkmen
Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet
Ferit Erbiloğlu’nun Takdim yazısı başlamaktadır. İçindekilerin ardından daha önce ya-

yımlanmış şiir kitaplarının Ön sözleri sırasıyla
verilmiştir. Yazarın Hayat Hikâyem başlıklı
yazısının ardından Diyar Erbil’in Sunuş yazısı
yer alan kitaptaki şiirler 32. sayfadan itibaren
yer almıştır.
Memleket meselelerine, toplumun geleneğine,
folkloruna, edebiyat ve inançlarına kısacası
bütün konulara bakışını şiirle ifade eden Kasapoğlu, görüşünü açıklamak için şiir araç olarak kullanmıştır. Hatta kendi hayatında karşılaştığı sıkıntıları ve acıları da şiirlerin mısraları
arasına sığdırmıştır. Kendi hayatında mücadele etmekten, baskı ve zulümlere karşı koyuşunu, yine şiirle dile getirmiştir. Yoruldum Ben
başlıklı şiiri (s. 234) bunun bir örneğidir:
Her gidenin ardında yaş
Döke döke yoruldum ben}
Yıkılarak yavaş yavaş
Çöke çöke yoruldum ben
Karşı koydum zulümlere
Hedef oldum ölümlere
Tuzaklara çelimlere
Seke seke yoruldum ben
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Hâkim kasap mahkûm koyun
Adaleti yok bu köyün
Olanlara bakıp boyun
Büke büke yoruldum ben
……
Şiirlerinde yeni kuşakların Türkmeneli’nin
millî davasına sahip çıkacağına inanan Kasapoğlu geleceğe ümitle bakılmasına işaret ediyor. Irak Türkmenleri davasının simgesi olan
Kerkük üzerine yazdığı şiirde duygularını en
çıplak biçimiyle ortaya koyuyor. Bu şiirde, bütün dünyanın en aç zengini saydığı Kerkük’ü
ve bunun da yine simgesi olan Kaleyi ayağa
Kerkük
Sen ey memleketimin en çetrefil sorunu
Sen ey bütün dünyanın en aç zengini Kerkük
Yanan ufuklarından esirgeme nurunu
Aratma sevenine yalaz rengini Kerkük
Nice zehirli hançer saplandı yüreğine
Nice kanlı kılıçlar yardı bağrını Kerkük
Her gelen toprağını doldurdu küreğine
Hiçbiri dindirmedi yürek ağrını Kerkük
Ocağından sıçrayan kıvılcımlar dünyanın
Kirli çevrelerinde söndü yozlaştı Kerkük
Başına çöken kara duman sardı dört yanın
Bizler parçalanırken eller uzlaştı Kerkük
Asalak yabancı ve hainlerden ayıkla
Dağınık küskünleri birliğe çağır Kerkük
Ocağına kavuştur kara gün için sakla
Sana sahip çıkacak bir nesil doğur Kerkük
Bulutlar arasından doğarken yeni bir gün
Pespembe ümitlere gönlünü kaptır Kerkük
Sılaya dönsün bütün gurbetçi göçmen sürgün
Yıktırılan kaleni yeniden yaptır Kerkük
Erbil’im
Yüreğinde gayret arzunda hırs var
Geceye yenilme uyan Erbil’im
Üstünde sert balyoz altında örs var
Başın öne eğme dayan Erbil’im
Asıl uygarlığın özü var sende
Ellerin tamahı gözü var sende
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kaldırmayı ve göçmen kuşlar gibi gurbette savrulan soydaşlarını sılaya davet ediyor. Bunun
gibi tarihte Türklüğün kalesi olarak ün yapan
soylu, başı dik ve Türkmen yurdu Erbil’in 20.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadığı acıları ve çilekeş halkının maruz kaldığı baskıları
Erbil şiirinde çarpıcı biçimde tasvir etmiştir.
Aşağıda bu iki şiiri de okuyucuların dikkatle
okumalarını hararetle tavsiye ederken, Adnan
Kasapoğlu’nu da Duyu kitabından dolayı kutluyorum. Bu vesileyle kitabın yayımlanmasına
destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür
ediyorum.
Yara var acı var sızı var sende
Düşmanındır sana kıyan Erbil’im
Şakrak bülbülleri yere indirdin
Dalına uğursuz baykuş kondurdun
Nice yaralıları ata bindirdin
Peşlerinden koştun yayan Erbil’im
Mahpus eli bağlı hür gardiyandır
Ömür geçen gündür sır gardiyandır
Bir acımaz cellât bir gardiyandır
Sana gün saydıran sayan Erbil’im
Gerçeği görmüyor şaşıdan beter
Kanı zehirliyor aşıdan beter
Canına kıyıyor vahşiden beter
Vahşileşmiş ele uyan Erbil’im
Kader mi topladı yurdu başına
Musallat etti aç kurdu başına
Herkes acımamadan vurdu başına
Olmadı sesini duyan Erbil’im
Doğmadan rahimden aldırıldın sen
Çok yaralandın çok yıldırıldın sen
Ölmeden bin kere öldürüldün sen
Lal olsun sana öl diyen Erbil’im
Minaren bir kale kalen bir dağdır
Tabanın sağlamdır temelin sağdır
İster ateş püskür ister gül yağdır
Bezmez seni seven sayan Erbil’im
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Aydın ve İdealist Bir
Kerkük Çobanı
-1Görelim Mevla neyler
Neylerse güzel eyler
1959 yılı bir millet ve memleket olarak çok
uğursuz ve çok tehlikeli oldu bizler için… Şimdi
ben binbir keşmekeş içinde geçmiş bu buhranlı
ve kara günlerin havasını, özelliklerini ve olayların akış silsilesini buraya geç[ir]mek niyetinde
değilim. Burada sizlere yalnız efsanelerde, masallarda uydurulmuş esâtîrî kahramanlara benzer çok aydın, südü temiz bir Kerkük çobanıyla
bu kara günlerde nasıl ve ne şekilde ona tesâdüf
ettiğimi ve ondan neler işittiklerimi anlatmaktır. Bu olgun ve çok aydın memleket çocuğuyla
geçirdiğim ânı, ben kendi hesabıma en değerli
bir hâtıra olarak saklayacağım gibi… Ve bu güzel
tesâdüfü yine kendim için unutulmaz bir tâli’1
eseri sayacağım… Şimdi bu gâyet enteresan olay
olabilir. Taaccübünüzü mûcib olsun… Öyle değil mi… Olmasın sayın okurlarım. Çünkü…
Kerkük denilen bu ilâhî beldenin toprağında,
havasında, suyunda öyle bilinmeyen esrâr vardır
ki…Değil bu “vatanlaşan çobanı” iyice işlenirse
ve rüzgârların esintileri yâr olursa müstesnâ güçte hârikalar yetiştirir… Ama… Neylersin alın
yazısı kara… Bahtı yoktur… Mes’ele burada.
Şimdi ben memleketin bütün ahını elemini
sînesine birer elem ve ıstırap tecrübesi gibi sindiren bu genç çobanımıza nasıl tesâdüf ettim?
Kerkük’ün o bulutlu ve kara günlerinde, günümün ve haftamın boş saatlerini günün yıpratıcı ve haksız olaylarıyla yorulan ve perîşan olan
asâbımı ve kafamı dindirmek gâyesiyle şehir
sınırından uzaklara yürüdüm. Ve yürürken de
içime sızan ıstırap ve tesirler dolayısıyla şuursuz olarak bu ıssız yerlerin havasıyla, toprağıyla, uzaktan görünen dağlarıyla, tarihiyle kendi
1 Eski yazıda tali‘ olarak yazılan bu kelime Latin imlası
ile yazılan Türkçede talih biçiminde yazılıyor.

Abdülhakim REJİOĞLU

Kardeşlik/el-İha Dergisinden

kendime itâblaşır kitaplaşırdım… Allah’tan o
meş’ûm günlerde kendimi buralarının yabancısı
gibi sanıyordum. Sanki, hiç de buraların çocuğu
değilmişim gibi. Ve hep dudaklarımın arasında
şu mısralar tekrarlanıyordu:
Vatan-cüdâ gibiyim ceddimin diyârında
Ne toprağında şu yurdun ne cûy-bârında
Bir aşinası yahut bir aşina izi var
Sedama beklediğim aksi vermiyor ovalar
Kerkük’ün bu yabancılığı karşısında açık gök,
esmer toprak, otlar, ağaçlar, rüzgâr, yağmur, dağlar, yıldızlar, yabancı gelmiyorlardı bana.
Tersine birer emel ışığı, birer teselli ve sükûnet
kaynağı idiler bana. Yine böyle güneşli ve öğle
sonu bir gün… Havanın sıcaklığına rağmen
Şâturlu2 yoluyla meselâ [Molla] Abdullah Tepesi
taraflarına tek başıma yola koyuldum… Sık sık
dikilmiş söğüt ve dut ağaçlarının arasından geçiyordum. Güneş, yapraklar arasından petek petek saçılıyor, ve sanki sayısız yapraklar insana göz
kırpıyor gibi idi… Merkep sırtını andıran eski
köprüler… Camileri, bembeyaz tertemiz çıkıntılı evleri… Evlerin saçakları altında minderler[e]
oturup beyaz tülbendle baş örtülü annelerinin
kucağında ufak çocuklar mini mini boncuk
gözleriyle ürkek ürkek bakışları evlerin önünde
yemlenmekte olan tavuk ve horozların kanat çırpınışları, sağa sola koşmaları, mahallenin ortasından geçen küçücük arkın iki tarafında toplanan
ördek ve kazları seyredeyorudum. Dalmıştım…
Birde[n] kendimi Molla Abdullah Tepesinin arkasındaki tepelerin birisinde buldum. Daha öteki
tepede bir çoban çok âhenkli ve çok yanıklı kaval çalıyordu… Daha iyi dinlemek için çobanın
bulunduğu tepeye gittim… Çoban kendinden
geçmişti… Kavalı çok hazîn çalıyordu… Kaval
beni de iyiden iyiye sardı… Bir iki adım gerisinde mıhlandım âdeta… Beni görmüyordu…
2 Kerkük’ün Korya yakasında bir mahalle
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Çoban birden döndü. Hemen yumruklarını
Kerkük’e doğru sallayarak:

nen bir hissiyât yaşıyoruz. Acının da ızdırabın
da bir haddi olmalıdır. Yürekler acısı kaderimize
lanetler olsun!

Bana ver ben çekeyim derdini mümkünse
mısraını gür bir sesle haykırınca… olduğum yerde Kerkük’ü göstererek gâyet hazîn nağmeli bir
sesle: Ağır çok hazîn bir sesle okumaya başladı:
Koyunları dağılan bir çoban gibi dalgın
Ne beklerim yolun üstünde böyle her akşam
Bu beklenmedik manzara karşısında hayretlere düştüm. Bir an alev gibi bir heyecan bütün
vücudumu sarmıştı. Şuur-altı bir hisle benim de
Gökalp’ın şu şiiri hatırıma geldi… Ve aynı tempo ve edâ ile okumaya koyuldum:
Çoban kaval çaldı sordu bülbüle
Sürülerim hani ovam nerede
Bülbül sordu boynu bükük bir güle
Şarkılarım hani yuvam nerede
Ağla çoban ağla ovan kalmadı
Gözyaşı dök bülbül yuvan kalmadı
Çoban sinirli… ürkek ve neş’esizdi. Şiiri sessizce
nefes almadan dinledi… Yüzüme acı acı baktı.
Gözünün ucundan düşen damlayı yumruğuyla
sildi. Ve dudaklarını kanatıncaya kadar ısırdı…
Durdu… Düşünceye daldı... Sonra birden
Kerkük’ü göstererek gâyet hazîn nağmeli bir sesle:
Üstünde gülerken bir yığın sersem
Şehir tâ içinden tutuyor mâtem
Solgun bir acı var güneşte ayda
Çiniler ağlıyor eski sarayda
Susuz çeşmelerden sızıyor elem
Şiir okurken çobanın gözlerinden boncuk boncuk yaşlar yanağına akıyordu.
Çobanın memleketi nasıl bütün rûhî maddesi
düşüncesiyle sevdiği şiirleri okurken yüzündeki
ızdırap çizgilerinde okuyordum. Gözleriyle benden soruyor… Ama konuşmama meydan bırakmadan Kerkük’ü işâret ederek… insanın tâ içine
kadar nüfûz eden derin bakışlarıyla beni süzerek.
Onların acılarını, hasretlerini dindirmek acaba
mümkün olmaz mı? Gittikçe çöken gittikçe sö-
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Tam bir acz hâlinde bunalan bir şahsın rûhî
hâleti içinde… o zafer destanlarıyla târihin son
hâtıraları biz mi olacaktık?
Kimsesiz son mâtemin yaşayan bir yâdıyım
Âh bile demeden can veren yiğitlerin
Yollarını gözleyen illerin evlâdıyım.
Şiirlerini gene çok alçak bir sesle okur okumaz,
gözleri daha irileşmiş, çehresi sararmıştı… Yeni
bir hiddet boğazını yaladı gâliba hemen gürleyerek…
Dâima yârinin yasını terennüm eden meş’ûm
ağızlar kapansın… Bu sözleri birkaç kere tekrarladıktan sonra, acaba bizler târihler yaratan,
kocaman târihleri irâdelerine râm eden o kahraman dedelerimizin evlâdları değil miyiz? Damarlarımızda onların kanı yok mu?...
Çoban[ın] târihin acı tecrübeleri ışığında dertlerimize çâreler aramasındaki hırs ve titizliği tarifsizdi. O coştukça coşuyordu. O, o esnâda engin
bahr-i muhîtlerin köpüren şahlanan dalgalarına
benziyordu. Sesinde muzaffer orduların sağlam
adımları, trampet sesleri, atlı bölüklerinin nal şakırtıları duyulurdu. Yanardağın ihtişamlı lâvları
gibi çakıyordu, konuşmalarında zaman zaman
hiddetli kükremeler işitiliyordu…
Bir an oldu birden sustu. Sonra birden… hafif bir
perde ile sol elinin parmaklarını açık tutarak dedi ki:
Evet her vakit zevk ve ıstırabı, hayatı bile hiç sayarak iman yaratan imanlıları tarih unutamaz,
beşeriyet örnek tutar, hiçbir tabut gömemez…
Mayası yalnız ve yalnız vatan sevgisiyle, vatan aşkıyla yoğrulmuş imanlılar bize lâzımdır. Bütün
gayretlerimizin ruhu ve dimağı bu olmalıdır…
Millî şuur ancak bu sâyede uyanır.
Yine daldı, yine sustu.
Ne yaman şuuru, ne eğilip bükülmez bir millî
gurura sahipti o… Ben hayatımda kimseye imrenmemiştim. Şimdi şu karşımda duran bu vatanına can evinden sevdalı, yürekten tutkun gence
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bütün manâsıyla imrenmiştim.
-2Bilmem ki nerede okumuştum, hatırımda kaldığına göre Büyük Cengiz’in muazzam ordularına
karşı dayanamayıp yine aynı soydan bir Türk
başbuğu, Hindukuş dağlarını geçerken göklerde
parlayan Süreyyaya bakarak “Sen bana tâli’imi
müjdeleyen yıldız mısın?” demişti. Şimdi ben de
karşımda duran şu hârika çobana şöyle diyeceğim geliyor: “Sen de bizim tâli’mizi müjdeleyen
kahramanımızsın!”
Sükûtundan faydalanarak kendimi tanıttım. O
da kendisini Çoban Bektaş kelimelerini söylemekle yetindi. Yalnız adı bana lâzımdı. Yoksa
etrafımı saran koyunlar, köpeği, eşeği, kavalı,
ikide birde koyunları toplaması, çoban olduğunu gösteriyordu.
Yirminin üstünde tahmin ettiğim bu yağız Kerkük çobanı temiz kısa hâki bir pantolon kolları
kısa bir gömlek giymişti. Çobanımız iri yarı dalgın ve düşünceli bir gençti. Gözlerinin çok tatlı
derin bir bakışı vardı. Dağınık saçları çehresine
şirin bir ifâde veriyordu.
Bir an gözümü çobandan ayırdım. Yanı başımızda otlayan eşeğin sırtındaki heybeye gözlerim takıldı. Gazete ve dergilerin bir kısımları heybeden
dışarıya çıkmıştı. “Bunlar da ne?” diye sordum.
“Bunlarsız yapamam. Edebî dergilerdir. Bir de
altlarında tarihimize ait kitaplardır. Bütün günümü koyunlarımı gütmek ve okumakla geçiriyorum.”
Bilmem neden icâb etti? Tekrar adımı sordu.
Ben de Rejioğlu dedim. “Hâ…” dedi, “Rejioğlu ağabey, ara sıra yazılarınızı bizim Beşir’de3 ve
Âfâk4 gazetelerinde okuyorum.”
Gencecik yaşına rağmen çileli yılların ve kafasındaki bilgisinin verdiği olgunluk içinde, yani
tepede[n] tırnağa kadar bir iyice süzdükten son3 Beşir gazetesi Kerkük’te Türkçe ve Arapça yayımlanmış
haftalık bir gazete idi. İlk sayısı 23 Eylül 1958’de,
son 26. sayısı da 17 Mart 1958’de çıkmıştı.
4 Afak, haftalık Türkçe ve Arapça Kerkük’te çıkan bir
gazeteydi. İlk sayısı 8 Mayıs 1954’te, son sayısı 27
Mart 1959 tarihinde çıkmıştır. Toplam 202 sayı çıkmıştır.

ra: “Amma ağabey affedersiniz, sözüm yalnız size
değil. Oralarda yazanlara, hepinize sesleniyorum,
bütün yazdıklarınız bir incir çekirdeğini doldurmaz niteliktedir maalesef. Sizleri ben Sultan
Abdülhamîd zamanının hortlaklarına benzetiyorum. “Tabii geniş müsamahanıza sığınarak” Diyeceğimle o köhne doğu alışkanlığının tesiri altında hep dîvân edebiyatının yâdı adı târihe mal
olmuş şâirlerini yazı konusu edip ve her Allah’ın
günü aynı konuları ısıtıp ısıtıp şu zavallı milletin önüne sürüyorsunuz… Sanki günün derdi
yokmuş, kahrı azmış… Biraz da şu zavallı halka
ve memlekete eğilin. Haydi tutalım ve diyelim
dedelerimizden bize millî mefâhir diye kalan şu
sözlerin yarım yamalak söz konusu ettiğiniz kimselerle ve eserleridir. Ya sizler gelecek kuşaklarımıza neler bırakacaksınız? Bir kere düşünün…
Dört beş göbek sonra memleket çocuklarının
durumları nice olacak?.. Emin olunuz ki bizlere
bîgâne kalacaklar, asıllarını astarlarını unutup gidecekler… O vakit tarihin bütün laneti üzerimize yağacak ve çocukları[n] veballeri boynumuzda
kalacak, günahlarına girmiş olacağız…
“Esefle diyeceğim ki bugünkü günde Kerkük’te
tek bir edîb tek bir şair yoktur ve görmüyorum… Kim bu iddialarda bulunduysa ve bulunursa… Boş ver.
“Edebiyat toplumun ifadesidir. Yani insan topluluğunun küçük bir aynasıdır… Edebiyatta millî
esâtîrin, menkıbelerin, an’anelerin, hâtıraların izleri bulunur… Sizler bu kaidelere uydunuz mu?...
Ne gezer… Affedersiniz acaba sizler gelecek kuşaklara bir şeyler bırakabileceğinize akıl erdirebiliyor musunuz?.. Şimdilik ortada hiçbir şey yok…
“Bir millet cevherini, mayasını, tarihini destanlarında terennüm edilen kelimelerden anlar.
Destanları da yaratan ediplerdir. Bizdekilere edip
demek için yürek ister, öyle değil mi ağabey?”
“Çok doğru.” dedim. Başladı tarihten misaller vermeye… Almanya’dan, İrlanda’dan,
Fransa’dan, Ginya’dan (?)., şundan bundan… Ve
bizim tarihimizi de didik didik etti. Çok tatlı bir
heyecan içinde konuşuyordu… Buna rağmen
sesi biraz dikti, tatlı ve sıcak bir tonu vardı.
Hakîkaten gariptir bu… Durup dururken insana kendi mâzisinin içinden ona bürünerek hü-
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cum ediyordu, çoban.
Onun en enteresan tarafı kesik kesik âdeta hatırlamalarla konuşması idi. Zâten en manâsız kımıldanışlarında bile, küçük unutmalardan sonra
dönülmüş hissini bırakan hali vardı.
Sanki o anda yaptığı ve söylediği şeylerden başka
kendi içinde daha önemli, hayatını daha derinden kavrayan bir düşüncenin peşindeymiş gibi
çok ayrı ve yalnız kendine mahsus bir başka zaman yaşıyormuş gibiydi.
Bir an oldu ki sustu… Şifa bulmaz kederlerin
acısıyla dolu yürekten derin bir hasret çekerek
yeis ve gamla bulutlu gözlerini sevgili Kerkük’e
dikti.
Güneş olduğundan daha sıcak, etrafı kavuruyordu… Bahçeler büyük buhurdan gibi tütüyordu… Dallar sanki koyu mavi bir duman içinde
yüzüyorlardı… Daha uzaktaki fundalıklarda sürülerini otlatan çobanların ıslıkları, gürültüleri,
kaval sesleri, sığırtmaçların böğüren sürüleri
insanın içine tatlı bir haz verdiği gibi o duygu
sahnesini ulvîleştiriyordu.
Ve sanki yaz bütünüyle gümüşten bir uğultu
olmuştu. Ben olduğum yerde sanki iki uyku
arasında imiş gibi kendi içime dalmış kara kara
düşünüyordum.
Çobanımızın yumrukları yine Kerkük’e doğru
uzanmıştı… Yine heyecanlanmış, yine bir şeyler
konuşuyordu. Kulak verdim:
“Hayır!” diyor. “Benim Kerkük’üm yıldızların
köpüğüyle yıkanmış oğulmuş, onların parıltılarını almış ilâhî bir varlıktır… Buradan yakınlıklar Tanrı’ya gider… Ondan gayrısına kimse kendini yakın bulmaz… Hiçbir şey ondan gayrısına
bağlanmazdı.” Bana dönerek “Ağabey bizim bu
güzel ve şirin diyarımızı şimdi kırmızı sürüleri
istilâya başladı” dedi. Ve hiç melodram hayaline
kapılmadan, en gerçek ve kesin ölçülere uygun
olarak ruhunu içine döküyordu.
Gözlerini gözüme dikerek:
“Bu kapkara günlerin dehşet tecellisinde gör
kim… Kerkük ve evlatları birbirlerine öyle sarılmışlar ki burada ikisinin kader birliği yoğrulmuş
ve şekilleşmiştir. Ne var ki sert bir rüzgâr bunla-
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rı ayırmak için durmadan insafsızca kamçılıyor,
kamçılıyor… Onlar ise kendileriyle başlayan o
manâsını henüz bilmedikleri, fakat adını tanıdıkları, kaderlerini bekliyorlar… Bunların kaderleri ise büyük karanlıklarda mahbus imkânlar
silsilesidir. O kaderler ki Tanrı’nın tasavvuru
olan bu ebedî şavklar diyarının biricik sırrı ve
masalı idi. Bu sırrı, bu masalı, o imkânlar silsilesiyle büyük karanlıklardan çıkarabilseler…
O sırrı çözseler, söyletseler. İşte o vakit bu aziz
vatanın ufkundan karanlıkları yırtan şafak güneşi bize doğar ve mutlu yarınlar başlar. İşte azizim, biraz evvel dediğim gibi bu aziz vatanı bu
mihnetten kurtarmak için çıkış noktalarımıza
buradan başlayalım. Buradan -Yok imiş kurtaracak bahtı kara mâderini- mısraını okudu. Bana
gülümseyerek bakıyordu. O hazîn gülümsemede
neler yoktu ki…
Çobanın sözleri bende heyecan ve alâka uyandırdı. Karşımda yavaş yavaş konuşan dalgın genç
gayz ve kin uğultuları içinde boğulmak istenen
vatan düşmanlarıyla boğuşa boğuşa tâli’den intikam almak azmindedir demek. Gölgelerimizi
aydınlatmak, yüreklerimizi ferahlandırmak, karanlıklarımıza ışık tutmak ancak onun idealinin
güneşinde ısınmakla elde edileceğine bütün yüreğimle inandım. Ve îman ettim…
Onun bilgilerinde fikir mürşitlerinin kuvveti,
gözlerinde onların rüyası, yüreğinde onların aşkı
vardı… Onun ideali mabedlerimizin içinde bir
meş’ale gibi yanmalıdır… Engin ufuklara doğru
yürümek azminde bulunan nur ve îman çocukları o meş’alenin alevinden kendi meş’alelerini
yakmalıdırlar…
Ben düşüncelere dalmışken çoban birden sağ
kolumdan tutarak beni tepenin tam yukarısına
çekti. Birden gözlerim gözlerine takıldı. Açık
yerleri gezmiş olan çoğu dağ adamlarının bakışında engin ufukların hâtırası bulunur. Uzun
oluyor onların bakışı… Çobanımızın da gözleri
öyle idi…
Aşağılarda bütün Kerkük Şaturlu, Korya,
Sarıkâhya, Musalla, Çay Mahallesi, İmam Kasım, Tekye5 açıklara kadar seriliyordu… Beri taraftan Babagurgur cenaplarının yükselen ateşleri
5 Kerkük’ün semt ve mahalle adlarıdır.
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uzaktan harıl harıl güneş ışığının aksiyle bazen
zümrüt rengini alıyor, sonra mavi, sonra menekşe… Ne var ki üzerine tuzla buz edilmiş binlerce
ayna parçaları yağmış alev alev yanıyor… Çakıyor, çakıntıdan göz alıyor…
Bana çoban… “Ne tuhaftır. İnsan oralara bakıyor
da, oralara varınca oraları buradan gördükleri gibi
görmüyorlar” dedi… Durdu. Sonra “Bu manzaralara ve bu yaradılışa bakın, insanoğlu bu güzelliklerde yaşamak için yaratılmıştır” dedi. Çobanın
dediği gibi büyük bir câzibe vardı manzarada…
O câzibe neydi bilmiyorum… Manzara mana taşıyordu… Çevremde bir duygular kaynağı vardı.
Neden duygu taze çıkıyordu? Belki o dakikada
görülen manzara ile insanın duyuşu düşünüşü tamamen birbirine uyuyordu da ondan… Gün ışığı kararmak üzere… Arkamızda Erbil yolu soluk
bitik ve kül rengi ile uzanıyor. Önümüzde dağlar
taşlar sanki potada kaynatılmıştı. Kıpkızıl korlar
hâlinde idiler. Renk âdeta tatlı bir mûsika gibi
ötüyordu... Mahmur bir inleyişti bu…
Akşamın altın tozları arasında değişmez şevkler
bahçesinin bütün mahlûkları birer tarafa sinmiş,
sonsuzlukların neş’esini terennüm eden kuşlar
susmuş, ağaçlar boyunlarını bükmüşler, çiçeklerin ışıkları kısı[l]mış.. Ve yavaş yavaş renk sustu.
Tepecikler sönüp kül oldular. Yer gök loşlaştı ve
karardı… Ben ve çoban bu tabiat tılsımı karşısında kendimizden geçmiştik. İç ıstırap ve heyecanlarımız dinmişti sanki… Dudaklarımızda
titreşen gülümsemenin nereden doğduğunu anlamak güçtü. Akşam ezanı okunuyordu. Çoban
uysal ve mazlum neş’esiyle ilâhî hazlar içinde başını kaldırarak gâyet yavaş bir sesle “kaderin aynasına şimdi daha emniyetle bakabilirim” dedi.
Sürüsünün bir çember gibi etrafımızı sarmaları,
köpeğin evine doğru havlayarak gidip gelişi, artık ayrılmak zamanının geldiğini belki geçtiğini
ikimiz de anladık… Ayrılırken gâyet mahzun ve
acıklı bir sesle Kerkük’e doğru şu şiiri okuyordu:
Ömrümüze çöktü bu garîb akşam
İçimiz karanlık bahtımız siyah
Sana da bana da acısın Allah
Kerkük… Dertli Kerkük… Yaralı Kerkük
Hemen bu şiirin arkasından “Rejioğlu… tâli’i
lehimize çevirmek imkânı elimizdedir, çalışmak
ister fedakârlık ister değil mi?... Kadir Mevla’m

