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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Irak Sil Baştan Olmadıkça…
Irak’ın 2003 yılında işgal edildiği tarihten günümüze kadar geçen süre 16 yılını dolduruyor.
İşgalden hemen sonra ülkeye demokrasi ve barış
getirmek gerekçesiyle önce bir anayasa taslağı
hazırlandı. Irak’ta belirli kesimlere avantaj sağlamak gayesi ile hazırlanan bu anayasa ABD’nin
Bağdat’taki siyasî hâkimi Paul Bremer tarafından baskı ve tehdit ile kabul ettirildi.
Bu anayasaya göre Irak halkı etnik ve mezhep bakımdan parçalara ayrıldı. Bu anayasaya göre ülkede demokratik ilkelerin uygulamaya konulması
yerine, milis güçlerine sahip siyasî partiler kuruldu. Ülkede özgürlük ve demokratik platformlarda mücadele vermek yerine, silahlı ordulara sahip
partiler çete teşkilatına dönüştürüldü. Kurulan
hükümetler silahlı güce sahip örgütlerin isteklerine göre gerçekleşti. Böylece ülkenin en büyük
serveti olan petrol çeteler arasında bölüşüldü.
Ülkenin millî geliri, yıllardır sefalet içinde kıvranan halk arasında adil ve hakkaniyetli biçimde bölüşülmedi. Halkın serveti dış ülkelere bağlı
devletlerin iradesine göre yönetildi. Kurulan
her hükümet başarısız olunca, başka pazarlıklar
kurularak yeni hükümetler kuruldu. Her seçim
dönemi halkın kullandığı oylar çöpe atıldı ve seçim sonuçları gizli örgütlerin isteklerine düzenlendi. Seçimlerin nezih ve adil olması engellendi
ve sonuçlar gizli pazarlıklara göre açıklandı. Parlamento ve mahallî seçimlere her seferinde fesat
karıştırılarak halkla alay edildi.
Halk bir yandan etnik ayrışma ile boğuşurken,
diğer yandan mezhep kavgaları içinde bunalmış
oldu. Didişme ve ayrışma mücadelesi içinde boğuşan halkın dikkati başka noktalara çekildi. Ülkenin parçalanması için plan yapanlara tavizler
verildi ve Irak’ın servetini çalanlara fırsat verildi.
Millî serveti çalanlar da ülkenin parçalanmasına
ses çıkarmadı. Ülkeyi parçalamak üzere yapılan
referanduma parmak basan kişiye Irak’ın cumhurbaşkanlığı makamı ikram edildi. Her dönem
kuzey hükümeti Irak seçimlerine ve hükümetin
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oluşmasına müdahale etti. Ancak Bağdat’taki
merkezî hükümetin, kuzey seçimlerini kontrol
etmesine izin verilmedi.
Açlık ve sefalet içinde kıvranan halkın en basit
taleplerine kulak veren olmadı. 25-30 yıldan
beri bunalım içinde bulunan ülkede, sayıları beş
milyona varan üniversite mezunu gencin geleceği karartıldı. Milyonlarca dul ve yetim çocuğun derdine çare aranılmadı. Yüz binlerce çocuk
parklarda oynamağa hasret kalarak psikolojileri
bozuldu. Gelecekleri karartılan işsiz ve sefil insanlar hırsızlık ve soygun örgütleri kurmak zorunda bırakıldı. Irak’ın pek çok şehrinde uyuşturucu ticareti serbestçe kol dolaştı.
Terör, soygun, cinayet, insan ticareti pazarları ile
sefalet yurduna dönen ülkede insanların hayal
kurma ve geleceği düşünme şansları ellerinden
alındı. Ülkelerinin insanlarını ciddiye almayan,
onların yaşadıkları acıları görmezden gelenler,
sonunda ne olacağını anlamaktan aciz kaldılar.
Ülkeyi yönettiğini zannedenler, böylece halkın
isyanına zemin hazırladılar.
Irak Halkı Ne İstiyor?
Bu durumu yazar ve siyasî yorumcu Galip elŞabender, Bağdat’ın ünlü Sahatüttahrir (Özgürlük Meydanı)’nda çok veciz biçimde şöyle
özetlemiştir:
“Burada, bu meydanda Irak halkının millî iradesi toplanmıştır. Ama Mantıkatü’l-Hadra (Yeşil
Bölge)’da yabancı devletler ve bazı komşu ülkelerin iradesi bir araya gelmiştir. Bu bakımdan
burada halk devrimi yer almakta, Yeşil Bölgede
ve Parlamentoda ise halk ve vatan hainlerinin iradeleri tecelli etmektedir. Bu meydanda yükselen
sloganların ve dile getirilen isteklerin seviyesine,
ne Halbusi (Irak Meclis Başkanı), ne Adil Abdülmehdi (Irak Başbakanı) ve ne de Berham Salih
(Irak Cumhurbaşkanı) yükselebilmiştir. Çünkü
burada yükselen sloganlar Irak’ın içine düştüğü
durumu, Irak’ın yaşadığı acıları ifade etmektedir.
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Bizler gerçek bir vatan istiyoruz. Bizler satılan ve
yağmalanan bir Irak istemiyoruz. Burada toplananlar halkın uyanışını dile getiriyor. Burada
gerçek ve köklü bir uyanışın şahlandığı görülüyor. Burada vatanını isteyenler toplanmıştır.
Gerçek bir vatan isteniyor. Burada toplanan
gençlik ülkenin gerçek durumunu keşfetmiş ve
buna dikkat çekmiştir. Burada toplanan gençlik
Irak’ın dış ve bölgesel örgütlerin pençesinden
kurtulmasını istiyor.
Kardeşlerim,
Irak hayır ve bereket ülkesidir. Bu konuda bilimsel, dikkatli ve ciddî biçimde yapılan araştırmalar ve çalışmalar var. Bu araştırmaları Ruslar ve
Amerikalılar yapmıştır. Bu çalışmalara göre Irak
bereket ve zenginlik bölgesidir. Irak’taki servetin
ülkeyi 440 yıl daha yaşatacak zenginlikte olduğunu göstermektedir. Bu yüzden Irak’ın üzerinde yabancı ajandalar, çeşitli planlar yapmaktadır.
Dolayısıyla ABD, Rusya, İran bu kutsal bölge
için çatışma içindedirler. Bu zengin servetlere
sahip olan Irak’ı ancak kendi halkının yönetmesi gerekir. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Rusya
ve ABD’nin muhtaç olduğu bu büyük stratejik
bölgenin, büyük bir orduya ihtiyacı vardır. Bu
yüzden biz büyük bir Irak ordusunun olmasını talep ediyoruz. Bütün bunlardan kurtulmak
için Irak’ın millî ve vatansever bir orduya sahip
olması gerekir. Irak’ı hırsızlardan, ülkeyi hainlerden kurtarmak ve korumak için herkes burada
toplanan bu gençliğe kulak vermelidir. Irak’ın,
siyasetten, bilimden, ekonomiden anlamayanlara değil, Iraklı akademisyenlere ihtiyacı vardır. Medeniyetler ülkesi olan Irak’ın, aileler ve
partiler hükümetine değil, ulusal bir hükümete
ihtiyacı vardır. Bu partilerin hiçbiri Irak’ı temsil
edemez ve bu yüce milletin idrakinin seviyesine
yükselemez. Biz bu kokuşmuş kafaların, başkalarına bağlı iradelerin tamamının silip süpürülmesini, Irak’ın bütünlüğüne inanan gerçek bir
hükümetin kurulmasını, silahlarla donatılmış,
milli duyguları olan büyük bir Irak ordusunun
olmasını talep ediyoruz.
Ey sanatçılar, yazarlar, sinema yönetmenleri,
edebiyatçılar, ressamlar, düşünürler, ey akademisyenler, üniversite hocaları nerelerdesiniz? Bu
gençlik, bu kahramanca şahlanış sizi de bekliyor.
Kalemlerinizi, fırçalarınızı satılmışlar ve hainler
için oynatmayınız. Yeni bir Irak’ın doğuşuna
destek olunuz. Kendinizi satmayınız. Burada

yükselen ses ülkede ulusal bir hükümetin kurulmasını istiyor. Akademik bakışlarla, ülkenin
gerçek sahibi bulunanlardan oluşan kadrolar,
ülkenin kaderine el koymalıdır. Günümüzde
Irak’ı yağmalama yarışında olanlar, ülkeyi yönetecek kapasitede olmayan ve dipnotlarda yer
alan kişilerdir. Bugün parlamentodakiler, partiler, gizli servislerin ipoteği altında olan siyasetçiler, bunların hepsi çöplüğe atılacak satılmış ve
hain kimselerdir.”
Sözün Kısası
Yanlış politikalar izleyerek Irak’ta Şii-Sünni çatışmasını körükleyenler, sonunda çatışmaları
Şiiler arasında da başlatmış oldular. Üzülerek
ifade etmek gerekir ki Irak’ta hükümet kuranların tamamı ülkenin düzlüğe çıkmasına vesile
olacak uygulamalarda bulunmadılar veya bulunamadılar. Dış müdahaleler, belirli mahfillerin
Irak yönetimini kıskaç altına alması yüzünden
hükümetler muktedir bir yönetim sergileyemediler. Durumun bu raddeye gelmesinde ne yazık dış ülkelerin, özellikle Batılı devletlerin Irak
üzerinde yürütülen baskıları önlemediler, hatta
önlemek istemediler. Bu yüzden Irak fesat, yolsuzluk, kanunsuzluk, esrar ve terör yatağı haline
geldi.
Başbakan Adil Abdülmehdi, silahsız biçimde
haklarını talep ederek meydanlara çıkan halkın
isteklerini ciddiye almadı. Emniyet güçlerinin,
başbakana karşı sesini yükselten halkın üzerine
gerçek mermilerle ateş açması üzerine gösteriler giderek daha da büyüdü. Bir an önce akan
kanların durdurulması, ardından inandırıcı ve
adaletli bir yönetimin iş başına gelmesi gerekir.
Ülkenin içine düştüğü bunca olumsuzlukların
temeli olan Bremer Anayasasının çöpe atılarak,
1925 Anayasası gibi medenî, çağdaş, etnik ve
mezhep ayrımına yol vermeden, herkesi Iraklı
kimliğiyle kucaklayan bir anayasanın yürürlüğe
konması gerekir. İnsanları liyakat, donanım ve
yeteneklerine göre değerlendiren güçlü bir iktidar iş başına gelmedikçe, ülke daha da kötü
durumlara sürüklenebilir.
Kısacası Irak yeniden sil baştan olmadıkça…
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Ahlakî Pragmatizm

B

ir görüşmede bana sorulan bir soru
vardı, Türk dış politikasının en önemli
ihtiyacı nedir, diye. Aslında vereceğim
cevap sadece Türk siyasetinin dış politikası ile
ilgili değil, çok genel; hatta Irak Türkmenleri
de merak ediyorsa çok kapsamlı bir mefhum
olmalıydı: Ahlakî Pragmatizm.
Yanlış anlamalara mahal vermemek için,
önce prgamatik düşüncenin ölçüsüne bir
göz atmak lazım. Bazı analizlerde, pragmatizmin, ne pahasına olursa olsun çıkarların
savunması anlamına geldiği söylenir. Bunun
savunmasını yapanlar, gerçeklerin her şeyin
çıkarlarımıza uyumu içinde saklı olduğunu
iddia eder. Bunlara göre, eskiden Kabul görmüş olan prensiplerin mutlak gerçek olmadığı, hatta yanlış olabileceği bir hakikattir.
Kalbi iman ve inanç ile dolu olan bizler ise,
prensip ve sabitlerimizin olmazsa olmaz olduğunu ve çıkarlarımızla çeliştiği takdirde
prensiplaerimizden yana tavır koyacağımız
fikrini doğru buluruz. Ancak bir farkla: kendimize, ülkemize ve milletimize iyilik sağlayan sonuçlara varmak için karar verdiğimizde
realist ve gerçekçi olmalıyız. Bu husus, devletler için olduğu kadar, fertler için de geçerlidir.
Açıklayalım, yürüyorsunuz ve karşınıza akan
bir nehir geldi. Karşıya geçmek için mola
verip suyun durmasını mı beklersiniz, karşı
tarafa geçmek için gereken araç ve gereçleri
bulmaya mı çalışırsınız? O zaman bazı politikacılarımız neden suyun durmasını beklemeyi daha doğru buluyorlar. Tamam, işte
durmayacağını biliyoruz ya.!
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İşte bireyler olarak da, Devletler olarak da
gerçekçi politikadan vaz geçmemek kaydıyla
doğrularımızı, prensiplerimizi ve sabitlerimizi korumamız gerekmekteditr.
Suriye konusunda Türkiye’nin bir şey yapmadığını, neden müdahele etmediğini sorgulayanlar, işler sarpa sarınca Türkiye’nin ne
hakla müdahele ettiğini sormaya başladılar.
Her iki tarafın, kendi çıkarını düşündükleri
için bu savunmaları yaptıkları aşikârdır.
Bence Suriye’nin Dir’a, Şam, Halep ve Humus gibi şehirlerde sokaklara çıkan göstericinin kanı ile, emir kulu olan güvenlik görevlesinin kanı eşittir. Nihayet ikisi de Suriyeli,
ikisi de akraba ve vatandaştır. Gösterilere çıkanlar inandıkları bir hakkı aramaya çıkmışlar, bir zulme dur demeye çıkmışlardır.
Bugün Irak’ta ise yaşanan bir trajedidir. Hak
aramaya çıkan ve sokakları dolduranlara karşı, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını
düşünenler tarafından ve göz kırpmadan, vur
emrini verenler tarafından öldürülebiliyorlar.
Onlar saltanatlarını korumak için ahlakî olmayan bir pragmatik yola başvuruyorlardır.
Peki buna karşı, Mısır’da olan bitenlere bir
göz atalım. Mısır’da seçilmiş bir Cumhurbaşkanı vardı. Gerçi o seçimlerin göstermelik olduğuna inanlar çoğunluktadır, ancak bu bölgede genellikle olduğu gibi ortada bir gerçek
var ve ülkenin başında bir Cumhurbaşkanı
vardı.
Yirmi milyon insan sokaklara indi ve bu
Başkan gitsin dedi, Başkan gitti. Yerine
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kim geldi? Mısır’ı bir buçuk sene idare
eden Askerî Konsey geldi. Biz de onlarla
konuştuk, gençlerin iradesinin kazanmasını kutladık ve demokrasinin faziletlerinden
bahsettik.
Arkasından bir seçim oldu, katılım azdı
diyenler olsa da, demokrasi oyunu böyle
oynandığına göre yeni bir Cumhrbaşkanı
seçildi. Ancak bir yıl sonra yine yirmi milyon insan sokaklara indi ve gitmesini istedi.
Başkan gitti. Askerin planıyla bunun böyle
olduğu söylendi. Biz bunun doğru olmadığını ve zinhar kabul edilemeyeceğini söyledik. Neden? Çünkü kendi gerçeklerimiz bir
ayrım yaptı ve ön plana çıktı. Demokratik
olgulara saygımızdan dolayı bu çağrıları yapıyorsak, bu tutum haklıdır, ancak her iki evrede yapılması gerekmez miydi?. İşte nehirde
akan suyun durmayacağını bildiğimiz halde
niçin durup duraklayarak suyun kesilmesini
bekledik? Anlayan var mı? ahlakî pragmatik
düşüncemiz bunu doğru bulur mu?

İşin özeti, prensip ve sabitleri bir tarafa bırakmadan gerçekçi olmak, gerçek çıkarlarımızı
korumak ve yeni nesillere devretmek boynumuzun borcudur.

Dünya

Güneşle tekrar dünya
Aydınlanır gündüzü
Silinir gökyüzünün
Avuç avuç yıldızı

Biz kendi bahçemizi, çocuklarımız ve torunlarımızın mutlu olabilecekleri bir şekilde
eker, düzenler ve tanzim ederiz. Ancak herkese, bahçenizi mutlaka bizim gibi düzenleyin diyemeyiz. Bu onların kararıdır. Bizden
ilham almak isterlerse bu onların hakkı. Ancak dayatma ile değil, ikna ile , belki de örnek
olarak yapılmalıdır bu.

Osman OĞUZ

Güneş kızıl bir mangal
Isıtır dünyamızı
Ay gökte bir portakal
Dünyanın nazlı kızı

Muhakkak ki, halkların kabulü önemli bir
ölçü olarak görülmelidir. Biz demokratik
çözümlerden yana tavır koymaktayız. Ancak herkes bizim gibi düşünmeyebilir, bizim
doğru bulduğumuz olguları da kabul etmeleri gibi bir şart da olmadığına göre, nasıl bizim
seçeneklerimizin saygıyla karşılanmasını istiyorsak ötekilerin kararlarına da saygı göstermemiz gerekmektedir.

Dünyayı temiz tutmak
Bizim de görevimiz
Dünyada kaç kıta var?
Bugünkü ödevimiz
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

21. Asrın Sykes-Picot’su

B

ir Nebze Tarih...
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat’a girerken ve Alparslan
Bey de 1071 Malazgirt’te zaferi kazanırken iki
amaçları vardı ve bu iki amaç günümüze kadar
sâridir diyebiliriz. İlki İslam’ın bayraktarlığını
yapmak, ikincisi de bugün Ortadoğu dediğimiz bölgeyi de içine alacak coğrafyayı vatan
edinmekti. O gün-bugün başta Avrupa olmak
üzere Hıristiyan alemi hem İslam’ı Türk’le özdeşleştirmiş hem de Türk’ü bu coğrafyadan söküp atmak için her türlü entrikayı çevirmekten
geri kalmamıştır. Ortadoğu coğrafyasının diğer
iki unsuru olan Araplar ve Farslar için aynı şeyi
düşünmediğinin sebebi bununla açıklanabilir. Osmanlı’nın zayıflaması ile bu amaç daha
da tebarüz etmiştir. 1916 Sykes-Picot ve 1920
Sevr Anlaşmaları bu yazdıklarımızın birer tezahürüdür. Tahmin edilmeyen iki önemli husus
emperyalistleri hayal kırıklığına uğrattı. Biri
güçsüz düşmesine rağmen Türk milletinin özgür kalma iradesi, ikincisi de Mustafa Kemal
ve silah arkadaşları gibi bir ekibin çıkmasıdır.
Yoksa Ortadoğu’daki Türklerin âkibeti Araplarınkinden çok farklı olmayacaktı.
21. Asrın İlk Çeyreği Biterken...
Emperyalistlerin Ortadoğu’daki planları,
Türkiye’yi ufalamak hariç, özellikle Arap
coğrafyasında büyük ölçüde uygulandı. Ama
günümüzde ise emperyalizm devam ederken,
emperyalistler değişti. Artık İngiltere, Fransa ve İtalya yok, yerlerine Amerika ve Rusya
var. İran’ı da son zamanlarda yayılma istidadı
gösteren mahalli bir sömürgeci olarak görmek yanlış olmaz. Elbette Ortadoğu’ya bu
kadar merak salmanın sebebi hâlâ petrolün
ciddi bir enerji kaynağı olmasıdır. Eğer enerji kaynağı olarak petrole olan ihtiyaç, 20.
Asra göre, azalmış olsaydı, belki de emperyalistler Ortadoğu’yu bu kadar hedefe koymayacaklardı.
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21. Asırda Arap Baharının hem bir uyanış olmadığı ortaya çıkmış, hem de bu baharın bir
süre daha devam edeceği kesinleşmiştir. Dolayısıyla akıllı (veya maceraperest olmayan) ülkeler gereken tedbirleri alması ve herkesin külahını sağlam tutması gerektiği ortadadır. Mesela
Mısır’da İhvan-ı Müslimin hareketine nötr duranlar bugün Mısır’la ilişkilerini sürdürürken
bu ülkeyle ticaretlerini de sürdürmektedirler.
Gündemdeki Suriye ve Irak
Suriye’de olaylar başladığında her ne kadar
Türkiye iyimser bir tahmin yaparak Esed
Rejiminin kolay yıkılacağını sanmışsa da öyle
olmadığı bugün belli oldu. 2011 yılından
beri süren bu sancılı süreç DEAŞ ve PYD gibi
Türkiye’yi tehdit eden iki kukla örgütün peydahlanmasına sebep olmuştur. ABD’nin Kuzey Irak Yerel Kürt Yönetimine verdiği önem
ve destek herkesçe malumdur. Bu süreçte
ABD’nin DEAŞ ile mücadele ediyor süsüyle
PYD’yi desteklemesinin altında farklı emeller
yattığını Türkiye erken keşfetti. İki aşamalı
olan amacın ilk ayağında Kuzey Suriye’de bir
uydu Kürt yönetimi oluşturmaktı; ikinci aşamada da Kuzey Irak Kürt Yerel Yönetimi ile
birleştirilecekti. 21. Asrın Sykes-Picot’u olarak
değerlendirebileceğimiz bu projenin üç amacı
olabilir: ilki Kuzey Irak’ta ve Suriye’nin Kuzey Doğusunda üretilen petrolleri, Türkiye’ye
muhtaç kalmadan Akdeniz’e akıtmak. İkincisi
Türkiye’nin (Türk Dünyası ile karasal bağlantısını kesmek için Stalin zamanında Sovyetler
Birliği’nin Zengezur koridorunu ihdas ederek Ermenistan’dan İran’a kadar uzattığı gibi)
Arap alemi ile karasal bağlantısını koparmak
ve üçüncüsü de Ortadoğu’da İsrail’e yandaş
olabilecek yeni bir millet ve yeni bir devlet
kurmaktır. Emperyalistler ve petrol babaları
bu projeyi gerçekleştirebilseler, 20. Asırda tatbik edilemeyen Sykes-Picot ve Sevr Anlaşmalarını yürürlüğe girmiş olacaktır.
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Her Zehirin Bir Panzehiri Var...
Türkiye terörle mücadele amacıyla ve meşru
bir zeminde Fırat Kalkanı Harekatını başlatarak Carablus şehrini denetimi altına aldığında
dünya pek ses çıkarmamıştı. Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında da takriben aynı
cılız tepkiyle karşılaşmıştı. Ama Barış Pınarı
Harekatını başlattığında adeta dünya ayağa
kalktı. Katar ve Fas hariç, Arap Ligi’ne üye ülkeleri bile ortak bir kınama yayınladı. Bu kınamaya Filistin Devleti de dahildir. Hem ABD
ile hem de Rusya ile iki anlaşma imzalandığına
rağmen Türkiye’nin istekleri henüz tam yerine gelmedi. Yani emperyalistlerin klasikleşen
oyalama taktikleri devam ediyor. Ancak dünya
anladı ki Türkiye, istekleri yerine gelene kadar
ilerleyecek ve tam güvenlik sağlanmadan da
bölgeden çekilmeyecektir.
Türkiye’nin doğru ve dirayetli adımlarının
eksik bir ayağı var. Her ne kadar Kandil ve
Sincar Dağlarındaki teröristler bombalanıyorsa da, bu hava harekatlarından bir sonuç
alamamakta ve Kuzey Irak’tan Suriye’deki
PKK-PYD teröristlerine lojistik desteğin ve
terörist akımının önüne geçilmemektedir.
Bunun arkasında da Irak Kürt Yönetiminin
büyük sorumluluğu ve hoşgörüsü yatmakta-

Türkiye, güneyinde planlanan entrikalara sadece Suriye sınırının 35 KM derinliğine askeri
tedbirlerle yaklaşmamalıdır. Irak ayağı da bu
şekilde devreye girmezse, alınacak tedbirler ne
kalıcı ne de etkin olur.

Annem bana söyledi
Dimdik yaşa kul olma
Dalgalan deniz gibi
Akar su ol göl olma
Yurdun yâda satana
Köprü olma yol olma
Annem dedi Türkmen kal
Sözlerimden ibret al
Annem bana söyledi
Ne para sev ne malı
Açın tarihe bakın
Yoktur Türk’ten vefalı
Türk milleti unutmaz
Gazi Paşa Kemal’i
Annem dedi Türkmen kal
Sözlerimden ibret al

Baba bugün
Gül dereni
Bezetmiş gül dereni1
Elin ayağın kırrığ2
Kerkük’ten gül dereni
Biziğ3 bağın bağvanı4
Bekçisi gül dereni

türkmen kal

Annem bana söyledi
Ne şarap iç ne rakı
Aklını baştan alır
Seni yolda bırakır
Yiğit ol kahraman ol
Ol herkesin merakı
Annem dedi Türkmen kal
Sözlerimden ibret al

1990’lı yılların ortasından itibaren ısrarla
üzerinde durduğumuz Ovaköy-Telafer sınır
kapısı açılırsa hem terör örgütlerinin bu bölgede varlık gösterme ihtimalini azaltır hem
de iktisadi olarak katıksız bir Türkmen şehri
olan Telafer’e bir canlılık gelir. Bugün Irak’la
bütün ticaretimiz tek Habur sınır kapısından
yürütülmektedir. Ancak ihraç edilen malların
sadece %20’si Kürt bölgesinde kalmakta, gerisi Türkmen ve Arap bölgelerine akmaktadır.
Buna mukabil İran’ın Irak’la ticaret hacmi takriben bizimkinin yarısı kadar olup ancak beş
ayrı sınır kapısından yürütülmektedir.

Şahin HÜRMÜZLÜ

Annem beni besledi
Türk sütüyle büyüttü
Bu zamana bakın siz
Kaç sultanı unuttu
İnanı arkadaşlar
Bu bana büyük nottu
Annem dedi Türkmen kal
Sözlerimden ibret al

dır. Ayrıca ABD hem Irak’ın Kuzeyinde hem
de Suriye’de petrol bölgesi olan Deyrizzor
bölgesindeki teröristlere yakın durmaktadır.
Aslında Irak’ın Kuzey Batısı Musul vilayetine tâbi olup karışık bir bölgedir. Ancak ihmal
edilirse ABD’nin de desteği ile Kürt nüfusu
kaydırılarak PKK ve PYD bu bölgede de rahatça söz sahibi olabilir.