bir gün bizi de güldürür elbet… Âh ümit tatlı
şeydir” dedi ve arkasından bu güzel ve manâlı
şiiri okudu ve gitti…
Görelim Mevla’m neyler
Neylerse güzel eyler…
Ben bir müddet öz be öz bu memleketin çocuğu
olan bu idealist çobanın arkasından mebhût ve
hayrân olarak bakakaldım… Yer gök loşlaşmıştı ve kararmıştı. Artık bütün kâinâtı kucaklayan
dünyayı önümde yayılmış, serilmiş gördüm…
Vücudumu soğuk bir titreme kapladı. Sanki o
şipşirin Kerkük, o diller destanı güzellikleriyle, o
anda, beyazlara bürünerek esatirî6 efsanelerdeki
melekler misali yıldızları aşarak ona reva görülen
haksızlıkları Yüce Tanrısına şikâyet için yedi kat
semâlara kadar yükselmiş ve benim de iki elim
birden onun şafak aydınlıklarını andıran hayaletine derin bir huşû’ ve hudû’7 içinde uzanıyor… Ve
bütün bir Kerkük diliyle ona şöyle haykırıyorum:
Sen benim arzum gibi kalbimde saklısın. Sen benim bütün hayatımda, ümitlerimde, sevgilerimde yaşadın. Kalbim seninle birlikte ağlardı, gülerdi. Ne olurdu beni de Tanrı’ya götüreydin…
Derken beni deli eden düşünceden kurtuldum…
Sanki gece yeni bir ışıkla bitiyor gibiydi zihnimde… Uzak ve tatlı bir rüyanın ümidiyle kalbimde o garîb ve çılgın heyecan dinmişti… Ve sanki
yeniden gün vurmuştu içimdeki dağlara…
Sağıma soluma baktım. Her tarafım zifiri karanlıktı. Ağır adımlarla yine Şâturlu yoluyla, asırlık
ağaçların kokularını ciğerlerime sindire sindire sokakları geçerek evimin yolunu tuttum…
Âh… “Ümit tatlı şeydir.”
Kadir Mevla’m eğer senden uzakta
Bana takdîr eylemişse ölümü
Rahat etmem bu yabancı toprakta
Cennette de avutamam gönlümü
Kardeşlik/el-İha, yıl: 7, sayı: 6-7, (Ekim-Kasım 1967), s. 19-20.
Kardeşlik/el-İha, yıl: 7, sayı: 8-9, (Aralık 1967-Ocak 1968), s. 18-20.

6 Destansı
7 Sessizlik
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Önder SAATÇİ

M. Ömer Kazancı ile Irak
Türkmen Edebiyatına Dair

I

rak Türkmen edebiyatının hem çilekeş
bir kalemini hem de akademik araştırmalarıyla bu alandaki boşluğu dolduran bir
araştırmacıyı bu sayımızda sizlere tanıtmak
istedik. Kendisinden Irak Türkmen edebiyatının çeşitli sorunlarını ve dünden bugüne bu
Türk topluluğunun edebî faaliyetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini dinleme fırsatı
bulduk. M. Ömer Kazancı bu keyifli sohbetimizde sorularımıza gayet samimi ve aydınlatıcı cevaplar verdi.
Edebiyata ilginiz nasıl başladı? Bu yolda
sizi besleyen, etkileyen ve destekleyen kişi
ve olaylar nelerdir?
Edebiyat ile ilişkimin net olarak hangi tarihte başladığını bilmemekle birlikte, çok erken,
hatta çocukken bu yolda önümü döşeyen
bazı etkenler oldu, zaman zaman gözlerimin
önüne gelir hatırlarım. Bunlardan biri Türkmence Radyosudur. Evimizde sesi, açılışından
kapanışına kadar eksilmezdi. Şarkılarımız,
türkülerimiz kadar spikerlerin, program sunucularının verdikleri haber veya aktardıkları
bilgilere meraktım. Kimi zaman bu bilgileri,
aklımda kaldığı kadarıyla, odamda, ayna karşısına geçerek o spiker ve sunucuların seslerini
taklit ederek tekrarlardım. İleriki yıllarda bu
bilgilerin bir kısmını özel bir deftere aktarmaya başladım. Bunlar arasında şiir ve horyatlar
çoğunluğu oluşturmaktaydı. Sürekli o deftere
döner, okur zevk alırdım. Bu sırada ilk olarak
dilimizde iki sözcükten oluşan deyimleri keşfetmiş oldum. Bu keşfe çok sevindim. Hatta
benden önce kimse farkına varmamıştır diye
uzun bir süre hayaller geçirerek yaşadım. Yeri
gelir dünyaya duyururum, meşhur olurum
gibi tatlı hayaller... Kardeşlik dergisi edebiyat ile tanışmamın ikinci aşaması. Rahmetli
babam, vefat ettiği güne kadar, okuryazarlığı
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olmamasına rağmen, dergiye aboneydi. O tarihlerde Kardeşlik Ocağına üye ve Ocak tarafından çıkarılan dergiye abone olmak bir tür
milletseverlik bir tür milliyetçilikti. Dergiyi
elinde eve getirir; ben ve büyük kardeşime şu
sayfasından bir cümle, o sayfasından iki mısra
okuttuktan sonra, galiba iyi çıkaramadığımız
için bıkar, bize bırakırdı. Başlangıçta zorlukla
okuduklarımızı, zamanla, aynı dergi yoluyla
kendimizi geliştirerek kolay kolay okumayı
öğrendik. Ancak her şeyi anlayarak değil. Bu
yolda katedilmesi gereken uzun bir mesafe
vardı. Bunu algılıyor ve başarmaya çalışıyorduk. Ortaokulda çevremiz genişlemişti. Aynı
derdi yaşayan Türkmen öğrencileriyle tanıştık. Bu konuda, karşılıklı yardımlaşmalarımız
oldu. Ondan bir kelime bundan bir kelime,
ortayı bitirince, dilimizin birçok güzelliklerini özelliklerini kavramış olduğumuzu söyleyebilirim. Lisede muhteşem bir ortam vardı.
Bütün Türkmen gençleri, kendi varlıkları,
kültürleri, edebiyatları ile meşguldüler. Milliyetçilik zirvedeydi. O tarihlerde yeni çıkan
kitapları kemirircesine okurduk. Millet arasında dağıtımını ev ev dolaşarak sağlamaya çalışırdık. Gizli olarak kurduğumuz bir öğrenci
birliği vardı. Bu birliğin önemli görevlerinden
biri milleti, özellikle de gençleri bilinçlendirmek kültürlüleştirmekti. Bunu mümkün olan
her vesileyle yapıyorduk. Bu sırada kardeşim
Türkiye’ye, yüksek öğrenim için gitti. Altı ay
sonra istediği tıp fakültesini kazanmayınca
döndü. Bir çanta tutarında kitap getirmişti.
Bunlar arasında Türkçemizle ilgili olanlarının
sayısı az değildi. Buradan yeni harfleri öğrenmiş oldum. Dilimi daha da geliştirmeye çalıştım ve zamanla elime geçen Türk yazarlarının
eserlerini okumaya başladım. İlk okuduğum
eserler arasında Sinekli Bakkal ile Çalıkuşu romanları olduğunu unutamam. Liseyi bitince
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Kerkük’te o tarihlerde, gizli olarak, el altından
ulaşabildiğim bütün kitapları okumuştum. İlk
hikâye ve şiir denemelerime de başlamış fakat
yayınlamaya cesaret edememiştim. İlk şiirim
Kardeşlik dergisinde 1974 yılında, fakülte öğrencisi iken yayımlandı. Bunun da bir hikâyesi
var. Ayrı bir fırsatta anlatırım.
Irak’ta bir edebiyatçı olmanın diğer ülkelere
göre bir farkı var mı sizce?
Evet, bizim için, özellikle de bizim kuşak için
evet. Kendi dillerinde eğitim görmeyen insanların edebiyatçı olmak için çektikleri çileleri,
karşılaştıkları zorlukları bizim gibi masum insanlar kadar bilen yoktur sanırım. Gelip geçen
rejimler bizi kendi dilimizde eğitim görmekten mahrum bırakmakla yetinmiyordu. Bütün
imkânlarını kullanarak, tarihimizle dilimizle
kültürümüzle ilişkimizi kesmek istiyordu.
Ara sıra evlerimize baskı yaparak kitaplarımıza bile el koyuyordu. Burada, o tarihlerde
yaşadığım bir olaydan söz etmek istiyorum.
Rahmetli babam her yaz tatili Türkiye’ye seyahate giderdi. İsteğim üzere birkaç edebî kitap
getirirdi. Zamanla, kimsede bulunmadığını
söyleyebileceğim yirmi, yirmi beş kitap içeren
küçücük bir kütüphane oluşturdum. Bunlar
arasında, Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılan bir sözlük vardı. Baskıların yoğunlaştığı
bir dönemde, babamla kitapları bahçemizin
tek zeytin ağacının dibine gömmek zorunda
kaldık. Gömerken ne kadar ihtiyatlı davransak da bir buçuk yıl sonra çıkarırken, kitaplar
rutubetten telef olmuştu. Türk Dil Kurumu
sözlüğünü elime alırken ağlamıştım. Babam
göğsüne basarak dinlendirmek istemişti. Güneşte kurutarak kurtarabileceğimizi söylemişti. Ama öyle olmamıştı. Yaşadığım bu olayın
benzerini bütün dostlarımdan duyduğumu
söyleyebilirim. El altında kitaplar azalıyor fakat ısrar çoğalıyordu. Bu konuda yaşadığımız
sıkıntıları kitap mübadelesi yoluyla çözmeye
çalışıyorduk. Bunu da gizli, gözlerden uzak
yapıyorduk. Bu gibi zor koşullar içerisinde
kendimizi yetiştirdikten sonra kaleme sarılırken, diğer zorluklarla karşılaşmaya başladık.
Yazı ve şiirlerimiz sansürden geçmeden, rejimin idealine karşıt bir şeyler içerip içermediği

denetimi yapılmadan yayınlanmazdı. “Nasıl
Öldürüldüm” adında yazmış olduğum bir
hikâye, birkaç defa Yurt gazetesi yöneticilerince, son paragrafının değiştirilmesi istenerek
geri çevrildi. “Sana Doğru” kitabımın asıl adı
“Hep O Şehir”di, sansür tarafından değiştirilmesi istendi. Hangi şehir diye sordular.
Kerkük’ü kastettiğimi biliyorlardı. Çünkü bu
işlerin başındakiler maalesef, rejimin yobazlığını, köleliğini yapmakta olan bizimkilerdi en
fazla. Neler düşündüklerimizi biliyorlardı. Bu
örneklerle yetiniyorum sözümü uzatmamak
için. Yoksa bu konuda kitaplar yazılabilir. Bugünlerde ise, durum farklı, ancak yararlanmak
isteyenlerin sayısı bir avuç... Baskı varken,
herkes meydandaydı. Demokrasi - eğer adına
demokrasi denirse- havası estiği günden beri
ortalıkta kimseyi bulamıyoruz. Eğitim ve öğretim alanlarında sağlanan fırsatlar, fırsatçılara
sağlandı. Milletin malıyla, diplomalarını hatta
doktoralarını alanların birçoğu, işleri bitince
millete sırt çevirdiler. Veya Türkiye’de kalmayı,
buralarda yaşamaktan ileri gelen baş ağrılarına
tercih ettiler.
Sizce Irak Türkmen edebiyatında öne çıkan,
beğendiğiniz birkaç şair ve yazar kimlerdir?
Bunların edebiyatımıza katkıları hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Türkmen edebiyatının her döneminde öne
çıkanlar ve gecelerini gündüzlerine katarak
emek verenler olmuştur. İngiliz işgalinden
öncekileri bir yana bırakırsak sonraki dönemlerden, araştırma ve inceleme çalışmalarıyla
ilk aklımıza gelenler rahmetli Molla Sabır ile
rahmetli hocamız Ata Terzibaşı olur. Birincisinin, şair ve yazarlarımızın eserlerini kayba uğramaktan kurtarmak için toplama konusunda,
ikincisinin bilimsel yöntemlere dayanarak bu
eserleri değerlendirme yönünde göstermiş
oldukları çabaları unutmak mümkün değildir. Şiirimizde sağlanan gelişmeleri ise Başta
Nesrin Erbil ile Salah Nevres’in çalışmalarına borçluyuz. Nesrin Erbil, Türkmen şiirine
getirdiği yeni imgeler ile yeni bir anlayış kazandırdı. Salah Nevres ise günlük hayatımızda kullandığımız ifadelerin normal anlamları
dışına fazlaca çıkmadan, fakat o ifadeleri elden
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geldiği kadar canlandırarak, verdiği örneklerle
şöhret kazandı. Seksenlerin sonlarına kadar bu
örnekler etkisini devam ettirdi. Daha sonraki örneklerde, aynı canlılığı hissedemiyoruz.
Nesrin başlattığı çığırı güçbelâ sürdürmeye
çalışıyor. Nevres bilinmeyen sebeplerden dolaya inzivaya çekilmiş bulunuyor. Hikâyede
emek verenlerden rahmetli Mevlüt Taha Kayacı, Hamza Hamamcıoğlu, Kemal Beyatlı ve
Nusret Merdan’ı kolaylıkla sayabiliriz. Nusret
şiirde de başarılı örnekler verenlerin arasında,
hatta başında gelir. Şiirleri ne kadar bir “ben”
etrafında dönüyorsa da sonuç olarak bu “ben”
ile bütün bir toplumun yaşadığı dramı, acı
tatlı günleri hatırlatıyor. 2003’ten bu yana ise
Türkmen edebiyatı, artık yeni ufukları yakalamaya başladı. Edebiyatımız artık, hikâye, şiir
ve sıradan yazılan makaleler gibi alışılmış türlerde değil, bilimsel araştırma- inceleme, fikir
içerikli deneme konularında da şekillenmektedir. Dergi ve gazetelerimizden göz geçirenler
bu gerçeğin farkına kolaylıkla varabilir. Katkısı
olanların emeklerini oradan takdir edebilirler.
Irak Türkmenleri deyince akla şiir ve hoyrat
geliyor. Bunun sebepleri nedir size göre?
Sebepleri birden çoktur. Şiir konusunda zengin bir birikime sahip olmamız, bu sebeplerin
başta gelenlerinden biridir. Üstelik her kuşak
bu birikime, yeni bir şeyler eklemektedir. Kendisinden sora gelen kuşaklar için daha yeni bir
bilgi ortamı hazırlamaktadır. Böylece bir zincirlemedir alıp gediyor. Bu yalnız bizim için
değil, bütün toplumlar için, özellikle de doğu
toplumları için böyledir. Ancak bizim için bu
sebebe eklenebilecek diğer bir sebep daha vardır. Öncekinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi dilimizde eğitim görmemekten kaynaklanan bir sebeptir bu. Şiir, kısa
tümcelerle, kısa ifadelerle yazılır. Bilirsiniz,
diğer türlerden en önemli farklarından biri
budur. Kendi dillerinde eğitim görmeyenler
uzun tümceler kurmakta zorlanır. Dolayısıyla
bu gibi ifade tarzlarından kaçınarak, kısa anlatım tarzlarını tercih ederler. Bu sebepten, Irak
Türkmenlerinin başlıca tercihleri şiir olmuştur. Oysa diğer edebiyat türlerinde başarı sağlayanların büyük bir kısmı bizzat Türkiye’de
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eğitim görenlerdir. Geri kalanlar ise, bu yola
içten inanarak gönül veren ve kendilerini kendi çaba ve gayretleriyle iyice yetiştirenlerdir.
Hoyrat’ın da yaygınlaşmasını aynı nedene
bağlayabiliriz. Hoyrat başlangıçta bir şiir türü
olmaktan çok bir sanat türüydü, ses sanatçıları
tarafından okunan, seslendirilen. Son dönemde bir edebiyat türü olarak kabul edilmektedir.
Buna, klasik edebiyatımızda hoyrat örneklerinin yok denecek kadar az olmasını bir tanık
olarak gösterebiliriz. Maarif dergisinin tüm
sayılarını bir ara inceledim taradım, bir hoyrat
örneğine rastlamadım. İngilizlerin işgalinden
sonra, kendi dillerinde eğitimden yoksun kalan insanlarımız, yaşadıkları sıkıtı ve çileleri
ifade etmek için bir şeylere tutunmayı ararken, hoyratı en uygun araç buldular. Kültürden çok, hayat tecrübelerine dayanarak, kendini kolay ele veren cinaslar üzerine kurulu, eşi
benzeri hiçbir yerde görülmeyen örneklerler
verdiler. Herkeste hayret ve şaşkınlık uyandıran… Şivesi -dili bize ait, içeriği hayatımızın
iyi kötü her yanını her yönünü betimleyen…
Bu yüzden hoyratlar zamanla Irak Türkmenlerinin markası hâline geldi.
Irak Türkmenlerinin yazılı edebiyatının eksikleri var mı, varsa sebepleri nelerdir?
Edebiyatımızın en büyük eksikliğini eleştiride
görmekteyim. Eleştiri, eserlerin geçek değerlerini ortaya koyar, güçlü-zayıf, olumlu-olumsuz yönlerini belirtir veya en azından genel bir
değerlendirmesini yapar. Türkmen edebiyatının değişik türlerinde verilen ürünlerin buna,
her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.
Çünkü bu ürünler günden güne, nicelik bakımından, furya gibi artmaktadır. Nitelik bakımından da değerlendirilmeli. Estetik değerleri
hakkında bilimsel temellere dayanarak hüküm
verilmeli. Eleştirisi olmayan bir edebiyat, kimilerine göre edebiyat değildir. Eleştiri, eserler
hakkında kimi tartışmalara yol açar. Ortalığı
kızıştırır. Rekabeti artırır. Yazarları, kusurlarını
gidererek daha güzel eserler vermeye yönlendirir. Bizde bu yok. Hepimiz yazıyor, çiziyoruz. Okurlarımızı ne denli etkilediğimizden,
topluma ne denli yararlar sağlayıp sağlamadığımızdan fazlaca haberimiz yok. Arada bir
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kopukluk, bir boşluk var, bir ilişiksizlik var.
Umarım giderilir.
Türkmen edebiyatında roman türüne de bugüne kadar ciddi bir yaklaşım sağlanamadı.
Oysa dünya edebiyatında en yaygın türlerden
biri olarak bilinmektedir. Tabii ki hikâyeyle
birlikte, herhangi bir edebiyatta yaygınsa, o
edebiyatın usta yazarlar yetiştirdiğine bir kanıt olarak ileri sürülmektedir. Türk dünyası
genelinde katıldığım edebiyat etkinliklerinin
birçoğunda “romanınız var mı, romancılarınız
var mı” gibi sorularla karşılaştım. Hayal meyal
temaları bir yana bırakalım, İngiliz işgalinden
bu yana yaşadığımız dramatik dönemlerin
hatta dramatik günlerin her biri bir romana
farklı bir konu olabilir diye düşünüyorum.
Emine Işınsu’nun “Tutsak” ve “Azap Toprakları” romanlarında yaptığı gibi... Türkmen
edebiyatında 2003’ten sonra, Kemal Beyatlı,
Necmettin Bayraktar, Celal Polat tarafından
yazılan sayılı romanlar, bana göre ilk adımdır.
Bu konuda hâlâ adından söz edilebilecek bir
ürün yazılmamıştır. Umut, gençlerde, özellikle
de kendi dilimizde eğitim fırsatına nail olan
yeni kuşakta, edebiyatımızda durgun gibi görünen bu türe daha bir canlılık kazandırabilirler eminim.
Irak’taki Türkçe yazmalar hakkında bilgi
verir misiniz?
Irak’ta büyük bir fikir hazinemiz vardır. El yazmalarımız, Osmanlı döneminden kalan. Bunların en büyük bölümü arşiv edilmiştir. Irak El
yazmaları Evinde duruyor. Fakat dijital ortama aktarılmamıştır. Evrak hâlindedir. Bu yüzden her an şu veya bu sebepten dolayı istifade
edilemez bir hâle gelebilir. Değil yalnız edebiyatımız ile çeşitli bilim dallarıyla ilgili eserler
içeren bu hazineyi kurtarmak tek bizim yapabileceğimiz iş değildir. Türkiye’nin konuyla
ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Ancak onlara önceden
bu hazineyi tanıtmamız lazım. Bu da Türkçe
kataloğunu yapmak ve Türkiye’de yayınlamakla, yani Türk araştırmacıların eli altına bırakmakla mümkün olacak. Allah ömür veridi
ise bu görevi üstleneceğim. Bir müddet önce