1 Süslemiş gül dereyi
2 Kırarız.
3 Biziz
4 Bağban, bahçıvan.
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Mehmet Nuri YARDIM

İslam’a Bağlılık ve
Türklük Şuuru

T

ürk edebiyatı geniş bir coğrafyaya
yayılmıştır. Bugün ürünlerini Kerkük, Azeri, Kırım, Kazak, Kırgız,
Kıbrıs, Türkistan ve Özbek edebiyatlarında
görebiliyoruz. Asya’nın bu bereketli toprakları
arasında Irak Türkmeneli Bölgesi’nde pek çok
şair ve yazar yetişmiştir. Türkçe yazan edebiyatçıları tanımak, okuyup yaymak zorundayız.
Gönül coğrafyamız bu şekilde genişler, büyür
ve sahihlik kazanır. Kerkük Vakfı’ndan iki güzel eser elime ulaştı. Bir ilim adamı, sanatkâr
ve gönül insanı olarak çok sevdiğim Prof. Dr.
Suphi Saatçi hocamızın armağanıydı bu kitaplar. Erbil doğumlu Türkmen şair Nesrin
Erbil’in şiir
kitapları... Şairemizin
vakfa bağışladığı Şiir
Defterleri kitap olarak yayımlanmış ve
orijinal el yazısıyla şiirleri basılmış.
Üstelik
resimli.
‘Birinci Defter’de

Erbil’in özgün şiirleri, ‘İkinci Defter’de ise
yine el yazısıyla kaleme aldığı ve sevdiği şairlerin eserlerinden derlediği metinler yer alıyor.
Yaralı Kuş ise şairin bütün şiirlerini ihtiva ediyor. Sunuş yazısında, Nesrin Erbil’in şiirleri ile
Irak Türkmenlerinin gönlünde taht kurduğu
ve Türkmen dünyasının tamamını kucaklayan
bir anlayışla eserlerini kaleme aldığı vurgulanıyor.
Kitabı okurken zarif bir söyleyiş, akıcı bir dil
ve duygu yüklü bir anlatım bizi sarıyor. Baş tarafta “Nesrin Erbil ve Yaralı Kuş” başlıklı bölüm var. Burada 1939 tarihinde Erbil’de doğan
Nesrin Erbil’in ailesi, yetişme tarzı ve edebiyat
dünyasına girişi detaylı olarak anlatılıyor. Nesrin Erbil’in 1960 sonrasında Irak’ta gelişen yeni
Türk edebiyatı ve serbest şiir akımının önde
gelen temsilcisi olduğu ifade ediliyor. Bizden
etkilendiği şairler arasına Mehmed Âkif, Yahya
Kemal, Cahit Sıtkı, Orhan Veli ve Bekir Sıtkı
Erdoğan var. Mesela Erdoğan’ın meşhur “Hancı” şiirine Nesrin Erbil şu nazireyi yapmış:
Ne gurbette gezdim ne de yoruldum
Ne derdimi söyledim ne de soruldum
Sırrımı derecek tek seni buldum
Ben kendi yurdumda garibim hancı
Erbil’in şiirinde sevgi, hasret, hüzün, ayrılık,
sıla ve gurbet temleri var ancak edibemiz hiç
ümitsiz değildir. Halkıyla birlikte yaşadığı acıların son bulacağına inancını hiçbir zaman yitirmez. Meselâ “Kerkük Şehitlerine” şiiri şöyle
başlar:
Sen cennet kapısını müjdeleyen şehidim
Sen yakın geleceği aydınlatan ümidim
Bir destan havasındaki şiir, şu mısralarla son
bulur:
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Ey Kerkük’üm uğrunda varsın tüm kanım aksın
Sen benimsin daima benimle kalacaksın
Kerkük’üm Kerkük’üm vatan Kerkük’üm
Sinende şehitler yatan Kerkük’üm
Şairimizin “Dörtlükler”inden birini okuyalım:
Hazar dedim yâr dedim
Değmesin nazar dedim
Düşman beni duyarsa
Yuvamı bozar dedim
Ne kadar rahat, yalın ve içten dizeler değil mi?
Şu şiirlerde ise kahramanca bir eda, yiğitçe bir
seda var:
Ellerimde dedelerimin kılıcı
Şan dolu
Duman dolu
Aç bağrını sar beni
Sana geldim
Can dolu
Vatan dolu
Nesrin Erbil’in Azerbaycan’a uzanan azmi, vatan topraklarına hasreti vardır.
Koşup geldim mor gül kokan bağlardan
Aşıp coştum kavuşmayan dağlardan
Ellerimde meşale sönmeyen ocaklardan
Sana geldim sana geldim Azerim
Yurdumdan selam getirdim
Yarı kalan masalları bitirdim
Ver elini tüm elleri yitirdim
Sana geldim sana geldim öz ilim
Kazanımda kaynar duran aşlarla
Haksızlığa eğilmeyen başlarla
Sineme çektiğim acı yaşlarla
Sana geldim sana geldim öz dilim
Kerkük ve Musul’un hoyratları olur da Erbil’in
olmaz mı:
Yetmiş evliya gezip
Mumları yakacağım
Dilimde hoyratlarla

Kalbine akacağım
Erbil’in şiirinde İslam’a bağlılık ve Türklük
şuuru var. Aynı Allah’a inanan, aynı dine bağlanan büyük bir topluluğa yönelir ve hepsine
birden selamını şöyle iletir:
Selam herkese
Dosta, yoldaşa
Bakü’deki kardeşe
Avuçlarında uyusun elim
Birden sinen dalgalar gibi
Dinsin hasretim
Masal kalmasın yarım
Selam sana
Bosna’daki dul bacım
Acın acım
Sözümle gözlerimle
Derdini
Serinletmek amacım
Şairemiz Orhan Veli’nin İstanbul’u dinlediği
gibi Erbil’e kulak veriyor ve şöyle sesleniyor:
Erbil’i dinliyorum kalbimle
Gözlerim kapalı,
Yeşil çimenler üstünde oynayan
Çocukların sesini duyuyorum,
Çöl minaresinin ardında
Güneş batıyor
Gölgeler yayılıyor etrafa
Okşuyor serinlik
Damda, demir karyolalara serilen yatakları
Çökerken gözlerime ağır ağır uyku
Uzak bir gramofondan gelen
Cemo Cemile şarkısını duyuyorum
Erbil’i dinliyorum
Nesrin Erbil’in “mezar taşı”na yazılmasını
istediği ve ‘vatan sevdası’nı çok iyi anlattığı
“Kitabe-i Sengi Mezar” dörtlüğüyle yazımızı
bitirelim:
Şu basıp geçtiğin solmuş mezarda
Vatansız bir garip insan yatıyor
Yurdundan kovulmuş kalmış yollarda
Hâlâ kalbi vatan diye atıyor
Milat Gazetesi, 19 Temmuz 2019
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Mehmet Ömer KAZANCI

Gününü Şiire Veren Gücünü Şiirden Alan Şair

Rıza Çolakoğlu

1

993 yılında yazmış olduğum “Yarısı
Sende Kaldı Yarısı Bende” şiirimi Nusret
Merdan’a ve 1998 yılında yazmış olduğum “Bir Gün Gelir” şiirimi Rıza Çolakoğlu’na
armağan etmiştim. Şiirleri, 2003 yılında kendi
hesabıma yayımladığım “Bir Ömür Yetmiyor
Ki” adlı kitabıma almıştım. Kitabı matbaaya
vermeden önce, devletin o tarihlerdeki talimatına göre, sansürden onay almam gerekiyordu.
Türkçe yazılan eserlerin sansürlüğünü Türkmen Kültür Müdürlüğü yapmaktaydı. Kitap,
iki aydan sonra sansürden dönerken, beklenmedik iki talep ile dönmüştü. Birinci talepte,
Rıza Çolakoğlu ile Nusret Merdan’a armağan
ettiğim şiirlerden adlarının silinmesi, ikinci
talepte ise, bazı, sözde dil yanlışlıklarının düzeltilmesi isteniyordu. Dil yanlışlıkları olarak
gösterilen notları, doğru olmadıklarını kanıtlarla yanıtlayarak, tümü tümüne ret etmiştim.
Oysa şiirlerden, armağan ettiğim dostlarımın
adlarının silinmesini, haksız bir talep olarak
gördüğümü bir dilekçeyle kitabın sansürüne,
Kültür Müdürlüğü yoluyla bildirerek nedenini sormuştum. Cevap “gruplaşmaya neden
olabileceği” şeklinde gelmişti. Günümüze kadar anlamadığım bu cevabın peşinden gitmek
istemedim. Kitabın çıkmasının gecikmesine
neden olabilir düşüncesiyle, hemen adların
üstünü karalayarak matbaaya gönderdim. Zira
ortalık çok karışıktı, ikinci Körfez savaşının
belirtileri ufuklarda görünmeye başlamıştı.
Kitap 2003’ün üçüncü ayı matbaadan çıkmış
elime değmişti, dördüncü ay savaş başlamıştı.
Rıza Çolakoğlu’na armağan ettiğim şiir,
Çoklakoğlu’nun dilinden yazılmıştır:
Ozanım dediğimde
Kaçıyorlar önümden
Şiire kimse inanmıyor
Şaşırıyorum neden
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Gözlerini,
Haksızlığa yumanlar
Ne yapsam açamıyor
Anlamıyorum neden
Siz bakmayın çocuklar
Benim şaşkınlığıma
Yürüyün bölük bölük
Yürüyün alay alay
Yürüyün ozanlığa
Yürüyün insanlığa
Bir gün gelir çocuklar
Tüm dünya domuzuna
Anlayacak şiir ne
Katılacak it gibi
Ozanların peşine
Şiirin yazıldığı tarihlerde Çolakoğlu Yurt gazetesinde yayımladığı bir yazıda toplumdan
bayağı şikâyetçi idi. Şiirlerini toplum için
yazdığını, ancak bunu kimse gerektiği kadar
değerlendirmediğini söyleyerek yakınıyordu:
“toplum henüz beni anlamamış bir durumdadır. Zavallı bir topluma yakalanmışım ben.
Acınacak bir topluma. Şiirimin ne olduğunu
ve kimin için görevlendirildiğini hiç bir türlü
kavramayan bir topluma. Şiirden vazgeçmedin mi?! Şiirde ne fayda var. Şiirin ardında
ne hayır var diyorlar bana. Şiire materyalist
bir açıdan bakıyorlar onlar. Özüm için kafamı kâğıtlara döküyorum sanıyorlar. Şiirimi,
dinçliğimi ve hayatımı harcadığım, kendileri
içindir, bilmiyorlar.”
Bu sözlerden etkilenerek, Çolakoğlu’nun doğru yolda olduğunu hatırlatmak ve ona “bir
gün gelir” herkes şiire inanacak, şiirin kadrini
kıymetini, şairlerin değerini bilecektir demek
için “Bir Gün Gelir” şiirimi kaleme almış ken-
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disine armağan etmiştim. Oysa sansür, nedense, o armağanı Çolakoğlu’na çok görmüştü.

Bize yaman gözde bakan ellere
Ben çatak ok, sen de yay Felekoğlu

Rıza Çolakoğlu, Telafer’in üst düzey şairler
listesinde, Felekoğlu’ndan sonra gelen ikinci
isimdir. Felekoğlu’ndan sonra dedik, aslında
vermiş oldukları ürünlere, gerek nicelik gerekse de nitelik açısından baktığımızda, onu
fersah fersah geçmiş bir şair olarak görürüz.
Ancak Felekoğlu’yu daha üst bir düzeyde tutmamızın nedeni, onun, Telafer şiir bayrağını
gönderlere çeken, uzaklara taşıyan ilk şair olmasından ileri gelmektedir. Evet, kendisinden
önce sözü edilebilen diğer görkemli bir şaire
rastlamıyoruz. O, bu öncülüğü yanında, onlarca şairlerin yolunu açmış, önünü döşemiş,
yetişmelerinde emeği olmuş, katkısı olmuştur.
Bayrağı onlara, kutsal bir emanet, önemli bir
zimmet olarak teslim eder gibi teslim etmiştir. Bu bayrağı bu gün uhdesine alan ve en iyi
bir şekilde dalgalandıranlardan birisi, hatta en
önde gideni, kuşkusuz ki, Rıza Çolakoğlu’dur.

Rıza Çoklakoğlu, üstadı ve dostu
Felekoğlu’nun 21 Eylül 2002 tarihinde vefatı
dolayısıyla yazmış olduğu bir ağıtta, onun hak
ettiği bu saygıyı diğer bir şekilde ifade etmektedir. Onu, Telafer şiirinin “ocak taşını kuran”
bir şair olarak görmekte ve “şiirin canı ciğeri”
olarak nitelemektedir:

Çolakoğlu, Felekoğlu’nun gerek bu öncülüğünü,
gerekse de ondan öğrenmiş olduğu bilgileri, nankörlük ederek unutmamış, ona karşı, önceden
bir öğrenci daha sonra bir dost olarak duyduğu
saygıyı, her zaman en derin ifadelerle dile getirmeye çalışmıştır. “Felekoğlu’nun Konağında”
adlı bir şiirinin kimi dörtlüklerinde şöyle der:
İzinliyiz sizi görmeye geldim
Merhaba nasılsın ey Felekoğlu
Dilinden hikmetler dermeye geldim
İstemem süt, kahve, çay Felekoğlu
Ben şakirt sen ustam, hocam, efendim
Filozof olsam da senden öğrendim
Şayet seni dinsiz bilsinler kendim
İçlenir diyerim hey Felekoğlu
Herkesin dünyada dileği vardır
Geçimin sağlayan mesleği vardır
Her yıldızın özel feleği vardır
Günden ışık alır ay Felekoğlu
Rıza diyer düzen verdim tellere
Heves gelsin sözü gevher dillere

Keşke duymaz olaydım bu kara haberini
Yazık ecel götürdü şiirin can ciğerini
Düşte hayalde bile görmeziydin ölümü
Ne çarçabuk kapadın bir ömür defterini
Felekoğlu ölmedin içimizde yaşarsın
Seni yâda salarız okudukça şiirini
Sen kurdun Telafer’de şiirin ocak taşını
Sen yaktın bu ülkede milliyet fenerini
Sen ektin bu toprakta şiirin çekirdeğini
Gelen çağlar unutmaz emeğin hünerini
Vatan şairi adı sana layıktır ancak
Yurt ve millet uğruna koydun can ve serini
Sen öldün adın kaldı yeter bu kıvanç sana
Gelecek çağlar yâdlar ölmeyen eserini
Belki Kut tepesinde dik duran şanlı mezar
Gelen giden yolcuya tanıtacak şehrini
Çolakoğlu, Felekoğlu’yu yalnız şiirleriyle değil, yer yer düzyazılarında da ondan örnekler
vererek anmaktadır. “Anne Dili” adlı bir yazsında, dilin bir millet için ne kadar önemli
olduğuna değinirken, bunu Felekoğlu’nun bir
şiir örneğiyle vurgulamaktadır:
Anne dilim anne dilim
Çok şirinsen cana dilim
Doğdu annem dilsiz meni
Sen dil oldun mene dilim
İsteseydi başkalarından da örnekler verebilirdi.
Ancak Felekoğlu’ndan gösterdiği bu örnekle
yetinmesi, ona güvenmesinden, onu hayatında bir örnek insan olarak görmesinden ileri
gelmektedir.
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Diğer bir yazısında cehaletten ve cahillerden söz ederken, onlara nasihati, yine
Felekoğlu’nun nasihati olmuştur:
Kurtağzından kalanı kargalar kapışırlar
Yüz aklın varsa daha bir akıllıya danış
Çolakoğlu,
örneklerini
çoğunlukla
Felekoğlu’nun şiirlerinden alması ruhi bir irtibattan kaynaklanır. Değil öğrenci-öğretmen,
değil şakirt-usta, az insanlara nasip olan babaoğul irtibatı gibi samimi bir irtibattan kaynaklanır.
Felekoğlu’yu nasıl yayın organlarımızda yayımladığı şiirleriyle tanıdımsa, Çolakoğlu’yu
da öyle, ilkin yayın organlarımızda, özellikle
de yetmişlerde Yurt gazetesinde yayımladığı
şiirleriyle tanıdım. Daha sonra Bağdat’ta düzenlenen bir edebiyat etkinliğinde görüşerek
tanıştık. Etkinliğe katıldığımı peşin bildiğini
ve sırf benimle görüşmek için geldiğini söylüyordu. Buna çok sevinmiştim. Çünkü ben de
hep onunla bir gün tanışsam diye bir temenni
yaşıyordum. Şiire, şiirin görevine inanan, şiirin bir toplumu değiştirebilecek kadar güce
sahip olduğuna inanan şairlerle yola devam
etmek istiyordum. Çolakoğlu o tarihlerde,
gerek yayınladığı şiir veya düzyazılarında hep
bu gerçeğe inandığını dile getiriyordu. “Ben ve
Şiir” adlı bir yazısında, sözgelimi, şu ifadelere yer veriyordu: “ Benle şiir ekiz doğmuşuz.
Birbirinden ayrılması olanaksız varlıklarız. Şiir
beni ve toplumu birbirine bağlayan bir köprüdür. Ben şiir için yaşıyorum. En mutlu günüm
bir parça şiir yazdığım gündür. Şiirsiz geçen
anlarım kapkaranlık lahzalardır. Şiirsiz avunmuyorum. Şiirsiz yaşayamıyorum. Kaç kere
intihar etmeyi düşünmüşüm ama şiirim beni
tamusal tasarılardan alıkoyuyor. Doğrusu ben
hayatımı şiirime borçluyum”.
Çolakoğlu gününü şiire veren, gücünü şiirden alan bir şairdir. Günümüze kadar yayımlamış olduğu dokuz kitaptan yedisi şiir
kitabıdır. Böylece Türkmen edebiyatında en
çok şiir kitabı çıkaran şair olarak bilinmektedir. Fakat bir o kadar da yayımlanmamış
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şiir kitapları olduğunu her yeri geldiğinde
bildirmektedir. Bu üretkenlik, onun şiire, en
derin anlamıyla inanmasından ileri gelmiş
olsa gerek. Evet, Çolakoğlu şiirsiz avunamıyor, dinlenemiyor, hayattan tat alamıyor,
hayatın tadına varamıyor. Gözünde gözlüğe
dönüşmüştür şiir. Neye nereye baksa, onunla bakıyor. Yavan yiyor, yırtık giyiyor, askere
gidiyor, hapse atılıyor, engellerle, engebelerle
karşı karşıya geliyor, geçim zorlukları çekiyor,
kalemini elden salamıyor. Yazıyor, yazıyor,
hiçbir şey onu bu huyundan alıkoyamıyor.
Ancak o kendisi için değil:
“ben başkaları, daha doğrusu halkım için yazıyorum. Böylece genel halkın duygusunu
gıdıklayan (okşayan), yüreğinin atmasını yoklayan, heyecanını uyandıran, şah damarına
oturan şiirler yazmalıyım. Halk şairi başlıklı
şiirimin bir yerinde:
Halk seni tanımaz sen halkı tanı
Dol halkın kalbine olursun canı
Halkın damarı ol, halkın ol kanı
Kalbi atmasını yokla şair ol
Diyorum”.
Çolakoğlu’nun şiirlerini, işlediği temalar açısında üç farklı kategoriye ayırmak mümkün.
Toplumsal temalı, milli temalı ve memleket
veya Telafer temalı şiirler. Bunların dışında
işlediği tasavvuf konulu, aşk konulu, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe çağrı yapan şiirleri de
az değildir. Fakat bu konuları çoğunlukla ilk
dönem şiirlerinde işlemiştir. O dönemde esas
eğilimi, ideali, dünya görüşü, bunlardan ibaretti. Yayımlamış olduğu “Yaşamak İçin şiirler
/ 1976”, “Ben Ölecek İnsan Değilim / 1986”,
“Herkes İçin Şiirler / 1986 ve 2011”, “Barış
Marşı / 1990” şiir kitaplarının adları bile bu
eğilimi az çok ortaya koymaktadır. O dönemde büyük bir ihtimalle, kemirerek eserlerini
okuduğu şairlerin, özellikle de Nazım Hikmet
ve Bahtiyar Vehapzade’nin etkisindedir. Ancak
bu etki, teknik etkisi değildir. Tez etkisidir.
İki şair de sosyalisttir. Halktan yana, halkın
haklarından, hukuklarından yanadır. Çoğunlukla barış gibi, eşitlik, kardeşlik gibi fikirleri
savunmaktadırlar. İki şair de şiirlerini serbest
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stilde yazmaktadır. Oysa Çolakoğlu hece stilini benimsemiş bir şairdir. Üstelik şiirlerine
hangi açıdan bakılırsa bakılsın, kendine özgü
bir nitelikle, bir özgünlük ve hususiyetle karşılanır. Kimsenin etkisi sezilemez. Dili kendine
özgü, anlatım tarzı kendine özgüdür. Hatta ele
aldığı temalarda, kendi öz yaşam koşullarının
ağır basmakta olduğu gözlerden kaçamaz. Bu
yüzden şiirlerini tam olarak anlamak için, yaşamının bazı taraflarını bilmek lazım. Geçirdiği krizleri, karşılaştığı zorlukları, bin bir can
havliyle atladığı engelleri ve yaşam sıkıntılarını, kısmen de olsa, bilmek lazım.

kullanır. Hatta kimi şiirlerini, Telafer şivesini

Bu kriz ve zorluklar ile o yaşam sıkıntıları
onda sert bir mizacın oluşmasına neden olmuştur. Her şeyde haddidir Çolakoğlu. Kara
karadır ona göre, beyaza beyaz. Bu iki rengi, bir potada karıştırarak kendisine yeni bir
renk olarak kabul ettirmek mümkün değildir.
O, bu gibi davranışları sahtekârlık sayarak
ret eder. Fikirlerini cesaretle savunur. İlkelerinden, tezlerinden taviz veremez. Şu veya
bu darılır diye hatır sayamaz, itibar edemez.
Bunu, sorumluluğunun ne olduğunu bilen
bir şair bilinciyle yapar. “Telafer Elden Gidecek” şiirindeki mahitaplarına seslenirken,
kullandığı üslup ile bu tavrı bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır:

Telafer İçin Şiirler / 2018” adlı son şiir kitap-

Birkaç kişi bir milletin devrinde
Varsa ancak öz çıkarı fikrinde
Aylar oldu taban döğer yerinde
Haydutlardan neler bekler Telafer
Türkmeneli gazetesi Arapça
Gidenler gelenler ortak bu suça
Halkım zayi kime yazım dilekçe
Çağırsam kim sesim dinler Telafer

bilmezseniz, derinine kavrayamaz, anlayamaz,
belki de, tat bile, haz bile alamazsınız. Şiirlerinde bu karma dili kullanması, doğduğu,
büyüdüğü şehre karşı içten bir sevgi beslediğinden ve bu sevgiyi herkese duyurmak istediğinden ileri geldiğini düşünüyorum. Yoksa
yazı dilinde bir kusuru yoktur. Bunu, “Telafer
Folkloru / 2017” adlı kitabı ile dergi ve gazetelerimizde yetmişlerden bu yana yayımlamakta
olduğu yazılarından kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
“Hıdır İlyas Destanı / 2012” ile “Memleketim
larında yaygın bir şekilde kullandığı bu karma
dille yazılan şiirlere baktığınızda, o şiirlerde işlenen temalar, duygu ve düşünceler, ancak bu
gibi bir dille böyle canlı, böyle sağlam ifade
edebilir kanısına varırsınız. Evet, Çolakoğlu
bu karma dilin yaratıcısı, bulucusudur. Bu dil,
takip ettiğim kadarıyla, günden güne diğer
Telafer şairlerinin şiirlerine sızmakta, onlar tarafından da örneksenmeye, taklit edilmeye yol
almaktadır.
Gününü gücünü şiire veren Çolakoğlu selamlıyor, yakınmalarında haklı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Fakat “Bir Gün
Gelir”:
Tüm dünya domuzuna
Anlayacak şiir ne
Katılacak it gibi
Ozanların peşine”

Bizim ele yâd gruplar girdiler
Maskeli partiler bayrak kurdular
Oklarını öz nişana vurdular
Parçalandı birer birer Telafer

Diyorum

ve

pek

yakında

memleketi

Şiirde de dili kendine özgüdür Çolakoğlu’nun.
Yazı dili ile Telafer şivesi başta olmak üzere, Türkmeneli’nin renkli şivelerini bir arada

ye değil, cesaretinden de cesaret almaya her-

Telafer’de, kendisi gibi, bütün aydın insanları görmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum.
Çolakoğlu’nun, yalnız şiirlerinden esenlenmekesi davet ediyorum. Şiirin en güzeli insanın
doğduğu şehirde yazılır.
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Önder SAATÇİ

Suphi Saatçi’nin
Irak Türkmen Folklor
Araştırmalarına Katkıları

H

alkın üretmiş olduğu maddi ve
manevi ürünlerin hepsine birden
folklor denir. Folklor kavramı geniş anlamda ele alındığında, bütün bir halk
edebiyatını ve bununla birlikte gündelik hayatta kullanılan eşyadan halk inançlarına,
giyim kuşamdan çocuk oyunlarına, çeşitli
merasimlerden (nişan, düğün, cenaze, vb.)
eğlence türlerine kadar ve daha sayamadığımız birçok halk kültürü ürününü içine alır.
Folklor sayesinde milletlerin karakterleri bir
cevher hâlinde nesilden nesle taşınır. Kişiler
folklordaki inanışlar ve uygulamalarla büyür,
yetişir ve böylece kendini belli bir toplumun
ferdi olarak hisseder. Çünkü folklor insanların doğumundan ölümüne kadar geçen bütün
hayat devrelerinde kişiyi saran, kucaklayan bir
genişliğe sahiptir.

Folklor araştırmaları Batı’da 19. yüzyılda başlamıştır. Türkiye’de ise Osmanlı’nın son dönemlerinde yavaş yavaş bu alana ilgi gösterilmiş; ancak Cumhuriyet devrinde folklor araştırmaları
hız kazanmıştır. Irak Türkmenlerinin folklorunun araştırılması ve kayda geçirilmesi ise daha
ziyade 1950’li yıllardan itibaren üzerinde durulan bir konudur. Bu yıllarda Molla Sabir’in
“Kerkük Müntahap Hoyratları” (1951) ve Ata
Terzibaşı’nın üç ciltlik “Kerkük Hoyratları ve
Manileri” (1955-1957) bilhassa Kerkük hoyratlarının kayda geçirilmesi ile ilgili ilk derlemelerdir, Nermin Neftçi de çeşitli izlenimlerini aktardığı “Kerkük’te Bulduklarım” (1957)1
kitabında Kerkük’te gözlediği birçok halk kültürü (yağmur yağması için çeşitli uygulamalar,
masal anlatma geleneği, giyim-kuşam, düğün
âdetleri, vb) unsurunu kaydetmiştir. 50’li yılların sonlarında Kerkük’te yayınlanmış Beşir gazetesi de birçok folklor ürününün sergilenmesi
için zemin oluşturmuştur. 60’lı yıllarda da Irak
1
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Kitabın 1957 yılındaki ilk baskısının adı “O Yakadan Bu Yakaya”dır.