“Belleten” dergisinde yayınladığım, Bağdat’ta
El-yazmaları Türkçe Şiir Divanları Kataloğu
adlı bir çalışmadan sonra bunun önemine bir
az daha varmış oldum. Çalışma yayınladıktan
sonra, Ürdün Üniversitesi Türkoloji Bölümü,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü gibi bazı akademik
kuruluşlarda çalışan araştırmacılar aradı. İstedikleri eserler vardı. El yazmaları Evinden
elde ederek gönderdim. Yazmalar arasında
nadir eserler, yani hiçbir yerde bulunmayan
eserler olduğuna inanıyorum. Buna şüphem
yok. Bunlara, vaktinde Rahmetli Hocamız
Ata Terzibaşı ve daha sonra Dr. Suphi Saatçi
kardeşimize gönderdiğim Abdullah Safi’nin el
yazma divanlarıyla, kendim incelemesini yaparak metnini yayına hazırladığım Hayrettin
Farukî’ya ait “Kadın Kalbi” ve Kerküklü Mahmut Nedim’e ait “Mübarezeyi Aşk” eserlerini
birer örnek olarak gösterebilirim. Bu çalışmaların, hikâye ve romancılık tarihimizi kısmen
de olsa, aydınlığa kavuşturma konusunda büyük bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Asında, bu el yazmaları tam olarak incelenmeyince, edebiyat tarihimiz hakkında etraflı bir fikre
sahip olamayız.
Yakın zamanda katılmış olduğunuz Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni hakkında
bilgi verir misiniz?
Türkçemizin 13. Şiir Şölenine katılmamı sağlayan, siz başta olmak üzere, bütün dostlarıma
her şeyden önce candan teşekkür etmeyi bir
borç bilirim. Şölen, birkaç kültürel kurumunun desteğiyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından her iki yılda bir yapılmaktadır. Geçen yıl
Edirne’de yapıldı. 24 ülkeden 56 katılımcı şair
vardı. Şiir fasılları yanından, şiirle ilgili araştırmalar sunuldu. Şölenin sonunda üç şaire ödül
verildi. Bunlardan biri bendim. Sahneye ilk
çağrılan oldum. Çağrılırken, ödül konusunu
fikrime bırakmadığım için çok şaşırdım, fakat
çok da sevindim. O sırada, şahsıma verildiyse de bütün Türkmen edebiyatçılarına verilmiş gibi bir duygu yaşadım. Milletime güzel
bir şey kazandırdığımı hissettim. Türkmen
edebiyatı bu gibi ödülleri çoktan hak etmiştir. Bunu, şölen sırasında okunan şiirlerden
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çıkardığımı söyleyebilirim. Okunan şiirleri
hep bizimkilerin vermiş olduğu örneklerle
karşılaştırıyordum kafamda. Geride kalmadığımızın kanaatine varıyordum… Neyse, bana
göre bu gibi şölenlerden hedef, ödül değil, şiir
değil, bunlar birer bahane. Hedef Türk dünyasını ortak değerler etrafında toplamak, Türk
dünyasının birleşmesini sağlamak için zemin
hazırlamaktır. Katılımcılar zaten yalnız şiir değil, edebiyat değil, her konuda fikir teatisinde
bulunuyorlardı. Bu birliği gözümüzle de görmesek, kabrimizde duyduğumuz zaman çok
mutlu olacağız.
Kâşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması hakkında bilgi verir misiniz? Bu yarışma Irak
Türkmen edebiyatına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Kâşgarlı Mahmut hikâye yarışmasını öteden
beri Avrasya Yazarlar Birliği yürütmektedir.
Etkili bir edebiyat kuruluşu olan bu birliğin,
Türk Dünyasının her yerinde temsilcileri vardır. Gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerden biri,
bu yarışmadır. Her iki yılda bir yapılır. İki aşamalı olarak… Birinci aşamada her ülkeden katılan hikâyeciler kendi aralarında yarışır. Her
ülkenin jüri komitesi kendi birincisini seçer.
Türk dünyasında derecelendirmeye gönderir.
Bu yarışmanın ikinci aşamadır. Birkaç ülkeden oluşturulan diğer bir komite, ülkelerinde
birinciliği kazanan hikâyeleri yeniden değerlendirir ve Türk dünyası genelinde dereceye
girenleri ilan eder. Ben bu komitenin daimi
üyesiyim. Irak etabında bu yarışmayı, Kardeşlik Ocağı üstlenmektedir. Geçen yıl beşincisi yapılan bu yarışma boyunca iki kez teşvik
ödülünü kazananlarımız oldu. 500 ile 750
hikâye arasında, bu ödüle yazarlarımızın layık
görülmesi bence büyük bir başarı. Yarışmalar
edebî devinimi durgunsa kıpırdatır, cansızsa
canlandırır, edebiyata yeni isimler, yeni eserler kazandırır. Dil bakımından daha düzgün,
tema bakımından daha etkin, daha etkili
eserler vermeyi özendirir. Kâşgarlı Mahmut
yarışması yoluyla hikâyeciliğimizde bütün
bunları gördüğümüzü söylersem mübalağa etmiş sayılmam sanırım. Yarışmadan yarışmaya
katılımcılarımızın sayısı arttığı gibi, katılan
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hikâyelerin kalitesinde de sağlanan gelişmeler
gözlerden kaçmamaktadır.
Irak Türkmen edebiyatı Türkiye’de ve Türk
dünyasında yeterince tanınıyor mu? Irak
Türkmenleri, edebiyatlarını soydaşlarına
tanıtmak için neler yapmalılar sizce?
Türkiye ile Azerbaycan’da evet, iyice tanınıyoruz kanaatindeyim. Fakat diğer ülkelerde yeterince değil. Bunun başlıca sebebi, o ülkelerde
kullanılan şivelerdir. Bunun üstesinden gelebilmek için, Türkiye’de izlenen çözüm yollarını takip etmemiz gerekmektedir. Türkiye’ye
yüksek lisans veya doktoralarını yapmak için
gönderdiğimiz öğrencilerimizin bir kısmını
Kazakistan, Kırgızistan hatta Türkmenistan’a
gönderebilirsek, bu ülkelerde hem kendimizi hem de edebiyatımızı tanıtabileceğimize
inanıyorum. Sorun, tercüme sorunu gibi bir
şey. O şiveleri kavrayanlar olmadıysa, bu iş
mümkün olmayacak. Ayrıca bir az kendimizi
zorlamamız da lazım. Türk Dünyası genelinde
yapılan etkinliklere katılırken, bu ülkelerden
gelen edebiyatçılar ile ilişki kurmaya gayret etmeliyiz. Kurduğumuz ilişkileri, iletişim araçlarıyla günden güne geliştirmeye, pekiştirmeye
çalışmalıyız. Eserlerimizi, bu ülkelerde çıkan
edebiyat dergilerinde, ilişki kurduğumuz o
edebiyatçılar yoluyla, yayınlamaya teşebbüs
etmeliyiz. En derin ilişki en basit bir merhabadan başlayabilir. Adını az önce saydığım ülkelerde, basit bir merhabadan başlayarak gönüllerinde taht kurduğum onlarca edebiyatçı
dostlarım vardır. Bu ülkelerin dergilerinde ayrıca yayımlanan şiir ve yazılarım... Bu aslında
herkesin yapabileceği bir iş, edebiyatımız adına umarım herkes yapar.
Irak Türkmenleri arasında gelecek vaat eden
genç edebiyatçılar var mıdır? Varsa bunların
önünü açmak nasıl mümkün olabilir?
Kesinlikle vardır. Bunların bir kısmını şahsen yakından tanıyor ve sürekli olarak arıyor,
teşvik ediyor, cesaretlendiriyorum. Bunlar
arasında 2003’ten sonra açılan okullarımızda
eğitim görenler olduğu gibi, kendilerini, kendi imkânlarıyla yetiştirenler de vardır. Bu işler
bilirsiniz, merakla başlar. Ancak merak tek ba-
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şına yeterli değildir. Dile ve dilin inceliklerine
hâkim olmak her edebiyatçı için elzemdir. Zaten edebiyat dildir, dil değilse de nedir. Dolayısıyla onların yollarını açmak için, ilk yapılması gereken iş onları dil kurslarına almak.
Onlar için edebiyat atölyeleri düzenlemek.
Dergi ve gazetelerimizde yazdıkları yazı ve şiirlerine, gerekirse desteklemek adına bazı düzeltmeler yaptıktan sonra, yer vermek. Gerek
yerel, gerekse uluslararası, kendi seviyelerinde
yapılan yarışmalara katılmalarını teşvik etmek
ve bu yolda, yani edebiyat dallarında eğitimini
tamamlamak isteyenlerin üniversitelere, özellikle de Türkiye üniversitelerine alınmalarında
kolaylık sağlamak. Bunların bir kısmı yapılıyor; ama sistematik değil, tesadüfe bırakılarak.
Edebiyatımızı yenileştirmek, yeni bir kadro
yetiştirmek için gençlerimize daha fazla vaktimizi ayırmalıyız…
Hazırlığını yaptığınız yeni çalışmalarınız
var mı?
Yakında “Kalemdaşlarım” adında bir kitabım
çıkacak. Matbaadadır. Türkmen edebiyatı ve
kültürüne emek veren kimi kalem kardeşlerimin çalışmaları, eserleri hakkında, çoğunlukla
hatıralarım üzerinden, geçen yıl kaleme almış
olduğum değerlendirme nitelikli yazılarımı
içermektedir. Kafamda ayrıca gerçekleştirme-

sini düşündüğüm birkaç proje vardır. Türkmen Hikâye Antolojisi bunlardan biri, bir diğeri, az önce sözünü ettiğim, ülkede bulunan
Türkçe el yazmalarının kataloğunu hazırlamak
ve… ve… Bütün bunlar tabii ki sağlık durumuma bağlı. Takdir Allah’ın takdiri, yazmışsa
yapacağım, yazmamışsa, yapmayı düşündüm
diye ruhu şad gideceğim.
Irak Türkmenlerine son söz olarak neler
söylemek istersiniz?
Özetle şunu söylemek istiyorum. Bugünkünden çok daha fazla örgütlenmeye ihtiyacımız
vardır. Ortalıkta bulunan gerek siyasi gerekse kültürel kuruluşlarımız arasında gerçek
bir işbirliği sağlanmalı. Her kuruluş üstüne
düşen görevlerinin doğrultusunda çalışmalarını yapmalı. Birbirleriyle herhangi bir şekilde çekişmeye yol vermemeli. Adımlar tek bir
tempoyla atılmalı. Ben bunu göremiyorum.
Herkeste -kimse alınmasın, darılmasın- kendini beğenmişlik psikolojisi hâkim. Bu yüzden
zaman kaybına değil, inanın ki, kan kaybına
uğruyoruz. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Millet boynumuzda emanet. Bu algıyla,
bu duyarlıkla davranmalıyız. Yoksa varlığımız
uğrunda verdiğimiz siyasi ve kültürel mücadelelerden fazla bir şeyler elde etmeyeceğiz.

Biyografisi:
Kerkük 27 Nisan 1952 doğumlu olan Kazancı, İlk ve orta eğitimini Kerkük’te tamamladı. Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu (1971). Yüksek lisansını tamamladı (1978)
ve Süleymaniye Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Üniversite 1981’de Erbil’e
taşındı ve adı Salahattin Üniversitesi adını aldı. 1991’e kadar yardımcı doçent ve doçent olarak
görevine devam etti. Erbil’deki siyasi kargaşadan dolayı Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesine atandı. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği ana bilim dalında profesör oldu (2006) ve
emekliye ayrıldı (2017). Alanı ile ilgili birçok kitap yazan ve çeviren Kazancı akademik çalışma
sahasıyla ilgili altı patente sahiptir.
Eserleri:
Kazancı bugüne kadar 9’u şiir olmak üzere, 24 kitap yayınlamıştır. Şiir kitaplarının bazıları
Sana Doğru, Şarkıca Konuşmak, Bir Ömür Yetmiyor ki, Gündem İşgal, Evvel Allah Sonra Sen
adları ve Şafak (ortaklı) ile biliniyor. Hikâyelerini ise şu kitaplarda toplamıştır: Cam Ardından
Bir Öpüş ve Nasreddin Hoca Kerkük’te. Eleştiri ve deneme yazılarını İnci Üstüne İnci, Kıvılcım ve Hışırtılar kitaplarında yayımladı. M. Ömer Kazancı’nın, Irak’taki ve Türk dünyasındaki
çeşitli dergilerde ve daha başka bazı süreli yayınlarda sayısız yazıları çıkmıştır.
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Necat KEVSEROĞLU

Unutulmayanlardan
Esat Reşit Zeynel

Ç

ağdaş Türkmen siyasi tarihinde, parlak
bir yer alan, Kerkük’ün yetiştirdiği
vafakâr evlatlarından, asker, mücadeleci,
yiğit, serdengeçti, dava adamı Orgeneral Esat
Reşit Zeynel, İstanbul’da koronavirüs salgını
nedeniyle 1 Ramazan, 24 Nisan 2020 Cuma
günü sabahın erken saatlerinde Hakka Yürüdü,
gözlerini ebediyete yumdu. Nur içinde yatsın.
Evlatları ve seven dostları tarafından İstanbul’da
toprağa verildi.
Mücadeleci, Esat Reşit,1941 yılında Kerkük’ün
Musalla Mahallesinin imam Ahmet sokağında
gözlerini dünyaya açtı. İlk, orta, lise öğrenimini,
Kerkük’te tamamladıktan sonra, 1961 tarihinde
Bağdat Askeri kolejine kabul oldu. 1963
senesinde ikinci teğmen rütbesiyle askeri subay
olarak mezun oldu.
Irak ordusunun muhtelif Askeri Birimlerinde,
vatansever, serdengeçti bir asker olarak üst
düzeyde görev yaptı.
Büyük kaybımız, mücadeleci, dava adamı Esat
Reşit, Türkmen toplumu ile gençliğinden, ölüm
gününe kadar yakından ilgilenmekte idi, kendini
bu milli mukaddes ödevin bir parçası olarak
yılmadan yorumlamadan hizmet vermekte idi.
Toplumun milli, kültürel haklarını savunan bir
Asker olarak, her yerde, her mahfilde Türkmen
toplumunun, ülkede, diğerleri gibi, ayrıt etmeden
yaşam sürdürmeklerini, devlet kuruluşlarında,
yönetiminde hakları güvence altına alınması için
uğraşıda bulunurdu. Türkmenler, Irak’ın asil bir
unsuru oldukları için,ülkede, tüm siyasi, sosyal,
ekonomi, kültürel haklara sahip olmalarını
isterdi, her mahfilde milli istekleri dile getirirdi.
Hanı dostları arasında, rahmetlinin hakkında bir
söz vardır “Esat’ın içi dilindedir’’ söylenirdi.
İşte yukarıda geçen doğal insan haklarını bir
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kimse dile getirip, isteğinde bulunulduğu zaman,
rejime karşı büyük bir suç ve çurum işlemi
demektir. Çünkü rejimin inancı düşüncesi,
kafatasçılıktan yana olduklarından dolayı,
ülkede insanları kafataslarının biçimine göre
değerlendiren ırkçılar idi.
Kendi toplumu için, insan hakları ilkeleri
çerçevesin de hak isteyen Esat Reşit göz altına
alınarak, Askeri İstihbarat raporuna göre 1980
yılının ilk günlerinde, millet sever, Esat Reşit
tutuklandı, o günlerde mukaddem rütbesinde
idi. Hemen Devrik Rejim Muhaberatında,
Devrim Mahkemesi adıyla tanınan heyet
tarafından onu rejime karşı siyasi tutuklu olarak
ölüm cezasına çarptı.
O sıralarda, amcası oğlu Albay Hüseyin Sözlü,
savaş yaralısı olarak, Bağdat Reşit Askeri
Hastanesinde yatılı idi. Bir rastlantı sonucu
olarak, devlette sözü geçen, yetkili, meslektaş
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subaylardan birisi Hüseyin beyi odada yatılı
görünce hemen içeri girer, oturur, sohbet
sırasında, Hüseyin sözlü amcası oğlu Esat
Reşit’in konusunu ona açıklar idam hükmünü
hafifletmek ricasında bulunur, o da söz verir,
elinden geleni yapmaya. Birkaç gün sonra
o yetkili dost, bir subay hastaneye gönderir.
Esat Reşit’e verilen idam cezası 20 yıl hapsa
değiştirildi, diye haber verir. Böylece, amcası
oğlunun girişimiyle ölüm cezasından kurtarır.
20 yıl bir ay, bu uzun süre, yarlıganmış Esat
Reşit Bağdat’taki Abu Ghraib Hapishanesinde
özel hükümler bölümünde geçirmiştir. Pek çok
sıkıntılar içinde. Orada da diğer Türkmen dava
arkadaşlarıyla özellikle gençler için bir rehber ve
öğretmen yol gösterici idi.
2000 yılında, rahmetli Esat Reşit, 20 yıl bir
ay mahkûmiyet süresini bitirdikten sonra,
mahpushaneden çıktı, birkaç gün Kerkük’te
kala bildi, o sıralarda Kerkük Emniyet güçleri ve
ajanları sürekli, Kendisini izlediğinden dolayı,
Kerkük’ü terk etme mecburiyetinde kaldı.
İlk olarak ailesini, çoluk çocuğunu, amcası
oğlu Albay Hüseyin Sözlü Beyin yardımıyla
Türkiye’ye gönderildiler. Sonradan kendisi o
zamanlar Erbil güvenlik Bölgede olarak, Erbil’e
geçebildi, Erbil’den de İstanbul’a kaçabildi.
İstanbul’da ailesiyle birlikte otağını kurduktan
sonra, oradaki Türkmen siyasi, dava dostlarıyla
birlikte siyasi faaliyetini sürdürmeye başladı.
Eski Rejim, 2003 tarihinde düştükten sonra,
hemen merhum Esat Reşit, ömür boyu,
Kendini adadığı, mücadele verdiği, candan
sevdiği, Kerkük’te bir daha otağını kurdu, Irak
Türkmen Cephesi bünyesinde inandığı ilkeler
doğrultusunda mücadelesine, dostlarıyla beraber
devam etti. Türkmen siyasi sahada, kutsal
davası ve doğru yolda, katkısı büyük idi, ilk
olarak, Türkmen Meclisinin kuruluşunda emeği
takdire şayandır. Ayrıca, ITC Siyasi Dairesinde,
çalışmaları, özellikle stratejik konularda bir
uzman olarak çalışmaları unutulamaz, yazıları,
araştırmaları, Türkmeneli Gazetesinde yer
almaktadır.
2004-2005 yıllar arasında, Irak Türkmen
Meclisinin, önerisi üzere ve planladığı çalışmalara
göre, Türkmen yörelerinde seçim çalışmaları

ve Aydınlatma Kampanya çalışmaları sırasında,
her dört kişiyi bir Türkmen yöresine gitmeleri
planlandı. Rahmetli Esat Reşit, bu yazıyı yazan
bendeniz Necat Kevseroğlu, rahmetli Mevlüt
Taha Kayacı ve Şehidimiz Yaşar Cengiz bir grup
olarak, bizlere Bayat köyleri verildi. Bir aydan daha
ziyada, haftada bir iki köye gedip, orada köylü
kardeşlerimizle buluşup, Türkmen topluluğunu
ilgilendiren milli konular, o köyün tarihi yanında
kendi topluluğuna bağlı olmaları, aydınlatılırdı,
uzun sohbetler görüşmeler, konuşmalar
gerçekleşirdi, hep beraberce bu çalışmalarda
katkısı büyük idi. Burada rahmetlinin, enteresan
bir durumunu anlatmak gerekir, ısrarına göre,
her yolculuğumuzda bir kazana akşamdan kebap
yaparak, dört kişilik yemek hazırlığı yapardı,
söylerdi, gittiğimiz yere yük olmayalım. Biz
bu yemek meselesi, sırasıyla olsun isteğinde
bulunduk, kendiside kesinlikle kabul edemezdi,
ben kendi elimle yapmaktan keyif alırım derdi.
İşte o sırada iki ay boyunca geceli gündüzlü değerli,
sevilen dava dostumla güzel ve unutulmaz çalışma
günleri geçirdim, onu candan sevdim, çok cana
yakın, vefalı, meselesine inançlı bir gerçek ülkücü
idi, yılmadan, yorulmadan, kendi menfaatini hiç
göze almadan, düşünmeden, kendini milletine
aday veren, davasına bağlı olan, hayatta tek
amacı, Türkmen toplumunun kalkınması, refaha
kavuşması, elinden alınan etnik, milli, kültürel
hakları almak, bu yolda hizmet etmek idi.
Esat Reşit, ölümünden, bir iki gün önce, sevdiği
Kerkük’e telefon açarak, ömür dostu, her işte
ona döndüğü, düşünce kaynağı, danışmanı,
amcası oğlu Hüseyin Sözlü Beyle konuşur,
yakalandığı amansız Koronavirüsü hastalığına
anlatır, sevdiğinden helalaşma ister, hakkım
helal et der bizde Kerkük ağzıyla, boyun azatlığı
ister, ve şöyle ki, artık ben son günlerimi, belki
son saatlerimi yaşıyorum, bu amansız salgından
artık kurtuluş yok, işte hakkım helal et son isteği
Kerkük’ten bu oldu.
Unutulmayan, yol yoldaşımız, can kardeşimizin
hakkı helal olsun, boynu azat olsun, Ulu
Tanrıdan mağfiretler yarılğanmış dostumuza
dilerken, Türkmen toplumuna baş sağlığı,
sabır, büyük kaybımız da nur içinde yatsın, son
sözümüz dostumuza, müsterih ol, izlediğini
doğru yolun izindeyiz.
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Tülay ÇULHA
İbrahim KASIM

Irak Türkmen Türkçesinde Yer
Alan Tarım Aletleri

G

iriş
1. Türklerde Tarım
Orta Asya’da atlı göçebe bir yaşam
süren Türkler, batıya göçle birlikte yavaş yavaş
yerleşik hayata geçmeye, tarımla da tanışmaya başlamışlardır. Türklerin tarım faaliyetiyle
olan ilişkileri yazılı belgelerin bulunduğu tüm
dönemlerde görülür. Türklerin yaşamında tarımın izlerine ilk olarak arkeolojik kazılarda
rastlanmıştır. Orta Asya’da yapılan kazılarda
bulunan çukurlar, orak ve saban gibi çeşitli
tarım aletleri eski çağlarda Türklerin tarımla
uğraştıklarının kanıtıdır.
Bunun yanında Çin yıllıklarında, Hunlar sürüleri ile meşgul olurken bunun yanında ekip
biçmeyi de ihmal etmiyorlardı. Hun dönemine ait arkeolojik buluntularda elde edilen tarım aletlerinin büyük bir kısmı, Selenge Nehri
ve Baykal Gölü yakınlarında bulunmuştur.
Hatta bununla da kalmayıp Selenge bölgesinde bulunan ve Göktürklere ait olduğu tespit
edilen kurganlarda, kürek ve pulluklara rastlanmıştır. (ÖGEL 1984: 88). Bir başka kayıtta
geçen, Göktürk hükümdarı Kapgan Kağan’ın
Çin’den vergi yerine bin iki yüz elli ton buğday ve arpa tohumuyla üç bin tarım aleti almış olduğu bilgisi de oldukça dikkat çekicidir.
Göktürk hükümdarına haraç vermeyi kendine yediremeyen Çin hükümdarı, tohumluk
buğdayı pişirip verdiği bu nedenle de ekilen
buğday ve arpanın çıkmadığı kaydedilmiştir.
(KAFESOĞLU 1998: 327).
Tarih boyunca Türkler, birçok tarım ürünün
*
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ekip biçmiş, bunları kullanmışlardır. Fakat
kaynaklardan edinilen bilgilere göre topraklarda ekilip biçilen en eski tarım ürünü buğday,
çavdar, pirinç, darı ve arpadır. Baklagillerden
olan ve bir tür fasulye olarak kabul edilen acı
baklanın da Orta Asya kökenli olduğu; hatta
Çin’de sarı bakla olarak bilinen türün Uygur
baklası olarak adlandırılması da edinilen bilgiler arasındadır. (İLGEN 1999: 9)
Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda
da insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek
için tarım yapmaya ihtiyaç duymuştur. Ekmek yapmak için buğday, hayvanlarını beslemek için arpa ile mısır, içki yapmak için de
darı yetiştirmişlerdir. Bunun yanında hem
taze hem de kurutulmuş olarak tüketilen,
elma, erik, dut, üzüm de yetiştirilen tarım
ürünleri arasında yer almaktadır. (GÖKALP
1976: 339).
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu ve Batıya
göç etmeleriyle birlikte gittikleri yerlere hem
kendi yaşam alışkanlıkları ve kültürlerini götürmüş hem de karşılaştıkları halkların yaşamından ve kültüründen de etkilenmiştir.
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleriyle birlikte, geçimlerini sağlayacak küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinin yanında tarım faaliyetleri de
artmıştır. Aynı zamanda Türkler, iyi bildiği ve
Orta Asya’dan itibaren uygulamakta oldukları
süt ve et ürünlerini işleme ve değerlendirme
(peynir, yoğurt, pastırma, kuru et vb.) yöntemleriyle birlikte hayvancılık ve tarıma ilişkin
uygulama yöntemleri geliştirilerek kullanmaya
devam etmiştir. Bu yöntemlerin başında sulama yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Sulama yöntemi Türklerin en iyi bildiği ve Orta
Asya’dan uygulayageldikleri bir medeniyet unsurudur.(AKSOY 2019: 195).
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Kültürü destekleyen en önemli öğelerden biri
dildir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde tarih,
arkeoloji, kültür destekli kanıtların dışında
Türklerde tarımın ne denli kullanıldığına ilişkin gösterilecek kanıtların başında söz varlığı
gelmektedir. Yazılı kaynaklarda geçen tarıma
ilişkin birçok sözcük de yukarıdaki bilgileri
destekler niteliktedir. Örneğin eski Türklerde
tarımla uğraşan çiftçi için, tarığçı, ekinci, sabancı kelimeleri kullanılmaktadır.
Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemine ait yazılı kaynaklarda tarıma ilişkin geçen kelimeler
şu şekilde kullanılmaktadır:
ek-in > ekin “ekin”
EDPT 109a “ekin, henüz biçilmemiş ekin”,
DLT I:78-1 “çiftlik, Oğuzca”
or-ğak > orğak “orak”
orğa:k EDPT 216a “orak; hasat”, orgak DLT
I:119-18 “orak”.
kundıgu “düven”
kondı:ğu: EDPT 636b “bileme taşı ve benzerleri”, kundıgu DLT I491-15: “düğen, döğen,
harman düğeni”
ört-gün > örtgün “harman, ambar”
örtgü:n EDPT 206a “ot yığını; harman”, örtgün DLT III:412-7 samanı ayrılmış harman
yığını, çeç”
tarı-ğ > tarığ “tarım”
tarığ EDPT 537b “tarla, tarım”, ekindi tarığ DLT I:140-14 “ ekilen tohum”, I:373-19
“ekin”, tarığ sawruldı II:232-15 “buğday savruldu”
tarığ+çı > tarığçı “çiftçi”
tarığçı: EDPT 541a “çiftçi”, tarıgçı DLT
III:242:8 “çiftçi, ekinci”
tarıg+lıg > tarıglıg “ekili arazi, tarla”
EDPT 542a “buğdayı tutmak için ev, ekilen
arazi”, DLT I:496-15 “ekin bulunan yer. Anbara da böyle denir.”
tarıg+lık > tarıglık “ambar”

tarığlık EDPT 542a “ambar”, tarıglık DLT
I:503-5 “anbar”
tarığ+la-ğ > tarığlağ “tarla”
tarığla:ğ EDPT 541a “tarla, ekilen alan”, tarıglağ DLT I:496-11 “tarla, ekerge”, I:500-19
“tohum ekilecek yer”
tarıg+lan- > tarıglan- “tarla sahibi olmak”
tarığlan- EDPT 542b “tarla sahibi olmak”, er
tarıglandı DLT II:269-7 “adam ekin sahibi
oldu”
boyun+duruk > boyunduruk “boyunduruk”
EDPT 387a “boyunduruk”, DLT III:179-17
“Her iki öküzün birden boynunun üzerine konulan boyunduruk.”
Yakın dönemlere kadar tarımda geleneksel
yöntemler ve tarım aletleri kullanılırken günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte bu
aletler, yerini modern tarım aletlerine bırakmıştır. Orta Asya’dan itibaren kullanılagelen
bazı tarım aletlerinin bu sebeple kullanılmıyor
olması yaşamı kolaylaştırıp zamandan tasarruf
sağlayıp, üretimi arttırmasına karşın dilde de
değişikliğe yol açmıştır. Kimi zaman işlevi,
kimi zaman da fiziksel görünümüyle ilişkili
olarak türetilmiş kelimeler, dilde işlekliğini yitirmeye, yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş,
yerini yeni kelimelere bırakmaya başlamıştır.
2. Irak Türkmenleri ve Tarım
Irak’a en yoğun Türkmen göçü, Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir. Selçukluların
Irak’a hâkim olmasıyla birlikte egemenlik altına alınan bölgeler, Türkmen beylerinin yönetimine geçmiştir. Bu dönemde Türkmenler,
yoğun bir şekilde Kerkük, Erbil, Musul ve
çevrelerine yerleşmiştir. Irak Türkmenlerinin
temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmuş; buğday, pirinç, nohut, bakla, darı, pamuk, susam, fasulye, pirinç ve mercimek ekilen başlıca tarım ürünleri arasında yer almıştır.
(KEMALİ-SİNJAR 2017: 22).
Tarımla uğraşan Irak Türkmenlerinin kullandıkları tarım aletleri ve bu aletlere verilen isimler oldukça zengindir. Yeni yaşam alanlarında
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tarıma ilişkin bilgilerini genişleten Türkmenlerin tarıma ilişkin söz varlığı da genişlemeye
devam etmiştir. Bildikleri tarım terimlerini
atalarından öğrendikleri şekliyle Eski Türkçede olduğu gibi kullanmaya devam ederken;
yeni karşılaştıkları tarım aletleri için kimi zaman yeni kelimeler türetmiş kimi zaman da
olduğu gibi Arapça ya da Farsça olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Yeni karşılaştıkları
aletleri adlandırırken zaman zaman aletin işlevinden zaman zaman da şeklinden esinlenerek
yeni adlar türetmişlerdir.
Irak Türkmen Türkçesine ilişkin birçok bölgede derleme yapılmış olup güvenlik yönünden biraz daha riskli bir bölge olduğu için ve
Türkmence konuşan kişi sayısının her geçen
gün daha da azaldığı Selahaddin iline bağlı
Tuzhurmatı bölgesine ait derleme çalışması
oldukça sınırlıdır. Bu eksiklik nedeniyle anılan bölgede derleme yapmanın elzem olduğuna karar verildi. Her ne kadar temel amaç,
Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatı’dan derleme yapmak olsa da mümkün olduğunca farklı
bölgelerden derleme yapmak için elde edilen
fırsatlar da değerlendirildi. Bu düşünceyle yola
çıkılan çalışmada elde edilen ve yazıya geçirilen derleme metinlerinden tespit edilen tarım
terimleri de tek tek ele alınarak, yapılabildiği
ölçüde çekilen ya da temin edilen görselleriyle
birlikte bilim dünyasına kazandırılmaya çalışıldı. Öncelikle kelimenin Türkçe olup olmadığı, Türkçe ise tespit edilen en eski kaynak
hangisi ise, kelimenin yer aldığı şekliyle verilmeye çalışıldı. Türemiş kelime ise ne şekilde
türetildiği üzerinde durularak kelimenin yapısı çözümlendi. Alıntı kelime ise donör (verici)
dildeki şekli verilerek buna ilişkin kaynaklara
gönderme yapıldı. Kelimelerin varsa Kerkük,
Dakuk ya da Tuzhurmatı diyalektlerinde ne
şekilde yer aldığı derleme metnine gönderme
yapılarak örneklendirildi.

1. bel (<Far. “ )به لbel”
TS 258b “Toprağı kazmaya veya kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri
tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir
tarım aracı.”
KTS 89a bél “kürek, ucu sivri kürek”
taptārdıġ özün yaʻni nėyden küregden belden
taptanırdı.1“Toprağı kürek veya bel ile
döverdik.”
2. boyıntırıġ/boyuntuluġ ( )بوينتلوغTürkçe
sözlükte bu kelime boyunduruk şeklinde geçmektedir.
TS 339a boyunduruk “çift süren veya araba
koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç
çember”
KTS 98b boyıntırığ ̴ boyıntuluğ “İki binek
hayvanını bir arada bağlamak için boyunlarına
geçirilen kemer, boyunduruk”
Oldukça eski olduğu düşünülen bu sözcük Eski
Türkçede Uygurcadan itibaren kullanılagelmektedir. Sözcüğe hem Clauson’da hem de Kâşgarlı
Mahmud’un sözlüğünde rastlanmaktadır:
EDPT 387a boyunduruk “Öküzlerin boyunlarına konulan alet”.
DLT III:179 boyunduruk “Her iki öküzün birden boynunun üzerine konulan boyunduruk.”
Üstünden ḳayış olan şeye boyuntuluġ diyili we

3. Tarım Terimleri: Yukarda bahsi geçen sebeplerle hazırlanan ve Irak Türkmencesinin
Tuzhurmatı bölgesinden yapılan derlemede
tespit edilen tarıma ilişkin terimlerin bir kısmı
aşağıdaki gibidir:
1
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Abdulemir Rahme, 39, çiftçi, Tuzhurmatı.
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bunlar ḳatirlere ḳoyulu.2 “Katırlara takılan ve
üstünde kayış olan alete boyuntuluğ denir.
3. cancar/cencer (<Ar.  )جانجارTürkçe sözlükte
düven olarak geçmektedir.
TS 662a düven “Harmanda ekinlerin sapı ve
tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin
çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç.”
DS III: 860a carcar “döven denilen tarım aracı.
KTS 107a cencer ̴ cancar “Harman döver, ekin
tanelerini saplarından ayırmak için kullanılan,
hayvan gücüyle sürülen, ahşaptan mamul yöresel bir alet.”
Dak 26 carcar-cancar “Harmanı öğütmek için
kullanılan döger top denilen iki sert demir dişlidir, iki tekerden oluşan dögürü bir ve iki hayvan çeker.”
İkki ḳatir weya ikki eşşege cüt baġlanı başlarınnan ʻaynı boyun aletleri bağlanır boyunlarına
bu defʻa cüt awcarının yerine carcar aw cancar
denilen taḫtadan yapılan bir küçük ʻaraba şeklinde olu.3 “İki katır veya iki eşeğin başlarına
boyun aletleri bağlanır. Bu sefer boyunlarına
saban aleti değil carcar veya cancar denilen
tahtadan yapılan küçük bir araba şeklinde
olan alet bağlanır.”
4. deleceġ ( < )ده له جغdel-eceğ
KTS 132a “Tarlada, sebze tohumlarını ekerken toprakta gereken incecik delikleri açmakta
kullanılan tahtadan yapılmış T harfi şeklinde
araç.”
DS IV:1409a delecek (Kerkük) “Sebze tohumlarını ekerken toprakta delik açmak için kullanılan, ucu sivri ve yukarı kısmında tutacak
yeri bulunan, çivi şeklinde tahtadan yapılmış
bir araç”
Bḯrdene arḫasıyca dėlerdi deleceġ diyerḯġ͜ özüne.4 “Bir kişi arkasından gelip delerdi ve buna
delecek söylenirdi.”
2

Mehmet Hurşid Rahme, 68, emekli veteriner, Tuzhurmatı
3 Mehmet Hurşid Rahme
4 Abdulemir Rahme.

5. el dagırmanı ( )ال ده گرمانىTürkçe sözlükte
bu kelime el değirmeni olarak geçmektedir.
TS 695b el değirmeni “El gücüyle çalıştırılan
ve kahve, baharat vb. öğütmeye yarayan bir
tür küçük değirmen.”
DS V:1707b eldeğirmeni “Buğday, mısır gibi
tahılların, bulgur kıvamında öğütülmesine yarayan ve elle çevrilen değirmen “
KTS 146a el dagırmanı “elle çevrilen değirmen”
6. havcar (“(هاوجارsaban”
TS 1875a saban “Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı.”
TS 175b havcar “Harmanda ekinlerin sap ve
tanelerini ayırmakta kullanılan, at ya da öküzlere çektirilen araç.”
Dak s. 25 awcar “Saban.”
Cüt süren adam bu aġacı kuwwetten yere basar hatta cüt demiri yere girsin bunada awcar
dḯyili5.“Cüt süren adam saban demirinin toprağa geçmesi için bütün kuvvetiyle basar ve
bunada awcar söylenir.”
7. kerdi ) (كه رديTürkçe sözlükte yer almayan bu alet, Derleme Sözlükte kerdi olarak
yer almaktadır.
KTS 214a kërdı́ “Tarlada kullanılan, ahşaptan
yapılmış bir tür çiftçi aracı”
DS VIII:2752b kerdi “İki kişinin kullandığı
ark açmaya yarayan bir araç”
5 Mehmet Hurşid Rahme
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8. kerki ( )كه ركيTürkçe sözlükte yer almayan bu alet, Derleme Sözlükte kerki olarak
yer almaktadır.
DS 2755a kerki “Keser”
KTS 214 kërkı́ “Ucu yassı, balta, keser”.
Bir keser türü olarak verilen kelime, Kaşgarlı
Mahmud’da şu şekilde geçmektedir:
EPDT 741b kerki: “Balta, keser”
DLT I:430 kerki “Keser, dülger keseri”
Fērig olandan sora n’͜ ėderdiġ özün bi͜ kere kerki
ėderiġ͜ özün6. “Toprağa ekilen mahsul biraz olgunlaştıktan sonra kerki yaparız”
9. kevic- keviç ( )كه ويجEski bir ölçü birimi
olan ve tahıl ölçmekte kullanılan bu alete, ne
Türkçe sözlükte ne de derleme sözlükte rastlanmamıştır. Her ne kadar günümüzde kul-

lanılmıyor olsa da Kâşgarlı Mahmud’da bu
ölçünün, Uygur illerinde ve Kaşgaristan’da
kullanıldığı belirtilmektedir.
KTS 215 b kévic-kéviç “On sekiz kilo buğday
alan, ahşaptan yapılmış, yuvarlak tahıl ölçeği.
EDPT 688a kevçi: “Yabancı bir ağırlık birimi.
Ritl yerden yere değişmektedir ve buradaki değeri bilinmektedir.
DLT I:417 kewçi “Uygur illerine kadar Kaşgaristanda kullanılan hububat ölçüsüdür, on rıtl
alır.( Bir rıtl on iki okkadır)”
Bu adam günde ki keviç işte dawarının, cütünün kuvvatına göre tohum apārırdı.7 “Bu adam
her gün iki kevic yada binek hayvanlarının gücüne göre tohum götürürdü.”
10. ḳolçaġ ( )قولچاغTarım ve bahçe işlerinde
koruycu kolluk olarak kullanılan bu giysi,
kolçak şeklinde hem Türkçe Sözlük’te hem de
Derleme Sözlüğü’nde geçmektedir.
TS 1344a kolçak “Ceket veya gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten
dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk.”
DS VIII: 2908b kolcak (Kerkük) “Ceket,
gömlek ya da elbise kollarının kirlenmesine
engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk.”
Dak 28 ḳolçaġ “Oraġçılar biçerken kadınlar
tendir yakarken ateş yakmasın yılan sokmasın
diken dokunmasın diye kollarına geçirdikleri
kolluk.”
Bu arwadlar nederdiler ʻeynen bileglerine sarardılar sarġı tekin bir şey bileglerine sarardılar.
Çünkü bu cili bele kaldarmırlar ellerinde tikan
war şey war hatta bu bileglerine batmasın. Buna
diyeller ḳolçaġ “Bu kadınlar ne yaparlardı: Kurumuş otları kaldırırken dikenleri ellerine batmasın diye bileklerine sargı gibi bir şey sararlarmış. Buna da kolçaġ denirmiş.” 8
11. lawata ( (لواطاKöklü bitkileri topraktan
çıkarmak için kullanılan bu alete hiçbir sözlükte rastlanmadı. Bu nedenle ne işe yaradığına ilişkin bilgi derleme yapılan kişilerden edinildi. Abbas Süleyman’9dan edinilen bilgiye
göre bu alet “Turp çıkarmak için kullanılan,

6 Abdulemir Rahme
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7 Choban Khıdır Haydar, 1979, 154/19
8 Abbas Süleyman, 64, Çimento şirketinde, Dakuk
9 Abbas Süleyman,
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başı demir ağız şeklinde ağaç saplı bir alettir.”
Bu lawata da demirden olan birşeydi bele ağzı
war onnan sora taḫta geçsin özüne bir munca
taḫtası war wurardıġ özüne bilisey nece wurardıw bu turp kellesi böyyügse birez uzaġdan
wurardıw özün10 “Lawata, demirden yapılan
bir alettir. İçine ağaç geçmesi için ağız şeklinde
bir deliği bulunur. Turpun kafası büyük ise bu
aleti biraz uzaktan vurup turp çıkarılırdı.”
12. orax (“ )اورخorak”
TS 1690b “Ekin biçmekte kullanılan, yarı
çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal
bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin
biçin aracı”
DS IX:3285b “Ekin biçme zamanı”
KTS 277b orağ “orak”
EDPT 216a orğa:k “orak; hasat”,
Türk toplulukları arasında oldukça yaygın olan
ve kullanılan bu alet, Kaşgarlı Mahmud’da da
yer almaktadır:
DLT I:119 “orgak”
“Oraġ böyyüg oraġıydı bḯçin malıdı”11 Orak,
büyük olan oraktır. Biçmek için kullanılırdı.
12. oraxça ( < )اورخچاorax+ça
KTS 277b “Hayvanlara yem olarak ot toplamakta kullanılan küçük orak.”
oraxça gögerenliġ malıdı12 “Orakça, yeşillik
(kereviz, maydanoz vb.) için kullanılır”
13. şaxra ()شاخرا
10 Mehmet Hurşid Rahme
11 Abdulemir Rahme
12 Abdulemir Rahme

DS X:3735a şahra “Ekini harman yerine götürmeye yarayan araç.”
KTS 316b şaxra “Tahılın tarladan Harman

yerine taşınmasında kullanılan ve bu amaçla,
hayvan sırtının iki yanına bağlanan ahşaptan
yapılmış araç.
Dak 28 şaxra “Biçilmemiş buğday başaklarını
tarladan harman düzüne taşımak için kullanılan tahtadan araç.”
Ama buġday ise kucaġ kucaġ yere düzülü hatta orda ḫarman olsun. Mununda naḳl aletine
şaḫra dḯyili. Şaḫra aġacdan yapılan ikki ḳıṣṣa
nerdiwen şeklinde olu başdan birbirine geçer.13
“Buğday harmanda kucak kucak yere sıralanır.
Bu demetleri bir yerden bir yere götürmek için
şaḫra adı verilen araç kullanılırdı. Şahra, ağaçtan yapılan iki kısa merdiven şeklinde olup
birbirlerine geçirilir”
13 Mehmet Hurşid Rahme
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hem de dil de unutulmaya yüz tutmuştur. Bu
çalışmayla birlikte, coğrafî ve siyasi sebeplerle
ulaşımın çok da mümkün olmadığı Irak bölgesinden bazı tarım aletleri ve adlarını kayda
geçirmek ve ilgilenenlerin kullanımına sunmak temel amaçtır.

14. yaba (“ )ياباyaba”
TS 2357b “Harman savurmakta kullanılan
çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.”
KTS 360a “Harman savurmakta kullanılan
çatal biçiminde tarım aracı”
DS XII:4807a “Tınaz savurmaya yarayan tahtadan, büyük çatal araç “
Wasat bir yel esende bir neççe adam ellerinde
yaba bu yaba da bir uzun ağacın bir başına
ince ince aġaçlar çaḫılı takriben yeddi dişi olur.14
“Hafif bir rüzgâr esince birkaç adam ellerinde
yaba ve bu yaba uzun bir ağacın başına ince
ince ağaçlar çakılan alettir. Yaklaşık yedi ince
ağaç bulunur.”
Sonuç olarak tarım, insanoğlu için hayatta
kalmanın en gerekli ve en temel yoludur. İklim ve coğrafi şartlar elverdiği ölçüde gerçekleştirilen tarımda kullanılan aletler de vazgeçilmez unsurlardandır. Geçmişten günümüze
kadar tarlanın sürülmesinden, ekilmesine ve
biçilmesine kadar çeşitli tarım aletleri kullanılmıştır. Eskiden kullanılan geleneksel tarım aletleri hem zahmetli, hem de kullanımı
zaman ve verimlilik açısından etkili olmadığı
için yerini modern aletlere bırakmıştır. Böylece insanoğlu tarımda enerji ve zaman tasarrufu
yaparken verimi de azami düzeyde arttırmıştır. Hayatın her alanında gerçekleşen bu değişimle birlikte dil de değişime uğramış, tarım
alanında da gerçekleşen bu değişime paralellik
göstermiştir. Modern tarım aletlerinin kullanımı yaygınlaşırken geleneksel tarım aletleri ve
onların isimleri hem kültürde, hem yaşamda
14 Mehmet Hurşid Rahme
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Türkmen dava adamı Erşat Hürmüzlü’ye ithaf

Çağlarca tehlike kara gün gördü
İrkilmedi diz çökmedi dik durdu
Akına uğradı savundu yurdu
Kargılı kılıçlı kamalı Kerkük

Bir içli inilti duydum derinden
Dünya düştü kalbim koptu yerinden
Fırtına zemheri esmiş serinden
Bahtı kara başı belalı Kerkük

Bu toprağın suyun içti kan verdi
Yurt uğruna nice civan can verdi
Arma taktı şöhret verdi şan verdi
Alnı açık başı havalı Kerkük

Ne güzel memleket ovalı dağlı
Dicle Fırat tahıl bahçeli bağlı
Barın yediğimiz vatana bağlı
Vefakârlık vicdan kuralı Kerkük

Kerkük sende tarihin çok gizi var
Gündeme gelmemiş bir çok dizi var
Koca Fuzûli’nin ölmez izi var
Fuzûli Faiz de buralı Kerkük

Iraklı Türkmen’iz doğduk burada
Beraber yaşanır ak da kara da
Gövden buradadır kalbin orada
bilmem bura yoksa oralı Kerkük

Masalla’nın kurban bayramı güzel
Piryadı’nın bahar akşamı güzel
Küzeçi’nin Bayat makamı güzel
Teplebaş Kızılay Habalı Kerkük

Sen bakımsız o bu yiyer malını
Kimsesizsin soran mı var halini
Kurt yemiş ağaca verdin dalını
Bağlama sakala sakalı Kerkük

Şehirler içinde burası cennet
Dedeler mülküdür kime ne minnet
Mangal etrafında eğlence sohbet
Bir kadın söylesin masalı Kerkük

Sanma kumarcıdan destek beklenir
Hürriyet pahalı kanla ödenir
Söz veren birinden fiil istenir
Çıkarcı olamaz vefalı Kerkük

Kızın Gülboy ağır uslu tellidir
Delikanlın levent başı yellidir
Masalın bellidir aşkın bellidir
Arzu Kamber yurdu sevdalı Kerkük

Altın petrol gölü Hasa suyun var
Engin tarlaların zengin köyün var
Göz kulak ol alttan alttan oyun var
Başının çaresin bulmalı Kerkük

Katma Bazarı’nda kilim dokunur
Horyat sesi ince tele dokunur
Beş vakit namaza ezan okunur
Nakışlı Minare kubbeli Kerkük

Bu da bakar o da bakar day sana
Tekme vurur kısrak sana tay sana
İdamlarda zindanlarda pay sana
Kalbin dilim dilim yaralı Kerkük

Günler geldi yer yer evler basıldı
Koç yiğitler direklerden asıldı
Fikirler boğuldu sesler kısıldı
Dernekler ocaklar kapalı Kerkük

Yer yerden engeller çıkar karşına
Nişan oldun haydut çete taşına
Ne zaman bir ağyar olmuş aşina
Koyma dipten söküm çuvalı Kerkük

Kanlı mücadele bu çağ o çağın
Al kana boyalı taşın toprağın
Kanı kurumamış Necdet Koçak’ın
Bellidir bu dava pahalı Kerkük

Soykırımı kimliğini silmedi
Havar ettin kimse dada gelmedi
Bir hükümet meşru hakkın bilmedi
Hak ölmez var zulmün zevali Kerkük
1

YARALI KERKÜK

Hapisten anılar yada düşüyor
Enver Neftçi1 hayalimde yaşıyor
Ülkücü tavırlar gönlüm okşuyor
İnsan haktan yana olmalı Kerkük

Rıza ÇOLAKOĞLU

Eski günden beri Türkmen yatağı
Ölümsüz yadigâr Kalalı Kerkük
Türkmen adı taşır köşe bucağı
Masmavi bayrağı dalgalı Kerkük

Hapishanede saygı duyduğum ağırbaşlı Türkmen
mücadeleci.
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nazimterzioglu@gmail.com

Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden

R

eşit Ali Dakuklu
Kerkük iline bağlı Dakuk (yerli tabirle
Tavuk) ilçesinde doğup büyüyen şair Reşit Ali Dakuklu (1914-1975), Irak Türkmenleri
arasında tanınmış ilk Kardeşlik kuşağının simalarından biridir. Uzun süre aynı ilçede muhtarlık
görevinde bulunmasından dolayı Muhtar lakabıyla da şöhret yapan Dakuklu her zaman yerli
kıyafetle boy göstererek şairliği yanında hoş sohbet, nüktedan, meclislerin sevilen ve aranan bir
şahsiyet olarak kaynaklar kendisinden söz eder.
Bektaşî olmak hasebiyle Nesimî, Fuzûlî, Pir
Sultan Abdal, Viranî gibi şairlere son derece
hayranlık duyan şair, hece vezni kullanarak
Bektaşî nefesleri ve divan şiirini andıran gazeller yazmıştır. Değme Yarama (Bağdat, 1973)
adıyla bir kısım şiirlerini toplayan Reşit Ali
Dakuklu’nun Kardeşlik dergisinde düz yazıları
da bulunmaktadır. Dakuklu’nun kişiliği kadar
yazdığı millî şiir ve hoyratları da sevilip sanatçılar tarafından uzun hava şeklinde okunmuştur.
Şairin o tarihte sağlık sorunu olması nedeniyle
Gazi Nakip’e özür dileyerek şiir defterinde
sadece “Dilek”, “Kerkük” ve “Edebiyat” başlıklı
şiirlerini yazmakla yetinmiştir.