Türkmen folkloru yine araştırmacıların ilgi
odağı olmuş; Şakir Sabir Zabit’in “Kerkük’te
İçtimai Hayat” (1962) kitabı, ilmî disiplinden uzak olsa da Kerkük hoyratları dışındaki
diğer folklor malzemesinin bir araya getirildiği
önemli bir eserdir. 1961-1976 yılları arasında
Bağdat’ta yayınlanmış Kardaşlık dergisinde de
Mevlüt Taha Kayacı Irak Türkmenlerine ait
pek çok folklor ürününü gün yüzüne çıkarmıştır. 70’li ve 80’li yıllardaysa Azerbaycanlı folklorist Gazanfer Paşayev Kerkük folkloruyla yakından ilgilenmiş ve birçok folklor unsurunu
yazıya geçirerek alana ciddi bir katkıda bulunmuştur. “Kerkük Tapmacaları” (1984) ve “Irak
Türkmen Folkloru” gösterilebilir (1992)2. 80’li
ve 90’lı yıllarda Ziyat Akkoyunlu da Irak Türkmen folkloruna dair çeşitli makaleler yayınlamış ve tebliğler sunmuştur. Bu yayınlara “Kerkük Türk Halk Müziği” (2009) çalışması ile
Mahir Nakip’i de eklemek gerekir. Son yıllarda
ise Necdet Yaşar Bayatlı Irak Türkmen folklorunu ele alan geniş kapsamlı araştırmalara imza
atmıştır. Bayatlı’nın en önemli eserleri arasında
“Irak Türkmenlerinin Halk Masalları” (2009),
“Irak Türkmen Folklorunda Halk İnançları”
(2012) ve “Irak Türkmen Folklorunda İyeler”
(2017) sayılabilir.
Irak Türkmen folkloruna 80’ler ve 90’lardan
itibaren emek veren önemli bir isim de Suphi Saatçi’dir. O, bir yandan Kerkük’teki çocuk
folklorunu kayda geçirirken diğer yandan kendi mesleği olan mimarlığı da bir çıkış noktası
yaparak Kerkük’teki geleneksel Türk mimarisini çalışma konusu yapmıştır. Hatta, onun
folklordaki ilgi alanının genişliği Kerkük’teki
halk müziğine kadar uzanmıştır. Saatçi eserlerini hazırlarken sağlam belgelere dayanmış ve
2

Bu eser 1992’de Bakü’de Kiril harfleriyle, 1998 yılında da İstanbul’da Kerkük Vakfınca Latin harfleriyle
ve Mahir Nakip tarafından Türkiye Türkçesine aktarılarak yayınlanmıştır.
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titiz bir üslupla ele aldığı konuyu bütün yönleriyle açıklamayı başarmıştır. Onun eserleri,
Kerkük’ün ve Irak’taki diğer Türkmen bölgelerinin Türklüğünü tescil eder niteliktedir. Hele
hele Ba’s rejiminin yıkmış olduğu Kerkük
Kalesi’ndeki evlerin bir çalışma konusu yapılması ve Kerkük Kalesi’nde Türklüğü belgeleyen eserlerin fotoğraflarla, teknik çizimlerle
de desteklenerek belgelendirilmesi hem Suphi Saatçi için mesleki bir başarı hem de Irak
Türklüğü için ölmez bir yadigârdır.
Bu yazıda elimizden geldiğince Suphi
Saatçi’nin yalnızca kitap boyutundaki çalışmalarına büyüteç tutmaya çalışacak, Irak
Türkmen folkloruyla ilgili makale ve bildirilerine yer vermeyeceğiz. Yazarın alanla ilgili
başlıca kitapları şunlardır:
1. Kerkük Çocuk Folkloru:
Kitap araştırmacının ilk eseridir. İlkin 1984
yılında basılmıştır. İlk baskısından bir nüsha,
yazar tarafından, basıldığı yıl, merhum babam
Hasan Saatçi’ye hediye edilmiş, fakat bu nüshayı görmeme ve incelememe rağmen bugün
maalesef kütüphanemde bulunmamaktadır.
Kitabın bu ilk baskısı dağıtım şirketinin deposu yandığından dolayı büyük ölçüde telef
olmuş; ancak yazar kitabını uzun bir zaman
sonra, bazı düzeltmeler ve eklemelerle yeniden
basmaya muvaffak olmuştur. Kitabın ikinci
baskısı ise 2008 tarihlidir.
Kitap bir taraftan çocuklar için popüler bir
yayın olarak kullanılabilirse de araştırmacılara da yarayacak malzemelerle doludur. Kitabın çeşitli bölümlerinde dualar, beddualar,
okşamalar, leyleler (ninniler), tekerlemeler, atasözleri, bilmeceler ve masallar hem kısa açıklamalarla hem de bolca örnekle okuyucuya
sunulmuştur. Bu kitapta dikkati çeken husus;
çocuk folklorunun, bir yandan büyüklerin
çocuklara yönelik kalıp sözlerini, bir yandan
da çocukların birbirleriyle oynarken ve eğlenirken kullanmış oldukları kalıp sözleri ve
ifadeleri içermesidir. Böylece çocuk folklorunun ortaya çıkmasında hem büyüklerin hem
de küçüklerin katkısının olduğunu anlamış
oluruz. Bunlar aynı zamanda çok değerli dil
yadigârlarımızdır. Yazar kitabında ayrıca “yanıltmalı tekerleme” örneklerine karşılık olarak

“çaşırtmaca” terimini kullanarak folkloristik
terminolojisine bir terim de hediye etmiş olur.
“Kerkük Çocuk Folkloru” bir yandan bilhassa
Irak Türkmen’i okuyucuyu çocukluk günlerine
götürürken bir yandan da hangi dönemeçlerden
gelerek Türkmen (Türk) kimliğimizi edindiğimizi de bize hatırlatan çok değerli bir eserdir.
2. Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri:
Suphi Saatçi’nin 70’li yıllarda, Kerkük’teki ses
sanatçılarından derlediği “olay türküleri”ni
içeren bu kitap bir yandan Kerkük’teki Türk
halk müziği birikiminin hoyratlar dışındaki örneklerini belgelendirirken diğer yandan
halk müziğimizin, Türk dünyasındaki gönül
köprülerini nasıl kurduğunu gösterir. Yazar
kitabında, “olay türküleri”nin savaş, bozgun,
ayaklanma, kahramanlık, eşkıyalık, cinayet ve
büyük aşk olaylarını konu edindiğini belirttikten sonra; bu gibi türkülerin Türk dünyasının
çeşitli bölgelerine nasıl yayıldığını da açıklar.
Ona göre, bazı savaşlara katılan âşık (halk şairi) askerler birbirlerinin türkülerini öğrendikleri gibi bunları memleketlerine de taşımışlar
ve türkülerin varyantlaşmasına (çeşitleme)
vesile olmuşlardır. Saatçi ayrıca, belli bir bölgede bazen de eski bir türkünün ezgisi üzerine
yeni sözler giydirilerek yepyeni bir türkünün
doğmasının da söz konusu olduğunu anlatır.
Bunun yanında seyahat, göç, ticaret vb. yollarla da Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde aynı
türkünün varyantlarının oluştuğu bilgisini verir. Bütün bunlar Türk dünyasında türkülerin
gönül tellerini titreten ortak ürünler olduğunu
gösterir. Yazar kitabının repertuvar kısmında
da bizi hayli şaşırtır. Mesela, “Çanakkale”,
“Çırpınırdın Karadeniz”, “Sivastopol” gibi
türkülerin Kerkük varyantlarını hem de notalarıyla bize armağan eder. Yazar, 2019’da
yayınlamış olduğu bu kitabının ikinci baskısında ise Ata Terzibaşı’dan naklen, Çanakkale
türküsünün bugün bildiğimiz ezgisinin başka
sözlerle, Kerkük’te, Leylanlı Ali Merdan adında bir sanatçı tarafından plağa okunduğunu, bunun da söz konusu türkünün Kerkük
menşeli olduğunu gösterdiğini belirtir. Ayrıca
yazar, Kerkük’te Çanakkale türküsünün hem
ezgi hem söz bakımından başka bir varyantının da olduğunu gösterir. Saatçi’nin bu tespitlerinin bundan sonraki araştırmalarda dikkate
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alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Suphi Saatçi kitabına aldığı türkülerin mahalli
form kazanma (varyantlaşma) sürecini tamamlamış olduğuna dikkat ettiğini belirtmiştir. O,
kitabındaki bilgileri kaynak kişilerin (Reşit
Küle Rıza, İzzettin Nimet, Sıdık Bende Gafur,
Sıma Berber, Deli Salih, Abdulvahit Küzecioğlu, Abdurrahman Kızılay, İnayet Salih Günyeci,
Abbas İbrahim Kerküklü) kısa biyografileri ve
onların portre niteliğindeki fotoğraflarıyla da
destekler. Kitapta sözleri ve notalarıyla birlikte yer alan türkülerden bazıları da şunlardır:
Muçıla, Yavuz, Plevne, Sultan Aziz, Daraman
Köprüsü, Yürüdük Edirne’den, Leman’ın Ölümü, Bir Savaş türküsü, …
3. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (6. Cilt):
Suphi Saatçi’nin Irak Türkmen folklorunu en
kapsayıcı çalışmasıdır. Yazar bu eserin 6. cildinde Irak Türkmen edebiyatının hem sözlü
hem yazılı ürünleri hakkında ansiklopedik
açıklayıcı bilgiler verdikten başka Irak Türkmen halk şiiri hakkında da geniş bilgiler ve
başka kaynaklarda kolayca bulunmayacak örnekler de verir. Saatçi bu antolojide de titiz
araştırmacılığını göstererek verdiği örneklerin
kaynaklarını da belirtir. Bu eserde yer alan bazı
örnekler daha başka eserlerindeki örneklerin
aynısı olsa da bunların Irak Türkmen folklor
birikimi içinde nereye oturduğunu görmemiz
açısından, söz konusu ürünlerin tekrarı kullanıcılar için bir sorun oluşturmaz. Mesela,
“Kerkük Çocuk Folkloru”ndaki ürünler bu
antolojide de yer almıştır. Fakat bu durum diğer bir yönden de isabetli olmuştur, denebilir.
Zira, 1984’te yanan “Kerkük Çocuk Folkloru”
bir kitap hâlinde ikinci kez basılmadan önce,
malzemesi yeniden gün yüzüne çıkmıştır.
Saatçi antolojisinin “Irak (Kerkük) Sözlü Türk
Halk Edebiyatı” bölümünü halk edebiyatı türleri üzerine kurmuş, “Irak Türk Halk Şiiri”ni
de bu kapsamda ele alarak onları da anonim
ürünlerin sonunda her bir şairden bir veya
birkaç örnek vererek pek çok şiir örneğini bir
arada, okuyucuların istifadesine sunmuştur.
Yazar halk şairlerinden örnekler vermeden
önce onların doğum yerlerini ve yıllarını da
vermiş, şiirleri hangi kaynaktan aktardığını da
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bu bilgilere eklemiştir. Antolojide şiirlerinden
örnekler verilen Irak Türkmen şairlerinden bazıları şunlardır: Sabir Demirci, Kemal Mustafa
Dakuklu, Rıza Çolakoğlu, Mehmet Bayatoğlu, Şemsettin Türkmenoğlu, Türköz Saçıuzun,
Cumhur Kerküklü, …
Suphi Saatçi’nin bu çalışmasında masal, tekerleme, fıkra, türkü, mâni, hoyrat, bilmece gibi,
herkesçe bilinen halk edebiyatı türlerinin yanı
sıra, bazı ender halk edebiyatı türleri de yer alır:
Tenzile havaları (dini türküler), makam, divan,
karabağı, gazel, âşık havaları, Kerem havaları.
Ayrıca Molla Nasreddin fıkraları, Telâfer’den bir
serçek (halk hikâyesi) örneği ve daha birçok halk
edebiyatı türünden örnekler bu antolojinin sayfaları arasında görülebilir.
Antolojide, Kerkük’te “beste” denen kırık hava
formundaki türkülerin konularına göre tasnif
edildiğini de görürüz. Böylece Irak Türkmenlerinin türkülerindeki konu çeşitliliği de bu
antoloji sayesinde ortaya çıkmış olur. Saatçi’nin
örneklediği belli başlı türkü konuları şunlardır:
aşk, gurbet, ölüm üzerine söylenen besteler, tabiat besteleri, oyun besteleri, esnaf besteleri, olay ve
kahramanlık türküleri.
4. Kerkük’ün Sesi Abdulvahit Küzecioğlu:
Kerküklü
ses
sanatçısı
Abdulvahit
Küzecioğlu’nun hem biyografisi hem de sanat
hayatının anlatıldığı ve anonim Kerkük türkülerinden, uzun havalarından örneklerin sunulduğu bir eserdir.
Yazar kitabının “Giriş” bölümünde Irak’taki musiki dünyası hakkında genel bilgiler de
vermiştir. Bağdat, Musul ve Kerkük’ün kendine has birer makam müziği olduğunu, birbirleriyle ilişkilerini, aralarındaki etkileşimi
ve Kerkük’teki makam müziğinin belli başlı
temsilcilerini (Heme Pire, Molla Abdurrahman
Veli, Şaltağ, Molla Sabir Abdulkadir, Molla
Taha) anlatmıştır. Bu bölümde ayrıca 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’den gelerek Bağdat
Güzel Sanatlar Enstitüsünde hocalık ve idarecilik eden ünlü Türk müzik adamları Mesut
Cemil Bey, Şerif Muhiddin Targan ve Çinuçen
Tanrıkorur’un da hizmetlerinden ve katkılarından söz edilmiştir.
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“Giriş” bölümünde üzerinde durulan bir başka konu da A. Küzecioğlu’nun, sanatçı kimliğinin ortaya çıkmasında ve onun tanınmasında Musullu kemanî Cemil Beşir’le olan
ilişkisidir. Saatçi; Beşir’in, Küzecioğlu’nun
sesine meftun olduğunu, onun Kerkük Kızılay’ındaki ve Kerkük Petrol Şirketindeki konserlerine kemanıyla katıldığını, hatta Bağdat
Radyosu Türkmence (Türkçe) bölümü için
çeşitli kayıtlar düzenlediğini bildirir. Böylece
Kerkük müziğinin sevilmesi, yayılması ve gelişmesinde Cemil Beşir’in katkılarını da ortaya
koymuş olur.
Saatçi, bu kitapta Abdulvahit Küzecioğlu’nun
yetişmesinde ve bu arada, Kerkük Türk halk
müziğinin gelişmesinde etkili olmuş diğer
bir şahsiyet olan İlham Merdan’dan da söz
eder. Ona göre, Merdan Kerkük’te halk müziğinin disiplinli bir şekilde icra edilmesinde
çok etkili bir rol oynamıştır. Bu arada, A.
Küzecioğlu’nun 1950’den sonra Kerkük’te,
ayakta durarak şarkı söyleme geleneğini başlatan ilk sanatçı olduğunu da eserin bu sayfalarından öğrenmekteyiz. Denebilir ki Saatçi
kitabının “Giriş” bölümünde Kerkük’teki
Türk halk müziğinin folklorik-otantik icra
tarzından müzikal-estetik icra tarzına yükselişini A. Küzecioğlu’nun biyografisiyle anlatmış olur.
Küzecioğlu’nun hayatının anlatıldığı bölümde ise şu ilgi çekici anekdot nakledilir: Bağdat
Radyosu Türkmence kısmı 1 Şubat 1959’da
saat 15.30’da başladığında ilk müzik parçası
Abdulvahit Küzecioğlu tarafından okunmuştur. Küzecioğlu bu yayında ilkin Muçıla hoyratını sonra da “Güzele bak güzele” türküsünü
icra etmiştir.
Yazarın Abdulvahit Küzecioğlu’yla ilgili bize
aktardığı diğer bir anekdot da Ata Terzibaşı ile, ilk defa Türkiye’ye geldiği 1956 yılında Gaziantep’te konakladıkları otelin hemen
altındaki gazinoda Kerkük türkülerini seslendirmiş olmasıdır. Seyirciler bu konserde
Küzecioğlu’na büyük ilgi göstermişlerdir.
Saatçi bu eserinde, Abdulvahit Küzecioğlu’nun
tam bir kültür elçisi olduğuna da yer vermiş, onun şöhretinin Irak sınırlarını aşa-

rak Türkiye’ye de ulaştığını anlatmıştır.
Küzecioğlu’nun Türkiye seyahatleri sırasında
hem TRT‘de kayıtlar yaptığını hem de çeşitli
konserler verdiğini, bu konserlere birçok kişinin rağbet ettiğini, hatta o yıllarda gazinolarda “Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam”
türküsünün çok popüler olduğunu da belirtir.
A. Küzecioğlu’nun, 1952 yılındaki iş seyahati ile gittiği İngiltere’de BBC radyosu için de
Kerkük türkülerini okuduğu yine bu kitabın
satırları arasında yer alan bilgilerdendir.
Eser Küzecioğlu’nu, çevresindeki insanları,
onun çeşitli sanat faaliyetlerini belgeleyen birçok fotoğrafla da dopdolu bir içeriğe ulaşmıştır.
5. Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle
Kerkük:
Suphi Saatçi; bu eserinde mimarlık, Türk
evi, Kerkük’teki Türk ev modeli, Türk evinin
coğrafi sınırlarının belirlenmesi gibi bilgileri
sunduğu “Giriş” bölümünden sonra, Kerkük
şehri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Şehrin konumu, Kerkük adının kökeni, Kerkük
şehrindeki ilk yerleşimlerin izleri, şehrin tarihi
bu bilgiler arasındadır.
Eserin ikinci bölümü ise Kerkük’teki tarihî yapılar hakkında verilen doyurucu bilgileri içerir. Bu bölümde üzerinde en çok durulan Kerkük Kalesi’dir. Kitaptan öğrendiğimize göre,
Kale’nin içinde yer alan mabetler şunlardır:
Ulucami, Danyal Peygamber Camisi, Hasan
Pakiz Camisi, vb. Kale’de ayrıca şu önemli mezarlar da bulunmaktadır: Gökkümbet, Hasan
Mekki mezarı.
Kale’deki diğer sivil mimari örneklerinden
bazıları da şöylece sıralanmıştır: Şah Gazi
Medresesi, Seyyit Necip Cebbari Tekkesi, Küçük
Kayseri (kapalı çarşı), vb. Yazar Kerkük Kale’sini anlattığı bölümün sonunda, 1997’de Ba’s
rejiminin yıkmış olduğu Kerkük Kalesi’nde
eskiden 740 dolayında ev bulunduğunu, bunların Kerkük’teki Türk evi mimarisinin en
güzel örnekleri olduğunu; ancak bunlardan
bugün yalnızca 45’nin ayakta kalabildiğini,
onların da 5-6’sının restore edilmiş olduğunu,
bunlara ait ahşap kapı ve pencerelerin de 2003
Nisan’ında rejimin devrilmesinden sonra yağmalandığını belirtir.
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Yazar, kitabının ikinci bölümünde Eskiyaka ve Korya’dan da önemli yapıların yapılış
tarihleri ve özelliklerinden bahseder. Bu bölümde sözü edilen Eskiyaka’daki bazı yapılar
şunlardır: İmam Kasım Camisi ve Türbesi,
Topal Osman Paşa mezarı, Kırdarlar Camisi,
Kırmızı Kilise, Büyük Tekke, Kayseri Çarşısı, Nakışlı Minare, Hacı Baki Hamamı, vb.
Eserde bahsedilen Korya yakasındaki yapılardan bazıları da şunlardır: Mecidiye Caddesi
ve Bahçesi, Neftçizade İbrahim Bey Camisi,
Osmanlı döneminden kalma Kerkük Kışlası,
Molla Kavun Camisi, Şaturlu Değirmeni, vb.
Kitapta Kerkük evlerinin en önemli özelliği
olan ve folklorik yönünü gösteren taklardan
genişçe söz edilmiştir. Sokakların her iki yanında da evi olan kişilerin bu evleri bir tonozla
birleştirdikleri yapılara Kerkük’te “tak” adı verildiğini, fakat kitabın sayfaları arasında, Osmanlı döneminde, bu gibi taklara, Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye yayınlandıktan sonra izin
verilmediğini, Irak’ta Arap yönetimleri iş başına geldikten sonra da büyük bir kısmının,
motorlu taşıtların geçmesini engellediği ve
yol genişletme çalışmaları gerekçe gösterilerek
yıktırıldığını okuyoruz.
Suphi Saatçi bu eserinde Kerkük evlerinden
bahsederken Kerkük’te şehir kültürünü çok
eski çağlardan bu yana yerleşmiş olduğuna da
dikkat çekmektedir. Mesela, Kerkük evlerinde
ahır bulunmaması, hayvan beslemek için gerekli bir alanın evlerde oluşturulmamış olması
bu gibi ihtiyaçların ev dışında veya köylerde
karşılanması şehirli hayatın Kerkük’te karakteristik bir kültür olduğunu gösterir.
Kitapta ayrıca evlerin bölümlerini de tanıtan Saatçi her bir bölümün veya evlerin
içindeki yapı elemanlarının işlevlerini de
tanımlayarak eserine didaktik bir hüviyet
kazandırmasını bilmiştir. Eser bu hâliyle bir
yandan alanın uzmanlarına bir kaynak vazifesi görürken diğer yandan Kerkük mimarisinin folklorik yönünü belgelemiş olmaktadır. Kerkük evlerinin kitapta anılan başlıca
bölümleri şunlardır: divanhane, haremlik,
büyükev, atebe, sini kümbet, çırağlığ, dör,
dayancağ, şıkalat, terece, lokuldan, sırhana,
köşk, yangöz, ...
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Bu ev bölümlerinden en önemlisi “divanhane”dir. Genellikle zengin ve güngörmüş kişilerin evlerindeki selamlık bölümlerinde kurulan
divanhanelerde şehrin şairleri, entelektüelleri,
ileri gelenleri misafir edilir. Edebî, dinî ve ilmî
sohbet meclisleri kurulur, kahveler ikram edilerek günlük meseleler hakkında fikir alışverişi
edilir.
Kitabın en ilgi çekici bölümlerinden biri de
“Geleneksel Yapı Folkloru Üzerine Gözlemler” bölümüdür. Bu bölümde, geleneksel yapı
işlerini yürüten inşaat ustalarının ve inşaat işçilerinin “Cütkahve” denen kahvehanede bir
araya geldikleri, iş sahiplerinin buradan işçi
ve usta temin ettikleri ve ustaların bir sonraki günün işlerini burada planladıkları yazılıdır. Kitabın bu bölümünde ayrıca, Kerküklü
geleneksel yapı ustalarının kısa biyografileri,
fotoğrafları bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonundaki EK-1 bölümünde “Yapı Sanatı Sözlüğü” ile bu bölüm pekiştirilmiştir.
Kitabın beşinci bölümü ise Kerkük’teki tarihî
yapılar ile Musalla Mezarlığı’nda ve diğer bazı
mezar yapılarında görülen kitabelerin fotoğrafları ve çözümleri ile ilgilidir. Bütün bunlar
Kerkük’ün Türklüğünün senetleridir. Kitap
bu yönüyle de Irak Türklüğünün merkez şehrinin gerçek hüviyetini ispatlamış olmaktadır.
Eser çeşitli planlar, haritalar, çizimler, resimler
ve fotoğraflarla da zenginleştirilmiş; böylece
bir şaheser niteliği kazanmıştır.
6. Altunköprü:
Suphi Saatçi’nin küçük hacimli ama pek değerli bir eseri de Altunköprü kitabıdır. Bu
kitapta da yörenin bazı folklorik özellikleri
ve ürünlerine ışık tutulmuştur. Kitabın birinci bölümünde “Altunköprü” adının nereden
kaynaklandığı anlatılırken iki söylenceye (efsane) yer verilmiştir. Bunlardan biri inşası sırasında köprüye bir altın halka takıldığı, diğeri
ise köprü inşaatının halkın topladığı altınları
devlete bağışlamasıyla gerçekleştiğine dairdir.
Kitabın “Yerleşme, Nüfus ve Sosyal Yapı” bölümünde de bazı folklorik varlıklardan söz
edilmiştir. Bunlardan en önemlisi yöredeki
ekmek çeşitleridir: hinne, taptapa, cardaka,
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lavaşa ekmeği, yağlı ekmek, sac yufkası, mada
ekmeği, dırnaklı, peynirli ekmek, su çöreği. Bu
bölümde bir de çeşitli balıklara yörede verilen adları da görmekteyiz: fark balığı, bassuğ
balığı, şabıt balığı, nakur balığı, kazağ balığı,
torpağçın balığı, beyaz hedde, enni hedde, kara
hedde, mahşut, semiz hedde, seyit heddesi, sarı
dudağ, kuskumru. Bu eserdeki ekmek çeşitleri
ve balık adları ileride girişilecek mükemmel
bir Irak Türkmen ağızları sözlüğü çalışması
için çok değerli birer veri hâlinde böylece belgelendirilmiş olmaktadır.
Kitabın dördüncü bölümünde yöreye ait süpürge, sepet, heybe, yelpaze ve başa giyilen börk
ürünlerinden bahsedilerek bu gibi ürünlerin
folklorik ve ekonomik değerine değinilmiştir.
Saatçi bu bölümde ayrıca iki Altunköprü söylencesine de yer vermiştir.
Saatçi
eserinin
beşinci
bölümünde
Altunköprü’de yetişmiş değerli şahsiyetleri de
sıralamıştır. Bunlardan en önde geleni Şükür
Hanzad’dır (1912-1979). Velut bir şair ve
bestekâr olan Hanzad’ın Kerkük-Erbil yolu
üzerinde yukarıda sözü edilen Altunköprü’ye
has hasır eşyalar satarak ve gelen geçene hoyrat okuyarak geçindiğini, sonraları gözlerini
kaybettiğini de bu satırlardan okuyoruz. Yazar
kitabında, onun bazı mâni ve hoyratlarından
şu örnekleri de sunmuştur:
Yar gelsin güneş batsın
Zülf yanağ üsten atsın
Hahı (halkı) sebbehe kadar
Koymadı sesim yatsın
Gözel yeri
Gözel gir gözel yeri
Göz sever göz beğeni
Göz tanır gözel yeri
Sözlerim derzen derzen
Men diyerem yar yazan
Saldı başım sevdaya
Üz açuğ damda gezen
Kitapta Hanzad’dan başka, Irak Türkmen halk
müziğinde isim yapmış Altunköprülü halk
sanatçılarının da isimlerini, kısa biyografilerini, fotoğraflarını ve eserlerinden bazı parça-

ları bulabilmekteyiz. Bu sanatçılardan bazıları
şunlardır: Ali Heme Sakka, Cafer Ahmet Davşan, Sati’ Köprülü, Abidin ve Sinan Köprülü
kardeşler.
7. Türk Folkloru ile İlgili Irak’ta Yayınlanan Kitap ve Makaleler Bibliyografyası:
Suphi Saatçi ayrıca Mahir Nakip’le birlikte
bir de “Türk Folkloru Araştırmaları” dergisinde “Türk Folkloru ile İlgili Irak’ta Yayınlanan
Kitap ve Makaleler Bibliyografyası” başlığıyla
bir bibliyografya hazırlamış ve bu yayın 1982
yılında T.C. Kültür Bakanlığı’nın Folklor
Araştırmaları dergisince, dergiden bağımsız da
yayınlanarak alanda çalışanların istifadesine
sunulmuştur. Bu bibliyografyaya yeni çalışmaların eklenmesinin zamanı gelmiştir.
Suphi Saatçi bütün ömrünü Irak Türkmen
kültürünün ortaya çıkarılmasına adamış,
çalışmalarında büyük bir ciddiyet ve sağlam
bir metodoloji uygulayarak titiz bir araştırmacı olduğunu kanıtlamıştır. Onun bu çalışmaları; Osmanlı’dan koptuktan sonra türlü
zulümlerden ve asimilasyon politikalarından
başını alamayan Irak Türklüğünün varlığını,
yaşama azmini, geleceğe uzanma iradesini ortaya koyan, pekiştiren ve Türk milletine manevi güç veren niteliktedir. Onun bu öncü
çalışmaları gelecek nesillere de yol gösterici
olacaktır.
Yazarımıza Allah’tan sağlıklı, mutlu ve uzun
bir ömür dileriz.
Kitapların bibliyografik künyeleri:
Suphi Saatçi, Kerkük Çocuk Folkloru, Ötüken Yayınları, İstanbul 2008.
-----------------, Kerkük’ten Derlenen Olay
Türküleri, Anadolu Sanat yayınları, İstanbul
1993. (2. Baskı, 2019)
-----------------, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (6. Cilt), TC Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1997.
-----------------, Kerkük’ün Sesi Abdulvahit
Küzecioğlu, İstanbul 2012.
-----------------, Kent Dokusu ve Geleneksel
Evleriyle Kerkük, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul 2007.
-----------------, Altunköprü, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul 2018.
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Türkmen Dağarcığı

Irak Türkmen Edebiyatı
Azerbaycan’da

I

rak Türkmeneli’nin kıymetli alimi ve büyük araştırmacısı Av. Atâ Terzibaşı (Kerkük, 14 Kasım 1924-31 Mart 2016),
bilindiği gibi en değerli eseri olan Kerkük Şairleri adlı külliyatını 13 ciltte tamamlamıştı. İlk
cildi 1963 yılında basılan Kerkük Şairleri’nin
12. cildi 2006 yılında çıkmıştı. Bu külliyatın
Latin alfabesine çeviri işi yapılırken rahmetli
Terzibaşı 13. cildi de 2013 yılında bastırmış
ve son cilt de bu çeviriye ilave edilmişti.
Böylece eski harflerle 13 ciltten oluşan Kerkük Şairleri 4 kitap halinde İstanbul’da
(2013) Ötüken Neşriyat tarafından basılmıştır. Birinci kitapta 1. ve 2. ciltler; ikinci kitapta 3., 4. ve 5. ciltler; üçüncü kitapta 6., 7., 8.
ve 9. ciltler; dördüncü kitapta ise 10., 11., 12.
ve 13. ciltler yer almıştır.
Atâ Terzibaşı külliyatına Kerkük Şairleri
adını vermekle sadece merkez Kerkük’te yetişen şairleri değil, Kerkük ve dolaylarında
yetişen şairleri de içine almıştır. Başka bir
deyişle Kerkük’ten başka Tuzhurmatu, Dakuk, Kifri ve Tazehurmatu gibi yöreleri de
kapsamıştır. Nitekim Tuzhurmatu’dan Hasan
Görem (1922-1995), Ali Marufoğlu (192730.7.2018), Tuzhurmatu Yengice doğumlu
Abdülhalik Bayatlı (1930-2013), Hayrulla
Bellevoğlu (1932-1987) ve Mehmet Mehdi Bayat (1952-2013) antolojiye alınmıştır.
Bunun gibi Dakuk’tan Reşid Ali Dakuklu (1914-1975) ile Talip Semin Dakuklu
(1952-1992); Kifri’den Hulusî Abdülkadir
(1890-1945), Reşit Kâzım Beyatlı (19141983), Mehmet Hamlegil (1899-1965),
Şekibe Vandavi (1940-2000) ve İsmet Özcan (1946-1994); Tazehurmatu’dan Mustafa
Kemal Denden (1934-6.4.2017); Türkalan
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Köyünden Ümmü Nedime (1941-2004) ve
Kümbetler Köyünden de Sabah Karaaltın
(1956-2006) kitapta yer almışlardır.
Ömrünü bu işe hasreden Terzibaşı kadim
Türkmen diyarı Erbil’de yetişen kıymetli şairleri ise ayrı bir kitapta toplamış ve Erbil Şairleri eski harflerle 3 cilt halinde neşredilmiştir.
Birinci cildi Eylül 2004, ikinci cildi Aralık
2004, üçüncü cildi Şubat 2005 tarihlerinde
Kerkük’te basılmıştır. Erbil Şairleri Ali İhsan
Öbek ile Duygu Dalbudak tarafından Latin
harflerine aktarılarak tek kitap halinde Kerkük Vakfı yayımları arasında çıkmıştır. (İstanbul, 2007)
Atâ Terzibaşı bu yayınları ile Telafer yöresi
hariç, bütün Türkmeneli bölgesinin şairlerini
böylece bir arada toplamıştır. Terzibaşı klasik
şairlere ağırlık verdiği gibi külliyatında kıymetli halk şairlerine de yer vermiştir. Hatta
divan sahibi şairler yanında, bir gazeli ile bilinen şairleri de ihmal etmemiştir. Titiz ve hakkaniyetli davranan Terzibaşı Kerkük Şairleri
eserinde sadece hayatta olmayan, yani ebediyete intikal eden şairleri ele almıştır. Bundan
dolayı birçok Türkmen şair Atâ Terzibaşı’nın
bu kararına içerlemiş, yaşarken ve henüz hayatta iken bu külliyata girememenin üzüntüsünü yaşamışlardır.
Buna rağmen Terzibaşı kitabının 8. cildini
hazırlarken henüz hayatta olan şair İzzettin
Abdi Beyatlı’yı almıştır. Bu hususta Terzibaşı
“Bir Latife” başlığı altında şunları söylemektedir:
Dava vekili meslektaşım Hızır Galip Kâhyagil
2000’inci yılın başlarında yayımladığı İl Sev-
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gisi Destanı adlı manzum kitabı münasebetiyle, Kerkük Şairleri kitabımın gelecek ciltlerinde kendisine de yer ayırıp ayırmayacağımı
sordu. Ben de sualine karşı “Hayır! Çünkü
şimdilik aramızdan ayrılmış olan şairlerle ilgilenmekteyim; sen de rahmetlik olursan o
zaman durum değerlendirmesi yaparım” dedim. Bu esnada, rahatsızlığı sebebiyle elinde
asası (bastonu) olduğu halde ağır ağır adımlarla bize doğru yaklaşan İzzettin Abdi’yi
göstererek “Ya! Bu zata ne dersin; kendisini
kitaba alır mısın?” yollu sorusuna “Evet alırım” diye yanıt verdim. Bu kez Kâhya, sanki
benim şaş[ır]mış gibi bir dalgınlığım varmış!
Bana: “Ama sen hayatta olan şairlerle ilgilenmediğini söylemiştin, oysa İzzettin gördüğümüz gibi yaşıyor” yollu serzenişte bulundu;
ben ise “Bu da yaşamak mı dersin!?” yanıtını
verdim. Bu sefer İzzettin devr-i kamerde solmuş bir hilâle benzeyen incelmiş vücuduyla
tartışmamıza katılarak şöyle dedi: “Vallahi
Atâ doğru söylüyor; bu yaşamak değildir; can
azabıdır çekiyorum!”
Terzibaşı anlattığı bu latifeden sonra bir açıklama da yapmıştır: “Ne hazindir ki kitabımızın bu cildi tamamlanıp Tanıtma Bakanlığınca tetkik edilmek ve baskıya verilmek
üzereyken aniden şairin acı ölüm haberiyle
sarsıldım!”1
Terzibaşı rahmete kavuşan şairleri ele almaya devam ederken, Kerkük Şairlerinin 12.
cildinde hayatta olan 4 şaire yer vermiştir.
Bu hususta Terzibaşı o cildin hemen başında
“Sunuş” başlığı ile bir açıklama yapmıştır:
“Bu kitabın daha önce basılmış olan on bir
cildinde, fani dünyadan göçen şairlerimizi tanıtmıştık. Bu kez kitabın ele aldığım on ikinci cildinde, Azrail Aleyhisselam konuk olmak
için kapılarını çaldığı ama şimdilik kendisini
red eden dört büyük şairimizle, rahmetlik
olan öteki şairleri tanıtmayı uygun gördüm.
Bilmem Azrail Efendi bize bu işi tamamlama1 A. Terzibaşı, 2013, Kerkük Şairleri, 3. Kitap,
Ötüken Neştiyat, İstanbul, s. 260.