Dakuk
15.12.1969
Muhterem Gazi Nakip kardeşimize şu naçiz hediyemi sunmakla bahtiyarım ne şiirime bir göz
gezdirdim ne de yazıma çünkü hasta idim. Kusura kalmamanızı ulu Tanrıdan dilerim kardeşim.
İmza
Reşit Ali Dakuklu

34

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 22  • السنةSayı/Issue 86  • العددNisan-Haziran/April-June 2020  حزيران- نيسان

KERKÜK VAKFI

Dilek / 22.12.1961
Hayat güçlüklerimizle ilgilenen üstat Ekrem
Rifat Yolcu kardeşimize
Yanar ışıklarımız nurdan olaydı
Bezekler inciden dürden olaydı
Gönül arzularımız birden olaydı
Bu hâli göreydim andan öleydim
Her yeri ışık her bir yeri gülşen
Yurdumuz ne kadar güzeldir bilsen
Her bir evi süslü etrafın süsen
Ekili göreydim andan öleydim
Köylere uzanan düzgün yolları
Bahçeler göreydim sağ u solları
Bir avuç yetimle bikes dulları
Sevinçte göreydim andan öleydin
Hayata küskün dil-şikesteleri
Dermansız kalan birçok hastaları
Yiyecekten mahrum kimsesizleri
Rahatta göreydim andan öleydim
Ferahta göreydim fakirlerimizi
Vergili göreydim zenginlerimizi
Mehtaplı geceler şenliklerimizi
Çok zaman göreydim andan öleydim
Verimli göreydim tarlalarımızı
Muhtaca verdik yardımlarımızı
İleri ataydık adımlarımızı
Akıcı göreydim andan öleydim
Nağmelenseydi gönüldeki beste
Okunsaydı şiirim güzel bir seste
Yatakta inleyen dermansız hasta
Sıhhatte göreydim andan öleydim
Dakuklu dileğin güzeldir güzel
Böyle yazmış seni kâtib-i ezel
Yurduma hiç yoktur dünyada bedel
Hülyamı göreydim andan öleydim

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 22  • السنةSayı/Issue 86  • العددNisan-Haziran/April-June 2020  حزيران- نيسان

35

KERKÜK VAKFI

Kerkük 10.5.1962
Hasa’nı sulandır bu akan yaşla
Her dem ki biz seni anlarız Kerkük
Göğüsten fışkıran yanar ateşle
Avunur ısınır yanarız Kerkük
Yüksektir şanımız kal‘anız gibi
Güzel o yaka bu yakanız gibi
Parlarız ateşin semanız gibi
Toprağını cennet sanarız Kerkük
Garipler özlerler seni gurbette
Yadınla yaş döker onlar elbette
Uğrunda içtiğimiz semli şerbet de
Kevser’dir biz[e] andan kanarız Kerkük
Üzülme hadisattan her derd ü mihnetten
Üzülme dehrde her bir sitemden
O çok güzel ismi aldığın demden
Uğrunda can u baş satarız Kerkük
Yüksel yükseklerde ey koca ülke
Çevrene kanatla genişlet gölge
Dedeler yatağı bu kutsal mülke
Şu‘leyiz ezelden yanarız Kerkük
Timsalsin Kerkük sen vakarlığın
Dillerde destandır fedakarlığın
Tarihi andıran yüce varlığın
Müstakbel gençliğe sunarız Kerkük
Dakuklu bağlıyız candan vatana
Hadimiz vatana gönül katana
Bu vatan uğrunda kendin satana
Kardeşiz saygıyla anarız Kerkük
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Edebiyat Terci‘ Bend[!]
Edebiyat ey vecize-i kelâm
Ey lem‘a-i dür tâc-ı üdebâ
İnsanda kemâl hep seninle tamam
İzinde yürümüş ölmez şu‘arâ
Hazz-ı memnuniyet hüzn ü elemi
Yaradan sensin ey nefîs san‘at
Hutebâ dilinde cansız kelâmı
Canlandıran yine sen sendedir hikmet
Güzel bir tabloya benzersin ancak
Ahenginle uyar nağm-ı cân-sûz
Lütfunla hasta-dil dil-şad olacak
Buzu ateş yaparsın ateşi buz
Ey ruhlara heyecanlar bahşeden
Bazen de sana bedî‘-i şiir derler
Ey herkesi bir sözle gaşşeden
Lü’lü’sün durağın bahr derler
Her edîbde bir üslub ‘arz edersin
Meşhur Fuzûlî’de belâget beyân
Nef‘î’de şa‘şa‘a-i elfâz edersin
Haşmet’te Hamid’de ifade ‘ayan
Ahlaka kardeşsin ‘ilimde sırdaş
Nutk-ı beyânın olmuş nefha-i rûh
Ömrünü sordum adımla bir yaş
Neş’e verir sana bade-i sabûh
Dakuklu hürmet et her edîbe sen
Onlardan öğren de şiir söylemek
Sakın ihmâl edüp unutmayasın
Kültüre bu yoldan hizmet eylemek
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Türkmen Albümünden
Kerkük Kültür Merkezi’nden Anılar

Türk Kültür Merkezi Sertifika Töreni (Kerkük 1971)

Kerkük Kültür Merkezi Korusu
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Editörün Seçtikleri

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Kerkük Kültür Merkezi’nde (27 Nisan 1976)

Kerkük Kültür Merkezi’nde 23 Nisan
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A

long-standing motivation underpinning
the majority of contemporary Iraqi Turkmen scholarly and political thought has
primarily focused on achieving greater political
emancipation while simultaneously preserving
its unique historical ethnic-nationalist identity.
Greater political freedom and access to equitable
social justice are fundamental goals that generally reigns true across the political spectrum.
Preserving and championing differences in ethnic-nationalist identity is a political choice, but
an essential component in the Turkmen case.
Expression and affiliation with Turkmen ethnic
and nationalist identity is not only an intrinsic
part of the social psyche but essential if Iraq is to
progress as a functioning multi-cultural nationstate made up of a myriad of unique ethnic, sectarian and increasingly other marginalized groups whose quest for greater self-determination
and political freedom have been adopted under
the all-encompassing banner of identity politics.
Preserving ethnic-nationalist identities is in fact
a prerequisite when constructing and fostering
of a multi-cultural nation state. Take Canada
for example – a nation that has been long touted
as a model of multiculturalism – which aims to
permit the various cultural and ethnic identities
of their citizens and residents to be preserved rather than assimilated and in doing so strengthen
multi-culturalism and tolerance amongst social
groups. In the case of modern day Iraq, one could argue that its current political manifestation is
not an attempt to construct a multi-cultural state
but rather to preserve its multi-cultural make-up
dating back centuries.
However, there are dangers in overemphasizing
such identity politics particularly within a political structure that is predicated on elections and
the will of the majority to determine governing

Çağrı HÜRMÜZLÜ

Turkmen Identity in a
Multi-cultural Iraq
bodies in a nation-state at the local, regional
and national level, which is what contemporary
Iraq is striving for. The danger is that identity
politics – in certain circumstances – becomes a
quick-win tool for politicians eager to make socalled progress by championing or providing political backing to a specific group at the expense
of working to make real structural and political
reform. Identity politics presents the political
elite with a myriad of different representations
ultimately demanding the same thing – equal
rights and political freedom. Instead, one or
another group is cherry picked from the lot and
provided with temporary political support and
backing not because social justice is the ultimate
goal, but rather the purchasing of sympathy and
allegiance for political gain.
A lesson learned from observing inter-governmental organizations in a multi-cultural and
globalized word is that understanding, social
justice and progress can only be achieved through multilateralism and compromise. Similarly,
within domestic politics in Iraq, the multitude
of unique ethnic-nationalist, sectarian and other
marginalized groups must reach out and find
common ground across the political spectrum.
The preservation of identify and attainment of
greater political freedom shouldn’t be left to the
whims of the political elite. It’s the responsibility of all political and social factions to create
stronger links with like-minded individuals across the aisle of ethnic and sectarian divide in
order to have greater leverage at the negotiating
table. The preservation and championing of
ethnic-nationalist identify through greater political participation can only be achieved if all
‘groups’ are given equal opportunities to do so.
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From: USA Today

100 things to do while stuck
inside due to a pandemic

A

s concerts are postponed, sporting events are canceled, schools are
closed and tourist hot spots are shut
down, experts recommend that even those
who show no sign of illness stay home during
this time of global pandemic.
That’s right: It’s advised that you self-quarantine.
Although remaining inside is a good way to
protect yourself and others from the coronavirus, and is an important measure to help “flatten the curve” of daily cases that put pressure
on our health care system, it could lead to a
lesser evil: boredom and stir craziness.
What’s there to do while stuck indoors? We’ve
compiled 100 suggestions to help make your
time quarantined as interesting – and perhaps
even as productive – as possible.
1.

2.

Start a journal or blog. Sure, it can be
about the coronavirus, but it could also
be about a specific interest from chess to
cheese

3.

If it won’t bother your neighbors: Dust
off that old instrument and practice.

4.

Text all your exes just in case you have
one more thing you wanted to get off
your chest.

5.

42

Complete a puzzle: The more pieces the
better! Feeling extra saucy? Take on a
Rubik’s Cube. More of a word person?
Crossword puzzle!

Write poetry. Perhaps you can craft
a haiku for Mother>s Day, or something

without a specific structure. Just try it!
6.

Watch all the really long movies you’ve
avoided until now.

7.

Download Duolingo,
or
a similar
app, and teach yourself a foreign language.

8.

Finally read “Infinite Jest,” “Les Miserables” or even “The Stand.” Go all in and
read “Ulysses.” You got this.

9.

Meditate. Try lying down with your eyes
closed, palms up and while focusing on
your breath. Or spend 20 minutes sitting
crosslegged and repeat a soothing word
to yourself in your head. (The latter is
more like transcendental meditation.)

10. Face masks, moisturizer, oh my! Treat
yourself to a 10-step skin care routine
you don’t have time for during a normal
work week.
11. Look at pictures of puppies.
12. Put together the most attractive charcuterie board possible, but you can only
use foods you already have in your fridge
and cupboard.
13. Take note from “Tangled” star Rapunzel,
who has an entire song about how she’s
spent her days alone in a castle. Activities
included in her ditty: Ventriloquy, candle-making, papier-mâché and adding a
new painting to her gallery.
14. Write actual letters to family and friends.
After that? Write thank-you notes to service people who you remember went out
of their way for you.
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15. Learn calligraphy. YouTube can help.
16. Finally read the rules to those long and
intense board games you’ve never played
with the family. Encourage the family to
play.
17. Put on a soap opera. Mute the sound.
Create your own dialogue.
18. Have a space in your home where all of
the tupperware goes? Organize it and actually match lids to containers.
19. Try on all your clothes and determine
whether they “spark joy” á la Marie Kondo.
20. Better yet, go through this process with
your junk drawer and supply shelves.
21. Have a roommate meeting about how to
be more considerate of one other, especially while you will likely be spending
more time together. Bring baked goods.
22. Bake those goods.

31. Look at yourself in the mirror. Attempt a
self portrait with pencil and paper.
32. Take a bubble bath (bonus: Add a glass
of wine).
33. Make a classic cocktail, from negronis
to Manhattans and aperol spritzes. Don’t
forget the garnish.
34. Coloring books: They’re not just for kids.
35. Take time to reflect: What have you accomplished in the last year? What goals
are you setting for yourself in the next
year?
36. Write a short story or get started on that
novel.
37. Actually try to reproduce something you
see on Pinterest. Probably fail. Try again.
38. Clear out the family room and camp
indoors with all blankets, popcorn and
scary movies.

23. Watch the films that won Oscars for best
picture.

39. Finally get around to fixing that broken
door knob and loose tile or cleaning
scuffed up walls.

24. Watch films that won Independent Spirit Awards for best picture.

40. Acquire a foam roller and treat yourself
to some physical therapy.

25. Watch films that critics say should have
won those aforementioned awards.

41. Pretend you’re 13 years old and fold a
square piece of paper into a fortune teller
you put your thumbs and pointer fingers
into. Proceed to tell fortunes.

26. Read all the New Yorker issues piled on
your desk.
27. Will Tom Hanks into recovery from
coronavirus by watching every Tom
Hanks movie chronologically.
28. Knit or crochet.
29. Use Skype, FaceTime, Google Hangouts
or Marco Polo to video chat with your
long-distance
30. Try out at-home aerobics or yoga videos.
Consider downloading a fitness app with
curated workout playlists.

42. Learn how to braid (fishtail, French,
etc.) via YouTube tutorial..
43. Throw out all your too-old makeup and
products. (Tip: most liquid products
have a small symbol on them noting expirations, usually six months to a year.
This includes sunscreen!)
44. Interview your grandparents (over the
phone, of course) and save the audio.
Can you create an audio story or book
with that file?
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45. Go through your camera roll, pick your
favorite pics from the past year and make
a photo book or order framed versions
online.
46. Go on a health kick and learn how to
cook new recipes with ingredients you
may not be using already, from miso to
tahini.
47. Create a Google document of shows
or movies you’re watching and share it
among family and friends.
48. Make a list of things for which you are
grateful.
49. Have your own wine tasting of whatever
bottles you have at home. Make up stories about the journey of the grapes to
your mouth.
50. Work on your financial planning, such
as exploring whether to refinance your
loan or ways to save more money.
51. Perfect grandma’s bolognese recipe.
52. Make coffee, but this time study how
many beans you use, which types, how
hot the water is, how long it brews and
whether any of that makes a difference.

58. Indoor scavenger hunt.
59. Alternate reading the Harry Potter series
with your kids and cap each one off with
the movie.
60. Dye your hair a new color. No one else
needs to see it if you don’t like it.
61. Read Robert Jordan’s 14-book “Wheel of
Time” series before it streams on Amazon starring Rosamund Pike.
62. Write a play starring your loved ones.
Perform it via a video call app.
63. Go viral in the good way by making a
quarantine-themed TikTok.
64. Rearrange your sock drawer. Really.
65. Stop procrastinating and do your income
taxes.
66. Make lists of all the museums, sporting
events and concerts you want to visit
when they finally reopen.

53. Buy gift cards from your favorite local
businesses to help keep them in business
while we quarantine.

67. Get into comics with digital subscriptions on your tablet, like Marvel Unlimited.

54. Watch “Frozen 2,’ which went up early on Disney Plus. Another new movie
on the streaming service: “Stargirl.”

68. Rearrange your furniture to make it
seem like your home is a totally different
space.

55. Write a book with your family. Pick
a character and each member writes a
chapter about their adventures. Read
aloud to each other.

69. Practice shuffling playing cards like a
Poker dealer. Be ready for employment
opportunities once all casinos open back
up.

56. No March Madness? Have a Scrabble
tournament. Or Bananagrams. Pictionary, anyone?

70. Organize your spice rack alphabetically
or get crazy and do it by cuisine.

57. Get into baking with “The Great Brit-
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ish Baking Show,” but your technical challenge is baking something with
the ingredients you have on hand (that
you didn’t already use in the charcuterie
board).

71. Teach your dog to shake. Hand sanitizer
optional.
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72. Memorize the periodic table. You never
know when that will come in handy.
73. Order and put together some IKEA furniture. Time yourself.
74. Get a free trial of a streaming service and
binge-watch as much as you can before it
expires.
75. Apply for a new job. You have remote
work experience now.
76. Learn a new style of dance via YouTube,
from bellydancing to breaking.
77. Update or write your will and organize
your affairs. Yes, it sounds melodramatic
and morbid but let’s face it: This is a task
many of us avoid because we never have
the time. Now we do.
78. The parades have been canceled but you
can still make corned beef and cabbage
for St. Patrick’s Day.
79. Bring out the Legos. Build your house
inside of your house.
80. Watch the “Star Wars” movies in this
and only this order: Rogue One-IV-VII-III-Solo-VI-VII-VIII-IX.
81. Two words: Coronavirus beard! Grow it,
moisturize it, comb it, love it.
82. Learn the words to “Tung Twista.” Get
them so ingrained in your brain that you
can rap them as fast as Twista can. Impress everyone.
83. Been meaning to get some new glasses?
Try on new frames virtually on sites
like GlassesUSA.com.
84. Attempt things with your non-dominant hand, from writing to brushing
your teeth. Prepare to be frustrated.
85. How many words per minute can you
type? See if you can get speedier by taking a typing course.

86. Prepare to verbally duel a bully who
wants to discuss the evolution of the
market economy in the Southern colonies, by memorizing Matt Damon’s
“Good Will Hunting” speech.
87. Learn origami. Make cranes for your
loved ones.
88. Stretch. Work on your flexibility. It’s
possible to get the splits back, right?
89. Try to speak in pig Latin. Or, “ig-pay,
atin-Lay.”
90. Talk to your plants. How are they doing?
Make sure they are getting the amount
of sunlight they should be. Check their
soil. Water if necessary.
91. Deep condition your hair and put paraffin wax on your hands. Enjoy your soft
hair and nails.
92. Consider donating money to food
banks to help families struggling to get
meals.
93. Write a song. If you want to make it
about your time inside and put it to the
tune of “My Sharona” and replace “Sharona” with “Corona,” do what you have
to do.
94. Study the art of beatboxing.
95. Try moving in super-slow motion. It’s
OK to laugh at regular speed.
96. You know how there are dozens of ways
to wear a scarf, but you only wear it the
one way? Learn the other ways.
97. Learn Old English words. Pepper them
into your conversation. Wherefore not?
98. Try on a new shade of lipstick. See how
long it takes your partner to notice it.
99. Take deep breaths, in through your nose
and out through your mouth.
100. Sleep. Get lots of it.
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نجدت قوجاق ليترك آخر جملته نبراسا يضيء
األجيال وهو ينقاد لحبل المشنقة قائال “ أصدقائي
 ،ان الشجرة بالتقليم تزداد إخضراراً ،رجائي
منكم أن ال تتراجعوا من نيل حقوقكم المسلوبة
وأن ال تتركوا قضيتنا العادلة ،وإني مقبل الى
ربي قرير العين مطمئن الخاطر واسلم الراية
لكم واني على يقين بانكم سوف ترفعون رايتنا
عاليا ،وال تبتعدوا عن الحق وعن طريق هللا”
وترجل من صهوة جواده فارسا مغوارا شهيدا.
ولم تنج التون كوبري وتازه خورماتو من
المجازر فقد إمتدت يد البطش اليهما في عام
 ١٩٩١لتذيق اهلهما الموت ألوا ًنا وأشكاال في
صباح يوم  ٢٨من آذار عام ١٩٩١في شهر
رمضان المبارك حيث هاجمت قوات الحرس
الجمهوري للنظام السابق ناحية التون كوبري
وتازة خورماتو بحجة إيوائهم مسلحين ضد
الحكومة فدخلت قوات الحرس الجمهوري
الناحية وقاموا بتفتيش المنازل وأخذوا ما يقارب
اكثر من  ١٠٠من األطفال والشباب وشيوخ
المدينة بحجة التفتيش معهم دون مراعاة أي
حساسية لهذا الشهر الفضيل ليجدوهم فيما بعد
جثثا هامدة بالقرب من معسكر الجيش في قضاء
دبس وقد أعدموا رميا بالرصاص من قبل النظام
البائد.
وكذا مجزرة اربيل في عام /٣١اب١٩٩٦ /
حيث قامت قوات تابعة للنظام السابق باقتحام
مقر الجبهة التركمانية العراقية واعتقل ٤٨
شخصا وبعده قام بإعدامهم رميا بالرصاص بدم
بارد .
ولم ينته مسلسل البطش ضد التركمان بعد
سقوط النظام فأستمرت التهديدات واالنفجارات
والسلب والنهب تجاه المكون التركماني وبعد
 ٢٠٠٣تغير السناريو بتغير ديمغرافية مناطق
تركمان ايلي فتعرضوا هذه المرة لعملية تكريد
ممنهجة وباألخص المناطق ذات الكثافة السكانية
التركمانية بمنح الجنسية العراقية لغير العراقيين
بهدف زيادة النسبة السكانية للقومية الكردية على
حساب القومية التركمانية.
ً
بعضا من هذه المجازر
وسنذكر على عجالة

التي تجرعت التركمان مرها وعلقمها :
⁃ انفجار طوز خورماتو في سنة -٢٠٠٣اب٢٢-
⁃ انفجار تلعفر /٢٠٠٤أيلول ١/
⁃ انفجار تلعفر ٢/٢/٢٠٠٥
⁃ انفجار موصل /٢٤أيلول ٢٠٠٥ /
⁃ انفجار ينكجة /٢٠٠٦اذار ١٠/
⁃ انفجار قرة تبة /٤حزيران٢٠٠٦ /
⁃ انفجار كركوك  /١٣حزيران٢٠٠٦ /
⁃ انفجار داقوق /٢٠٠٧حزيران ٨/
⁃ انفجار امرلي  /تموز ٧ /
⁃ انفجار تازة خورماتو /٢٠٠٩حزيران ٣/
⁃ انفجار تلعفر  ٢٠٠٩تموز ٣/
واستمر نزيف الدم التركماني من الهجمات
اإلرهابية دون توقف و شهدت المناطق
التركمانية موجة من التفجيرات بالسيارات
المفخخة االنتحارية والتي حصدت ارواح
العشرات منهم في كركوك وطوز خورماتو
وتازة خورماتو وآمرلي وقرى البيات وقرة تبة
والموصل وتلعفر وديالى وقد فقدت أهالي طوز
ً
محنكا عرف
وقراها ونواحيها رجال فذا وسياسيًا
ببسالته وشجاعته وهو شهيد الراية علي هاشم
مختار أوغلو ورفيق دربه أحمد قوجا وليت
الجريمة توقفت عند هذا الحد فما غزو الداعشي
الهمجي عنا ببعيد  .وقد عاش التركمان من وراء
ذلك الويالت والحصار والتشريد وحرق البيوت
وهدمها بعد ان جعل التنظيم االرهابي من هذه
الجغرافية الحساسة مركزآ لعملياته اإلجرامية
ومن الطاف هللا للشعب التركماني ان جعل تقهقر
داعش على أيديهم ويكونوا بذلك حققوا أول
انتصار على هذا التنظيم بيد أبنائه البواسل الذي
ال يهابون الموت طالما هم على الحق وناصرين
له حيثما وأينما كانوا.
لو نعد االنفجارات واغتيال القادات واألطباء
والمهندسين واألكاديميين لم نكتف بذكرهم .
وقد اجتمع قادة ووجهاء التركمان في عام
 ١٩٩٥في اربيل واتخذوا يوم  ١/١٦يوم الشهيد
التركماني ليبقوا أحياء في الذاكرة التركمانية
ونبراس نور لألجيال القادمة .
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فراس اغا اوغلو

 16كانون الثاني يوم الشهيد التركماني
من أراد اإلنصاف والعدل لنفسه عليه أن يكون
منصفا لغيره ،وما يرتضيه لنفسه عليه أن
يرضاه لآلخرين ،وبخالف ذلك فإنه يقع ضحية
االنفصام واالزدواجية وفقدان المعيار األخالقي.