ya fırsat verir mi? Her halde emr ü irade men
lehü’l-emrindir. Müellif ”2
Terzibaşı’nın hayatta iken kitaba aldığı bu
dört şair Fuat Hamdi (1923), Ali Marufoğlu
(1927-2018), Abdülhalik Beyatlı (1930-2013)
ve Bahaettin Salihi (1930-2014)’dir. Ne yazık
ki kitaba alınan bu dört şairden Fuat Hamdi
hariç diğer üçü günümüzde vefat etmiştir.
Kerkük ve Türkmen sevdalısı olan Prof. Dr.
Gazenfer Paşayev, Atâ Terzibaşı’nın 13 ciltlik Kerkük Şairleri ile 3 ciltten oluşan Erbil
Şairleri eserlerinden derleme yaparak “İraqTürkman Poeziya Antologiyası” başlığı ile
Azerbaycan’da neşretmiştir.
2 A. Terzibaşı, 2013, Kerkük Şairleri, 4. Kitap,
Ötüken Neşriyat, İstanbul, s. 187.
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Paşayev klasik devirde yetişen Kerkük şairlerini kitaba almamıştır. Daha çok muasır
dönemde yetişen şairleri seçmiştir. Bu seçimi
Paşayev Hicri Dede (1880-1952)’den başlatmıştır. Böylece kitapta Kerkük ve dolaylarndan 51 şair yer almıştır. Bunlar doğum tarihlerine göre şöyle sıralanmışlardır:
Hicri Dede (1880-1952)
Hıdır Lütfi (1880-1959)
Ali Rıza Alaslan (1886-1974)
Mehmed Sadık (1891-1967)
Reşid Akif (1894-1973)
Sadullah Müfti (1895-1972)
Esad Naib (1897-1992)
Arab Fehmi (1900-1957)
Ali Saib (1901-1985)
Said Besim (1902-1965)
Nazım Refik Koçak (1905-1962)
Tevfik Celal Orhan (1905-1981)
İnayet Koçak (1910-1997)
Mehmed Hatib (1910-1968)

Mustafa Gökkaya (1911-1983)
Burhan Celal (1912-1992)
Necmeddin Esin (1912-1987)
Reşit Kâzım Beyatlı (1914-1983)
Fatih Saatçi (1918-2004)
Ömer Zeynel (1919-1991)
Osman Mazlum (1922-1995)
İzzetdin Abdi Beyatlı (1922-2001)
Fuad Hamdi (1923-)
Şakir Sabir Ziraatçi (1926-1987)
Cemil Emin (1926-2009)
Nasih Bezirgân (1927-1990)
İsmail Serttürkmen (1927-1999)
Ali Marufoğlu (1927-30.7.2018)
Ömer Öztürkmen (1929-2010)
Mehmed İzzet Hattat (1929-1991)
Abdülhalik Bayatlı (1930-25 Kasım 2013)
Bahaeddin Salihi (1930-2014)
Hayrullah Bellevoğlu (1932-1987)
Atâ Bezirgân (1933-1992)
Fahreddin Ergeç (1933-2001)
Hasan İzzet Çardağlı (1934-2003)
Mustafa Kemal Denden (1934-6.4.2017)
Sinan Said (1934-1991)
Kahtan Hürmüzlü (1936-2009)
Sabir Demirci (1940-2012)
Şekibe Vandavi (1940-2000)
Ümmü Nedime (1941-2004)
Ahmed Otrakçıoğlu (1945-1996)
İsmet Özcan (1946-1994)
Ekrem Pamukçu (1947-2005)
Seyfeddin Biravcı (1948-2007)
Ferah Gökkaya (1948-1992)
Talip Semin Dakuklu (1952-1992)
Mehmed Mehdi Bayat (1952-2013)
Leyla Merdan (1953-2000)
Sami Tütüncü (1957-2011)
Sabah Karaaltın (1956-2006)
Antologiya kitabına Paşayev Erbil’de yetişen
klasik şairleri almamıştır. Muasır dönemde
yetişen ve popüler olan 15 şaire yer vermiştir.
Erbil’den seçilen şairler şunlardır:
Haşim Nahid Erbil (1890-1962)
İhsan Doğramacı (1915-2010)
Nesrin Erbil (1939-)
Sanan Kasap (1942-)
Ferhan Coşkun (1943-1998)
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Fuad Şeyh Mustafa (1944-2000)
Burhan Yaralı (1947-)
Esad Erbil (1951-)
Adnan Kasapoğlu (1952-)
Hüsam Hasret (1956-)
Cemal Öksüz (1958-)
Diyar Erbil (1966-)
Mahmud Kasapoğlu (1966-)
Riyaz Demirci (1974-)
Murad Yaşar (1980-)
Atâ Terzibaşı’nın 13 cilt olarak hazırladığı
Kerkük Şairleri kitabına, daha önce de söylediğimiz gibi hayatta olmayan şairleri almıştır.
Yaşayan şairleri kendinden sonra gelenlerin
takdir ve insafına terk etmiştir. Ancak Erbil
şairlerinin hayatta olanlarına da yer vermiştir.
Terzibaşı kitabına aldığı Kerkük ve Erbil şairlerinin şiirlerinin yanı sıra nesirlerine de yer
vermiştir. İraq-Türkman Poeziya Antologiyası
eserini hazırlayan Paşayev ise şairlerin sadece
şiirlerine yer vermiştir.
Terzibaşı kaleme aldığı şairlerin hayatlarını
ayrıntılı olarak vermis, bazılarının anı ve latifelerini de dile getirmiştir. Paşayev ise şairlerin
biyografilerini özetlemiş ve en önemli şiirlerine öncelik vermiştir.
Kerkük ve Erbil şairlerinden seçme yapan
Paşayev, Terzibaşı’nın yazdığı biyorafileri oldukça özet tutmuş, verilen şiirlerden bir kaç
örnek seçmiştir. Bu hususta daha tasarruflu
davranan Paşayev, özet dahi olsa daha çok şairi Azerbaycan dünyasına tanıtmayı hedeflemiştir. Atâ Terzibaşı 13 ciltlik Kerkük Şairleri
kitabında 177 şairi tanıtmıştır. Paşayev bunlardan 51 şair seçmiştir. Terzibaşı’nın 49 şairi
tanıttığı 3 ciltlik Erbil Şairlerinden Paşayev
15 şair ele almıştır. Sonuç olarak Terzibaşı’nın
226 Kerkük ve Erbil şairinden Paşayev toplam 66 Kerkük ve Erbil şairi seçmiştir.
Böylece Atâ Terzibaşı’nın “İraq-Türkman Poeziya Antologiyası” başlığı ile Azerbaycan’da
basılan eser sayesinde Gazenfer Paşayev’in değerli çalışması ve himmetiyle dost ve kardaş
Azerbaycan soydaşlarımıza tanıtılmıştır.

Irak Türkmenlerinin dostu, candaşı, kandaşı ve
kardaşı olan Paşayev, zaten ömrünün bitövünü
(tamamını) Türkmenleri Azerbaycan dünyasına tanıtmaya vakfetmiştir. Bu dostluk geçici
ve güzel günlerin dostluğu da değildir. Paşayev
Irak Türkmenlerine kara günde de gerçek dostluğunu göstermiş, vefakâr ve içten gelen sevgi
ve muhabbetini her zaman göstermiştir.
Bir Kerkük bayatısında geçtiği gibi:
Yaramı sen
Oyupsan yaramı sen
Var günde yanım aldıv (aldın)
Yoh günde aramısan
değil. Var günde de yok günde de Paşayev,
Türkmenlerin yanında durmuştur. Türkmenlerin acılar çektiği, büyük zulüm ve haksızlıklara maruz kaldığı, yokluk ve sıkıntılı çektikleri kara günlerde, yardıma koştuğunu bilen
birisi olarak söylüyorum.
Evet Paşayev gerçek ve sadık bir dosttur. Mihnet günlerinde yardıma koşan alicenap, asaletli ve nazik bir abidedir. Türkmenleri bütün
cepheleri ve yanları ile anlatan raflar dolusu
külliyat sahibi bir ilim adamıdır. Türkmenlere karşı duyduğu “bu sevda ölüncedi” demek
yerindedir.
Türkmenlerin edebiyat dünyasını ele alan
Atâ Terzibaşı’nın “İraq-Türkman Poeziya
Antologiyası”nı tanıtan bu çalışması da her
halde en son hizmeti olmayacaktır. Biliyorum
ki yerinde rahat durmaz ve daha nice yeni
yeni çalışmalar arar ve bulur. Çünkü o her
zaman yeni bir şey bulan ve yapmaya gayret
eden bir genç-ihtiyardır.
Paşayev ile tanış olduğumuz uzun yıllardan
beri her zaman kalbimizde yer etmiş aziz ve
candan bir büyük kardaşımızdır. Özü ve sözü
her zaman candan olan Paşayev, Türkmenlerin gönlünde taht kurmuş bir sultan gibidir.
Kendisine burada teşekkür ederken, bilumum
Paşayev familyasına asude, sağlıklı ve saadetli bir ömür ve hayat diliyorum. Türkmenler
adına teşekkür ederken, Allah’tan kendisine
sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum.
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Ata TERZİBAŞI

Mehmet Sadık (1891-1967)
II. Bölüm

A

rdından Söylenenler:
Bir gün amcazadem emekli kaymakam
avukat Abdurrahman Terzibaşı, şaire:
“Molla! Seni halk çok seviyor arkandan törenler düzenleyecekler, mezarın üstüne kubbe
yapacaklar ve saire…” Mehmet Sadık bir lâhza
düşündükten sonra: “Acaba bu işler için ne kadar para harcayacaklar?” diye sordukta Abdurrahman: “Şu kadar tahmin ediyorum...” Molla
bu kez başını sallayarak: “Bu paranın cüzi bir
miktarını bana şimdi versinler de öldükten
sonra benim için külfete katlanmasınlar” yollu
mülâtafede bulunmuştur.
Gerçekten de şair için arkasından, kendisine
lâyık muhteşem cenaze alayı ve törenler yapıldı, türbesi çelik parmaklıkla kaplandı. Ölümünün kırkıncı gün dönümünde Molla Kevser
Camiinde düzenlenen törende şairlerimizden
Reşit Kâzım Beyatlı, Ali Marufoğlu, Mehmet
İzzet Hattat, Mehmet Hurşit Tuzlu ve Osman
Mazlum1 birer manzume sunmuşlar, Molla
Abdülkerim Şeyh Hüsamettin, Mevlüt Taha
Kayacı, Ahmet Otrakçıoğlu, Erşat Hürmüzlü ve Hasan İzzet Çardaklı da birer konuşma
yaparak şairin edebî kişiliği üzerinde durmuşlardır. Tören Abdülvâhit Küzecioğlu’nun
okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’le başlamış ve Hafız Molla Nurettin Bakkaloğlu’nun okuduğu
Kur’ân-ı Kerîm’le son bulmuştur. Bu arada
Ekrem Pamukçu, şairin kendi güftesiyle bestelenmiş dinî methiyeler okuduğu gibi Mehmet
Sadık’ın kendi sesiyle bantlara doldurulmuş
özel makam ezgileri de törende sunulmuştur2.
Aynı günün sabahında topluca şairin mezarı
1 Törene katılmayan Mazlum’un şiirini gıyabında
okumuşlardır.
2 Bu ezgiler, vaktiyle şair, makam sever dostumuz
usta Celil Saatçi, makamşinas İzzet Parmaksız
ve usta çağırıcı Sıddık Bende Gafur ile birlikte
konağımızda toplanarak kendi sesleriyle banda
aldığım eserlerinden seçilmiştir.
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ziyaret edilmiş, Tahsin Esat Attar’ın yaptığı
konuşmadan sonra gençlik grupları tarafından
konulan çelenklerle türbesi süslenmiştir.
Şairin ardından, sözü edilen ediplerden başka
günümüze değin belirli münasebetlerde çeşitli
makale yazanların sayısı bir hayli kabarıktır.
Ölümü dolayısıyla Kardaşlık dergisi de özel
bir sayı çıkarmıştır.
Sadık’ın ardından manzum mersiye yazan şairlere gelince bunlardan Tuzlu Ali Marufoğlu
ve Hasan Görem, Kerküklü halk şairi Mustafa
Gökkaya, klasik şair Celâl Rıza, İzzettin Abdi
Beyatlı, Mehmet İzzet Hattat ve yeni tarz şiir
yazan Salâh Nevres ve Şakir Sâbir Ziraatçi,
ayrıca Iraklı Arap şairi Fahri Naci el-Hāris,
Enver Celil, Ebu Afâf ve Türk şairesi Hâlide
Nusret Zorlutuna birer şiir yazmışlardır.
Şiirinden Örnekler:
Tevhîd-i Zülcelâl3
İlâhî kudretinle kâinatı var eden sensin
Saâdetle cihânda Ahmed’i muhtâr eden sensin
Güneş bir şu‘ledir parlar senin nûr-ı cemâlinden
Letâfetle cinânı maşrık-ı envâr eden sensin
Edersin gėceyi gündüz İlâhî gündüzü gėce
Sabâh-ı kâzibi sâdık yapan eshâr eden sensin
Edersin âteşi su, suyu âteş lûtf u kahrınla
Halîl’e rahmetinle âteşi gülzâr eden sensin
Muhabbetten yol açtın verdiniz Mansûr’a çok meydân
EnelHak’la onu rüsvâ eden berdâr eden sensin
Belâ-yı illeti Eşyûb’a verdin sen şifâ verdin
Cihânda herkesi tîmâr eden bîmâr eden sensin
Sen attın Yûsuf ’u zindâna sonra çok azîz ettin
Hayâtında gam-ile Ya‘kub’u bîzâr eden sensin
Edersin bir gedâyı şâh, şâhı bir gedâ yâ Rab
Bu fânî dehrin istikbâlini idbâr eden sensin
Döner şems u kamer, arz u semâ her lâhza emrinle
3 Bu manzume
yayımlanmıştır.

Coşkun

Duygular

kitabında

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 21  • السنةSayı/Issue 84  • العددEkim-Aralık/October-December 2019  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

KERKÜK VAKFI

Cihânı nokta-i Hakk üzre bir pergâr eden sensin
Sorulmaz ne yaparsın aldırırsın verdirirsin sen
Kemâl-i kudretin bu âleme esrâr eden sensin
Senin emrinle her şey vâki‘ olur iki dünyâda
Ezelden âlemi ebrâr eden eşrâr eden sensin
Yıkan sen yaptıran sen öldüren sen can veren sensin
İki dünyâyı îcâd eyleyen i‘mâr eden sensin
Bu san‘atlar bu âlî ihtirâ‘lar hepsi sendendir
Bu halkı hikmetinle dehre san‘atkâr eden sensin
Şerîkin yok nazîrin yok rakîbin yok mekânın yok
Berîsin şüpheden bîşek bunu ihbâr eden senin
Meleklerle semâdan indirirsin katre-i rahmet
Beşerçün yeryüzün gülzâr eden, izhār eden sensin
Tecellâ-yı cemâlinle verirsin hüsne bir ziynet
Bu hüsne âlemi meftûn eden gamhâr eden sensin
Sükûnu tahrik eylersin edersin tahriki sâkin
Gece şem‘ üzre her pervâneyi devvâr eden sensin
Yarattın hüsnü parlattın cihâna gulgule saldın
Ona âşıkları pürhasret-i didâr eden sensin
Açarsın gülleri gülşende bin feyz-i letâfetle
Onunçün bülbülü mahzûn perîşân zâr eden sensin
Kulağa aks eder gülşende birçok mûsıkî sesler
Seherde bülbülün minkārını evtâr eden sensin
Edersin gālibi mağlûb cihanda mağlûbu gālib
Yezîd’e Ehl-i Beyt’i kestirip hep zâr eden sensin
Verirsin herkese adlinle ukbâda mükâfâtın
Yezîd’in Şimr-i mel‘ûnun mekânın nâr eden sensin
Şehîd kanıyla hâk-i Kerbelâ’yı lâlezâr ettin
Hüseyin’in gül cemâlin kan ile gülnâr eden sensin
Bu asrın ihtiyârı âh diyer genci güler oynar
Cihanda ihtiyâra gence bahtı yâr eden sensin
Eger emr etmesen düşmez ağaçtan yėre bir yaprak
Leyâli gündüzü dört faslı hep tekrâr eden sensin
Küçük aklımla yok haddim seni vasf eylemek yâ Rab
Bu hâl ile beni afv etmeye ihzâr eden sensin
Vücûdum titriyor geldim huzûra elde tâat yok
Bu abdin afvine emri bugün ısdâr eden sensin
Senin aşkınla gönlümden çıkar bu nağmeler yâ Rab
Bu eş‘ârı bu abd-i Sâdık’a iş‘âr eden sensin

Bırak ben hastayı hâlimle incitme şifâ gitti

Mersiye4
Kemâl erbâbı bir bir göçtü hep ehl-i vefâ gitti
Harîm-i millete bîgâne girdi âşinâ gitti

Sorunca cevher-i târîhi Sâdık elf-i âhımla
Dedim Râsih gibi bir şâir-i mu‘ciz’edâ gitti
H/1355

Garîb kaldım vatanda derbeder mahrûm bütün şeyden
Gözüm kan ağlamaktan görmez oldu tûtiyâ gitti
Tabîb el vurma nabz-ı cismime gönlümdedir incik
4 Düşüncelerim kitabında yayımlanan bu mersiye Kerkük şairlerinden Rasih Öztürkmen için
söylenmiştir.

Gece derdimle hasb-i hâl ederken geldi bir muhbir
Dedi Râsih gibi bir şâir-i genc-i zekâ gitti
Bu ihbârı işittikte gönül hayretle çıldırdı
Gözüm önünde bir rü’yâ gibi çok mâcerâ gitti
Nasıl ta‘rîf edem bilmem o zâtın ilm ü irfânın
Gam ile parmağımdan hâme-i şîrînedâ gitti
Vatanperver münevver çok vefî sâbitkadem Râsih
Ferâset menbaı yüksek fikirli bir kafâ gitti
Nesebde hem hasebde muhterem bir zât idi Râsih
Asîl en hânedân bir fâzıl-ı mülk-i ‘âlâ gitti
Sözü gāyet tabîî zihni elmastan daha keskin
Fasâhât kürsüsünde âkıl-i müşkilküşâ gitti
Vatançün hâne-i gönlünde gizli gizli inlerdi
Yazık bâğ-ı nazımda şâir-i bülbülnevâ gitti
Bütün Kerkük bu mâtemde benimle şimdi kan ağlar
Firâkıyla semâya gamlı gamlı çok sadâ gitti
Yazıklar ben gibi kâm almadı dünyâda ömründen
Garîb oldu vatandan ayrı düştü mübtelâ gitti
Sabâ git sür‘atinle bir haber ver sahn-ı gülzâra
Çiçekler ağlasın zevk u safâ gitti
Süsen lâl oldu gül yandı gamıyla lâle dâğlandı
Eliyle başına toprak saçıp bâd-ı sabâ gitti
Bütün eşyâ lisân-ı hâl ile feryâd eder ağlar
Serâdan tâ süreyyâya hazîn aks-i nidâ gitti
Dilim yansın dılım yansın bütün a‘zâlarım yansın
Gözümde her taraf mâtem kesildi incilâ gitti

صورنجه جوهر تاريخی صادق الف آهمله
ديدم راسخ گبی بر شاعر معجز ادا گيتدی

Muganni ile Münazara5
Ey mugannî ûdunu çal oku bir İbrâhîmî
5 Bu manzume 29.7.1946 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
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Kabr içinde şevk ile raksa getir İbrâhîm’i
Ey mugannî perde-i uşşâk ile uşşâkı yak
Tahrîk et sėgâh ile bu nâle-i cângâhımı
Ey mugannî bir hakîmî de çıkar sėgâhtan
Oku bir mansûri de şevk ile göster râhımı
Ey mugannî nağme-i râsttan çıkar bir pencgâh
Al hüseynîyle miyânın arşa kaldır âhımı
Çaal sabâ kur nevâyı bir, muhâlif de oku
Nağme-i aşk ile fehm ettim cemâlullâhımı
Bir mukābil bir cubûrî bir beyâtî de oku
Çârgâhile perîşân et bu cismgâhımı
Meclis-i aşk-ı tarabda can kulağınla işit
Kulkul-ı mînâ-yı dilden hande-i kahkāhımı
Âteş-i aşkınla cismim yanıyor volkan gibi
Menzil etmişler semenderler bu âteşgâhımı
Meskenim Beytülhazen’dir asrımın Ya‘kūbuyum
Gāib ettim Yûsuf-ı Ken‘ân gibi bir mâhımı
Gurbet olmuştur bana mihnetle bu hâk-i vatan
Gel çevir idbârımı ikbâle ver dilhâhımı
Bîkesim hiç kimse açmaz hâne-i bîçâremi
Gėceler bâd-ı sabâ açsın meger dergâhımı
Mâteme döndürdü subh-ı vaslımı çerh-ı felek
Nağme-i kānûnum etmiş sayha-i nâgâhımı
Âteşîn eş‘ârımın te’sîri yoktur âleme
Dinlemez bir kimse şimdi nâle vü eyvâhımı
Müjde-i vuslatla şâd et Sâdık-ı mahzûnunu
Merhametle feyzyâb et bu dil-i gümrâhımı
Fuzulî’nin Hasbihâli6
Âlem-i rü’yâda görüştüm Fuzûlî ile ben
Gördüm etrâfında şâirden dolu bir encümen
Taht-ı hikmet üzre oturmuş Fuzûlî hulku dar
Hep kızarmış çehresi alnında gamdan çizgi var
6 Şair bu manzumesini ülkemizde serbest stilde şiir
yazanların çoğalması ve serbest-aruz tartışmaları
sebebiyle Kardaşlık dergisinin Ağustos 1965 tarihli dördüncü sayısında yayımlamıştır.
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Sağ yanında Bâki solda Nef‘i-i âteşzebân
Saf saf olmuş meclisinde eski şâirler hemân
Gözlerin açtı gazabla bunlara etti hitâb
Sözlerinden titredi burc-i felekte âfitâb7
Söyledi: kānûn-ı şi‘ri tanzim ettim âleme
Pek açık anlattım onu şevk ile her âdeme
Bozdular eyvâh benden sonra şi‘r evzânını
Cehl ile yıktılar en muntazam erkânını
Ben bugün şâirlerin en şânlı bir sultânıyım
Yan bakan kānûnuma ben onların düşmânıyım
Meclis-i irfânda nâz eyler bugün de çok kişi
Fenn-i şi‘ri bilmez iken saldı halka teşvişi
Vezn-i şi‘ri bilmiyor şâirlik eyler iddiâ
Koşuyor meydâna serbest burnuna girmiş hevâ
Bir oyuncak oldu şimdi meclis-i eş‘ârımız
Kaldı nâehlin elinde hayf kim âsârımız
Meclis-i eş‘âra girdi şimdi her türlü çocuk
İhtirâm olmaz edîbe oldu ahlâk pek bozuk
Şi‘r bir cevherdir artık halk bilmez kıymetin
Ehl-i hikmet anlar ancak her cihetten hikmetin
Ma‘lumâtı yok iken kevn u mekândan bahseder
İlm-i hey’etten güneşden âsümândan bahseder
Şîşe-i hikmet kırıldıkta döküldü neş’esi
Kalmadı zevki kemâl erbâbının sustu sesi
İş başında kalmadı eyvâh bir ehl-i kemâl
Meclis-i irfân dağıldı hayf kim buldu zevâl
Görmemiş üstâd üstâdım diyor çün lâf eder
Şâir olmuş sallanır bin fahr ile yolda gider
Nerde bu serbest şiirler geldi nerden bu hecâ
Yok benim kānûn-ı şi‘rimde ki bunlar hep hebâ
Bir taraf serbest şiirler bir taraftan da hecâ
Kalmadı birdenbire artık şiirde bir safâ
7 Burc-i felekte âfitâb sözünü şair sonradan meclisteki hep şeyh u şâb olarak değiştirmiştir.
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Benziyor serbest şiirler moda kimin kızlara
Aç gözün yerde çıkan kuyruklu bu yıldızlara

Muhbir-i sâdık sadâkatle bugün verdi haber
Yıktılar dîvân-ı şi‘ri ettiler zîr u zeber

Bilmiyor bilmez daha şi‘rin açık ma‘nâsını
Tenkide başlar eder şi‘rin bugün da‘vâsını

Çıktı Sâdık meclis-i irfân içinden durdu yan
Ey kemâl ehli çekil bu yana sen de ağla yan

Bilmeyen şeyden konuşmak bilmemektir kendini
Kendini bilse bilir dünyânın her bir fendini

Şâir Nedir10
Şâir nedir anlat bize ey fâzıl-ı dânâ
Mefhûmu hakîkatte bu lâfzın nedir âyâ

İ‘tirâf eylerse insân kendinin noksânını
Gösterir halka onunla cevher-i irfânını
Devr-i fetrettir bugün her yanı etti istilâ
Çıksa kabrinden Fuzûlî kimse baş eğmez ona
Târ-ı kānûn ûd kemençe hep arûz üzre çalar
Nağmesinden ins ü cân serhoş olur zevke dalar
Şimdi her âheng her nağme cihânda her makām
Yükselir ilm-i arûzdan her yere eyler kıyâm
Ne arûzdan ne makāmdan anlamaz yok neş’esi
Konuşur şi‘r u edebden yükselir her ân sesi
Vaz‘ kıldım bunlar için muntazam bir mahkeme
Hükm-i kānûn üzre verilsin cezâ her âdeme
Mahkeme üstünde yaptım Bâki’yi şimdi reîs
Tahkik etsin hükmü olsun bunlar ile hem celîs
Nef‘î-i âteşzebân olsun cezânın hâkimi
Tecziye etsin belâgatle bugün her zâlimi
Kānûnun hükmüne olmazsa eger kimse rızâ
Nef‘î atsın her birinin gözüne tîr-i kazâ
Ta‘yîn ettim bunlara şanlı mühendis Şâkir’i
Tedkik etsin ince fikr-ile bugün her şâiri8

Şâir dediğin ulvi ki bir hiss-i mücessem
Eş‘ârı vahiy rûhu kerîm, sînesi mînâ
Bir nağmedir eş‘âr çıkar ûd-ı gönülden
İnsâna eder derd-i vatan hissini îmâ
Her nağmesi bir mûsıkidir âleme şi‘rin
Her rûha verir hissi kadar neş’e-i sevdâ
Şâir ki olur memleketin hâl-i lisânı
Feryâdı eder milletinin hakkını îfâ
Şi‘rile güler güldürür ağlattırır ağlar
Şâir söz-ile canlara te’sîr eder ilkā
Bir âyinedir şi‘r ki her şâirin aklı
Âyine-i şi‘rin eder aks-i tecellâ
Şâirlerin üstâdı bugün Şeyh Rızâ’dır
Parlar eseri cevher-i hikmetle serâpâ
Fâiz gibi Sâfî gibi Kābil gibi çok zât
Şâirlik ile oldu bu Kerkük’te hüveydâ
Sâdık ise eş‘ârı gibi fikri perîşân
Kerkük’te ki iskân edecek yok yeri hayfâ

Bunların avkatı olsun Terzibaşı bu Atâ
Eylesin mağdur kalan şâirlerin hakkın edâ9
8 Şair olan yüksek ziraat mühendisi Kerküklü
Şakir Sabir, bir yazısında Mehmet Sadık’ı çokça
takdir etmiş, ayrıca yerli bazı klasik şairlerin
de eserlerini başka yazılarında değerlendirmiş
olduğundan kendisine, tahayyül edilen mahkemede müdekkiklik görevi verilmiştir!
9 Bazı yazılarımda divan şiirini serbest şiire tercih
ettiğim için ve dava vekili olmam hasebiyle Sadık,
klasik şairleri -bu arada kendisini- serbestçiler
karşısında savunma görevini uhdeme veriyor!

10 13.10.1954 tarihli Āfāk gazetesinde yayımlanan
bu manzume, aslında yukarıdaki on beyte ilâveten, küfür dolu dokuz beyitle birlikte şair Hicrî Dede hakkında yazılmış eski bir hicviyeden
ibaret olup Sadık’ın yazma küçük bir şiir defterinde görülmüştür. Ne gariptir ki Sadık daha
sonra (galiba 1937’de) Hicrî Dede’nin tekriminde
yapılan törende sözü edilen dokuz beyti bu kez
meth dolu başka beyitlerle değiştirerek manzumesini sunmuştur.
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Atom Bombaları11
Şâirlere yaklaşma serencâmı hatâdır
Düşmanlarına sözleri püsküllü belâdır
Şi‘rin sesine kimse tamâmiyle dayanmaz
Bir ra‘d-i musîbet gibi dehşetli sadâdır
Şâirleri kızdırma hevâ vü hevesinle
Âteşleri tahrîk eden her yerde hevâdır
Gözler kamaşır şa‘şaa-i şems-i şiirden
Huffâşı bugün kör eden envâr-ı ziyâdır
Taşlar seni eş‘âr ile meydân-ı hecâda
Her mısraı a‘dâsına bir seng-i kazâdır
Bir gün gelecek âteş-i şi‘rimle yanarsın
Yaklaşma bana şule-i eş‘âr fenâdır
Hecv ile seni mahvederim durma önümde
Tab‘ım ki bugün doğrusu meyyâl-i hecâdır
Şi‘rim seni berbâd edecek kendini topla
Git bâb-ı atâya ki o bâb derde şifâdır
Şarap Neden Haram Oldu12
Kötü ahlâk yüzünden bâde olmuştur harâm
Câm-ı işret görmedi nâehlden bir ihtirâm

Ezdiler evvel ayakaltında asl-ı bâdeyi
Bu cihettendir alır bâde ayaktan intikām
Pek yazık nâehli mahrûm etti halkı neş’eden
Tâ kıyâmet hakkı var kan ağlasın ehl-i garâm
Bâdenin îcâb eden âdâbına hürmet eden
Terdimâğ olsun münevver ondan olsun şâdkâm
Şîşeden arz-ı cemâl ettikte ehl-i işrete
Aks eder nûr-ı ferah canlarda gam etmez devâm
Yüksek iken şîşesi câm-ı meye başın eğer
Kulkul-ı mînâ edeple meclise eyler selâm
Âsümân-ı câmdan feyz iner iken mi‘deye
Aks eder yüzde safâ hâsıl olur her bir merâm
Neş’e-i mey âşıkı ma‘şûk[un]a vâsıl eder
Mushaf-ı aşkı onunla âşık eyler ihtitâm
Bâde ancak herkese hissi kadar neş’e verir
Câhili rüsvây ederken nâkısı eyler tamâm
Bir kadeh içseydi bin secde ederdi Âdem’e
Kibri şeytânın başında oldu bir sevdâ-yı hâm

Etmedi zarf-ı beşer ezvâk-ı rûhu istiâb
İçki vaktinde edepsizlikle etti hep kıyâm

Hâzır olsun meclis-i işrette erbâb-ı tarab
Nây çalınsın okuna râst u nevâdan çok makām

Katre-i âb-ı hayâtı hâke döktü cehl ile
Bâde devrildi safâdan kalmadı bir intizâm

Mey gibi mecliste sâkî nâz ile devr eylesin
Bûsesiz rindler elinde dönmesin bir lâhza câm

Hiddetinden bâdenin rengi kızardı gül gibi

‘Ud kemân kānûnu çalsın nâzlar-ile bir güzel
Raksa gelsin şevk ile meclisteki hep hâs u âm

11 Bir ara Kardaşlık dergisinde çalışanlardan birisinin, Mehmet Sadık’ın şiirlerine gereken önemi
vermeyerek başka şairlerin eserlerine dergide fazlaca yer ayırması şairi tedirgin etmiş ve hakkında
uzunca bir hicviye yazmasına yol açmıştır.
Yukarıya aldığımız beyitler manzumenin ilk
sekiz beytini teşkil etmektedir ki ilk kez burada
yayımlanıyor.
12 Temmuz 1961 tarihli Kardaşlık dergisinde
yayımlanan bu manzume, şair ve yazar Reşit
Kâzım’ın aynı derginin Mayıs 1961 tarihli birinci
sayısında yayımladığı Şeytan Sütü başlıklı manzumesine bir karşılık olarak yazılmıştır. Sadık on
dördüncü beytini, görüldüğü gibi Hayyam’ın şu
beytinden almıştır:
ابلیس اگر باده بخوردی يك دم
كردی دو هزار سجده پيش آدم
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Câmdan hâlâ eseften aks eder bûs-i müdâm

Âkılâne içmeyen bilmez meyin keyfiyyetin
Tâ‘neye ma‘rûz kalır bulmaz o dem bir zerre kâm
Sâdık içmez içmemiş lâkin meye hürmet eder
Çünki medh etmiş bunu dünyâda çok ehl-i kirâm
Bahârın Nağmeleri13
Bahâr olsun gülün aşkıyla bülbül bîkarâr olsun
Ağaçlar üzre kuşlar bir vezinde nağmekâr olsun
13 Bu manzume ilk kez 25/2/1955 tarihli Afak gazetesinde, daha sonra şairin Coşkun Duygularım
kitabında yayımlanmıştır.
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Sabâ essin çiçekler birbiriyle kol boyun olsun
Çemende lâleler güllerle gülsün neş’edâr olsun
Döşensin neş’eden rûy-i zemîne bir yeşil hâlî
Süsenler kız gibi dans eylesin bûs [u] kinâr olsun
Semânın yıldızın mehtâbın ayın hüsnü aks etsin
Çemeler üzre envâr-ı melâhatten bahâr olsun
Letâfetten nezâketten yapılmış bir cihân olsun
Suyu neş’e zemîni işveden leyli nehâr olsun
Mugannîler surâhîler kadehler hâzır olsun hep
Kudûm-ı yâr için mecliste az bir intizâr olsun

Baharın Güzel Nağmeleri14
Bahâr oldu sabâ esti bugün kevn u mekân üzre
Dağıldı nefha-i cennet seher vakti cihân üzre
Semâ indirdi rahmet yeryüzün güllerle güldürdü
Bahârı tebrîke gül saçtı Mart ile Nisân üzre
Sabâ estikçe gülzâra çıkar her lâhza bin nağme
Cihâna dağılır neş’e bugün emn u emân üzre
Bahâr etti gülü bülbülle tezvîc sahn-ı gülşende
Kuruldu haclegâhı bülbülün de âşiyân üzre
Bulut gül başına inci dökerken ra‘d eder şâbâş
Halay tepti bu toyda her çiçek bin zevk-ı cân üzre

Habîbin gerdeni bir gerden-i mînâya aks etsin
Letâfetler içinde bir letâfet âşikâr olsun

Bahâr zevk ile yığdı başına hep gülleri şimdi
Dönerler dans ederler her biri bu hüsn ü ân üzre

O şarhoş gözlerin bin nâz ile mecliste süzdürsün
Nezâketten cebîni üzre perçem târümâr olsun

Çiçekler birbiriyle el ele vermiş güler oynar
Dönerler her biri şarhoş bu yan üzre o yan üzre

Piyâle bûsesiz devr etmesin bezm-i muhabbette
Müsâvât üzre sâkî meclise ihsânı var olsun

Yapar bir yanda toy dîger taraftan da eder mâtem
Bugün nev‘-i beşer seyrân eder hükm-i zamân üzre

Nevâya başlasın ûd u kemânçe ney ile kānûn
Hevâ-yı aşk ile her kellede bin âh ü zâr olsun

Cihân erbâb-ı akla bir oyuncaktır beşer oynak
Bu asrın halkı oynar her zamanda bin pilân üzre

Yapılsın bir kasır âyîneden tâ, bezm-i işrette
Bakarken göz önünde her taraftan aks-i yâr olsun

Vücûdu Sâdık’ın gamla kemânçe şekline dönmüş
Çıkar her lâhza göğsünden figanlar âsümân üzre

Çemenzâr-ı letâfet üzre düşsün neşveden şebnem
Melâhat çeşmesi üstünde süslü bir çenâr olsun

Bağdat15
Güzeldir şehri Bağdâd’ın safâ-yı ehl-i işrettir
Gamı yok zevki çok âb u hevâsı sanki cennettir

Nesîm-i gülşeni olsun onun Îsâ’nın enfâsı
O bâğ-ı işrete âb-ı hayâttan cûybâr olsun
Hayâlimle münevver bir bahârı eyledim tasvîr
Bu eş‘ârım ki benden ehl-i zevke yâdigâr olsun
Sadâ-yı şi‘rden tâli‘ uyanmaz hâb-ı zilletten
Sözümden kevkeb-i bahtım felekte şermsâr olsun
Vücûdun sûz-i hasretle delinsin ney gibi Sâdık
Nefes aldıkta göğsünden sadâ-yı mûsikār olsun
Gözümle görmesem gönlümde tasvîr ettiğim asrı
Bu dünyâda bana cây-i eseften bir mezâr olsun

Akar Dicle bu şehrin ortasından bin letâfetle
Suyunda tâk-ı Kisrâ aks eder mir’ât-ı ibrettir
Bunun toprağı cân besler suyunda başka lezzet var
Seher vakti esen feyz-ı nesîmi câna sıhhattir
Lisân-ı hâl ile her purtakalı burda kal söyler
O şehlâ gözleri gönlü çeker gāyette âfettir
Güzeldir gėcesi mehtâbı parlak Dicle’si şendir
O düzgün yükselen hurma ağacı sanki kāmettir
14 Bu manzume iki beyit artığıyla ‘Irāk gazetesinin
4.6.1966 ve 7.3.1967 tarihli nüshalarında yayımlanmıştır.

15 Bu manzume 30.5.1951 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
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Belemler16 kufalar17 ceryân ederler Dicle üstünde
Kamerlerdir gezerler gökte bir fasl-ı seyâhattir

Yazılmış hatt-ı kudretle bu mısrâ Bâb-ı A‘zam’da
Gelen hayrân giden âciz bu yer bir nakş-ı hayrettir

Belemde hûr ile gılmân oturmuş kol boyun olmuş
Güneşle âbı burc-ı mâda görmek bir saâdettir

Gazel18
Gül nâz ile açılmış cânânedir sanırlar
Şebnem yüzünde parlar dürdânedir sanırlar

Müzeyyendir bu sâkin Dicle’nin her yanı güllerle
Gelir her kelleden bir ses güzel bir bezm-i sohbettir
Perîler hûr-ı ‘înler saf saf olmuş Dicle üstünde
Süsenden lâlezâr her yanı bir gülzâr-ı vuslattır
Münevver kehribânın aksi düşmüş sath-ı âb üzre
Denizde leyle-i mehtâbı seyretmek ne devlettir
Ağaçlar üzre bülbüller öterler milli şarkîlar
Çiçekler üzre şebnem katresi bir dürr-i safvettir
Semânın nakşı aks etmiş mi Dicle üzre yâ Dicle
Semâya aks eder şânlı vatan her yanı behcettir
Güzeller merkezi ancak bugün Bağdâd şehridir
Kasırlar her biri maşrık-ı şems-i melâhattir
Bu şehrin en mühim hâssıyyeti hâkinde gam olmaz
Gülü solmaz kocalmaz kendi bir genc-i muhabbettir
Bu şehrin nehri üzre cisri bir dîvâne Behlûl’dür
Ayağında olan zencîri bir kayd-ı meveddettir
Mücerrebdir bunun hâkinde zâlim pâyidâr olmaz
Kabûl etmez esâret halkı hür ehl-i hamiyyettir
Eger sultânı âdil olmasa onda devâm etmez
Bu ahvâli bunun hâkinde kalmış bir fazîlettir
Bu şehrin ma‘nevî bir neş’e var vaz‘-ı esâsında
Makām-ı evliyâ burc-ı ‘alâ feyz-ı diyânettir
Bu ‘âlî memleket Irâk’ın pâyitahtıdır
Semâ-yı merhamet bir cilvegâh-ı fevz-i millettir
Bu şehrin vaz‘ını Mansûr bırakmış sa‘y-i hikmetle
Nişân vermiş bize her mevki‘i bir tâk-ı nusrettir
Binâ-yı ilmini Me’mûn bırakmış sa‘y-i hikmetle
Sehâ-yı Bermekî’den bâki kalmış bir meziyyettir
16 Kayıklar
17 Sandallar
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Nergis seher zamânı dalmış humâra tâze
Mestâne bir duruşla rindânedir sanırlar
Bülbül sesiyle gonca aşk ile yırttı göğsün
Bâzâra çıktı serhoş dîvânedir sanırlar
Lâle çemende durmuş şebnem içinde parlar
Mecliste meyle dolmuş peymânedir sanırlar
Her lâhza cân dönerken şem‘-i cemâli üzre
Sensiz yanar önünde pervânedir sanırlar
Hep bir çiçek bu günde bir neş’e var başında
Gülzârı bu bahârın meyhânedir sanırlar
Şi‘riyle Sâdık inler göğsü kemânçe olmuş
Feryâdı yükselirken terânedir sanırlar
Gazel19
Ehl-i aşk gözlerine nergis-i şehlâ dediler
Aşk içinde bana Mecnûn ona Leylâ dediler
Rûhlara neş’e veren gerdenine ehl-i nazar
Kimi billûr kimi kâfûr kimi mînâ dediler
İki zülfü arasında yüzü par par parlar
Bak ki bu ayda görüldü iki yeldâ dediler
Sallanırken nice bin nâz ile düzgün boyuna
Elf-i cân serv-i revân cilve-i Tûbâ dediler
Yüzü gün kaşı hilâl burc-ı cemâl üzre çıkar
O sadef dişlerine ıkd-ı süreyyâ dediler
Konuşurken dudağından yere rûhlar dökülür
Tatlı tatlı sözüne mu‘ciz-i Îsâ dediler
Bâğ-ı hasrette seher vakti öten gönlümüze
Kimi kumrî kimisi bülbül-i şeydâ dediler
18 Bahar vasfında yazılan bu gazel, şairin eski eserlerinden olup yazma şiir mecmuasından alınmıştır.
19 Bu gazel de şairin eski eserleri arasında görülüp
buraya alınmıştır.
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Sâdık’ın cân yakıcı zemzemeli nağmesine
Kimi feryâd kimi efgan kimi şekvâ dediler

Bir meziyyet görmedim ben bu imârethânede
İntihâb ettim bu yüzden kûşe-i vîrâneyi

Gazel20
Ey bâd-ı ecel serv-i hırâmânıma değme
Al ben vereyim cânımı cânânıma değme

Âteş-i gayretle Sâdıklar gibi sensiz yanar
Bu cihetten halk-ı âlem yâd eder pervâneyi

Ya‘kub gibi bir Yûsuf için gönlümüz ağlar
Nâsıh yürü sen Külbe-i Ahzân’ıma değme
Ey bâd-ı sabâ Mısr’a varıp söyle Züleyhâ
Ağlatma beni Yûsuf-ı Ken‘ân’ıma değme
Gözyaşı ile beslemişim ben bunu çoktan
Ey bâd-ı hazân gonca-i handânıma değme
Her târına peyveste ola şevk ile bin cân
Ey şâne aman zülf-i perîşânıma değme
Şerh etmeye kādir değilim derd-i derûnum
Acıtma beni hâtır-ı sûzânıma değme
Şem‘im geceler oldu benim şu‘le-i âhım
Yanımda yanan şem‘-i şebistânıma değme
Meyhâne-i aşkımda güzel sâz ü nevâdır
Sâdık şu benim nâle-i efgānıma değme
Gazel21
Dün gece attım elimden sübha-i saddâneyi
Şevk ile ettim ziyâret meclis-i rindâneyi
Ciddidir sohbetleri reng-i riyâdan sâdedir
Birbire takdîm ederler hürmet-i merdâneyi
Git necâbet ilmini öğren bugün meyhâneden
Sâki-i bezmi nezâketle sunar peymâneyi
Şîşesi âdâb ile baş eğer peymâneye
Kibri yok sevdim bununçin meclis-i meyhâneyi
Gamze-i sâkîden öğren şîme-i insanlığı
Meclsinde bir görür âkıl ile dîvâneyi
Âşık ol rindâne ol mestâne ol merdâne ol
Mülk-i dünyâya değişme neş’e-i mestâneyi
20 Bu da şairin eski gazellerinden olup yazma şiir
mecmuasından alınmıştır.
21 Bu rindane gazel de eski yazma şiir mecmuasından
alınmıştır.

Dörtlük22
Zülfün olmuş burc-ı ‘akreb âfitâb ondan çıkar
Şu‘leler salmış cihâna mâhtâb ondan çıkar
Dâne dâne ak yüzünde ol ‘arak ter mi dedim
Gül gibi güldü dedi güldür gülâb ondan çıkar
Hicviye23
Hapları söndürmedi gönlümdeki sûzişleri
Haplara karşu muhâlif çıktı bir bir sözleri
Bir duâ ettim İlâhî kıl duâmı müstecâb
Berber Usta Sâlih’in olsun müsâvî gözleri
Lisân-ı Hâl ile Mersiye24
İç yüzünden hâlim ağlar subh-ı istikbâlime
Hasretim çok tâliim yok sem katılmış balıma
Zât-ı vahdâniyyete karşu günâhım çok ise
Mağfiret et bakma yâ Rab defter-i a‘mâlime
Dil ile Allah sana karşu ibâdet eylesem
Dil senin el de senin rahm et bu za‘f-ı hâlime
Cismimin her zerresi bin dil olursa hamdine
Nâil olmam tâ kıyâmet zerrece âmâlime
Hep senindir her ne suretle sana şükr eylesem
Can senin kudret senin bakmam bugün ef‘alime
Lütfunuzdan başka şimdi kalmadı bir şey bana
Son nefesde merhamet et hâl-i izmihlâlime
Bin kusur ile huzura geldi ‘abd-i Sadık’ın
Şefkat et ya Rab bu sûzîşli kıyl ü kalime
22 Bu dörtlük şairin dağınık evrakı arasında
görülmüştür.
23 Şair bu hicviyesini, zamanında Kerkük’te berberlik ve hem de hekimlik yapan, bir gözü kör
Usta Salih hakkında söylemiştir ki bu şahsın sağ
gözünün de kör olmasını diliyor.
24 Mehmet Sadık bu mersiyeyi kendi şahsı için
yazmıştır.
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İlaf KÖPRÜLÜ

Bir Meyter (Davul) Bir Zurna
1981-1982
Mayıs ayının ortalarında bu ne bulut bu ne
yağmur diye düşünüyordu herkes. Kadınlar,
kızlar avlularda ve damlarda iplere serdikleri elbiseleri ve güneş altında kurutmak için
demir tepsilere koydukları patlıcan, domates
ve biberleri toplamak için koşuşturuyorlardı.
Sokaklarda “ğene ğene (sek sek), gülle (misket), muncuğ (boncuk) ve ‘ate bacı (evcilik)”
oynayan çocuklar evlerin duvarlarından sarkan ağaçların dalları altında durmuş, kendilerini yağmurdan korumaya çalışıyorlardı.
Babalar çayhanelerin içinde kadim dostları
ile daldıkları derin sohbetlere ara vermiş, bir
anda yağan yağmur hakkında konuşmaya
başlamışlardı.
“Görüyor musunuz efendiler? Nasıl da yağmur yağıyor, Mayıs’ın ortasındayız… Bu
sene bolluk olacak demişledi de inanmamıştık…”, diye yüksek bir sesle çayhanedekilere
seslendi Turgut Efendi. Orta yaşlı ve daha
yaşlı efendiler Kerkük Çayhanesinde sohbetlerine devam ederken, gençlerin girişinin yasak olduğu bir diğer çayhane de Altunköprü
kasabasında idi.
Türkmenler memleketin her yerinde gençlerin çayhanelere girmelerine pek izin vermez
hatta bazen babasına uğramaya gelen gençlere sandalyeler fırlatır, onlara kızar ve dışarıya
çıkmalarını söylerlerdi. Bu sayede gençler
birbirleri ile daha çok zaman geçirir, birlikte
ders çalışır, projeler düşünür, kitaplar okur,
şiir ve hoyratlar söyler, gezerlerdi. Öylesi en
iyisi ya, anneler-babalar da gençler de razı
idiler bu durumdan. Sarılı kâğıtlarda satılan
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sıcak çekirdekleri ceplerine koyar, ellerine
kitaplarını alır, gürültülerden uzak yerlerde
ders çalışmak için gruplar halinde giderlerdi.
Kerkük gençleri şehrin gürültüsünden kaçadursunlar, kasabada da durum aynı idi. Erbil
ile Kerkük arasında kalan dağlara okumaya
gitmişlerdi o gün. Yağmurdan habersiz, bulutlardan gizli…
Rüzgâr çekirdeklerinin kabuklarını savurduğunda kitaplarını kapatıp gözlerini göğe
doğru çevirdiler. Belli idi ki birazdan kasabada da yağmur başlayacaktı. Hızlı adımlarla
kasabaya doğru koştuklarında yüzlerindeki
gülümsemeler az önceki aşık hoyratlarına
aitti. Gönlü kavrulan her genç diline doladığı şiirleri okuyup durmuştu. Kasabanın girişinde yağmur başladı artık. Orta Yaka’daki
köprüye vardıklarında elindeki eski ve siyah
şemsiyesi ile Mevlit Efendi’yi gördüler. Epey
de heyecanlı idi.
“Sanırım bir haber var…”, dedi Zeynel.
“Gençler nerede kaldınız? Saatlerdir sizi arıyorum kasabada. Neyse ki dağlara okumaya
gittiğinizi söylediler de yolunuzu bekleyeyim
dedim”
Altı arkadaş bir ordu gibi Mevlit Efendinin
etrafını sardıklarında meraktan gözleri fal
taşı gibi açılmıştı.
“Hayırdır Mevlit Hocam, yoksa gidiyor muyuz?”
“Gidiyoruz ya gidiyoruz. Zubunlarınızı ha-
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zırlayın! Oniki genç, bir meyter (davul) ve
bir zurna…”
Heyecan dorukta idi artık. Uzun zamandır
duymak istedikleri haberi duymuş, uzun zamandır ayrı kaldıkları sahnelere tekrar dönüyorlardı. 12 kişilik halay takımı bir de kendilerine ait olan meyterci (davulcu) ve zurnacı
ağabeyleri ile önce Musul’a sonra Erbil’e oradan Amara’ya ve en son da Bağdat’a gidip,
millî kıyafetleri ile Kerkük’ü ve Türkmenleri
temsil edecek, millî oyunlarını oynayacaklardı. Ancak bu sefer her zamanki gibi kızlı
erkekli değil, sadece erkekler gideceklerdi.
Oradaki kalabalığı, ıslık ve bağrışmalar ile
yapılan tezahüratları hatırladıkça içlerini
müthiş bir heyecan sarıyor, midelerine ağrılar giriyordu.
O geceyi uyuyamamışlardı. Ertesi gün ise
tüm hazırlıklarını yapmış, “18 kişilik” arabası
olan Heled ile anlaşıp her zamanki gibi kendilerini Kerkük’e bırakmasını istemişlerdi.
40’lı yaşlarının sonundaydı Heled. Ellerini,
yüzünü yollarda çürütmüştü. Millî duyguları dipdiri, sesi gür bir insandı. Kasabadan
şehre kadar “dili boğazına girmez” Türkmen
şarkılarını söyler durur, gençler de ona eşlik
ederlerdi. Camadanısını hiç çıkarmaz, milletine hizmetten geri koymazdı kendisini.
O gün de sabahleyin erkenden arabasını
hazırlamış ve kendisini Saray1 yakınlarında
bekleyen gençleri almak için yola çıkmıştı.
Arabaya bindiklerinde yüzlerindeki sevinç,
Heled’in de sevincini epey arttırmış ve yolculuk boyunca güle oynaya maniler söylemiş, hoyratlar savurmuşlardı. Gülen yüzü ile
gençleri dinleyen Mevlit Efendi arada ısrar
etseler de en fazla iki üç hoyrat söyleyip dinlemekle yetinmişti.