بحق الشعب التركماني في مدينة كركوك ،إبان
احتفاالت اهل المدينة بمرور عام على اعالن
الجمهورية وحينها جاء المتعصبون والشعوبيون
بحجة االحتفال واستفزوا المواطنين بشتى
وسائل االستفزاز غير ان أهالي المدينة تحلوّا
بالصبر وأخبروا المسؤولين أنهم معرضون
للخطر ولكن ال حياة لمن تنادي فقد كانت الخطة
مدبرة ومحكمة للفتك بالتركمان واإلضرار بهم .

وألن التركمان عنصر اساسي من العناصر
األساسية الثالثة في العراق وأنه جزء ال يتجزء
من صلب المجتمع العراق ،فقد ضحوا وال زالوا
يضحون بالغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن
ويؤدون دين الوفاء بدمائهم الزكية .

حيث قامت مجموعة من الشيوعيين والشوفينيين
بقتل شخصيات وجيهة ومعروفة من التركمان
في المدينة منهم عطا خير هللا الرمز العظيم
لتركمان العراق واستمرت حمالت القتل بكل
الطرق الوحشية حيث كانوا يفصلون الجسد
الى قسمين عبر ربطه بسيارتين ومنهم من
علقوا على األشجار وأعمدة الكهرباء وآخرون
تم تقطيعهم بالسكاكين ونكلت بهم ابشع التنكيل.

كلنا على دراية بأن جميع مكونات الشعب
العراقي ذاقوا وال زالوا يذوقون أشد أنواع الظلم
واالستبداد والقتل والمجازر .

وسوف نذكر بعض تلك المجازر التي وقعت
بحق التركمان منذ بدايات االحتالل اإلنكليزي
للعراق الى يومنا هذا  .ففي عام  ١٩٢٠ارتكب
اإلنكليز بحق تركمان تلعفر مجازر مروعة
أدت الى تخريب وهدم بيوتهم واإلستيالء على
أموالهم وسميت هذه المجزرة ب “ قجا قاج”.
ومجزرة كركوك( الليفيين) في سنة  1924التي
أرتكبت من قبل القوات االحتالل االنجليزي
والموالين لهم.
ومجزرة كاوور باغي جرت في / ١٩٤٦تموز
 ١٢/في العهد الملكي بحق عمال شركة النفط
العراقية عندما قام العمال باضراب عن العمل
مطالبين بتوفير السكن  ،تخصيص الضمان
االجتماعي لهم ....الخ ونتيجة ذلك تعرض
العمال التركمان إلطالقات الرصاص الحي من
قبل الشرطة .
ومذبحة كركوك عام  ١٤تموز  ( ١٩٥٩ /ارتكب
المجرمون العنصريون خاللها ابشع مذبحة
47

ومنذ أن تسنم النظام الدكتاتوري السابق زمام
الحكم في العراق بعد االنقالب المشؤوم عام
 1968بدا بتصفية المكون التركماني ألسباب
ظلت سرا ليومنا هذا.
وفي سنة  ١٩٧٠حاول حزب البعث تعريب
المناطق التركمانية وتغيير ديمغرافية المدن
وقامت بتهجير العوائل التركمانية من مناطق
سكناها  .وإستمر تنكيل حزب البعث للشعب
التركماني لسنوات طوال ليبلغ الظلم أوجه بمنع
التركمان من التحدث بلغة االم وليكون مجرد
التسجيل بانك من القومية التركمانية جرما ال
يغتفر .
وفي سنة  ١٩٨٠أقدم صدام حسين الغاشم على
إعدام ثلة خيرة من شباب التركمان أمثال عبد
هللا عبد الرحمن وعادل شريف ورضا دمرجي
وعلى رأسهم الرائد المفكر واألكاديمي الدكتور
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عبد الحكيم مصطفى ريجي اوغلو ،الذي كان
مثال يحتذى به من قبل تركمان العراق في
مجاالت المقاالت النقدية والتجريبية ،وهو
ليس شخصية أدبية فحسب ،بل هو في نفس
الوقت رجل له قضية نافح من أجلها بشكل
مستمر .وكرس كل معارفه وثقافته وإمكانياته
ووجوده لخدمة قضيته وافكاره واعتبر األدب
جسرا في نطاق كفاحه في هذا السياق.
باالضافة الى كون ريجي اوغلو عبارة عن
كاتب محترف في مجال النثر ،وعلى الرغم
من أنه لم يكن شاعرا ،اال انه قام باسهامات
عظيمة في تطوير االدب التركماني العراقي
عبر مفهوم الشعر الحرّ في هذا السياق .ونشر
معظم كتاباته في مجلة قارداشلق والتي كان
يحرص فيها دائما على تعليم المجتمع وتوعيته
ّ
وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع.
وسلط الضوء على العديد من القضايا الراهنة
والمفيدة ،وكان مؤيدا للشباب بشكل كبير
ويشجع على إرشادهم إلى الطريق الصحيح
سن ّ
في ّ
مبكر .وكانت لكتاباته نوعية أدبية
واجتماعية وثقافية ،مليئة بحبه لوطنه وأرضه.
وكان يتناول المشاكل الحالية التي تنتظر الحل
في إطار الوعي الوطني ويقدم حلوال لها بناء
عليه.

المصادر

باياتلي ،الطاي “التركمان العراقيون ومشكلة
كركوك  -الموصل” مجلة قارداشلق ،العام ،20
العدد ( ،78نيسان  -حزيران .31-34 :)2018
باياتلي ،هدايات كمال .مختارات من عبد الحكيم
ريجي اوغلو “مقدمة كتاب اسعد نائب في عام
 .”1985بغداد.1986 :
باياتلي ،هدايات كمال .مختارات من عبد الحكيم
ريجي اوغلو ،بغداد .1986
آسيا اإلمبراطورية العثمانية  -المخططات العائدة
آلسيا الشرق ،الشرق األدنى والجنوب الغربي ،كفري

صالحية 8 ،تشرين األول  ، 1915ارشيف الدولة،
االرشيف العثماني.00445-00007-h.HRT ،
ساعاتجي ،صبحي“ .عبد الحكيم مصطفى ريجي
اوغلو” ،مجلة الطون كوبرو الفلكلورية لألداب
والثقافة والفنون ،العام  ،2العدد ( ،11ايار .8:)2004
ساعاتجي ،صبحي“ .عبد الحكيم مصطفى ريجي
اوغلو” .تاريخ الوصول  01آذار .2020
 h t t p / / :d o c s .n e u .e d u .t r /l i b r a r y /n a d i r _e s e r l e r _e l _y a z m a l ari
/IRAKdosyas%C4%B1/Irak20%
(Kerk%C3%BCk20%)T%C3%BCrk20%
 E d e b i y a t %C 4 % B 1 % 2 0 ( 6 .C i l t _ )s u p)hi_saatci/Irak(20%Kerk%C3%BCk20%
Y a z %C 4 % B 1 l %C 4 % B 1 % 2 0
T%C3%BCrk20%Edebiyat%C4%B1/Abdulhakimmustafarejioqlu.pdf.

صاري كهيه ،قاسم“ .فن المسرح التركماني وخليل
احمد حساني  ،”30.09.1987 -1938مجلة
قارداشلق ،العام  ،17العدد ( 68تشرين األول -
كانون األول .44 :)2015

تنويه واعتذار
حصل خطأ غير مقصود في الصفحة ()60
من البحث المنشور في العدد األخير من
مجلتنا المرقم  85والصادر بتاريخ كانون
الثاني – اذار لعام  2020لألستاذ “ اوميد
يشار” وهو البحث المعنون (لمحات اجتماعية
من تاريخ التركمان في كركوك) ،اذ ورد فيه
خطأ ان كاتب البحث هو “الدكتور إبراهيم
خليل سعيد” ،في حين ان البحث يتناول تقييما
أع ّده األستاذ “اوميد يشار” حول الكتاب الذي
أصدره الباحث الدكتور إبراهيم خليل سعيد.
ولذا فان اسر ة مجلة “األخاء” تعتذر من
االستاذين الكريمين “اوميد يشار” و “الدكتور
إبراهيم خليل سعيد” عن هذا الخطأ والسهو،
وتتمنى لهما دوام ابداعاتهما القيمة في مجال
التأليف والنشر.
(األخاء – قارداشلق)
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على غرار الجمعيات التعاونية .على سبيل
المثال ،من كان لديه بين معارفه ،شخص ما
يحتاج إلى مبلغ مادي لسبب ما مثل المرض،
وكان في حالة سيئة .كان كل فرد في المجموعة
يقدم المساعدة بقدر ما يمكن ،وبالتالي كان يتم
قضاء حاجة المحتاجين بهذا الشكل.20
ومن بين المعلومات االخرى التي كانت تروى
عنه ،انه كان مولعا بحكايا نصر الدين خوجة،
لذلك كانت هناك صورة لنصر الدين خوجة
معلقة جانب رأسه.21

ريجي اوغلو من احد المجددين في فهم الشعر.
انتقد الشعراء مثل محمد صادق ،أحد الشعراء
التركمانيين الذين تبنوا المفهوم القديم .وأيد
الشعر الحر الذي ظهر وتطور في إطار الفهم

نشر ريجي اوغلو معظم وأهم كتاباته في مجلة
قارداشلق بين  .1973 - 1961وقام صهره
البروفسور الدكتور هدايت كمال باياتلي،
بجمع عدد كبير من كتابات ريجي اوغلو عبر
منشورات منبر قارداشلق التركمانية في عام
 1985تحت اسم “مختارات من عبد الحكيم
ريجي اوغلو” .هناك في المجموع  38كتابة
تعود الى ريجي اوغلو في النوعين النقدي
والتجريبي.

 20التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو (ابنه)،
.11:00 21.09.2019
 21التواصل بشكل شخصي مع الدكتورة نيلوفر (ريجي
اوغلو) باياتلي (ابنته).11:20 29.05.2019 ،
 22البوم صور العائلة العائدة الى يشار ريجي اوغلو
(ابنه).

 23مصطلح “رومالي” هو االسم الذي يطلق على المنطقة
التي يعيش فيها االتراك داخل أراضي العراق ،ويطلق
هذا المصطلح ايضا على األتراك الذين يعيشون في
منطقة البلقان .ويستخدمه األتراك العراقيون.
 24التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو (ابنه)،
.11:00 21.09.2019

الصورة  -7عبد الحكيم مصطفى ريجي اوغلو
22
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الجديد ،والشعراء الذين قدموا أعماال في هذا
النوع .وعلى الرغم من أنه لم يكتب الشعر
بنفسه ،إال أنه قدم إسهامات كبيرة في تطوير
هذا النوع من الشعر في جغرافية “تركمان
ايلي” .23الشعراء التركمانيين مثل صالح
نورس ،عز الدين عبدي باياتلي ،نسرين أربيل
من بين رواد الشعر الحر في األدب التركماني
العراقي.24
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الصورة  -6اللوحة المرسومة من قبل سنان
15
سعيد
وكانت بداية ريجو اوغلو في األدب وحبه
وإخالصه للثقافة األدبية بفضل والده مصطفى
ريجي .شخصية ريجي اوغلو األدبية وروحها
هي إرث تركه له والده .كان مصطفى ريجي
موظفا حكوميا في الدولة العثمانية .ومن بين
اإلخوة ،تبنى عبد الحكيم ريجي اوغلو إرث
والدهم واتبع طريقه .وكان أيضا مهتما جدا
بالموسيقى .كان يعزف على الكمان والبيانو
من اآلالت الموسيقية .16كان دائما يحب القراءة
والكتابة والتعلم ،وكان دائما يحاول غرس هذه
الخصال في أطفاله .وحرص على تربيتهم
كأفراد يحملون األفكار القومية .التحقت ابنته
نيلوفر ريجي اوغلو بالجامعة في اسطنبول،
تركيا ،حيث حصلت على درجة الماجستير
في التاريخ واتمت دراسة الدكتوراه ،وكانت
تجلب عددا كبيرا من الكتب لوالدها في كل
مرة كانت تذهب فيها من تركيا لتزوره في
كركوك ،وتعلم ريجي اوغلو اللهجة التركية
المنطوقة في تركيا بشكل جيد للغاية .17ومن
الممكن فهم نقاء لغته والتدفق السلس لكتاباته.
في منازل كركوك القديمة هناك قاعة كبيرة
تسمى الديوان خانة .وكان يعمل هذا القسم
كمركز ثقافي في المنزل ،وفي يوم الجمعة،
كان يجتمع المثقفون المهتمون بمواضيع
مختلفة وفقا لطابع المضيف ويتبادلون
األحاديث .وكانت تجتمع الشخصيات المرموقة
من المفكرين والموظفين في امسيات ايام
طبقات سميكة .تتكون عندما يكون الطالء ملصقا على
القماش عن طريق معالجة الطالء السميك مثل الفرشاة
أو المقشطة .وباستخدام هذه التقنية ،تنشأ أسطح فعالة
لالراحة بينما تنشأ في الوقت نفسه شعورا بالحيوية
في الصورة.
 15هذه اللوحة الفنية موجودة في منزل الدكتورة نيلوفر
(ريجي اوغلو) باياتلي ابنة عبد الحكيم ريجي اوغلو.
 16التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو (ابنه)،
.11:00 21.09.2019
 17التواصل بشكل شخصي مع الدكتورة نيلوفر (ريجي
اوغلو) باياتلي (ابنته).11:20 29.05.2019 ،

الجمعة في منزل ريجي اوغلو مثل اوسطة
جليل ساعاتجي 18والعديد من الشخصيات
المعروفة االخرى في الديوان خانة ،وكانوا
يتبادلون االحاديث ويناقشون االحوال
المستجدة والسياسة واألدب في تلك الفترة
برفقة الشاي والقهوة .يتواجد الديوان خانة في
معظم المنازل ،وكان يتم االجتماع في الديوان
خانة العائدة لشخص مختلف في كل مرة.19
وكان والد عبد الحكيم ريجي اوغلو ،مصطفى
ريجي ،أحد أكثر الناس شهرة واحتراما في
كفري .وفي هذه االجتماعات التي كانت تعقد
في الديوان خانة ،كان يتم تقديم المساعدات
 18والد البروفسور الدكتور صبحي ساعاتجي.
 19واليوم ،ال يزال هذا التقليد قائما في المناطق التي
يعيش فيها التركمان ،ولكنه انخفض بدرجة كبيرة.
وكان في الواقع ،يتم توزيع األموال التي تم جمعها من
أجل األرامل الالتي في حاجة إليها دون كشف هوية
المتبرع ،عبر رمي ظروف النقود في سور الحديقة
دون معرفة من هو المتبرع على االطالق.
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كان يعيشها في تلك الفترة ،وبقي في المشفى
أول مرة لمدة  15يوما ،وفي المرة الثانية ،لم
يتمكن من مقاومة النزيف الدماغي هذه المرة،
وتوفي بفعلها في تاريخ  26تشرين الثاني
.197510

وتغاضت عنها اإلدارة في تلك الفترة ،والتي
تعد من أفظع هذه المذابح .وتم نهب منازل
العديد من التركمان في هذه الكارثة ،وال
سيما المثقفون مهم الذين خدموا شعبهم من
جميع المهن ،وأحرقت محالتهم وقتل العديد
منهم .8كان عبد الحكيم ريجي اوغلو يعيش في
كركوك في ذلك الوقت.
استقر عبد الحكيم ريجي اوغلو في بغداد بعد
تقاعده بعد انهاء ولديه لدراستهم الجامعية.
وكان لديه شعور دائم حول ضرورة العمل
ليكون فردا مفيدا من اجل وطنه وقام في هذا
السياق بتولي العديد من المهام مثل رئاسة قسم
اللغة التركمانية في راديو بغداد في ،1976
ورئاسة اتحاد األدباء التركمان في ،1973
ونائب رئيس منبر كاردشليك في ،1974
وكان في هذه الفترة من أهم الكتّاب في مجلة
قارداشلق ونشر العديد من الكتابات الهامة فيها
( .9)1961-1973وتعرض للنزيف الدماغي
لمرتين بسبب نضاله وكفاحه المستمرين التي
 8الطاي باياتلي“ ،التركمان العراقيون ومشكلة كركوك
 الموصل”،مجلة قارداشلق ،العام  ،20العدد 78(نيسان  -حزيران .31-34 :)2018
 9هدايات كمال باياتلي ،مختارات من عبد الحكيم ريجي
اوغلو( ،بغداد.1 :)1986 :
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وهناك أيضا قصة مثيرة لالهتمام عن اسم
عائلة ريجي اوغلو .كلمة “ريجي” تعني التبغ.
وهي كلمة من أصل فرنسي .خالل الفترة
العثمانية ،كان مصطفى ريجي مديرا للريجي
في مصنع التبغ الذي أسسه الفرنسيون .وكان
بهذا الشكل ،يعرفه كل شخص في منطقة
كفري باسم “مصطفى ريجي” (الصورة
 .)4بعد تفكك اإلمبراطورية العثمانية وتحول
تلك األراضي إلى الجمهورية العراقية وقدوم
البريطانيين إلى كفري ،استقال مصطفى
ريجي من مديرية الريجي ،قائال إنه لن يخدم
البريطانيين .11.ومن ناحية أخرى ،وبما
أنه كان يعمل أيضا في انشطة عقارية ،فقد
كسب رزقه عبر هذه األعمال في وقت الحق.
ومع ذلك ،ومنذ ذلك الحين ،كان يسمى دائما
مصطفى ريجي ،وهكذا أخذ عبد الحكيم ريجي
اوغلو (الصورة  )5هذا اللقب رسميا.12
الصورة  -5عبد الحكيم مصطفى ريجي
13
اوغلو
أحد أصدقاء ريج اوغلو المقربين هو سنان
سعيد ،وهو كاتب تركماني عراقي  ،رسام،
وخطاط ،ومغنّي .سنان سعيد (الصورة ،)6
قام رسم صورة لريجي اوغلو في عام 1957
عبر تقنية العجينة باستخدام الطالء الزيتي في
منزل اقرب صديق له.14
 10التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو
(ابنه).11:00 21.09.2019 ،
 11التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو (ابنه)،
.11:00 21.09.2019
 12التواصل بشكل شخصي مع الدكتورة نيلوفر (ريجي
اوغلو) باياتلي (ابنته).11:20 29.05.2019 ،
 13البوم صور العائلة العائدة الى يشار ريجي اوغلو
(ابنه).
 14تقنية طالء زيتي يتم فيها إعداد الطالء عن طريق
جمع أو تكديس الطالء المستخدم في اللوحة وتشكيل
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رأسه كفري ،ثم استمر في كركوك ،حيث أكمل
تعليمه االبتدائي في عام  .1925ثم تابع تعلميه
في مدرسة المعلمين في بغداد (دار المعلمين).
بدأ عمله التعليمي بالعودة إلى مسقط رأسه
كفري ،وبعد الخدمة في خانقين لفترة من
الوقت تم تعيينه مرة أخرى في كفري .تزوج
في عام  1934ورزق بولدين وست بنات.4
تم نفي عبد الحكيم ريجي اوغلو إلى بلدة
الرفاعي ثم إلى مدينة الديوانية من قبل اإلدارة
الرجعية والقمعية في الفترة بين  1939و1941
التي عاشها في العراق .5وتم بعد ذلك اعتقاله
واصدار حكم باالعدام بحقه .وقام والد ريجي
اوغلو ،مصطفى ريجي بطلب المساعدة من
معارفه في بغداد ،وحاول ما بوسعه من اجل
 4هدايات كمال باياتلي ،مختارات من عبد الحكيم ريجي
اوغلو( ،بغداد.1 :)1986 :
 5صبحي ساعاتجي“ ،عبد الحكيم مصطفى ريجي
اوغلو” ،مجلة التون كوبري الفلكلورية لألداب
والثقافة والفنون ،العام  ،2العدد ( 11ايار :)2004
( ،8-9كتب ساعاتجي هذه المقالة عبر مخلص
عثمان اوغوز)/library/tr.edu.neu.docs//:http :

C4%%IRAKdosyas/yazmalari_el_eserler_nadir
2 0 % )C 3 % B C k %K e r k (2 0 %I r a k /B 1
.C4%B1%20(6 %20Edebiyat %C3%BCrk %T
20%)C3%BCk%Kerk(20%Irak/saatci_suphi)Cilt
20%C3%BCrk%C4%B1%20T%C4%B1l%Yaz
.Abdulhakimmustafarejioqlu/C4%B1%Edebiyat
.)20.02.2020( ,pdf

منع تطبيق هذا القرار .ونجح فعال وتمكن من
تحول حكم االعدام الى النفي.6
وتم العفو عن ريجي اوغلو وتم تعيينه في مدينة
أربيل بعد أن عمل بشكل إلزامي في منطقتي
رفاعي والديوانية .ثم عاد ريجي اوغلو إلى
كركوك في عام  1942واستمر في التدريس
في المدرسة الموجودة في قلعة كركوك.
وشغل هذا المنصب حتى عام  ،1966و
تقاعد بعد ذلك .وفي ذلك الوقت ،نشر مقاالت
باللغة التركية القديمة في الصحف المحلية في
كركوك مثل صحيفتي اآلفاق والبشير.7
كافح تركمان العراق دائما من أجل البقاء
تحت ضغط وحرمان كبيرين العراق .وفي
كل فترة ،عانت مختلف الجماعات العرقية
أو االدارات من القيود والقسر والمذابح في
األماكن والتي حاولت تدمير هويتها الوطنية
(الصورة .)2
وكان ابرز هذه الماسي مجزرة  14-17تموز
 ، 1959التي استمرت ثالثة أيام وثالث ليالي
 6التواصل بشكل شخصي مع الدكتورة نيلوفر (ريجي
اوغلو) باياتلي (ابنته).11:20 29.05.2019 ،
 7التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو (ابنه)،
.11:00 21.09.2019
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أشكن تانالب الونداوي
الطاي باياتلي
الدكتور جتين بياتلي

ناقد وتجربته حول تركمان العراق
عبد الحكيم مصطفى ريجي اوغلو

()1975-1910

كان عبد الحكيم مصطفى ريجي اوغلو
( )1975-1910في الستينيات من القرن
الماضي ،في الوقت الذي بدأ األدب التركماني
العراقي يستند إلى أسس متينة ،صوتا هاما
لتركمان العراق .وكان لديه العديد من
المنشورات من نوع النقد والتجريب ،التي
حافظ فيها دائمًا على المنفعة االجتماعية أمام
االهتمام الشخصي بمقاالته المنشورة في
مجلة قارداشق (االخاء) ،وهي مجلة مهمة في
المنطقة ،وكان لديه العديد من الخدمات في
العراق من أجل حماية حقوق وثقافات تركمان
العراق .وقد برز ريجي اوغلو ،الذي كان
دائما يعالج القضايا االجتماعية في مواضيعه،
بوصفه مفكرا هاما كرّ س حياته لتعليم وتنمية
التركمان في العراق.
ولد عبد الحكيم مصطفى ريجي اوغلو،
حي
في عام  ،1910في منطقة 1كفري في ّ
1