1 Saray: eskiden Altunköprü’de emniyet merkezlerine verilen isim.

Kerkük’e vardıklarında Heled’den Bağdat
Yolu yakınlarında ayrıldılar. Ve Kerkük’teki
arkadaşları ile buluşup, Cafer Efendi ile tanıştılar. Cafer Efendi de Mevlit Efendi gibi
Gençler Birliği’nde görevli idi. Selamlaşma
faslı bittikten sonra arabaya binip ilk durakları olan güzelim Musul Şehri’ne doğru yola
çıktılar. Aynı heyecan devam ederken, dillerden dökülen şarkılar manidar idi.
Bir buçuk saatlik yolun ardından Musul’a
vardılar. “Çift baharlı şehir” nasıl da güzledi.
Tarihsel yapılar bakımından oldukça zengin
olan Musul şehrinde antik yapılar, eski camiler, kaleler, kiliseler, manastırlar, medreseler
şehrin her tarafına yayılmış, şehir mimari
eserler ile sarılmıştı adeta. Bir dönemler
yasak olmuş kiliseler kalın duvarlar ile karakterlerini ortaya koyuyorlardı. Yer üstünde
olduğu kadar yer altında da görülesi birçok
oda ve salonları bulunan Shamoun Al-Safa
yani Aziz Peter Kilisesi de gözlerinden kaçmamıştı. Başlarını cama yasladılar ve bu güzelliklerin, tarihin konuştuğu şehrin geniş
sokaklarında gözleri ufuklara daldı. Akşama
yakın zubun ceketler giyildi, camadanılar
bağlandı, saçlar tarandı ve kokular sürüldü.
Heybet ne idi? Bu gençler nasıl da asil idi…
Mevlit Efendi bunları düşünüp durdukça bir
yandan da gençlere, gözlerini ayırmadan bakıyor ve uzun zamandır ayrı kaldıkları sahnedeki halay gösterilerine yeniden döndükleri
için mutlu oluyordu. Aynı araç ile yola çıkıp
büyük gösteri salonunun karşısında indiler.
Biraz geç kalmış ancak tam da sahneye çıkacakları zamana denk gelmişti. Meyter (Davul) ve zurna sahnedeki yerini alıp çalmaya
başladıklarında kapıdan teker teker Türkmen gençleri giriyorlardı. Mevlüt Efendi’nin
yeğeni Mert en önde idi. Kollarını havaya
kaldırmış, seyircilerin arasındaki merdivenlerden inerek arkadaşlarına yol veriyor ve
Türkmen oyununu oynamaya devam ediyor-
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du. Peşi sıra gelenler de aynı şekilde sahneye
yaklaştılar ve birkaç basamaklık merdivenlerden sonra artık sahnedeydiler. Tezahüratlar,
ıslıklar, bağrışmalar, çığlıklar… Genci yaşlısı
ile millet halay takımını alkışa tutmuşlardı.
Onlar alkışladıkça davulun sesini bastırmaya
çalışıyor zurnacı ise bilmukabele sesi yükseltiyordu.
Akşam böyle geçti, ertesi gün tekrardan
yola çıkıp Erbil’e doğru ilerlediler. Bir günlük ufak bir gezi ile yüreklerini coşturan
Erbil Kalesi’ni seyredip, tarihi Gökbörü
Minaresi’nin gölgesinde serinlediler. Saatler
hızla ilerliyordu artık. Akşam sahneye çıktıklarında millet ile beraber coşup, Kerkük’ü
ve Türkmenleri temsil ederek gurur tablosu
oluşturdular. Ardından ise Amara’ya uzun
bir yolculuk yapıp yine aynı başarıyı kaydettiler.
Günler ilerliyordu. Yorulmuşlardı ancak
bir önemi yoktu onlar için. Çünkü hepsi mutluydular. Her sahnede öylesine güzel bir manzara yaratıyorlardı ki, “Kerkük,
Kerkük” diye bağrışan sesler göğe yükselip
duruyordu. Mevlüt Efendi ile Cafer Efendi
de mutluluklarını gizleyemiyor, coşan millî
duygularını bastıramıyorlardı. Amara’daki
son gecelerini de bitirip sabahleyin erkenden, sahne alacakları son şehir olan Bağdat’a
doğru yola çıktılar.
Yolculuk yine aynı heyecan ile geçmiş idi.
Bağdat’ın girişinden itibaren gözlerini dışarıdan ayırmadan izlediler. Tüm tarihsel
kalıntılar, şehrin güzelliği, şaşaalı binaları,
rengarenk arabalarını izledikten sonra Meydan’daki Seyvan otelinin yakınlarında indiler. Yüzleri gülüyordu ancak son haftalarını
yollarda ve sahnelerde geçirmiş olmalarının
yorgunluğu da gözlerinden epey belli oluyordu. Saatler gökyüzünün karanlığa bürünmeden önceki son halleri idi. Gökte
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belirginleşen yıldızlar, morumsu bir tabloyu
süsleyen inciler gibi idi. İlk adımlarını içeriye
atıp, resepsiyonda birkaç dakika durduktan
sonra ikişer, üçer odalarına çekilmeye başladılar. Yarınki gösteri yeri epey büyük, seyirci
de epey kalabalık olacaktı. Bütün şehirlerden
gelen gruplar kendi yerlerini temsil edecek
ve bunun sonunda da birincilik ödülünü
alacaklardı. Bunun heyecanı ile geceyi sadece
birkaç saat uyuyabilmiş, şafak sökene kadar
kazanmayı temenni ettikleri ödülün hayalini
kurmuşlardı. Askılarda asılan zubunlarını izlemiş, Tanrı’ya dualar etmişlerdi. Şafak söktü, gün ağardı, kahvaltı yapıldı ve yarım kalan Bağdat gezileri de tamamlandıktan sonra
son hazırlıklar için otele döndüler. Herkes
heyecanlı idi. Daha önce hiç olmadıkları kadar…
Akşam saat altıda, Bağdat’ın en güzide yerlerinden birinde millî oyunlar oynanacak, herkes kendi şehrini temsil edecek ve kazanan
grup kendi şehri adına ödül alacaktı. Gösteri yerine kadar nefesler tutulmuştu. Seyirci
epey kalabalıktı. Hiçbir şehirde hatta daha
önce hiçbir yerde görmedikleri bir kalabalığın önüne çıkacaklardı.
Sunucu akıcı bir Arapça ile geceyi başlattığında oturanlar büyük bir alkış yağmuruna
tutmuş, gelen herkes kendi şehirlerinin adını
bağırarak söylüyor ve alkışlar eşliğinde ıslıklar çalıyorlardı.
“Haydi gençler, hazır olun… Bu sizden önceki son gösteri. Yorgunsunuz, heyecanlısınız ama… Ama millî oyununu en iyi oynayan ve şehrini en güzel şekilde temsil eden
grubun siz olacağınızdan hiç şüphem yok…
“, dedi Mevlüt Efendi. Kendisi de en az
gençler kadar heyecanlı idi. Cafer Efendi ile
gençlere moral cümlelerini söyledikten sonra
sahne arkasında kaldılar ve Kerkük gençleri
meyter ile zurnanın ardından iki sıra şeklin-
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de sahnenin sağından ve solundan sahnenin
tam ortasına çıktılar. Kalabalık git gide coşuyordu. Halay takımının ellerinde tuttukları “çay tabağı”’ndaki mumlar Gürgür Baba
ateşi gibi yanıyordu. Omuzlarına attıkları
camadanıları sarsılmadan duruyordu. Hilâl
bıyıkları yüzlerine süs oluyor, gülüşleri herkesi mest ediyordu. Platformun üzerindeki
kilimler, şerbeler, topraktan yapılan küçük
değirmenler ve eski alet edevatlar sahneyi
heybetli bir deve çeviriyordu adeta. Seyirciler
dayanamamış hepsi ayaklanmış ve kollarını
havaya kaldırarak onları alkışa tutmuşlardı.
Kerkük gençleri bir ellerini göğe kaldırıp
diğer ellerini de göğüslerinin hizasında tutuyor ve meytercinin etrafında dönerek diğer sıradakiler ile yerlerini değiştiriyorlardı.
Tanrı’nın gökteki yıldızları gibi muntazam
bir şekilde diziliyor, ordu gibi anlaşarak hareket ediyorlardı. İzleyicilerin ağızları açık
kalıyor, bu güzelim tablonun son bulmaması
için ellerinden geldiği kadar alkışa tutuyorlardı.
Nihayetinde hepsi bir sıra olup, meyter
ve zurnanın gerisinde durdular. Ellerinde
tuttukları tabaklardaki mumlara bakarak
oyunlarına devam ettiler, halay çekip, kollarını kaldırarak millî duygularını coşturdular.
Oturanların sesi arttı, meyterin sesi arttı,
zurnanın sesi arttı…
Son grup da sahne aldıktan sonra artık sıra
ödülün verilmesine gelmişti. Sunucu, alnında damla damla halinde duran terleri takım
elbisesinin kollarına silmemek için zor tutuyordu kendisini. Elindeki mikrofonu sıkıca
tutuyor, seyircinin meraklı gözlerle kendisini
izlemelerine bakarak her grubu ve her şehri
ayrı ayrı tebrik ediyordu.
“Bütün gençleri tebrik ederim. Herkes kendi
şehrini en güzel şekilde temsil etti. Günler

süren yorgunlukları bu şekilde hiçe gitmeyecek. Ancak biliyoruz ki bir birinci olması
lazım…”
Sunucunun bu konuşması üzerine seyircilerin arasından “Kerkük, Kerkük”, diye bağıran kalabalık tüyleri diken diken ediyordu.
Hakikaten de tüm sahneler boyunca bu denli
muntazam giyilmiş, bu denli güzel oynayan
bir grup görülmemişti. Sahnenin ardında
merakla bekleyen Kerkük gençlerinin yanına
hızla yaklaşmakta olan Mevlüt Efendi geldi.
“Aman gençler, gözünüze kurban olayım…
Herkes sizi destekliyor. Jüri hayran kalmış…
Benim de yüreğim der ki birinci sizsiniz.
Üçüncü açıklandı, Amara olmuş…”, dediğinde nefes nefese idi.
“Dualarınız kabul oldu”, diye de ekledi Cafer Efendi.
Bir an için sahnede büyük bir sessizlik yaşanmasının ardından sunucu “birinciliği kazanarak ödülün sahibi olan şehir…”, kısa sürelik bir aranın ardından ise “Bağdat Şehri…”,
diyerek bağırdı.
Ama nasıl? Bağdat gençleri sahneye çıktıklarında ayakları birbirine takılmış, izleyicinin
alay konusu olmuşlardı. Aralarındaki düzensizlik oyunlarına da yansımıştı. Her şey bir
yana… Kerkük gençleri geceyi aydınlatmış,
unutulmaz bir sahne yaratmışlardı. Nasıl
olur da şimdi Bağdat Gençleri kazanmış
olurdu?
Durum karşısında sessizliğini gizlemeyen
Türkmenler tüm çabalarına rağmen ikinciliğe layık görülmüş ve bir fiyasko yaratan
Bağdat gençlerinin haksız birinciliklerine
duydukları öfke ile Kerkük’e geri dönmek
zorunda kalmışlardı.
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1950-1960’larda ve
Daha Sonraki Yıllarda Kerkük
Dünyaca zengin petrol yataklarına sahip olmasıyla ünlenen Kerkük; Türk Dünyası için
Irak Türkmenlerinin merkezidir. Kerkük kenti; doğup büyüdüğüm, ilkokulu, ortaokul ve
liseyi orada bitirdiğim, ana ve babamın mezarının bulunduğu bir mübarek topraktır. Kerkük kentinden en son 1978 yılında ana vatan
Türkiye’de yüksek tahsilimi tamamlamak üzere ayrıldım. Bilindiği gibi 2003 yılında Irak
Amerikan kuvvetleri tarafından işgal edildi;
1968 yılından beri iktidarda bulunan ve halka
cehennem azabı çektiren Baas Partisi rejimi iktidardan uzaklaştırıldı. 2003 yılında Ramazan
Bayramı’nda verilen dokuz günlük tatilden istifade ederek, 25 yıldan sonra Kerkük’e gitme
fırsatı buldum.

Yıktırılan bir başka simge bina ise, Tren İstasyonu (Mahatta) dur. Bu bina ve çevresi yıktırılmış, yerine yeni yollar inşa edilmiştir. 1954
yılında yıktırılan Taş Köprü ise, Kerküklüler
için acı bir anı olarak kabul edilir. Her ne kadar
2003 yılından sonra bu Köprünün yerine bir
başka köprü inşa edilmişse de, ancak maalesef
bu yeni köprü hiçte eski köprüyü andırmamaktadır. Ayrıca Kerkük’ün göbeğinde yer alan
Osmanlı döneminde inşa edilen eski Saray (Valilik) binası1971 yılında yıktırılmış, eski Kışla
binası ise harap durumdadır. Yine burada zikredilmesi gereken bir başka husus da, Erbil tarafından karayoluyla Kerkük şehrine girişte bir
silahlı peşmerge heykeli dikilmiştir. Bu heykel
Türkmen Kerkük’e yakışmamaktadır.

Kerkük’e gittiğimde, benim doğup büyüdüğüm o şirin Kerkük gitmiş, yerine çirkinleştirilmiş Kerkük gelmiştir. Kerkük’ü simgeleyen
bazı binalar vardı. Örneğin, bizim yaşadığımız
ve Kerkük’ün ilk yerleşim yeri olan Kale 1997
yılında yıktırılmıştır. Bizim ev Ulu Cami karşısında idi; şimdi ise bom boş bir yerdir. Kalede dört mahalle vardı. Bunlar: Ağalık, Meydan,
Hamam Müslim (İslam) ve Hamam Mesihi
(Hıristiyan) adları ile bilinen mahalleler idi.
Bu mahallelerin muhtarları Türkmen’di. Bunların üçü Müslüman, Hamam Mesihi Mahallesinin muhtarı ise Türkmen Hıristiyan’dı.
Zira Kale’deki Hıristiyanların ana dilleri
Türk(men)çe idi. Kalede altı ilkokul vardı. Bu
okulların dördü erkek, biri kız, biri de akşam
kız okulu idi. Kaledeki mahallelerin sokakları arasında birçok bakkal ve bir adet de ütücü
vardı. Kale, Kerkük’ün eski yakasında yer alır;
şehirle irtibatı dört kapı sağlardı. Bu kapılar:
Topkapı, Demirkapı (Merdivenler), Yedi Kızlar ve Helvacılar kapısı idi. Bu kapılardan Yedi
Kızlar ve Helvacılar kapısından Büyük Pazara
(çarşı) inilirdi

Genellikle şehirler zaman içinde genişler, gelişir ve bayındır hale gelir. Kerkük’ten ayrıldığım 25 yıl içinde, Bağdat Yolu’nda Hay Vasıt
ve Hey Gırnata, Eski Tisin’in devamında Hay
Hadra, Arafa’da Elfeyn Dar (2000 Evler), Leylan yolu üzerinde Hay Kadısiyye, Televizyon
Müdürlüğü’nün karşısında ve Hassa Çay’ının
içinde kalan arsalar üzerinde yaptırılan Dömis
Evleri ve Heyyü’l-Askeri ile bunun karşısında
yer alan 1 Adar (1 Mart) Mahallesi merkezi
yönetimin teşviki ve zorlaması ile kurulmuş ve
Arapça isimler verilmiştir.1 Her ne kadar bu
yeni semtler inşa edilmiş ise de, ancak genel
olarak Irak’ta yaşanan uzun savaş yılları ve ambargolar sonucunda, şehri maalesef gerilemiş
gördüm. Kerkük, Irak Devleti bütçesine en
çok petrol gelir sağlayan illerin başında gelir.
Bu nedenle petrol zengini Kerkük’e Kara altın
şehri adı verilir. Ancak Kerkük’te elektrikler
sık sık kesilmektedir. Oysa bilindiği gibi, petrol önemli bir enerji kaynağıdır. Petrol kullanılarak elektrik üretmek mümkündür. Ayrıca
1 Suphi Saatçi, Kerkük Evleri, Klasik Yayınları,
İstanbul, 2003.
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Kerkük’ün yolları ve sokaklarına yıllar önce
kaplanan asfaltları kalkmış, çukurlarla dolu olduğunu gördüm. Oysa asfalt petrolün bir yan
ürünüdür. Ayrıca yollarda geçen özel araçlar
ve taksiler yıpranmış ve eski modellerdi.
Irak’ta yaşanan uzun savaş yılları ve ambargolar nedeniyle, kişi başına düşen milli gelir çok
düşmüştür. İnsanlar gelirleri yetmediğinden,
ek işte çalışmak, hatta evden eşya satarak yaşamlarını sürdürebilmişler. Tanıdığım insanların bir kısmı hayatlarını kaybetmiş, hayatta
kalanlar ise renkleri solgun ve sağlıkları bozulmuştur. Kerkük’ün Musalla ve Şehitler Mezarlıklarını ziyaret ettiğimde, birçok tanıdığımın
bu Mezarlıklarda yattığını gördüğümde açıkçası irkildim.
Irak’a uygulanan ambargo nedeniyle hükümet
Irak vatandaşlarına temel gıda maddelerini
düşük fiyatla karne ile satmaktadır. İnsanların
tek sevinç kaynaklarının; bayiden kendilerine
tahsis edilen erzakın tam bir şekilde almaları
olarak gördüm. Aralarındaki konuşmalarının
ana konusu, bayilerinden hisselerini tam alıp
almamaları idi. Oturdukları evler bakım görmemiş, harap durumda idi.
2003 yılında 15 günlük Kerkük ziyaretinden sonra, 2017 yılının ağustos ayında tekrar
Kerkük’ü ziyaret etme fırsatı buldum. Bu 14
yıllık süre içinde, Irak’taki ekonomik durumun iyiye doğru bir düzelme içinde olduğunu
fark ettim. Devlette çalışanların maaşları belirgin bir şekilde artmış, bu durum piyasaya
yansımış ve canlılık yaratmıştır. İnsanların giyim ve kuşamları yenilenmiş ve sağlıklarının
düzeldiği dikkatimi çekmiştir. 2003 yılında
harap durumdaki evler tamir edilmiş, hatta
yeni evler inşa edilmiştir. Eski yolların bazıları
imar edilmiş ve yeni yollar hizmete açılmış; bu
yollarda yeni model özel araçlar ve taksiler kullanılmakta; eski araçların sayısı ise azalmıştır.
Ayrıca insanların ekonomik durumları düzeldiği için umreye, hacca ve yurt dışına çıkma
imkânları artmıştır. Kadınlar ve kızlar daha
çok altın alımlarına yönelmişler. 2003 yılından sonra Kerkük Şifa Hastanesi faaliyete geçmiştir. Bu Hastane Kerkük halkına özellikle

Türkmenlere uygun bir fiyatla sağlık hizmeti
vermektedir. 2003 yılında Irak’ın işgali sonrası Başkent Bağdat’ta güvenlik durumunun
bozulması nedeniyle, Bağdat’ın birçok ünlü
uzman doktoru, Irak’ın dışına veya nispeten
güvenli bölge olan kuzeydeki Erbil veya Süleymaniye şehirlerine yerleşmiştir. Kerküklüler, hastalanmaları durumunda Kerkük’teki
doktorlar ve Şifa Hastanesinin yanı sıra Erbil
veya Süleymaniye’deki doktorlara müracaat
ediyorlar. Ayrıca hastalar gerekirse yurt dışına
Türkiye, İran, Ürdün hatta Hindistan’a gidenler olmaktadır.
1970’lerden itibaren Baas Yönetimi Kerkük
içinde Türkmen evlerine çeşitli bahanelerle
el koydu, aynı nedenlerle şehrin civarındaki
Türkmen köyleri yıkıldı ve arazileri kamulaştırıldı. Buralara Irak’ın güneyinden getirilen
Araplar yerleştirildi. 2003 yılında Irak’ın işgalinden sonra bu sefer de Kerkük’e kuzeyden
getirilen binlerce Kürt ailesi yerleştirildi. Ayrıca IŞID’ın Irak’ın bazı yerleşim yerlerini işgal
etmesi nedeniyle, o bölgelerden de Kerkük’e
nüfus hareketleri olmuştur. Bunların yanında 2003 yılından sonra tüm Irak’ta olduğu
gibi, Kerkük’te de güvenlik durumu bozuldu
ve zaman zaman özellikle Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde bombalar patlatıldı, fidye karşılığı Türkmenler kaçırıldı. Ek
olarak Kerkük’ün Kuzey Yönetimine bağlanıp
bağlanmamasını öngören Anayasanın geçici
140. Maddesi; Türkmenleri tedirgin etmekte
ve geleceğini belirsiz duruma düşürmektedir.
Tüm bunların bir sonucu olarak, Türkmenleri yılgınlığa ve ümitsizliğe düşürmekte, hatta
bazıları yurt dışına özellikle Türkiye’ye göç
etmekte; Kerkük’te kalanlar ise yatırımlarını
Türkiye’de apartman dairesi satın alarak yapmaktadırlar.
Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı Kerkük’ün
demografik (nüfus) yapısı değişmiştir. 1950’li
ve 1960’lı yıllarda benim yaşadığım Kerkük
Kalesinde Türkmence egemen dildi. Kalede
tek tük Arap veya Kürt ailesi vardı; bunlar
da Türkmence konuşurlardı. İlkokulu Kalede okudum; her ne kadar kitaplar Arapça ise
de, derslerin açıklanması, öğretmenler Türk-
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men oldukları için, Türkmence yapılırdı. İlkokul dördüncü sınıfa kadar sözlü sınavlar da
Türkmence yapılırdı. Ancak ilkokul beşinci
ve altıncı sınıflarda sınavlar yazılı ve Arapça
yapılırdı. İlkokuldan ortaokula geçmek için
katıldığım merkezi yazılı sınavda, öğrencinin
bilemediği Arapça sözcüklerin yerine parantez
içinde Türkmence yazmasına müsaade edildi.
Ayrıca Kerkük’ün çarşı pazarında Türkmence
hâkim dildi; satıcıların bağırmaları ve çağırmaları Türkmence idi. Resmi dairelerde, özellikle
sivil dairelerde Türkmen memurlar, müracaatçılar ile Türkmence konuşurdu. Türkmence
bilmeyen devlet memurları da Türkmen halkına uyum sağlamaları için Türkmence öğrenirlerdi. Ancak 1970’lerin sonundan itibaren
maalesef artık Kerkük’e Türkmen memurlar
tayin edilmedi ve okullarda Türkmence ders
anlatmak yasaklandı. Bu yasağa uymayan öğretmenler çeşitli idari ve yasal cezalara çaptırıldılar.
Eskiden Kale altındaki büyük (Pazar) çarşı,
üstü açık ve ferah bir çarşı idi. Bugün ise çarşının üstü kapalı ve ortasında sıra sıra dizilmiş
seyyar satıcılar yer almaktadır. Bu seyyar satıcıların çoğu şehir dışından gelen yabancı insanlardır. Bunların yüzünden birçok erkek eşiyle
veya kızıyla birlikte bu çarşıya gidememektedir. Hatta bu konu bazen Türkmenli TV de
gündeme getirilmekte ve çarşıdaki dükkânı
olan esnaf da bu durumdan şikâyetçi olmaktadır.
Yine eskiden büyük (Pazar) çarşıda üç adet erkek hamamı vardı. Bu hamamlar: Şifa, Hacı
Hasan ve Hacı Baki Hamamları idi. Bu hamamlardan Hacı Hasan Hamamına ben çocuk iken Babam ve Ağabeyim ile birlikte sık
sık giderdik. Daha sonra ben Hacı Baki Hamamına da gittim. Bu hamamlarda çoğu zaman bir kurnada yıkanan biri bir hoyrat okur,
bir başka kurnada yıkanan da bu hoyrata, bir
hoyratla cevap verirdi. Bu duruma ben şahit
olmuşumdur. Bugün maalesef bu hamamlar
çeşitli nedenlerle kapanmıştır.
Öte yandan eskiden Kerkük’te Hasa Çayı üzerinde iki adet köprü vardı. Bu köprülerden
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biri Yeni (Şehitler Köprüsü) Köprü, diğeri ise
eski köprü idi. Bu köprülerden sadece yeni
Yeni Köprü üzerinde bazen tek tük satıcılar
olabilirdi. Örneğin kış mevsiminde, alttan
ısıtmalı dumanı bacadan tüten yer fıstığı (fıstık abid) satan seyyar satıcı veya nadiren Kuzey
Irak’tan getirilen bal veya nar ekşisi satılırdı.
Bugün Kerkük’te Hasa Çayı üzerinde beş adet
köprü var. Bu köprülerden biri sadece yaya
geçişine müsait, diğerleri ise yaya ve motorlu
araç geçişine uygun inşa edilmiştir. Yeni köprü
iki bölüme ayrılmıştır; bir bölümünde sadece
yayalara tahsis edilmiş, diğer bölümünde ise
satıcılar yer almıştır.
Diğer taraftan Kerkük’ün geleneksel evleri;
büyük ev denilen kapalı mekân, atebe, dör ve
hazneden oluşurdu, büyük evin önünde büyük bir avlu yer alırdı.2 Kerkük’te 1950’lilerden itibaren gelişen yeni semtler olarak Tren
İstasyon Yolu (Mahatta Yolu), Bağdat Yolu
ve Kasaphane semti idi. Buralarda evler en az
300 veya 400’lük bir alanda inşa edilirdi. Bu
yeni evlerin tasarımı geleneksel evlerden çok
farklı idi. Bu evlerde; açık bir balkon, kapalı
salon, misafir ve yemek odası, yatak odaları ile
açık alanda ise büyük bir bahçe yer alırdı. Yeni
evlerde yaz mevsiminde öğleden sonra bahçe
sulanır ve bahçe sandalyaları ile televizyon
bahçeye çıkarılır; ikindi çayı ve akşam yemeği
bahçede yenilir. Gece geç vakitlere kadar bahçede oturulur; eve gelen misafirler de bahçede
ağırlanırdı. Bu evlerin önünden geçildiğinde,
bahçeden güzel kokular yayılırdı. Oysa şimdiki zamanda Kerkük’te çeşitli nedenlerle nüfus
arttığı için; mevcut araziler değerlenmiştir.
Bugün birçok aile evinin bahçe bölümüne ev
inşa ettirip, ya ailenin büyüyen oğlu veya kızı
evlenip orada ikamet etmekte, ya da kiraya
verip gelir elde edilmektedir. Esasen Irak’ın
1968- 2003 yılları arasındaki diktatörlük döneminde, ailelerin bahçede otururken yapacakları konuşmaların evin dışından kolayca
işitilir korkusuyla; bugün ailelerin bahçede
oturma âdeti kalkmıştır. Aileler bugün, evin
kapalı mekânlarında soğutucu klima altında
oturmaktadırlar. Ek olarak evlerin bahçe bö2 Kerkük’ün eski evleri hakkında geniş bilgi için
bkz. Suphi Saatçi‘nin a.g.e.
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lümü kaldırıldığı için; insanlar evlerde hava
sıcaklığını daha çok hissetmektedir.
Yine eskiden ailelerin yaz mevsiminde geceleri damlarda yatma âdeti vardı. Akşama doğru damda kapatılan yataklar açılır; dama bir
testi (şerbe) ve su içmek için bir madeni tas
çıkarılır. Yazın gece damda serin yatağa uzanıp gökyüzünü kaplayan parlak yıldızları seyrederek uykuya dalmanın da başka bir zevki
vardı. Bazen aileler, akşam karpuz veya başka
bir meyveyi damda yerdi. Gecenin bir saatinde uykudan uyanıp, testinin serin suyunu tasta içmenin tadı bir başka idi. Ayrıca özellikle
yaz mevsiminde Kalede cami veya ev avlularında gece yapılan düğün veya sünnette okunan mevlitler Kale semasında yankılanırdı. Ek
olarak bazen yaz gecelerinde, sokakta geçenlerin okudukları hoyratlar, bu hoyratlara başka
bir sokaktan karşılık verilirdi. Ancak bugün
Kerkük’te damda yatma âdeti de tarihe karışmış; insanlar kapalı odalarda soğutucu klima
altında yatmaktadırlar.
Eskiden Kerkük’te öğleden sonra en çok gezilen yerlerden biri Doktorlar Caddesi idi. Söz
konusu caddede, doktorların muayenehaneleri ve eczaneler yer aldığı için, halk caddeye
bu adı vermiştir Eskiden bu cadde Ahmet Ağa
Meydanından başlar Şükür Neccar’ın (Marangoz) atölye ve sergi salonunu kapsayan apartmanı ile Selahattin Sinemasına kadar yürünürdü. Bugün çok kalabalık olan bu caddede
seyyar satıcılar yan yana dizilmiştir.
Diğer yandan eskiden Kerkük’ün değişik yerlerinde sinemalar vardı. Bunlardan biri caddeye ismini veren Atlas Sineması idi. Söz konusu
Sinema iki salondan oluşurdu. Yazlık bölümünün üstü açık ve iki katlı idi. Kışlık bölümü
daha büyük ve iki katlı idi. Her iki salonun
ikinci katın ön sırada localar yer alırdı. Aynı
Caddede, Atlas Sinemasının karşısının biraz
ilerisinde Sindibat Sineması vardı. Bu sinema
üstü açık, tek katlı idi, sadece yaz mevsiminde
faaliyette bulunurdu. Evkaf Caddesinde Alemeyin Sineması yer alırdı. Bu sinemanın yazlık ve kışlık salonları vardı. Ayrıca eski Kışla
Binasının arkasındaki meydanı Doktorlar cad-

desine bağlayan yolda Hamra Sineması vardı.
1970 lerin başında Doktorlar Caddesinin yukarılarına doğru Selahattin Sineması açıldı. Bu
Sinemanın tek kapalı bir salonu vardı. Ancak
bu Sinema yeni inşa edildiği için, diğer sinemalara göre daha lüks idi. Burada adı geçen
sinemaların tamamı Kerkük’ün Korya Yakasında yer almaktaydılar. Şehrin eski yakasında, Kalenin Topkapı altınında eski köprünün
başına yakın bir yerde Hayyam Sineması vardı. Bu Sinemanın da tek kapalı salonu vardı.
Bu sinemalarda akşamlar film oynatılırdı. Sinemalar, eskiden Kerküklülerin uğrak yerleri
arasında yer alırdı. Aileler bazen sinemalarda
localar kiralayarak film izlerdi. Ara sıra sinemalarda Türk filmi oynatılırdı. Bu durumda sinema çok kalabalık olurdu, yer bulmak
mümkün olmazdı. Söz konusu sinemalar,
Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde
özellikle erkek çocukların en çok rağbet ettiği
yerler başında gelirdi. Sinemalar bayramlarda
gün boyu faaliyette bulunurdu. 2003 yılında
Kerkük’e gittiğimde maalesef bu sinemaların
hepsi bir şekilde kapanmıştır.
Sonuç olarak, en son 2017 yılında Kerkük’e
gittim ve orada bir aya yakın bir süre kaldım;
doğup büyüdüğüm şehir, yapılan değişikliklerle şehri tanıyamadım, ne acıdır ki orada
kendimi yabancı hissettim. Zira Kerkük şehri
eskiden yoğun bir Türkmen nüfusa sahip iken,
bugün maalesef yaptırılan çeşitli göçler nedeniyle Türkmenler bu yoğunluğu kaybetmiş ve
şehrin nüfus yapısı değişmiştir. Bu ilin Türkmen kimliğini değiştirmek için her türlü yola
başvurulmuştur. Bu cümleden olarak 1976
yılında Kerkük ilinin adı El-Tamim olarak
değiştirilmiştir3. Kerkük’e bağlı Türkmenlerin
yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu ve Kifri ilçeleri ve bunlara bağlı nahiye ve köyler idari
yönünden ayrılarak, başka illere bağlanmıştır.
Ayrıca Kerkük şehrinin etrafındaki Türkmen
köyleri çeşitli bahanelerle yıktırılmış, burada
yaşayanlar farklı yerlere göç ettirilmiştir. Yine
il sınırları içindeki Türkmenlere ait topraklar
kamulaştırılarak Irak’ın güneyden getirilen
Araplar için köyler inşa edilmiştir.
3 Bu ad 2003 yılında Amerika işgalinden sonra,
Kerkük olarak değiştirilmiştir
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Hazırlayan
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden

N

ecmettin Esin
Necmettin Esin (1912-1987), kendine özgü üslubu; temiz ve arı Türkçesiyle şiir yazan Kerkük’ün yetiştirdiği değerli
şairlerdendir. 40 yıl baba ocağından uzak kalmasının ardından Esin, 1969 yılında tekrar
doğup büyüdüğü Kerkük şehrine kavuşmuştur. Esin’in Kerkük’e gelişini fırsat bilen Gazi
Nakip, şiir defterinde ona da yer ayırmıştır.
Şair de hatıra olarak bestelenmiş “Ne Zaman”
başlıklı şiirini ve Kerkük’e tekrar kavuşmasının münasebetiyle yeni yazdığı “Kerkük” adlı
şiirinin bir bölümünü yazdırmıştır.1

Kırık yıldan beri tahassür ve heyecanını duyduğum güzel yurdum Kerkük’e kavuştuğum bu
mesut günlerde büyük sanatsever Gazi Nakip’in
ruhu kadar temiz bu hatıra defterini elime aldığım zaman ruhumun tarihleşmiş derinliklerinde yeni bir pınar doğar gibi oldu.
Kerkük şiirinin müstesna bir hazine kitabı olacak olan bu defter sayın Gazi Nakipoğlu’nun
ölmez bir eseri olacaktır.
Şairlerin birbirileriyle bu sahifelerde tanışmaları dahi edebi bir şiir hüviyeti temsil ediyor.
Bu gülşende solmayan bir gül olarak kalabilirsem kendimi bahtiyar addedeceğim.
Bu temiz duygular içinde tarihin “gazi şehri” muhteşem Kerkük’ü ve onun aziz evlatları
vefakâr, kadirşinas ve necip Kerküklüleri Gazi
Nakip’in asil şahsında hürmetle selamlarım.
Kerkük: 14 Eylül 1969
Necmettin Esin Tikritî
İmza

Aşağıdaki Ne Zaman adlı şiirim 1968 yılında
büyük bestekâr Hasan Sözeri tarafından bestelenmiş ve büyük ses sanatkârı sayın Nesrin
Sipahi tarafından plaklara okunmuş ve satışa
çıkarılmış bir şiirimdir.
Ne Zaman?
Füsunlu kanatlar dokunacak
Başımıza beyaz güvercin konacak
Eller açılacak dua okunacak
Ne zaman?
Tanrı biliyor tertemiz
Nur gibi elmas gibi niyetimiz
Beyaz tepsiler içinde pembe şerbetimiz
İçilecek ne zaman?
Renk renk çiçeklerle başın
Ne zaman süslenecek?
Sırma teller beyaz tüller
Biçilecek ne zaman?
Limon portakal dalları
Bizi gölgeleyecek
Asmalar bize gel diyecek
Ne zaman?
Kulaklarımda keman gibi dil
İpek elin avuçlarımda mendil
Arka arkaya otomobil
Ne zaman geçecek ne zaman?
Kerkük’e muvasalatımın 10’uncu günü 14 Eylül 1969 tarihinde yazdığım 8 kıta (32 mısra’lı)
Kerkük adlı şiirimden birkaç kıta sunuyorum.

1Hazırlayanın notu
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KERKÜK
Hicrinle düştüm yola ve sığındım yaradan
Dinsin çekilsin gayri ıstıraplar aradan
Ve içimi kanatan kırk yıllık bir yaradan
Göğsümde şimdi duran pembe bir gülsün Kerkük
İçim ürperir titrer ve sayıklar anbean
Ufkumdaki guruplar fecirler hepsi yalan
Peşine sürükleyen hep hasretindir inan
Kıtalara gerilmiş ipekten tülsün Kerkük
Sana alkış tutuyor bak göklerde melekler
Minarelerde ezan duaya dua ekler
Gül kabrinden kalkmış ta şehitler seni bekler
Sana növbet tutuyor dullar yetimler Kerkük
Güneş seninçin doğdu ay seninçin yanmada
Yıldızlar ışık ışık seninçin uyanmada
Ve dudaklar durmadan öpüp seni aramada
Kucaklasın da seni hep birer birer Kerkük
14 Eylül 1969
Necmettin Esin Tikriti
İmza
Not: bu şiir 8 kıtadır, 4 kıtası bu deftere yazılmıştır.
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Çoh dersler aldığ On Dört
Temmuz’dan7
Şehitler verdiğ Tılafar Duz’dan8
Kerkük bahadı9 alınmaz bizden
On yedi qardaş barını yiri10
Ücü bizimdi Kerkük diyiri11

Nazdar Kerkük’üm Türkman diyarı
Torpağı altun qeredi21 barı
Sensen Irak’ın serveti varı
Açın kitabı tarixe baxın
Kimlerdi çeken Kerkük axını

Türkmeneli’nde yandı çox ciğer
Haq söze kimse vermiri12 değer
Olaşsın13 bize o Mevlam meğer
Yadlar itirib ipin ücünü14
Yox edebilmez Türkman gücünü
Şehidin qanı altun tastadı(r)
Şanlı milletim her gün yastadı(r)
Neyden şad olsun gevil xestedi(r)15
Ğem bizi bir gün qoymuru güleğ16
Suçumuz nedi(r) istiriğ bileğ17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aziz
Sana uymuşuz
Şehid anası adın[ı] koymuşuz
Karayı (siyahı) giydik yeni soyunmuşuz
Dağlıyor
Bağlıyor
Çok dersler aldık on dört Temmuz [Kerkük]
Katliamı’ndan
Tuzhurmatu’dan
Pahalıdır, paha biçilmezdir.
Yiyor
Diyor
Vermiyor
Ulaşsın, yetişsin
Ucunu
Gönül hastadır
Gam bizi bir gün bırakmıyor gülelim
İstiyoruz [ki] bilelim

Nazdar Kerkük’üm

Nazdar Kerkük’üm qanda üzürü18
Biliriğ yadlar neler düzürü19
Düşman görürü dudağ büzürü20
Hiç kimse çekmez bizim acımız
Şehid oluptu qardaş bacımız

Taha HAMZELİ

Nazdar1 Kerkük’üm sene uymuşuğ2
Şehid nenesi adıv qoymuşuğ3
Qereni girdiğ yengi soymuşuğ4
Zalımlar her gün dağlırı5 bizi
Sevdamız yurda bağlırı6 bizi

Nazdar Kerkük’üm çox gördüv bele22
Zulumlar davam ediri hele23
Ne güne qaldığ biz gele gele
Eger çatmasağ eteği bele24
Haqqımız neyden getirriğ dile25
Nazdar Kerkük’üm sene qıyıllar26
Xériv çalıllar barıvı yiller27
Ne üzden Kerkük bizim diyiller28
Her yerinde var Türkman eseri
Şahattı ona Kal’a Qayseri29

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Yüzüyor
Biliyoruz yadlar (yabancılar) neler hazırlıyor
Düşman görüyor dudak büzüyor
Karadır (siyahtır)
Çok gördün bela
Zulümler devam ediyor hâlâ
Eğer eteğimizi belimize çatmaz isek
Hakkımızı ne ile getiririz dile
Sana kıyıyorlar
Hayrını (hayratını) çalıyorlar barını (semereni,
nimetini) yiyorlar
28 Ne (hangi) yüzle “Kerkük bizim” diyorlar
29 Şahittir ona Kale ile Kayseri (Kapalı Çarşı)
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Türkmen Albümünden

Kerkük Hacı Hadi Camii ve Musalla Lisesi (1969)

Kerkük’te Nafura Parkı (1954)
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Erbil (1965)

Erbil Kalesi’ne merdivenli çıkış (1950)
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The dark legacy of
ISIS lives on in Tal Afar

I

n the northern Iraqi city, women
and girls still suffer from the stigma
of sexual abuse
At Tal Afar General Hospital in northwestern Iraq, dozens of women squeeze onto
waiting room chairs. They all want to see
the small team of gynaecologists, who appear stressed and overworked.
Since the other hospital in the area was
blown up by ISIS, Tal Afar General Hospital has been overburdenedand underresourced, serving the city as well as towns
and villages far and wide.
But even if services were sufficient, one
group of the neediest would-be patients
would still stay away.
They are the 22 Shia Turkmen women and
girls who have returned from being raped,
beaten and forced into marriage to ISIS
members. Some were just 12 years old when
they were kidnapped as they tried to escape
the terror group’s assault on northern Iraq
five years ago.
Since their return, community stigma –
mainly from their tribes and nosy neighbours – has prolonged their suffering.
Some are forced to stay at home by their
relatives, who associate a rape survivor with
shame. They prevent the girls from going to
school, having any kind of financial independence or repairing their friendships. Instead, their families make them do menial
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chores at home. Even if healthcare services
weren’t overstretched, the girls couldn’t
leave the house to get regular check-ups
for any physical or mental health effects of
ISIS’s abuse. As researchers and humanitarian workers have said, it’s another kind of
captivity.
Tal Afar, 60 kilometres west of Mosul in
Nineveh governorate, is majority Turkmen
– Iraqi citizens of Turkic origin. Some are
Sunni, others Shia. They haven’t always
lived peacefully side by side: post-2003, the
Sunnis were marginalised by newly dominant Shia politicians and were subjected to
pernicious harassment and violence. Later,
Tal Afar was controlled by Al Qaeda in
Iraq and once ISIS took over, many of its
commanders based themselves in the city.
Retaken by Iraqi security forces in August
2017, it was one of the terror group’s
last strongholds.
The Iraqi state needs to provide much more
in terms of proper healthcare, both physical and mental, and ways of communicating with the female survivors trapped at
home.
Since Tal Afar’s liberation, about half of its
200,000-strong overall population, both
Sunni and Shia, have returned, including
the few who have been released from ISIS
captivity. But the stigma facing those survivors is made all the worse by a dearth of
government services in the city. Research-
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ers say there needs to be
vocational training for those who cannot
return to normal schooling. That could
help the boys and girls who witnessed unspeakable violence and suffering after ISIS
kidnapped them. They might not be able
to sit in a normal classroom for a while
but they urgently need alternatives to help
them learn to be children again.
The sexual violence survivors need special
attention. The Iraqi state needs to provide
much more in terms of proper healthcare,
both physical and mental, and ways of
communicating with the female survivors
trapped at home. Social services need to
explain to tribal leaders that a rape survivor needs love, compassion and help, not
social rejection. While he has publicly
backed UN-led investigations into ISIS
crimes, Iraq’s top Shia cleric, Ayatollah Ali
Al Sistani, hasn’t specifically urged people
to welcome back the women and girls who
were raped and abused by ISIS. His doing
so would likely sway public opinion, as
happened in 2015, when the Yazidi leader
Baba Sheikh instructed families to welcome back the female Yazidis whom ISIS
had traded as sex slaves.
Outsiders dealing with the issue may face
accusations of western-centric thinking
and attempting to interfere in Iraq’s social
structures. But a rape survivor’s rights are
universal rights, not exclusively western
rights.
Sunni-Shia relations in Tal Afar have improved somewhat since 2017, say residents,
but that doesn’t take into account the opinions of those who have chosen not to return, or cannot. More than 31,000 people
from Nineveh remain displaced in Karbala
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and Najaf, Shia-majority areas in southern
Iraq, according to figures from the International Organisation for Migration.
Former residents wanted over ISIS links
haven’t been allowed back, according to
a city official. In a country where judicial
standards fall well below par, their fates
aren’t necessarily going to be decided fairly.
An element of distrust between communities will inevitably remain, particularly
if residents feel forgotten by authorities
in Baghdad. Sunnis will likely not be allowed to forget the role of Iran-backed Shia
paramilitaries from the Popular Mobilisation Forces, who worked alongside the
Iraqi army to retake Tal Afar. They are now
among the myriad security forces manning
checkpoints and carrying out security operations on the city’s periphery.
Another knot is Yazidis’ perceptions of Tal
Afar. Women and girls were held in the city
as ISIS traded them as sex slaves while others were kept there long-term. It is inevitable that their perceptions of the place will
remain tainted. Tal Afar elders are involved
in reconciliation efforts between Sunni
Arab tribes and Yazidis across Nineveh
province. The Yazidis want the tribes to
hand over names of all their members who
joined ISIS. Even if this happens, the name
Tal Afar will inevitably remain branded in
some people’s minds as synonymous with
ISIS. “I’d never pass by Tal Afar because its
people have destroyed us, taking our women and children,” said one Yazidi survivor
I spoke to in Nineveh. Of course, many of
Tal Afar’s residents – both Sunni and Shia
– suffered enormously under ISIS too. But
perceptions and feelings aren’t logical. That
is one of the hardest things.
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Turkmen Leader Calls For
Support Against Terror
Organizations In Iraq

E

rshad Salihi, Iraqi Turkmen Front
(ITF) chairman and Kirkuk deputy,
urged yesterday that the Turkmens
defense front be strengthened against terrorist attacks on Iraq’s northern Kirkuk province, pointing at the escalation of threats
in the region.
Salihi’s statement was a response to the fact
that even though Daesh was ousted to a large extent in 2017, attacks continue not only
by Daesh but also the PKK, especially in the
provinces of Kirkuk, Diyala, Mosul, Saladin
and Anbar with Turkmens being one of the
main targets.
On Sunday, the Iraqi Defense Ministry announced that members of Daesh killed six
people and injured 11 others in Kirkuk.
The attack occurred late Saturday in the
village of Daquq as people were exercising
on a football field. Salihi pointed out that
forces operating under the Iraqi central
government are insufficient in protecting
Turkmens provinces and towns. Saying that
the Kirkuk defense force was established
with the help of the ITF, Salihi voiced that
support is needed in order to hold the capacity to protect their region.

From the Press

KERKÜK VAKFI

today after being cleared from the PKK.
The area of the attack, southeast of the city
of Kirkuk, is controlled by Iran-supported
militias known as the Popular Mobilization
Forces (Hashd al-Shaabi). Kirkuk is located
in a disputed area of Iraq that runs from
Sinjar on the Syrian border southeast to
Khanaqin and Mandali on the Iranian border. Kirkuk has been a disputed territory for
around 80 years. Kurds have wanted Kirkuk
to become part of the Kurdish Regional Government (KRG), which has been opposed
by Arabs and Turkmens in the region. Iraqi
Turkmens, also known as Iraqi Turks, are a
Turkic-speaking minority whose total population is estimated at some 3 million. The
oil-rich province has been a battleground
for competing forces since the U.S.-led ouster of President Saddam Hussein in 2003.

“The PKK used mostly the Tavuk district
of the province for its headquarters before
joint forces of the Iraqi central government
carried out an operation on Kirkuk on Oct.
16, 2017,” Salihi stated adding that the
district has turned into a target of Daesh
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One month after the KRG held a controversial referendum on regional independence in September 2017, Iraqi forces backed by Shiite militias dislodged Kurdish
Peshmerga fighters who had taken control
of the city of Kirkuk in 2014, preventing its
capture by Daesh terrorists. Daesh, on the
other side, had taken control of onethird of
Iraq in June 2014. As a result of the operations of the Iraqi forces and the support
of Turkey, the military presence of Daesh
was substantially eradicated in December
2017. Last year, a top Peshmerga major,
Miran Irac, was arrested. He was seen as
responsible for the kidnapping and deaths
of dozens of Turkmens while the Kurdistan
Democratic Party (KDP) administered the
city. He admitted that he committed many
crimes against the Turkmens population
between 2014 and 2017 for ransom.
The fight against terrorism, supporting the
establishment of stability and security, has
been also one of the prominent issues in relations between Turkey and Iraq. Turkey has
repeatedly been calling on its neighbor to
increase cooperation to prevent terror threats posed against the country. Exercising its
right of self-defense, Turkey has been regularly conducting airstrikes that target PKK
terrorists in northern Iraq. Furthermore,
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in order to contribute to the recovery of
former Daesh-controlled areas, Turkey has
promised support of $50 million and credit
of $5 billion for strategic projects at the International Conference for Reconstruction
of Iraq which was held in Kuwait in February 2018.
Although there is little concern that Daesh
will reclaim its former physical territory, a
caliphate that controlled the lives of up to
12 million people, the terrorist group has
still mobilized as many as 18,000 remaining
fighters in Iraq and Syria. These sleeper cells
and strike teams have carried out sniper attacks, ambushes, kidnappings and assassinations against security forces and community leaders.The collapse of Daesh carried
dire implications for Iraq. The Iraqi army,
with international help, drove the jihadists
out of Mosul and other cities in
2017. But they could again regroup and
gain power in the region according to the
inspector general’s report, which was prepared for the Pentagon, the State Department
and the U.S. Agency for International Development. “Daesh is likely exploiting the
lack of security to enlist new members and
re-engage members who have left the battlefield,” said the report.
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مدينة كركوك ،وقد سُ مّي بهذا االسم نسبة إلى
منارته المزخرفة والتي تتميز بنقوشها الرائعة
التي تتألف من صفوف الطابوق (اآلجر)
والبالط القاشاني الملونة .وقد شهد العديد من
الترميمات عام 1984م .أما تاريخ تشييد هذا
المسجد فيعود إلى عام 1818م.
وبالقرب من هذا المسجد يقع مسجد حاجي
نعمان والذي يعود تاريخ تشييده إلى نفس
الفترة التي شيّد فيها مسجد ناقشلي منارة.
الجامع األزرق (كوك كنبد)
ويُعرف هذا الجامع بهذا االسم من قبل عامة
الناس ،وقد كان مالصقاً لقصر عائلة كمال
زادة .ويشبه في طرازه المعماري المساجد
التي شيّدت في محطات استراحة القوافل على
الطرق الخارجية في العهد السلجوقي.
مرقد اإلمام سلطان ساقي
يقع هذا المرقد في منطقة تسعين الواقعة في
الجنوب الغربي من مدينة كركوك ،والواقعة
ضمن مقبرة ألهالي المنطقة .واإلمام سلطان
ساقي هو أحد أحفاد جعفر الطيار ابن عم
النبي محمد (ص) الذي فرّ إلى هذه المنطقة
من ظلم العباسيين ،ويعتقد البعض أن في
مرقد (سلطان ساقي) ضريحي ،ساقي وأخته
سلطانة وكالهما من أحفاد جعفر الطيار.
مئذنة داقوق
تقع هذه المئذنة غربي مدينة داقوق على
الطريق العام الذي يربط مدينتي الخالص
بكركوك .وقد سقط القسم العلوي من جسم
المئذنة وتهدم المسجد الذي كانت قائمة فيه
كما هي الحال في مئذنة اربيل ومئذنة سنجار.
ولم يُعثر على ما يشير إلى تاريخ بناء هذه
المئذنة أو َمن أمر ببناء المسجد الذي تعود
إليه ،ولكن هناك تشابهاً كبيراً في الشكل
والتكوين المعماري وفي التشكيالت الزخرفية
اآلجرية بينها وبين المئذنتين المذكورتين
أعاله ،وعلى ضوء ذلك يحتمل جداً أن بناء
هذه المئذنة كان في نهاية القرن السادس أو
الربع األول من القرن السابع الهجري ،وفي
أغلب الظن أن يكون مظفر الدين كوكبري
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حاكم اربيل األتابكي هو الذي أمر ببنائها،
حيث كانت مدينة داقوق خاضعة لسلطته.
ومئذنة داقوق مشيدة بالطابوق (اآلجر)
والجص يجلس جسمها االسطواني على قاعدة
مثمنة مرتفعة نسبياً ومزينة بصفين من حنايا
محرابية .والجسم مزين بتشكيالت هندسية
ناتجة عن التفنن في زخارف أجرية متميزة.
ويؤدي إلى قمة المئذنة سلّم حلزوني يبدأ من
أعلى القاعدة ويخترق جسم المئذنة باتجاه
معاكس التجاه عقرب الساعة .ويبلغ ارتفاع
مئذنة داقوق  23متراً عن مستوى سطح
األرض ،خمسة أمتار منها للقاعدة والبقية
للجسم.
ضريح اإلمام محمد الباقر في داقوق
يقع هذا المبنى في مدينة داقوق التي تبعد
حوالي  45كلم إلى الجنوب من مدينة كركوك
و 210كلم إلى الشمال من مدينة بغداد.
وينسب الضريح إلى اإلمام محمد الباقر بن
اإلمام علي زين العابدين بن اإلمام الحسين
بن أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب
(عليهم السالم).
ولكن المصادر التاريخية كلها تذكر أن اإلمام
الباقر (ع) وُلد في المدينة المنورة ودفن بعد
وفاته بالبقيع .ويرجح أن البناء يعود إلى
النصف األول من القرن السابع الهجري.
والضريح عبارة غرفة مربعة الشكل طول
ضلعها  7.10متر وارتفاعها  5أمتار وسمك
جدرانها  1.05متر ،ويقع المدخل في الضلع
الغربي وعرضه  1.33متر .ومحراب هذا
الضريح جدد ُ
وطلي بطبقة من الجص ،ويعلو
البناء قبة مخروطية الشكل تتكون من صفوف
من المقرنصات الجميلة المتراكبة فهي تشابه
في طراز بنائها المعماري قبتي زمرد خاتون
في بغداد وإمام مدينة الدور إلى الشمال من
مدينة سامراء.
وتنتشر في أرجاء مدينة كركوك والقصبات
التابعة لها العديد من المساجد والمراكز الدينية
والثقافية األخرى.
* الدكتور المهندس المعماري رؤوف محمد
علي االنصاري ـ خبير في العمارة اإلسالمية
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مناسبة له أمام مدخل الجامع مع توفير
الخدمات (مقهى ومطعم) بالقرب منه.
 -7العناية بنقطة الجذب الترفيهية بزراعة
أشجار دائمة الخضرة في المنحدر الشمالي
للقلعة ،مع توفير أرض خضراء داخل القلعة
بمساحة ال تقل عن ألفي متر مربع.
 -8تطوير نقطة الجذب التجارية المتمثلة
بالسوق الكبير المحيط بالقلعة وتحويل شارع
السوق إلى طريق للمشاة وإعادة تبليطه بالمواد
التي ال تسمح بمرور السيارات أو فرشه
بالطابوق أو الحجر الملون واستغالل الخانات
المتروكة وتأهيلها وتحويلها إلى فنادق درجة
ثانية أو مطاعم ،وتنظيم حركة المشاة وحركة
السيارات وتنظيم السكن بإعادة بناء القطع
المهدمة والمتروكة وصيانة الدور األخرى
واقترح “ صفر “ التعامل مع القلعة كحي
سكني واحد مقسم إلى محلتين سكنيتين بواقع
ألفي شخص لكل محلة مع توفير الخدمات
لكل منهما.
قلعة جرمو
هي المنطقة األثرية الواقعة في أسفل جبال
زاكروس شرقي مدينة كركوك ،وتعتبر
جرمو من أقدم التجمعات الزراعية في العالم،
ويرجح تاريخ استيطانها إلى  7000سنة قبل
الميالد ،وهي من أقدم قرى العصر الحجري،
وقد مارس سكان هذه القرية الزراعة بطريقة
بدائية.
قشلة كركوك
وهي بناية قديمة كانت المقر العسكري للقوات
العثمانية في مدينة كركوك ،شيّدت سنة
1863م في عهد والي بغداد محمد نامق باشا،
وقد عُ رفت قديماً باسم العزيزية ،وتتألف من
طابقين .وتقع في مركز المدينة وتبلغ مساحتها
 15ألف متراً مربعاً .وقد قامت مؤسسة اآلثار
في كركوك بإجراء الترميمات والصيانة على
البناية وأصبحت القشلة تستخدم مركزاً ثقافياً
ومتحفاً.
سوق قاتما بازاري
وهو أحد األسواق التراثية الجميلـة ،وكان
يُعرف بين العامـة بـ “قاتما بازاري” أو
“قلينجيلر بازاري – سوق صانعي السيوف”،

وظهرت آثاره واضحة للعيان في المنطقة
القريبة من محلة الميدان على مقربة من باب
(طوب قابو) أحد أبواب قلعة كركوك .وقد
أعيد مؤخراً تجديد هذا السوق وتطويره.
ويتألف السوق من دكاكين يبلغ عددها 17
دكاناً متجاورة ومتقابلة وتتكون من طابقين
ذي سقوف منخفضة وتفتح الدكاكين على
ممر مغطى.
أما أهم المعالم اإلسالمية في محافظة كركوك
هي
التكية الطالبانية
يُعد هذا المبنى أحد أبرز معالم العمارة
اإلسالمية في مدينة كركوك ،ويقع على
تلة بارزة على طريق مدينتي كركوك –
السليمانية ،ويعتبر من أهم المراكز الدينية
لشيوخ الطالبانية المنتشرة في مناطق أخرى
من العالم اإلسالمي كالعراق وإيران وتركيا
وباكستان والهند.
وتُعرف هذه التكية أيضاً باسم “ التكية الكبيرة
“ ،وظلت لسنين طويلة مركزاً من مراكز
اإلشعاع الديني والفكري واالجتماعي في هذه
المنطقة.
وتضم مدرسة دينية يقصدها طالب العلم
والمعرفة من بلدان إسالمية مختلفة ،وقد
تخرج منها العديد من علماء الدين .وكرست
لهذه التكية في الوقت نفسه جل إمكاناتها لخدمة
الفقراء الذين كانوا يقصدونها من كل جانب.
وكانت هذه التكية في بداية تشييدها العام
1174هـ (1759م) صغيرة الحجم ،لكن أعيد
بناؤها وتوسعتها العام 1260هـ (1798م)
بشكل كبير وبالصورة التي عليها اآلن في
عهد الشيخ عبد الرحمن الخالصي الطالباني
بأمر من السلطان عبد المجيد العثماني – في
الفترة التي كانت مدينة كركوك مركز والية
شهرزور العثمانية – لتشمل العديد من الغرف
والقاعات.
مسجد ناقشلي منارة
يُعد هذا المسجد أحد المساجد المهمة في
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الثالث عشر الميالدي .ويظهر من آثاره أنه
أقيم على أنقاض كنيسة ،لذلك ال يزال يُعرف
بين العامة بجامع السيدة مريم العذراء (ع)،
ولم يعرف تاريخ تشييد هذه الكنيسة.
جامع العريان
ويقع في وسط القلعة ،ويعود تاريخ تشييده
إلى العام 1142هـ (1730م) ،ويتميز بقبته
الكبيرة المرتكزة على أربعة جدران ،ويبلغ
ارتفاعها حوالي  51متراً ،وهناك قبة صغيرة
أخرى إلى جانب القبة الكبيرة .ويتميز الجامع
بمحرابه الجميل المزين بزخارف نباتية
وهندسية رائعة.
جامع النبي دانيال
وهو من الكنائس التي حولت إلى جامع،
ويضم أضرحة قديسين مسيحيين ويهود ،وهو
ما يزال موضع احترام سكان مدينة كركوك،
ويقع جامع النبي دانيال في أعلى القلعة على
بعد حوالي  100متر من الجامع الكبير،
وتعود مئذنته إلى أواخر العهد المغولي أو
بداية العهد التيموري ،ويحتوي على قبتين
وثالث منارات ،وتبلغ مساحته  400متراً
مربعاً.
الكنيسة القديمة (كاتدرائية أم األحزان)
تُعد هذه الكنيسة من المباني المهمة التي
تضمها قلعة كركوك ،ومنذ عقود مضت
أصيبت ببعض التصدعات بسبب تشقق
أرضية الكنيسة ،وفي حينها تم ترميمها
وصيانتها.
القبة الخضراء
وهي بناء مثمن الشكل من الخارج .تزينه
زخارف رائعة وكتابات ذات ألوان متعددة من
القاشاني ويعود تاريخها إلى العهد األتابكي،
إذ تم تشييدها العام 762هـ (1361م) .والبناء
يتألف من طابقين ،يعلو الطابق األرضي
قبوان معقودان وقد سقطا نتيجة تصدعهما،
ولكن بقيت معالم بسيطة لهما في جوانب
الجدار الذي يرتكز عليه هذان القبوان.
بوابة القلعة
وهي البوابة الوحيدة المتبقية ويرجع تاريخ
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تشييدها إلى أكثر من  150عاماً وهي إحدى
البوابات الغربية للقلعة.
البيوت التراثية
وهي عبارة عن مجموعة من البيوت التراثية
في القلعة تتميز بطابع معماري جميل ذي
زخارف وأقواس جصية بديعة ،وسقوفها تقوم
على أعمدة مرمرية .وفي زمن النظام المباد
أزيل الكثير من هذه البيوت بحجة تصدعها.
مقترحات لتطوير القلعة
عُ ني عدد من الباحثين العراقيين واألجانب
بقلعة كركوك فوضعوا مقترحات إلنقاذها من
الزوال ،نظراً لكونها جزءاً مهما من التراث
العراقي والتراث اإلنساني وحضارة وادي
الرافدين ..ومن بين الدراسات الجادة تلك التي
أعدها “ زين العابدين علي صفر “ إثر مسح
ميداني للقلعة قام به سنة  1986م مما يمكن
أن يلخص بما يأتي:
 -1الحفاظ على الدور التي لها قيمة تراثية من
القباب واألقواس والزخارف وكذلك المباني
ومنها :جامع النبي دانيال ،جامع مرجانة،
جامع سحن مكي ،جامع عريان ،القبة
الخضراء ،كنيسة الكلدان ،جامع اليعقوبي،
جامع زيدان ،سوق القيصرية.
 -2إعادة بناء مداخل القلعة األربعة بنفس مواد
البناء المستخدمة في القلعة (الحجر والجص)
ووضع تصاميم خاصة لمداخلها تعكس قيمتها
الحضارية.
 -3صيانة وتطوير السلم الحجري للصعود
والنزول وتلوين أحجاره وتسليط الضوء
عليها.
 -4إنشاء مقهى ومطعم سياحي ودار استراحة
وفندق سياحي على أن ال يتجاوز الطابقين
ومحالت لعرض وبيع التحفيات والهدايا
النحاسية والبرونزية في حدود عشرة محالت.
مع إنشاء ناد اجتماعي ودائرة بريد ومصرف
وخدمات أخرى (مركز إطفاء ومخفر شرطة)
ومواقف لسيارات الزوار وحدائق مشجرة.
 -5ربط أجزاء القلعة بشبكة حديثة للمجاري
وإعادة بناء األجزاء المتهدمة من القلعة.
 -6االهتمام بنقطة الجذب الدينية المتمثلة
بجامع النبي دانيال بخلق فضاءات مفتوحة
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KERKÜK VAKFI