53

آسيا اإلمبراطورية العثمانية  -المخططات العائدة

اسماعيل بك التابعة الى مدينة كركوك والتي
كانت تدعى (صالحية) سابقا .،والده مصطفى
ريجي ،أحد أهم الناس في المنطقة ،وأمه
فريدة داده ،كانت تعتبر كطبيبة في المنطقة،
بفضل األدوية الطبية التي كانت تع ّدها للنساء
واألطفال المرضى .كان ريجي اوغلو واثقا
جدا من معرفة والدته بالصحة والطبابة،
حتى انهم عندما غادروا كفري واستقروا في
كركوك ،كان يأخذ أطفاله إلى والدته في كفري
وليس إلى المستشفى عندما كانوا يمرضون.2
الصورة  - 1لقطة من كفري
بدأ ريجي اوغلو تعليمه االبتدائي في مسقط
3

آلسيا الشرق ،الشرق األدنى والجنوب الغربي،
كفري صالحية 8 ،تشرين األول ، BOA ، 1915
.00445-00007-h.HRT
 2التواصل بشكل شخصي مع يشار ريجي اوغلو،
.11:00 21.09.2019
 3علي باياتلي ،صورة بانورامية لكفري ،تم التقاطها
خالل زيارته للعراق في أيلول .2016
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نذير قيردار في ذمة الخلود
تنعى مؤسسة وقف كركوك للثقافة واألبحاث
فقيد الشعب التركماني نذير قيردار الذي انتقل
إلى جوار ربه بتاريخ  4نيسان(ابريل) ،2020
وقد كان الفقيد آخر عضو للبرلمان العراقي
في العهد الملكي في عام  1958ومن كبار
رجال األعمال والمثقفين وكانت له اتصاالت
واسعة مع السياسيين ورجال الفكر واألدب في انحاء مختلفة من
العالم ،وقد أجريت معه العديد من المقابالت الصحفية والتلفزيونية
شارك فيها القراء والمشاهدين خبرته الواسعة في صنوف عديدة
من الحياة.
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عباس احمد

باقون نحن هنا
رغم سحل جثة جاري
وسوق ابن عمي للمقصلة
وأخي قطعت يداه

نحن لن ننتهي
لقاؤنا يأتي دون موعد
رحيلنا يأتي دون موعد
سفرنا دائما كزخات مطر
كلماتنا صوت الرعد
أجنحتنا أمواج سحاب
ونولد من بين الزهور
ونتطلع الى القمر
فكل شهيد منا
يريد أن يولد آالفا من المرات
يريد أن يستشهد آالفا من المرات
الزمن لن يتوقف
سيظل يدور ويدور
مهما دمروا بيوتنا
ومهما قطعوا أشجارنا
فما زالت الحياة تدب في الجذور
فما زالت الروح موجودة في الجذور

عجينة التراب والدم

كل ذرة من ترابنا
عجناها بالدم
فكانت خارطة وطن
منها ولدنا
فيها وجدنا
ولها وعليها سالت دماء الشهداء
ولها وعليها تسامت ارواح الشهداء
نحن هنا
من قبل أقدم عصر
وقبل أن ينبثق فجر العمر
فيها ولدنا  ...ونولد
فيها عشقنا  ...ونعشق
وكتبنا الشعر  ...ونكتب
فتاريخها في دمنا
وتاريخنا في جذورها
باقون نحن هنا
نسطر مالحمنا
حبل السرة يربطنا بسومر
وفي يدنا شمعات نور الشهداء
وفي يدنا مصابيح األنوار التسعة

وجدي كسرت عصاه
وخطفوا من عين ابنتي البريق
وأضرموا النار في داري
وأشعلوا الحريق
لم يدركوا
إن الدماء التي سالت
قناديل تضيء الطريق
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القائد انور باشا) و( القائد االنكليزي طاونسند)،
وبيان عن وصول ( )403االف من قوات
االنكليز الى مدينة الفاو( البصرة) ،ومجموعة
من المجاهدين في جبهة العراق ،ومجموعة
من مجاهدي الخيالة في جبهة العراق وكوت
العمارة في ايام المحاصرة واثناء استسالم
القوات االنكليزية في معركة (كوت العمارة)،
وصورة تضم القائد خليل باشا وهيئته العكسرية
التي اسرت القوات اإلنكليزية ،والجنود االنكليز
في حالة االسر ،وقافلة اسرى ضباط اإلنكليز،
ومنظر من كوت العمارة ،وافراد من الوحدات
العسكرية مع اعالمهم في جبهة العراق،
وصور قادة القوات االتكليزية الذين وقعوا في
االسر في جبهة العراق ثم صور لمدينة بغداد
عام  1917ونصب شهداء االتراك في الكوت
العمارة ومقر الجيش التركي في شبه جزيرة
سيناء واخيرا خارطة االمبراطورية العثمانية.
ويشير المؤلف في المقدمة الى ان هذا الكتاب
يختص بشهداء العراق في الحرب العالمية
االولى ،واليتطرق الى اولئك الذين استشهدوا
في سلسلة الحروب الداخلية والخارجية التي
اودت بحياتهم التي ارتكبت بحقهم الحكومات
المتعاقبة منذ تكوين الدولة العراقية ولحد
يومنا ،نتيجة اساليب االضطهاد او االستبداد
وزجهم في حروب مع دول الجوار كما حدث
في حرب الخليج االولى والثانية ،اضافة الى
حركات الشمال والتطهير العرقي التي مارستها
الحكومات المتعاقبة على الحكم مع الشعب
العراقي.
وبعد قراءة هذا الكتاب ودراسته ،تولدت
لدينا فكرة ،ندعو المهتمين وحملة االقالم الى
دراستها والتفكير في سبيل إنجازها .والفكرة
تدور حول ضرورة اعداد كتاب موسوعي
يدون المعلومات الكاملة عن شهداء التركمان
منذ تاسيس الدولة العراقية والى االن ،ففي
المجازر التي ارتكبت بحق الشعب التركماني
عبر التاريخ ،سقط شهداء وفي الحمالت
الدموية التي سلطت على التركمان في مختلف
العهود وبشتى الحجج ،سقط آخرون ،وقدموا
ارواحهم فداءا للقضية التركمانية ،اذ البد من
تخليدهم ونشر صورهم والمعلومات الكاملة
عنهم وظروف استشهادهم وغير ذلك من
المعلومات ،لكي تبقى ذكراهم خالدة في اذهاننا
55

واذهان االجيال القادمة.
وان من يطالع هذا الكتب القيم يجد مدى الجهود
المضنية التي بذلها الباحث المقتدر(نجات كوثر
اوغلو) في اعداد اوليات كتابه وترجمة الوثائق
والمصادر ثم دراستها ،وهذه المعلومات التي
ضمت في هذا المؤلف ،يصعب العثور عليها
في مكان واحد ،وابناء هذا الجيل يجد صعوبة
قصوى في ايجادها أو الوصول اليها ،اال بشق
االنفس ،فحسنا فعل الباحث الجاد في اعداد
هذه الدراسة القيمة ،والتنسيق بين المعلومات
المتناثرة في مصادر متباعدة ،وعرضها
للقارئ في اسلوب جميل التزم بقواعد البحث
العلمي ،وهذا الجهد ليس بجديد على الباحث
الكفوء (كوثر اوغلو) ،اذ سبق ان اصدر عدة
كتب قيمة اغنت المكتبة التركمانية والعراقية
بصورة عامة ،وس ّدت فراغا كنا نشعر به،
فجزاه هللا الخير ونتمنى له الموفقية والفالح
ومواصلة البحث واغناء المكتبة بالكتب القيمة.
والبد لنا ان نتذكر كتابه القيم (صفحات من
تاريخ التعليم منذ فجر التاريخ الى )1958
بطبعتيه في كركوك عام  2009وطبعة دار
الحكمة بلندن عام  2015و(التعليم في كركوك
قديما وحديثا ( )2010 1534الجزء االول
( )1958 1534الصادر عن دار الحكمة بلندن
عام  2016و(معجم المواقع العراقية باسماء
تركية) وقد الفه باللغة التركية وترجمه الى
اللغة العربية (االستاذ المرحوم حسن كوثر)
وترجمة بحث تاريخي حول عشيرة البيات
للمؤلف االستاذ المرحوم شاكر صابر الضابط
الصادر في كركوك عام  2015الطبعة الرابعة
 ،وكتاب (تاريخ االدب التركي في العراق)
وهو من تاليف االستاذ المحامي المرحوم
عباس العزاوي ،وتم تحقيقه والتعليق عليه من
االستاذ نجات كوثر اوغلو واالستاذ المرحوم
حسن كوثر الصادر في كركوك عام ،2012
و(كركوك باقالم الرحالة )1976 1534
الصادر عن دار الحكمة بلندن عام 2019
وكتب اخرى اضافة الى مقاالت وبحوث
ودراسات التعد والتحصى.
بارك هللا في جهود الباحث المجد نجات كوثر
اوغلو والى مزيد من النتاج الفكري المبدع.

نيسان  -حزيران  • Nisan-Haziran/April-June 2020العدد  • Sayı/Issue 86السنة  • Yıl/Year 22ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

KERKÜK VAKFI

ومن الطريف ان نذكر انه بعد انتهاء الحرب
خصص راتب شهرب مقداره (مائة قرش)
لكل عائلة شهيد ،وكان هذا المبلغ يكفي لشراء
( )44كغم من السكر أو ( )5/13كغم من اللحم
آنذاك ،ويعادل في الوقت الحاضر()100
دوالر امريكي،ا ال ان عوائل شهادء العراق
لم يستلموا هذا الراتب ،بسبب االحتالل
االنكليزي للعراق ،ووجودهم خارج حدود
الدولة التركية.
ويشيد المؤلف بجهود الباحث وخبير االرشيف
العثماني (جنكيز أر اوغلو) واهدائه قرصا
مدمجا يحتوي على النص الكامل لكتاب
“شهيدلرمز” (اي شهداؤنا) وتشجيعه المؤلف
على اعداد هذا الكتاب ،ويعود اليه الفضل
في نشر اول بحث بهذا الخصوص بعنوان
(كركوك وشهداؤنا) باللغة التركية في العدد
( )9السنة الثالثة (2007م) من مجلة (كلوبال
استراتيجي)التي كانت تصدر في مدينة انقرة،
وقام المؤلف في حينه بترجمة هذه الدراسة من
اللغة التركية الى اللغة العربية ،ونشرها في
جريدة (توركن ايلي) الصادرة في كركوك.
واستتبع ذلك متابعة ابناء الشهداء واقاربهم
الموضوع واثارة التساؤالت حول اسماء
الشهداء ،مما دفع المؤلف الى التفكير في اعداد
هذا المؤلف القيم.
ويقع الكتاب في ( )484صفحة من طبع ونشر
دار الحكمة في لندن عام  2019وصدر في
حلة قشيبة وغالف معبر  ،وضم الكتاب قائمة
شهادء العراق في الحرب العالمية االولى مستلة
من كتاب (شهيدلرمز) المطبوع باللغة التركية
في انقرة عام .1998
ونقرأ في هذا الكتاب القيم ،ما يتعلق باعالن
الجهاد في كركوك ،عند تسلم ادارة سنجق
كركوك اعالن (سفر برلك) أي النفير العام
وحالة الطوارئ واتخذت االستعدادات والتدابر
الالزمة والتهيؤ لمجابهة الحرب ،واعلنت
جوامع ومساجد كركوك الجهاد ضد اعداء
المسلمين بعد ورود اخبار سقوط (البصرة)
بيد القوات البريطانية المحتلة في (  /16تشرين
الثاني عام 1914م) وتجمع جمع غفير من
االعيان وعلماء كركوك في جامع (طوقات)

الواقع في محلة ( بيرياديلر) واعلنوا فيها
الخطر المحدق وطالبوا مساعدة العشائر
واالهالي في كركوك ،وحثهم على الجهاد ضد
اإلنكليز ،واجتمع جمع غفير من اهالي كركوك
المتطوعين للجهاد امام ( قشلة كركوك) لسوقهم
الى جبهات القتال.
ولعبت مجلة (كوكب معارف) الصادرة في
كركوك دورا مهما في الحث على الجهاد،
(وهي مجلة علمية وادبية واجتماعية كانت
تصدرعن جمعية الدفاع الوطني كل عشرة
ايام وترأس تحريرها الشاعر واالديب ( عرفي
الديار بكرلي) ،وكان ريع المجلة يخصص
للجمعية ،وفي تلك االيام زار كركوك الخطيب
المشهور (عمر ناجي الخطيب) وهو شخصية
معروفة في االدب التركي بخطبه الحماسية،
وباشعاره العاطفية الوطنية ،وبلغ عدد
المجاهدين في اواخر كانون الثاني اكثر من
الف مجاهد تركماني.
ضم الكتاب معلومات مفصلة عن عدد شهداء
كركوك حسب الحروب والجبهات والرتبة
العسكرية وحسب االقضية ،ثم قوائم بأسماء
الشهداء واسم االب ومحل الوالدة والقضاء
والناحية والصنف والرتبة العسكرية وجبهة
الحرب ومكان االستشهاد وتاريخ االستشهاد
وسبب الوفاة ،وهكذا الحال بالنسبة لشهداء
بغداد والبصرة والموصل والسليمانية.
وألحق المؤلف بكتابه القيم مالحق وهي رسالة
السلطان ( محمد رشاد الخامس) الى القوات
المسلحة بمناسبة اعالن الحرب العالمية االولى
وفتوى شيخ االسالم (اور كوبلي يحي افندي)
والتي قدمت الى السلطان حول دخول الدولة
العثمانية الى الحرب ،وصور لوسام اللياقة
العسكرية في العراق في العهد العثماني وتمنح
للعسكريين المتميزين ،ووسام اللياقة لحرب
جناق قلعة  ، 1914ووسام حرب قفقاسية عام
1882م  ،وفوج المغوار امام المسجد االقصى
في القدس عام 1917م  ،وبناية المقر العسكري
في الموصل عام 1917م  ،وصورة غالف
كتاب ( شهيدلرمز) الصادر باللغة االتركية في
انقرة عام  ، 1998وصور تخص نقل الجرحى
على الجمال في الصحراء ،واحدى الوحدات
العسكرية في العراق ،وصور(سليمان بك) و(
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نجات كوثر اوغلو

شهداء العراق
في الحرب العالمية االولى في ضوء
الوثائق والمصادر العثمانية
بقي العراق جزءا من الدولة العثمانية الى نهاية
الحرب العالمية االولى 1918م ،وعندما دقت
طبول الحرب اعلن الجهاد وحالة الطوارئ (سفر
برلك) دعا الداعي الى الجهاد ،وساعد علماء
الدين على حشد االعداد الكبيرة من المجاهدين
الى جبهات القتال للدفاع عن البالد وهو دفاع
عن االسالم ضد الكفار المحتلين،واصبح
ابناء العراق مع ابناء الواليات العثمانية في
خندق واحد وظلوا يحاربون قوات الحلفاء،
ولبثوا على موقفهم اليتزحزحون ،وبذلك قدم
اجداد الشعب العراقي دورا بطوليا واصالة
في الدفاع عن االرض والوطن والمعتقدات
الدينية .وقد استعان االستاذ الباحث المبدع
(نجات كوثر اوغلو)على كتاب طبع في تركيا
باللغة التركية يتضمن اسماء شهداء العراق في
خمسة اجزاء ،وهو من اعداد مجموعة من
خبراء اآلثار في االرشيف العثماني ،واعتمد
في كتاب (شهيدلرمز) أي شهداؤنا ،بالدرجة
االولى في اعداد قائمة شهداء الدولة العثمانية
على سجالت وقيود خسائر الحرب للدولة
العثمانية ،المحفوظة في ارشيف وزارة الدفاع
الوطني التركي في انقرة ،وتولت الدراسة فك
رموز اللغة العثمانية وكتابات خطية متنوعة
والذي كان لكل كاتب وناسخ (دائرة قلم الدفتر)
اسلوب خاص فيه ،وتعتبر القراءة وفك الرموز
من االمور الصعبة في هذا المجال .ولهذه
األسباب ،فانه لم يتم الوصول الى اسماء وقوائم
جميع شهادء الحرب العالمية االولى وانما
تثبيت وتدوين اسماء مئات االالف من الشهداء
والتي جمعت حسب المحافظة المنسوبة اليها
وطبع في خمسة مجلدات من الحجم الكبير في
عام 1998م.
ولضمان حقوق الشهيد وللتعريف به وتثبيت
هويته بصورة كاملة ،نجد وثيقة خاصة لكل
شهيد تتضمن معلومات كاملة عن اسم الشهيد
واسم االب وسنة الوالدة واللقب والمحافظة
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والقضاء والناحية والمحلة أو القرية والصنف
والرتبة والشعبة العسكرية والمقر والوحدة
الخاصة والحرب وجبهة القتال ومحل الوفاة
وتاريخ الوفاة وسبب الوفاة.
وبغية االحاطة بجوانب الموضوع ،تناول
الباحث بالدراسة االوضاع السائدة في الدولة
العثمانية في الحرب العالمية االولى ،واالشارة
الى رجال القيادة والدولة من ذوي النفوذ في
اتخاذ قرار الحرب ،وتم التطرق الى القوى
المتحاربة مع بيان جبهات القتال والمعارك التي
خاضتها جيوش الدولة العثمانية خالل الحرب
المذكورة ،وتمت االشارة الى حصار كوت
االمارة في (/7كانون االول  )1915 /ومن
نتائجها استسالم القائد االنكليزي (طاونسند)
في ( /29نيسان )1916/دون قيد او شرط.
وبحث الكتاب حركة الجهاد وإعالن (سفر
برلك) أي النفير العام (حالة الطوارئ) ومساندة
علماء الدين العراقيين للدولة العثمانية ،واعالن
الجهاد في مدن النجف والكاظمية وبغداد،
وموقف المراجع الدينية العليا ومدى نجاحهم
في حشد االعداد الكبيرة من المجاهدين الى
ساحات الحرب للدفاع عن ارض الوطن
والوقوف بجانب الدولة العثمانية.
واورد الباحث قائمة شهادء كركوك وبهدف
تقديم صورة واضحة ،وتعريف ادق ،تم تنظيم
جدول لكل شهيد لبيان المعلومات االساسية من
عمر الشهيد ومحل الوالدة واسم المعركة التي
استشهد فيها وذكر الجبهة والرتبة العسكرية
وغيرها من المعلومات المهمة ،كما وردت
في سجالت وقيود خسائر الدولة العثمانية ،كما
خصصت صفحات لشهداء بغداد والموصل
والبصرة وكربالء والسليمانية ،ونشر الوثائق
والخرائط ونصوص فتاوى الجهاد والصور
التي لها عالقة بالموضوع.
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من االكراد مسلحون بمختلف أنواع األسلحة،
إضافة الى افراد المقاومة”.

جريدة “وطن” تعليقا على اقوال قاسم في
المؤتمر الصحفي متسائلة فيه عن سبب عدم
حيلولة قاسم دون وقوع هذه الجرائم في كركوك
مع تباهيه بقوة العراق وصالبته .وأضافت
الصحيفة ان هذا االمر يخلق عالمة استفهام في
االذهان ،وعلّقت على اقوال قاسم حول حصول
محاوالت الرتكاب مجازر مماثلة في مدن
أخرى من العراق وتمكنه من الحيلولة دون
وقوعها .وتساءلت الصحيفة قائلة“ :لماذا لم يتم
ذلك في كركوك أيضا؟”.

المجزرة في الصحافة البريطانية
نشرت صحيفة الديلي تلغراف الصادرة في
لندن في عددها الصادر بتاريخ  31تموز /يوليو
 1959خبرا مفاده “ان الفوضويين استوعبوا
الهجوم الواقع عليهم خاصة بعد تصريحات
رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم،
واستخدمت وسائل الحتواء الموضوع ومنها
تقديم عدد كبر من األعضاء استقالتهم من
المنظمات الشعبية خالل اثنتي عشر ساعة من
المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء.”4

جريدة “ترجمان” التركية  29 /تموز 1959
نشرت جريدة “ترجمان” تعليقا في عددها
الصادر بتاريخ  29تموز /يوليو 1959
للصحفي “بيامي صفا” أورد فيه “ان احداث
كركوك يمكن ان تعتبر بانها اسفرت اليوم عن
هزيمة للشيوعيين الذين لم يوفقوا فيما سعوا
اليه من اثارة للفتنة واشاعتها بين األوساط
السياسية”.
***

اما العدد الصادر من هذه الصحيفة والصادر
بتاريخ  26تموز /يوليو ،فقد احتوى على الخبر
االتي“ :يستفاد من المصادر الدبلوماسية في
بغداد ان صفوة من التركمان في كركوك قد
اخذوا من بيوتهم وتم قتلهم ،وان حدة الصراع
األثني قد زادت في المدينة ،والسبب هو ان
االكراد من أنصار الشيوعية ،وان التركمان
ليسوا كذلك”.

المجزرة في الصحافة التركية
جريدة “وطن” التركية  23 /تموز 1959
كانت جريدة “وطن” اول صحيفة تناولت
الحادث بمقال نشرته في عددها الصادر بتاريخ
 23تموز /يوليو بتوقيع “جوشكون قرجا”.
وذكر “قرجا” في مقاله “ان المجزرة كانت
خطأ تكتيكيا وقع فيه شيوعيو العراق ومتناقضا
مع مصالح الكرملين” .واستطرد الكاتب في
مقاله قائال“ :ان من المحتمل جدا ان تكون
احداث كركوك من فعل العناصر الشيوعية
المحلية ،وان الكرملين عمد الى القاء التبعة
على عاتق التيار الطوراني كمحاولة للحيلولة
دون اتخاذ إجراءات شديدة ضد تلك العناصر
الشيوعية”.
وعندما انتقلت تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي
عقده عبد الكريم قاسم حول الحادث ،نشرت
 - 4انظر :ارشد الهرمزي ،حقيقة الوجود التركماني في
العراق ،المصدر السابق ،ص .159

واليوم اذ تحل الذكرى الواحدة والستون لهذه
المجزرة البشعة ،ال زال من عايشها من
الشباب والكهول يعتصر األلم قلوبهم وال زالوا
يستذكرون من كانوا ضحية التطرف العقائدي
او القومي الذي وصل الى حد االجرام من قتل
وتعذيب وتمثيل بالجثث وسحل لها دونما رحمة
او خوف من غضب الرحمن .ولم يخفف من
وطأة هذه الذكرى األليمة عشرات حوادث القتل
واالختطاف والتغييب القسري وسلب الحقوق
والممتلكات التي تلت ذلك ،اذ ال زال الشعب
التركماني يعتصره األلم كلما حلت هذه الذكرى
العصيبة .فسالم على الطفلة البريئة أمل فؤاد،
وسالم على القائد المناضل عطا خير هللا ،وسالم
على األخوين صالح الدين ومحمد آوجي،
وسالم على الوجيه قاسم النفطجي ،وسالم على
كل الضحايا الذين استشهدوا ال لذنب اقترفوه بل
ألنهم كانوا افرادا من شعب اسمه “التركمان”
يعيشون في بلد أسمه “العراق” .وال ريب ان
ارواحهم ترفرف اآلن بسالم في جنات الخلد
عند مليك مقتدر
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اما بالنسبة الى تركيا ،فقد بدأت انباء المجزرة
تتوارد اليها اعتبارا من يوم  91تموز /يوليو،
وذلك لعدم توفر وسائل االتصال العصرية آنذاك
اال بقدر محدود .وابدى وزير الخارجية التركي
“فطين رشدي زورلو” اهتماما كبيرا بالحادث
واستمر في متابعة االنباء الرسمية الواردة من
العراق حتى أوقات متأخرة من الليل .وبعد
يومين من ذلك استقبل الوزير السفير العراقي
في انقرة واخذ منه ضمانات بعدم تكرار مثل
هذه المآسي .كما ان وزارة الخارجية التركية
استدعت سفيرها في العراق “فؤاد بيرام اوغلو”
لالستيضاح منه حول احداث المجزرة .وعاد
السفير التركي الى بغداد ونقل طلبات الحكومة
التركية الى رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم
قاسم ،وسلّمه رسالة من رئيس الوزراء التركي
عدنان مندرس.3
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول
الحادث بتاريخ  52تموز /يوليو  1959جاء
فيه“ :من المعلوم انه وقعت حوادث مؤلمة في
كركوك ،ومن دواعي األسف انه قتل في هذه
األحداث ما يقارب الثالثين من اشقائنا التركمان
الذين هم مواطنون عراقيون .وقد بادر سفيرنا
في بغداد بناء على تعليمات زودناه بها فور
تلقينا النبأ ،الى اجراء االتصاالت الالزمة مع
وزير خارجية العراق .واضافة الى ذلك ،فقد
استقبل وزير خارجيتنا السفير العراقي في
الجمهورية التركية يوم السبت الماضي الذي
زودنا بمعلومات عن الحادث وقدم لنا ضمانات
لعدم تكرره .ان حكومتنا التي بذلت جميع
المساعي الجدية إزاء هذا الحادث المؤسف،
تطالب الحكومة العراقية بمنع تكرار مثل هذا
الحادث المنافي لميثاق هيئة األمم المتحدة”.
اما بالنسبة الى ردود األفعال تجاه المجزرة
في االتحاد السوفياتي ،فان راديو موسكو اذاع
خبرا بتاريخ  20تموز /يوليو  1959ورد فيه:
“ان احداث كركوك كانت بفعل خدام االمبريالية
المأجورين الذين لهم عالقات وثيقة مع تركيا”.
واستند الخبر الى مراسل اإلذاعة المذكورة في
بغداد ،الذي أورد ان المسؤولين عن احداث
كركوك هم اشخاص من أنصار تركيا هدفهم سلخ
الموصل وكركوك من العراق والحاقهما بتركيا.
 - 3صبحي ساعتجي ،الكيان التركماني في العراق،
المصدر السابق ،ص .209
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تعليق راديو موسكو على االحداث
اذاع راديو موسكو بتاريخ  20تموز /يوليو
خبرا عن المجزرة ورد فيه “ان االحداث
التي وقعت في مدينة كركوك كانت بفعل
خدام االمبريالية المأجورين الذين لهم
عالقات وثيقة مع تركيا” .واسند الراديو
الذي هو اإلذاعة الرسمية للكرملين الخبر
الى مراسله في بغداد .ووفقا لهذا المراسل
ان الصحف الصادرة في بغداد (ويقصد بها
جريدة اتحاد الشعب) أوردت ان المسؤولين
عن احداث كركوك هم اشخاص من أنصار
تركيا ينتسبون الى حزب سياسي .وفي 21
تموز /يوليو تطرق راديو موسكو في نشرته
المسائية باللغة العربية الى نفس الموضوع
في معرض تعليقه على االحداث مدعيا “ان
المتسببين الى الحادث هم العناصر الموالون
الى تركيا” ،وشن الراديو هجوما عنيفا على
التركمان ،وادعى عطفا على مندوب الراديو
في بغداد ان النائب السابق عن كركوك
في البرلمان العراقي إبراهيم النفطجي (ان
إبراهيم النفطجي لم يقتل خالل االحداث،
والذي جرى قتله هو شقيقه قاسم النفطجي) قد
قتل خالل االحداث وانه كان يترأس عصبة
من اإلرهابيين في كركوك.
وفي الواليات المتحدة االمريكية ،نشرت صحيفة
نيويورك تايمز خبرين حول الموضوع .ففي
عددها الصادر بتاريخ  21تموز /يوليو 1959
أوردت الصحيفة نقال عن مراسلها في بيروت
خبر الغاء االحتفاالت بالذكرى السنوية األولى لقيام
الجمهورية بسبب االحداث التي وقعت في كركوك.
وأوردت الصحيفة “ان بعض المصادر ذكرت
حصول مصادمات بين الشيوعيين وبين القوميين،
وبأن مصادر أخرى أفادت ان المصادمات وقعت
بين االكراد والتركمان ،وان االحداث بدأت من
مقهى في كركوك ونجم عنها مقتل حوالي عشرين
الى ستين شخصا” .كما تطرقت الصحيفة الى
ارسال لجنة تحقيقية الى كركوك .واستطردت
الصحيفة في هذا الخبر قائلة“ :ان مدينة كركوك
التي تقع على بعد  150ميال شمال بغداد تسكنها
اغلبية من التركمان الذين مستوى حياتهم المعيشية
مرتفعة نسبيا .واشترك في عمليات القتل مدنيون
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بمهاجمة منازل الزعماء التركمان والذين لقي
بعضهم مصرعهم في خضم هذه األحداث.
وقد شارك أفراد الفرقة الثانية للجيش العراقي
من األكراد في الهجوم وفقدت السيطرة على
مجريات األمور طيلة يوم الخامس عشر من
تموز(يوليو) .وقد التجأ بعض التركمان إلى
القلعة حيث استمات مثيرو االضطراب األكراد
إلى إجالئهم منها بقذائف الهاون المتطايرة عليهم.

التحليل البريطاني ألحداث مجزرة كركوك:
نظم محضر منظم في الدائرة الشرقية بوزارة
الخارجية البريطانية حول الرسالة التي وردت
إلى الدائرة من المستشار السياسي لشركة الخليج
وأوروبا السيد “كوبالند” ،المقيم في بيروت،
وهي من التقارير التي اعتادت الخارجية
البريطانية الحصول عليها من واجهات مشابهة
لعملها السياسي.

تمت السيطرة على الوضع يوم  61تموز(يوليو)
من قبل القوات المدرعة وقوات المشاة التي
وصلت من فرق الجيش أخرى .وقد علم أن
الوضع هادئ ومستقر حاليا حيث انسحبت
قوات المقاومة الشعبية من شوارع المدينة.
وهناك إشاعات بأن عدد المصابين قد تجاوز
الخمسين وأن الطائرات ال تستخدم إال إللقاء
المناشير”.

ويقول المحضر فيما يخص موضوع كركوك
والمأساة التي حصلت فيها “أن المعلومات
الواردة في هذا التقرير تفصيلية وواقعية أكثر
من التي وردت من المصادر األخرى رغم
التحفظ على تركيز التقرير على حركات
االنشقاق في صفوف بعض أفواج الجيش في
خضم هذه األحداث وعدم التزامها باالنضباط
الوظيفي والعسكري وتأثر ذلك بالنفوذ الشيوعي
حيث يعتقد المحضر أن االتجاه العرقي كان
أكثر تأثيرا”.

وحول رد فعل رئيس الوزراء العراقي آنذاك
عبد الكريم قاسم واإلجراءات التي كان ينوي
اتخاذها ،جاء في برقية للسفارة البريطانية في
بغداد إلى مقر وزارة الخارجية في الثالثين من
تموز(يوليو) 1959ما يلي:
“أن مما له دالالت قوية أن يبادر رئيس
الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي إثر تحقيقات
اللجنة الخاصة حول أحداث كركوك .ولعل ذلك
هو لتهيئة الرأي العام للعقوبات المشددة التي
ينوي إنزالها بمسببي الحادث.
وصلتنا معلومات بأن قاسم قد صدم بمظاهر
الوحشية التي صاحبت األحداث وأدرجت في
تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة وقرر بغض
النظر عن كل التوازنات السياسية وجوب معاقبة
المجرمين بأقصى العقوبات .وقد أدلى بتصريحات
للصحفيين بشرط عدم النشر أن من االمكان أن
يصل عدد القتلى إلى  120شخصا إضافة إلى
المصابين وعددهم  140جميعهم من التركمان”.
وفي برقية أخرى في الحادي والثالثين من
تموز(يوليو) 1959أبرقت السفارة البريطانية
في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية
مرئياتها حول المؤتمر الصحفي لرئيس
الوزراء وما تناولته بعض الصحف.

وتذهب الدراسات المنظمة في هذا االتجاه
إلى أن تقارير عمالء االستخبارات البريطانية
تختلف بصورة جذرية عن التحليل األمريكي
الذي تعتمده وزارة الخارجية األمريكية حول
أحداث كركوك .ويأخذ االتجاه البريطاني على
األمريكيين نظرتهم المتفائلة نسبيا لسير األمور
في العراق رغم توفر األدلة التي تشير إلى عمق
الشرخ الموجود في السياسة العراقية وسيطرة
الشيوعيين على مقاليد األمور.
ويعتقد التقرير أن من غير الممكن أن ال يعلم
عبد الكريم قاسم بما يجري في كركوك منذ
الساعات األولى ،إال أن من المالحظ أنه لم يدل
بأي تصريح ال للجماهير وال للدبلوماسيين عما
يجري في كركوك طيلة أربعة أيام والسبب
في ذلك أن قاسم قد انتظر لمعرفة النتيجة التي
تؤول إليها األحداث ليحدد موقفه في ذلك الوقت
الحرج.
والتقرير الذي نظم في  31تموز(يوليو) 1959
له دالالته من حيث تجميعه للمعلومات شبه
المؤكدة من مصادر داخلية إضافة إلى استقراء
التقارير الواردة من المصادر الغربية والتركية
ومن القاهرة وبيروت والعراق.
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منهم بنفس النظرة ،وأصاب الجمود والتدهور
االعمال والمهن والتجارة ،وأضحى الناس
سكارى وما هم بسكارى من هول االحداث التي
استمرت ثالثة أيام بلياليها دون وازع من ضمير.
ومع ذلك ،فلم تخل المدينة من أناس خيّرين من
غير التركمان ،ابى ضميرهم اإلنساني اال ان
يساعدوا المستهدفين من التركمان وان يحاولوا
ايصالهم الى بيوتهم آمنين مطمئنين.
وامام هذا الواقع المضطرب وعدم االستقرار
االجتماعي والمهني ،اضطرت المئات من
العوائل التركمانية وباألخص الشباب منهم الى
الهجرة من كركوك الى سائر مدن العراق،
طلبا لألمان والرزق والطمأنينة نتيجة هذا
الغموض في الموقف وعدم االستقرار األمني
واالجتماعي .وكانت للعاصمة بغداد حصة
األسد من تلك الهجرة التي شملت العوائل الغنية
والمثقفة بشكل خاص.
كان ألنباء المجزرة صدى واسع في األوساط
المحلية والدولية .ونقلت وكاالت االنباء
والصحف واإلذاعات الدولية اخبار المجزرة
ودوافعها والكوارث التي تسببت فيها بالكثير
من التفصيل ،وأدى ذلك الى تكوين رأي عام
عالمي يندد باألفكار الشيوعية التي كانت احداث
المجزرة نذيرا بانحسارها ،وان كان في العراق
على االقل .كما قوبلت المجزرة بالرفض القاطع
من لدن الرأي العام الداخلي في العراق الذي
ظهرت امامه وحشية األفكار الشيوعية وعدم
اتساقها مع مبادئ اإلنسانية والدين اإلسالمي،
وهي حقيقة كان الحزب الشيوعي يخفيها عن
الشعب بكل وسائل التمويه سواء باالدعاء
بالوطنية او الديمقراطية او السالم او الحفاظ على
الجمهورية .وبدأت الصحف اليومية واالسبوعية
غير الموالية للشيوعية بنشر انباء الفظائع التي
ارتكبها “الفوضويون” في كركوك منددة بوحشية
القائمين بها وبلزوم نيلهم العقاب الصارم.
تابعت الحكومة البريطانية تطورات أحداث
المجزرة التي نفذت في كركوك شأنها في ذلك شأن
حكومة الواليات المتحدة األمريكية والحكومتان
التركية والروسية .،كما استقطب األمر اهتمام
الدول المجاورة التي طلبت استيضاحا من
الحكومة العراقية حول مالبسات األحداث.
61

ففي الثامن عشر من شهر تموز(يوليو)9591
أرسلت السفارة البريطانية تقريرا إلى وزارة
الخارجية البريطانية 1جاء فيه:
إن من الصعب جدا الحصول على معلومات
دقيقة حول كنه االضطرابات التي جرت في
كركوك .إن منتسبي شركة نفط العراق بحالة
جيدة ولم يتأثروا من األحداث ،إال أن المدينة
مقفلة تماما ،وهناك أنباء عن استخدام صواريخ
مضادة للطائرات استهدفت بعض أجزاء
المدينة وقد تكون قذائف هاون .لقد توقفت
حركة القطارات من والى كركوك ،ويظهر
أن االضطرابات مستمرة .لقد تم إغالق أبواب
البنك الشرقي (إيسترن بنك) هذا اليوم وجميع
منتسبيه يتمتعون بصحة جيدة.
لقد بدأت االضطرابات يوم الثالث عشر من
الشهر (الصحيح هو اليوم الرابع عشر من
الشهر) عندما هوجم مقهى للتركمان وأضرمت
فيه النار من قبل جمع من األكراد ،وقد قتل في
الحادث بعض التركمان .وقد حدد عدد القتلى
بخمسة وعشرين في معلومات سلّمت إلى
الملحق العسكري التركي من قبل وكيل وزارة
الداخلية ،ولكن هناك احتمال بأن العدد أكبر من
ذلك .وهناك معلومات غير موثقة بأن جمهرة
كبيرة من قوات الفرقة الثانية والذين أغلبهم
أكراد هم متعاطفون مع مثيري الفتن.
وفي برقية الحقة أرسلتها السفارة البريطانية
إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية 2في
 91تموز(يوليو)  9591جاء ما يلي“ :بشأن
كركوك ،لقد علمنا أن معلومات وصلت إلى
السفارة التركية في بغداد من بعض من وصلوا
حديثا إليها أن االضطرابات قد بدأت مساء يوم
 41تموز(يوليو) رغم احتمال تهيئة األكراد
لهذه األحداث في وقت أبكر .وبعد إضرام النار
في المقهى التركماني فقد قام حشد من األكراد
معززين بجمهرة من أفراد (المقاومة الشعبية)
 - 1برقية السفير السير تريفيليان الى وزارة الخارجية
برقم  973في  18تموز /يوليو  – 1959الملف اف
او 371/140919 .دائرة حفظ الوثائق البريطانية،
لندن (هذه البرقية والبرقيات الالحقة حول الموضوع
مستقاة من :ارشد الهرمزي ،حقيقة الوجود التركماني
في العراق ،المصدر السابق ،ص .141
 - 2برقية السفير البريطاني رقم  978في  19تموز /يوليو
 ،1959الملف السابق.
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لم تكن احداث المجزرة بنت ساعتها او نتيجة
لخالف او شجار نشب بين فئات تختلف في
العرق او المنشأ او العقيدة ،كما لم تكن مجرد
حادث عرضي تسبب في مقتل بضعة اشخاص
وجرح آخرين ،بل انها كانت مجزرة مدبّرة
ومنظمة سلفا استمر أوارها ثالثة ايام بلياليها
واستخدمت فيها البنادق والرشاشات بل وحتى
المدافع  -كما حصل في قصف قلعة كركوك
وبعض دور السينما – وشاركت فيها وحدات
من الجيش العراقي النظامي ومنظمات ت ّدعي
الوطنية وتتسمّى بأسماء جذابة ولكنها خادعة،
مثل “انصار السالم” و “الشبيبة الديمقراطية”
و “الدفاع عن الجمهورية” و “المقاومة
الشعبية” وغيرها ،واسفرت عن قتل العشرات
من األبرياء وجرح المئات وتخريب ونهب
وسرقة المئات من الدور والمحالت التجارية
والمكاتب وعن تغيير واضح في نمط الحياة
االجتماعية والثقافية والسياسية لتركمان العراق
بل وللشعب العراقي بأسره.
والواقع ان عبد الكريم قاسم اول رئيس للوزراء
في العهد الجمهوري كان قد اضطر تحت
وطأة التيار القومي العربي الذي اشتد على يد
القوميين وعلى رأسهم شريك قاسم في االنقالب
عبد السالم عارف ،الى تقوية جناحه المعارض
للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ،ولم يجد
في هذا السبيل غير االستعانة بالحزب الشيوعي
الذي أعلن والءه الكامل له .وهكذا اشتد ساعد
هذا الحزب وقويت شوكته ووجد له انصارا
ومؤيدين ،وبدأ الشيوعيون بأخذ زمام األمور
بأيديهم في مدن العراق كافة باستثناء مدينة
الموصل العربية وكركوك التركمانية التي رفض
التركمان فيها الفكر الشيوعي نظرا لتركيبتهم
القومية واالجتماعية ،وألنهم كانوا يمثلون
الطبقة الغنية والمثقفة في المدينة إضافة الى
تمسكهم بالدين اإلسالمي الذي تتناقض المبادئ
الشيوعية معه وترفض االعتراف بأية معتقدات
دينية .ونتج عن ذلك كله عدم استطاعة الحزب
الشيوعي التوغل بين صفوف الشعب التركماني.
استمرت اعمال القتل والسلب والنهب في مدينة
كركوك ثالثة أيام ولم تتوقف اال بعد ان وصلت
القوات العسكرية القادمة إلى كركوك والتي
تولت نزع سالح جنود اللواء الرابع األكراد
واعتقال المخططين للمجزرة ومنفذيها ،وكان
مخططو ومنفذو المجزرة قد قاموا عند ذاك

بإكمال الواجب المعهود إليهم مخلفين  31قتيال
منهم  27من الشهداء التركمان ،إضافة إلى
العشرات من الجرحى بلغ عددهم  130جريحا
حسب التقارير الرسمية ،وتخريبا كامال للحركة
التجارية في المدينة.
كان الهدف الرئيسي للمجزرة كما اوضحنا
أعاله ،إرهاب التركمان وكسر شوكتهم ونفوذهم
في كركوك وارغامهم على ترك المدينة .ومن
الدوافع المهمة للمجزرة ،التخلص من القادة
والزعماء والمثقفين التركمان الذين كانوا يقفون
حجر عثرة امام الم ّدين الشيوعي والكردي في
كركوك .فقد ظهر بعد التحقيقات الجارية حول
المجزرة ان القائمين بها والمدبّرين لها كانوا قد
أع ّدوا قائمة تتضمن أسماء من خططوا إلزاحتهم
عن طريقهم بقتلهم والتخلص منهم .واستطاع
مدبرو المجزرة التخلص من الزعيم التركماني
عطا خير هللا وشقيقه الطبيب احسان خير هللا
والوجيه قاسم النفطجي والشاب التركماني
الناشط جاهد فخر الدين ورجلي االعمال
صالح الدين آوجي ومحمد آوجي بقتلهم بطرق
وحشية ،مثلما تخلّصوا من عشرات أخرى من
الشباب والشيوخ واالطفال.
كانت للمجزرة نتائج سلبية فادحة ،فقد أصيب
الشعب التركماني في العراق بنكسة بالغة لم
يشهدها من قبل مطلقا ،فلقد فقدت مئات العوائل
معيلها ،وافتقد األطفال آباءهم ،وافتقد اإلباء
واالمهات فلذات اكبادهم ،وراح عشرات
من الشباب ضحية لهذه المؤامرة الخبيثة،
وفقد المجتمع خيرة رجاالته وزعمائه وقادته
وكوادره النشطة .فالقائمون بتخطيط وتنفيذ
المجزرة استهدفوا بشكل خاص هذه الشريحة
من المجتمع ،ولئن راح ضحيتها أناس بسطاء
وكادحون وأصحاب مهن وأطفال في عمر
الورود ،او أصاب محال التجارية ودور سكن
من تدمير ونهب وغصب لألموال والبضائع
والمقتنيات ،فإنما نتج ذلك عن الحقد الدفين
والرغبة في تدمير كل شيء جميل .لقد كانت
صدمة مفجعة وخيبة امل غير متوقعة حقا.
فسدت العالقات االجتماعية مع غير التركمان،
وأضحى الضحية ينظر الى الخيّرين واالشرار

نيسان  -حزيران  • Nisan-Haziran/April-June 2020العدد  • Sayı/Issue 86السنة  • Yıl/Year 22ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

62

حبيب الهرمزي

مجزرة كركوك لعام 1959
واصداؤها الدولية
مرّ العراق منذ بدايات القرن العشرين بأحداث
جسام تمثلت في االحتالل البريطاني ألراضيه
وما صاحب ذلك من بطش بالوطنيين واصحاب
الضمائر الحية من محبي الوطن ،وأعقب ذلك
االنتداب البريطاني ثم االستقالل الصوري الذي
ناله بدخوله عضوا في عصبة األمم ،وتأسيس
الحكم الوطني الذي كان خاضعا لإلرادة
اإلنكليزية .واستمر هذا الوضع حتى عام
 1958عندما حصل االنقالب العسكري الذي
سماه القائمون به ثورة تموز ،والذي حصل في
األشهر القليلة التي تلت تحقيقه المد الشيوعي
الطاغي الذي تسبب في قتل العشرات بل
المئات إثر حادثة الشواف في الموصل وخالل
ايام مجزرة كركوك في الرابع عشر من تموز/
يوليو لعام  .1959وتوالت االنقالبات العسكرية
الى ان حل حكم حزب البعث العربي االشتراكي
الذي دام حكمه االستبدادي قرابة خمسة وثالثين
عاما ،تخللته الحرب العراقية – االيرانية التي
استمرت ثمانية اعوام ثم احتالل دولة الكويت
والذي نتج عنه تكالب الدول العظمى وعلى
رأسها الواليات المتحدة االمريكية على العراق
والحصار االقتصادي الذي ضرب على البالد
لمدة ثالثة عشر عاما .وتبع كل ذلك االحتالل
االمريكي للعراق عام  2003والذي أسفر عن
سيطرة الطائفية والشعوبية والمحاصصة على
مقاليد األمور في الوطن العراقي.
عانى الشعب التركماني من المصائب والويالت
التي لحقت به طوال تلك العهود جميعها ،والتي
كان أشدها سياسة التعريب والصهر القومي
التي مارسها حكم البعث ضده بكل وحشية ،ثم
تلت ذلك سياسة التكريد التي اتبعت في كركوك
وطوزخورماتو وداقوق وتلعفر وخانقين وفي
العديد من المناطق التركمانية االخرى.
ولم يسلم الشعب التركماني في العراق من مذابح
ومجازر دموية اودت بحياة المئات من ابناء
هذا الشعب .ولعل أبرز مثال على ذلك ،المذبحة
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التي قامت بها القوات البريطانية في مدينة
تلعفر التركمانية عام  ، 1920ومذبحة التياريين
في كركوك عام  ،1924ومذبحة كاورباغي
بكركوك عام  1946وثم المجزرة البشعة التي
نفذها الشيوعيون والشعوبيون بحق سكان
مدينة كركوك في الرابع عشر من تموز /يوليو
عام  1959التي دخلت التاريخ باسم “مجزرة
كركوك” .وتال تلك المجزرة اعدام كوكبة من
الشهداء التركمان عام  ،1980والمجزرة التي
ارتكبتها قوات صدام حسين في ناحية التون
كوبري التركمانية عام  .1991ومن بعد ذلك
االغتياالت وحوادث القتل والخطف الفردي
والتهجير والتكريد التي صاحبت عهد االحتالل
االمريكي للعراق في  2003والتي استمرت
وهي مستمرة وان بشكل أقل حتى هذا اليوم.
كانت “مجزرة كركوك” التي نفذت بحق
المواطنين التركمان في مدينة كركوك األشد وقعا
في نفوس الشعب التركماني وعلى الشعب العراقي
ككل ،واكثرها افرازا لنتائج سياسية واجتماعية
وثقافية وأثنية ،بل وكانت نقطة تحوّل في حياة
العراق من السير في ركاب الشيوعية العالمية،
نحو التخلص من هذا الكابوس الذي سيطر على
الشعب العراقي منذ األشهر االولى إلنقالب 14
تموز /يوليو  1958والى يوم القضاء على عبد
الكريم قاسم في االنقالب العسكري الذي اطاح به
في  8شباط /فبراير من عام .1963
وقد نشرت عشرات المقاالت والبحوث
التي اصدرها الكتاب والباحثون العراقيون
واألجانب حول احداث المجزرة وتحليل
اسبابها ونتائجها وتحديد مرتكبيها والجهات
التي كانت تقف وراءهم .وشمل ذلك كتّاب
عراقيون من التركمان والعرب واالكراد
والشيوعيين ،ادلى كل منهم بدلوه حول
الموضوع وحاول ان يصبغه بالصبغة التي
يؤمن بها ويدافع عنها ،مثلما شمل ذلك كتابا
أجانب من عرب وغيرهم.
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