ولم يُشر المؤرخون العرب القدامى إلى اسم
كركوك باستثناء ياقوت الحموي في “ معجم
البلدان “ وكذلك ابن األثير في “ الكامل في
التاريخ “ إذ ذكراها باسم “ كرخيني “ .وفي
عهد تيمورلنك غزت جيوشه المنطقة وفتكت
بأهل كركوك ودمرت معظم المناطق التي
مرت بها.
وفي القرن التاسع الهجري أصبحت منطقة
كركوك تحت سيطرة دولة التركمان قرة
قويونلي (الخروف األسود) ومن ثم تحت
سيطرة دولة التركمان آق قويونلي (الخروف
األبيض) .وعند استيالء الصفويين على العراق
أصبحت المنطقة تحت سيطرتهم ،وعند مجيء
العثمانيين بعد الصفويين أصبحت هذه المنطقة
مسرحاً للقتال والحروب بين الدولتين ،وذلك
ألهمية موقعها الجغرافي والتجاري .وبعد
تأسيس الدولة العراقية العام 1921م أصبحت
كركوك محافظة تضم أربعة أقضية هي:
مركز كركوك وكفري وجمجمال وكل.
ومنذ عام 1968م بدأت الحكومة العراقية
آنذاك بتنفيذ خطة إستراتيجية لتعريب هذه
المدينة العريقة ،حيث أبدلت البنية اإلدارية
والديمغرافية لمحافظة كركوك التي استبدل
اسمها إلى محافظة التأميم سنة 1972م.
وخالل هذه المدة رحل عشرات اآلالف من
الكرد والتركمان عن هذه المحافظة وهدمت
عشرات القرى والقصبات فيها.
وتنتشر في كركوك والمناطق التابعة لها
معالم عمرانية بارزة أهمها
قلعة كركوك
تقع قلعة كركوك في مركز المدينة ،وتعتبر
من أقدم أجزاء المدينة العمرانية ،ويرجح
بعض المؤرخين بأن الكوتيين هم الذين
شيّدوا القلعة ،مستندين بذلك على رقيمات
قديمة ،ويمكن القول أن هذا المستوطن العالي
المسمى اآلن بقلعة كركوك كان يشتهر منذ
أواسط األلف الثاني قبل الميالد باسم “ قلعة
مدينة بني شيلوا “ فيما يعتقد مؤرخون آخرون
بأن هذه القلعة شيّدت في عهد الملك اآلشوري
“ آشور ناصربال الثاني “ بين عامي  850و
 884قبل الميالد.

شيّدت قلعة كركوك في األصل على تل مدور،
يرتفع عن السهول المحيطة به بحوالي 120
قدماً ،ويشرف على وادي نهر صغير يُعرف
بنهر الخاصة.
وتعتبر هذه القلعة بحد ذاتها مدينة متكاملة ،إذ
تضم العديد من المباني التراثية القديمة.
وتقسم القلعة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:
 -1محلة الميدان ،وتقع في الشمال.
 -2محلة القلعة ،وتقع في الوسط ،وتسمى
أيضاً بمحلة “ آغاليق “ فقد سُ مّيت بهذا االسم
نظراً إلقامة قادة الجنود االنكشاريين فيها.
 -3محلة الحمّام ،وتقع في الجنوب ،تمّت
تسميتها بهذا االسم لوجود حمام كبير فيه ال
يعرف تاريخ تشييده بالضبط.
وللقلعة أربعة مداخل رئيسة هي
 -1الباب الحجرية أو الباب الرئيسي ذي
المدرجات ،ويصل هذا الباب بالجسر
الحجري عن طريق ساللم مدرجة.
 -2باب الطوب (طوب قابو) ،يفتح هذا الباب
على الممر القديم المسمى (صچان يولي –
درب الجرذي).
 -3باب السبع بنات ،ويطل على (جوت قحوة
– المقهى المزدوج).
 -4باب الحلوجية ،ويطل على سوق بائعي
الحالوة.
أما أبرز المعالم العمرانية األثرية والتاريخية
الشاخصة لقلعة كركوك هي
سوق القيصرية
تقع في الجانب الشرقي من القلعة .ويعود
تاريخها إلى أكثر من  1150عاماً ،وهي
من األسواق الفريدة لما تتميز به من عقود
(أقواس) تزين غرف الطابق الثاني ،وتضم
حوالي  300غرفة ودكان (محل تجاري).
الجامع الكبير (أولو جامع)
يُعد هذا الجامع من المباني المهمة في القلعة
نظراً إلى ما يتميز به من طراز معماري
إسالمي فريد من حيث القباب واألقواس
واألعمدة ،ويعود تاريخ تشييده إلى بداية القرن
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د .رؤوف محمد علي
االنصاري

كركوك مدينة القوميات المتآخية

المدينة التي تختزل التراث والفلكلور
العراقي بمختلف قومياته وأعراقه
مدينة كركوك هي مركز محافظة كركوك،
وتقع على نهر “خاصة” في منطقة سهلية
خصبة وجميلة ،وتبعد عن مدينة بغداد بحوالي
 255كلم إلى الشمال منها ،وتُعد صورة حيّة
إلحدى المدن العراقية التي تجسد فيها الوئام
بين قوميات ذات حضارات وثقافات متعددة
ولقرون عدة ،إذ
تعايشت جنباً إلى جنب
ٍ
ترسّ خت فيها روح اإلخوة والتسامح فيما بينها.
ويفخر العراقيون أن يطلقوا على كركوك
اسم “مدينة القوميات المتآخية” ،فهي تمثل
مختلف األعراق والقوميات العراقية ،الكردية
والتركمانية والعربية واآلشورية والكلدانية
والصابئة المندائيين ،كما أنها تختزل التراث
والفلكلور العراقي بمختلف قومياته وأعراقه.
وكركوك من المناطق الغنية بحقولها النفطية
وسهولها الواسعة الخصبة .وللمدينة تاريخ
عريق وموقع جغرافي وتجاري ممتاز
أكسبها أهمية كبيرة وذلك لوقوعها بين جبال
زاغروس ونهري دجلة والزاب الصغير
وسلسلة جبال حمرين ونهر ديالى ،وتقع أيضاً
على الطريق االستراتيجي والتجاري الذي
يربط األناضول بإيران والعراق.
ويعود تاريخ كركوك إلى العصور الغابرة
وتمتد جذورها بعيداً في التاريخ القديم،
وكانت تحيط بها قرى موغلة في القدم يعود
تاريخ البعض منها إلى خمسة آالف عام قبل
الميالد ،منها قرية “مطارة” األثرية المشيدة
في عصر حسونة والتي تبعد حوالي 53كلم
إلى الجنوب من مدينة كركوك .وعثر كذلك
على مدينة واسعة تعود إلى منتصف األلف
الثاني قبل الميالد تعرف اليوم بـ “تل نوزي”
وتبعد حوالي 22كلم إلى الجنوب الشرقي من
كركوك .أما “ تل الفخار” الذي يقع جنوب
غربي كركوك بحوالي  54كلم ،فيعتبر من
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أهم المستوطنات الحضارية القديمة في منطقة
كركوك ويعود تاريخها إلى العصر اآلشوري
الوسيط.
أما منشأ وتسمية المدينة بكركوك ،فهناك
روايات عدة تذكرها المصادر التاريخية ،منها
ما جاء في “العراق قديماً وحديثاً” لعبد الرزاق
الحسني ،حيث قال إن الذي أنشأ هذه المدينة
هو “سردنابال” ملك اآلشوريين ،مستنداً
في ذلك إلى بعض المصادر السريانية .في
حين يذهب الدكتور شاكر خصباك في كتابه
“الكورد والمسألة الكردية” إلى أن الكوتيين
هم الذي شيّدوا هذه المدينة.
وجاء أيضاً في كتاب “ كركوك :لمحات
تاريخية “ لليلى نامق جاف :أن الكوتيين عاشوا
في هذه المنطقة واتخذوا من مدينة “أرابخا”
مركزاً لهم ،ويعتقد بأنها مدينة كركوك الحاليـة.
وورد في “المرشد إلى موطن اآلثار والحضارة
“ للعالمين األثريين طه باقر وفؤاد سفر بشأن
تسمية كركوك أنها مشتقة من “ كركر” ،وهي
اسم بقعة النار الملتهبة خارج كركوك ،سمّيت
فيما بعد “بابا كركر” وقد كانت محيطة بمبعد
“ أناهيتا “ قديماً.
أما المصادر اآلرامية فقد وردت فيها إشارة إلى
أصل تسمية كركوك بصورة “كرخا – د –
بيث – سلوخ” أي مدينة السلوقيين .وجاء في
كتاب “سفرة من ده ربه ندى بازيان إلى مله ي
تاسلوجه” لتوفيق وهبي أنه كانت هناك مملكتان
ً
استقالال
متجاورتان في العهد المسيحي تملكان
داخلياً ضمن اإلمبراطورية الفرثية مملكة:
“أديابيني” وعـاصمتها أربـيل ومملكة “ كركيني
“ وعاصمتها “ كرك “ أي كركوك .وكانت
المملكتان موجودتين في بداية الحكم الساساني
للعراق (النصف األول من القرن الثالث الميالدي).
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كل الشعوب في عالمنا هذا لديها مآسي ،وهذه المآسي
يجب أن يديرها من يضحي من أجل شعبه ،وهذه
الشعوب تحدد مكانتها بعد االستشارة والحوار العميق
شخص له القدرة على ادارة
وترنو بأبصارها إلى
ٍ
االزمات والتعامل مع الظروف المحيطة بالشعب،
َ
أثبت نفسه لشعب ِه من خالل أفعال ِه وقيادته
شخص
ٍ
ومحن تخطاها.
سابقة
تجارب
ومن
ه
وحكمت
ِ
ٍ
ٍ
وعلى هذا األساس فكل شعب له قيادي معين يؤمن
بالتعلم من الماضي وتغيير الحاضر والسعي نحو
مستقبل مشرق وواعد ،وهذا القيادي وبال شك له مؤيدوه
الذين ضحّ وا في سبيل قضيته إليمانهم برسالته السامية،
ُ
شعب ما عدم االندفاع إلى التضحية
طبيعة
وقد يكون من
ٍ
ً
بل انتظار أن ي َ
ُضحّ ْى من أجل ِه فقط ،فلقد ضاق ذرعا من
الحروب وسفك الدما ِء وتفشي الفساد .وفي المقابل يظهر
قيادي قد يبقى أو يستبدل أحيانا لكونه غير خالد ،سواء
كان مصلحاً أم ال ،ولكنه يكون من ضمن عامة الشعب
نفسه وباختيار الشعب التلقائي ،دون أن يكون نتاج تعيين
أو قرار من فئة محددة أو انتقال بالوراثة .وعلى هذا
األساس ال يمكن أن يأخذ مكان ُه شخص آخر ،وسيشهد له
التاريخ بطوالته وتضحيته في سبيل شعبه.
وكلنا نذكر ما قاله أبو القاسم الشابي في قصيدة إرادة
الحياة(:إذا الشعب يوماً أراد الحياة فالبد ان يستجيب
القدر وال بد للّيل ان ينجلي وال بد للقيد ان ينكسر).
نأخذ على سبيل المثال الهند ،فهل رأيتم أحداً احتل مكانة
وهيبة “غاندي” ،القائد العظيم الذي كان يمثل ضمير
شعبه ،إذ لم يمكن أن يحتل أحد مكانته .وما هي مكانة
“مصطفى كمال أتاتورك” الذي سطر استقالل تركيا.
ألَ ْم يكن معه قادة يستحقون كل التقدير واالحترام؟ بلى،
ولكن أتاتورك كان الرمز والقائد .وفي مفهوم المخالفة،
نجد من قاد شعبا ولكنه ألحق به أفدح األضرار .ويمكن
لنا أن نسمي في هذا المجال موسوليني أو لينين أو هتلر
الذي قال (أليس من العار أن تُترك مقدرات أمة تحت
رحمة مواطنين يتصرفون بهذه المقدرات بخفة) ،بينما
نذكر قائدا مثل نابليون الذي قال (األمة العظيمة قد تفنى
ولكنها
ال تخوّف) او نيلسون مانديال الذي سجن  ٢٧عاما
وهو قيادي ولكنه كان من عامة الشعب أيضاً وال
غرابة أن الكل كانوا يتفاخرون به ،وال زالت الكتب

يلدرم حسني زادة

األمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها
والمصادر توثّق انتصاراته وثورته وأمجاده .ال يمكن
لهؤالء جميعاً استبدالهم وتوقع الرضوخ والقبول
ببدائل عنهم ،ولنتذكر ،ماذا عن “مارتن لوثر كينك”
ومؤيديه وأقرانه الذين كانوا بمثل عمره ،اال أنه هو
الذي سجل اسمه في ضمير شعبه وفي ضمير كل
الشعوب األخرى.
لو تم تغيير زعيم ما فإن التاريخ سيكون سببا في نسيان
اسمه ومنجزاته ،ولكن القادة العظام هم من يبقون في
ذاكرة التاريخ وإذا حصل وأن بدأ أتباعه بالمسير على
نفس الخط فستكون المسيرة مستمرة هادفة وخالدة.
والشهداء في تاريخ الشعوب سواسية ،ولكن شهداء
قادة األمة يختلفون بما ّ
خلفوه وراءهم .إنهم الملهمون
لشباب يأتون من بعدهم ويحتضنون القيم الغالية
والخالدة التي استشهدوا من أجلها .واستذكار هؤالء
مهم لشعب ال يريد أن يكون دون انتماء وهوية وهدف.
إنه دوركم اآلن أيها السياسيون والمثقفون وأصحاب
النفوذ ،عليكم أن تنظروا للقادة الحقيقيين وتمجدوا
مآثرهم ،فهم الذين بنوا لكم صرح هذه األمة لتنعموا
به ،وبعكس ذلك فسنبقى بال هوية نستشهد بها.
اذن لكل شعب شخص راسخ في االذهان ،من
الخالدين الذين يحتذى بهم ،وتقود أفكارهم ذاكرة
األمة باستمرار .ومن هذا المنطلق
نقول وننادي بعدم نسيان من ضحى
في سبيلنا من القادة الذين كانت لهم
بصمة في نشأتنا ومسيرتنا وعلينا
تذكير الجيل القادم بإحياء ذكراهم،
واستذكار بطوالتهم وما قدموه
لشعبهم مضحين بكل غال ونفس
ونفيس.
وان لنا ان نتذكر في هذا المجال
العديد من قادة مسيرة الشعب
التركماني عبر التاريخ .ولعلكم
تعلمون ،كمثال على ذلك ،عمّن
اريد ان اتحدث عنه اآلن ،وعن
تلك األفكار النبيلة التي زرعها في
نفوسنا مقدّما حياته ضحية لها ،انه:
الشهيد “عطا خير هللا”.

ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ  -ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ  • Ekim-Aralık/October-December 2019العدد  • Sayı/Issue 84السنة  • Yıl/Year 21ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

56

KERKÜK VAKFI

ومحاوالت شق الصف التركماني وبث الفرقة
المذهبية والمناطقية بينهم.
واشار البرلمان االوروبي الى ذلك في قرار اصدره
عام (.)2013
بشأن انتهاكات حقوق المكونات واالقليات العراقية
تحت عنوان (محنة االقليات ومحنة التركمان في
العراق على وجه الخصوص) الى ان التركمان
يمثلون المكوّن الرئيس الثالث في العراق ،وانهم
عرضة للهجمات والخطف  ..ويسنتكر الهجمات
على التركمان في  23كانون الثاني حيث خلفت ()42
قتيال و( )117جريحا ،واختطاف معلمين تركمان
بكركوك وتعذيبهم واحراقهم احياء ،وان الدستور
بالرغم من احتوائه لحقوق التركمان اال انهم مازالوا
مبتلين بالعنف والتمييز الطائفي والعنصري ،ويؤكد
البرلمان االوروبي اهمية اهتمام برنامج القانون
االوروبي للمساعدة في العراق بحقوق التركمان
بصورة خاصة.
وقد القت الطبعة االولى من هذا الكتاب في عام
 2014اهتماما كبيرا من االوساط المهتمة بالشؤون
القانونية وبالوضع القانوني للشعب التركماني في
العراق خالل الحقبة الممتدة من  1921ولغاية عام
 2014واتماما للفائدة فقد بذل المؤلف الفاضل جهدا
متميزا في متابعة التشريعات الصادرة لغاية عام
، 2019والتي لها عالقة بالوضع القانوني للتركمان
ومنها ،مشروع قانون حقوق التركمان والذي القت
محاوالت اقراره عراقيل واعتراضات ،وموضوع
ازمة محاولة رفع العلم الكردي فوق االبنية الرسمية
بمحافظة كركوك ،وما صدر بشأنها من قرارات
كان اهمها قرارا مجلس النواب العراقي والمحكمة
االتحادية العليا ،وموضوع االستفتاء على االنفصال
عن العراق من قبل االقليم الكردي الذي اريد له ان
يشمل
محافظة كركوك ومناطق اخرى تقع خارج الحدود
الدستورية لالقليم  ،والقرارات التي صدرت في
معرض رفض وابطال هذا االستفتاء ونتائجه،
وانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة
لعام  2018والتي استدعت اصدار قانون لتعديل
قانون انتخابات مجلس النواب وصدور قرار من
المحكمة االتحادية العليا حول التزوير الفاضح الذي
شاب اعمال المفوضية العليا(المستقلة) لالنتخابات
في محافظة كركوك باالخص ،مما ادى الى انهاء
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خدمات اعضاء المفوضية وايداع أمر تمشية اعمال
االنتخابات واالشراف عليها الى هيئة مؤلفة من
كبار القضاة.
وبعد دراسة ابرز احكام التشريعات المتعلقة
بالوضع القانوني للتركمان منذ عام  1921ولغاية
 2019دراسة قانونية وتطبيقية ،نشرالمؤلف
الفاضل ملحقا بالكتاب يتضمن نصوص التشريعات
والقرارات ذات العالقة بالقضية التركمانية خالل
تلك الفترة ،والتي سلط المؤلف االستاذ حبيب
الهرمزي االضواء عليها في صفحات هذا الكتاب
الذي سيكون اضافة نوعية الى المكتبة التركمانية
ويساهم جديا في نشر الوعي القانوني والثقافي لدى
ابناء الشعب التركماني وبقية المواطنين المنصفين
من ابناء الشعب العراقي .وقد ذكر االستاذ الباحث
بحق ،ان التركمان يشكلون جزءا اساسيا من النسيج
االجتماعي العراقي ،ويؤلفون في مجملهم الطبقة
المثقفة بحكم كون نسبة المتعلمين منهم عالية دوما،
ويمتاز التراث الشعبي التركماني بالغنى والوفرة،
الى جانب حب االنسان التركماني للسالم وانحيازه
للمبادئ الديمقراطية ،وقد حاول التركمان دوما
الحصول على حقوقهم السياسية واالجتماعية
واالقتصادية باالساليب الديمقراطية دون اللجوء
الى العنف ،ويمتاز تعاملهم مع الدولة والسلطة
باالحترام وعدم التمرد او الوقوف بوجه الدولة
كعصاة ومتمردين ،بالرغم من الحاق شتى انواع
الظلم والقهر والتهميش بحقهم .
وان االمل معقود بان يتم نشر هذا الكتاب على اوسع
نطاق ممكن وترجمته الى اللغة االنكليزية وايصاله
الى المكتبات العامة ومكتبات مراكز البحوث
والجامعات ،لتكون في متناول الباحثين والمهتمين
بالشان التركماني.
يد المؤلف الحقوقي
واخيرا فنشد على
والباحث والكاتب القدير االستاذ الفاضل حبيب
الهرمزي،على جهده المتميز في تتبع التشريعات
القانونية التي تخص التركمان في العراق منذ عام
 1921ولغاية  2019ودراستها وابراز احكامها
مع تسليط االضواء على الغبن والضيم والظلم الذي
اصاب التركمان خالل هذه الفترة الطويلة ،فبارك
هللا في جهوده التي تصب في خدمة التركمان وخدمة
قضيتهم العادلة.
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في المناطق التركمانية بلغتهم االم وسمحت بتدريس
اللغة التركية في تلك المناطق كلغة ثانوية ،وتم الغاء
تدريس اللغة التركية عام  1931في جميع المناطق
التركمانية ،وهو عام صدور قانون اللغات المحلية،
واستمر تدريس اللغة التركية في كركوك حتى عام
 1937الذي الغي فيه هذا التدريس.

وتعريب االسماء التركمانية وتغيرر اسماء القرى
والنواحي التركمانية واالستيالء على اراضيهم
الزراعية ومنع استعمال االلقاب التركمانية
والعناوين التركمانية للمحالت التجارية وتعريب
اسماء االحياء واالسواق والفرق الرياضية واسكان
الوافدين العرب في المناطق التركمانية.

وبعد طلب الحكومة العراقية من عصبة االمم
انهاء االنتداب البريطاني المفروض على العراق،
اشترطت العصبة على الحكومة اصدار بيان
يتضمن االقرار بحقوق المواطنين بما فيهم القوميات
واالقليات القومية والدينية وتعهد الدولة بمراعاة تلك
الحقوق ،فاتخذ مجلس العصبة قرارا بتاريخ /28
كانون الثاني 1932/يدعو فيه العراق الصدار
مثل هذا البيان كشرط النهاء االنتداب ودخول
العراق عضوا في عصبة االمم ،وارسل العراق
مسودة البيان الى عصبة االمم وأيد المجلس فحواه
في /19مارس ، 1932/وصدر بيان الحكومة
العراقية المؤرخ /30مايس 1932/وجرى التصديق
عليه وتسجيله لدى سكرتارية العصبة بتاريخ
/29حزيران 1932/والبيان مؤلف من قسمين
يضمان()16مادة ويحمل توقيع نوري السعيد رئيس
وزراء الحكومة العراقية في ذلك العهد ،وتعهدت
الحكومة بضمان حق الحياة والحريات العامة لكافة
الشعوب والقوميات واالقليات القاطنة في البالد دون
تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق ،وان اليكون
أي اختالف في العرق أو اللغة أو الدين حائال دون
استفادة المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية،
كما تعهدت الحكومة باقامة نظام انتخابي يؤمن
تمثيل شرائح المجتمع كافة في المجلس النيابي،
وان يكون بامكان الموطنين التركمان واالكراد وأي
مواطن تكون لغته االم غير اللغة العربية ان يدلوا
بافاداتهم امام المحاكم بلغة االم ،وان يكون بوسعهم
افتتاح مدارس والتدريس فيها بلغتهم ،وتضمن البيان
مجموعة من الحقوق والمساواة بين المواطنين.

وخصص المؤلف الفاضل االستاذ حبيب
الهرمزي،الباب الثالث من الكتاب للتشريعت
الصادرة بعد االحتالل االمريكي للعراق عام
 2003ولغاية  ،2019فالصفحات التي تلت عام
 ،2003بعد سقوط نظام الطاغية ،كانت مؤلمة من
نوع آخر .فقد شهد التركمان تناقضا كبيرا وغريبا
في الوقت ذاته بعد االحتالل االمريكي للعراق
عام( .)2003فقانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية
( )2004ودستور جمهورية العراق()2005اقرا
بكون العراق بلدا متعدد القوميات وبحقيقة وجود
وكيان الشعب التركماني فيه،وتضمنا بعض الحقوق
السياسية واالدارية والثقافية والتعليمية لهم ،وما
صاحب ذلك من قوانين وقرارات تصب في صالح
المكون التركمان وابرزها اقرار التعليم بلغة االم
وفتح مدارس تتولى ذلك ،وتأسيس قنوات تلفزيونية،
واستحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية
ومناقشة مشروع تنظيم شؤون التركمان وتثبيت
حقوقهم وقرارات اخرى تصب في صالح الشعب
التركماني ،اال انه ومن الناحية العملية شهدنا انتهاكا
واضحا لحقوق الشعب التركماني ،يستهدف حياة
افراده وممتلكاتهم ووضعهم االقتصادي.

وفي الباب الثاني من هذا الكتاب المتميز ،نجد
التشريعات الصادرة في العهد الجمهوري من عام
 1958ولغاية عام  ،2003وهذه التشريعات هي
الدساتير التي صدرت في اعوام 1958و1964
و 1968و 1970ومشروع الدستور لعام 1991
والتي خلت من االعتراف بالتركمان ووجودهم ،ثم
التشريعات الظالمة التي صدرت بحق التركمان،
والتي استهدفت التعريب والتصفية العرقية للتركمان
والزامهم بتغيير قوميتهم والتهجير القسري لهم

وجاءت هذه التطبيقات والممارسات على شكل
االستيالء على اراضي وامالك المواطنين التركمان
وعجز المحاكم وهيئة منازعات الملكية العقارية
عن احقاق حقوق مالكي هذه االراضي واالمالك
المغتصبة الى جانب تدهور الوضع االمني لغير
صالح المكون التركماني ،ومحاوالت تغيير الطابع
الديمغرافي في اغلبية المناطق
التركمانية وفي مقدمتها كركوك وتلعفر وطوز
خورماتو،عن طريق تهجير التركمان من هذه
المناطق واسكان من هم ليس منهم فيها ،وحرمان
المواطن التركماني من العيش بأمان واجباره على
النزوح من مناطق اقامته عن طريق االستهداف
المبرمج المتمثل في قتل مئات المثقفين من اطباء
ومحامين وتجار وشباب ،واستهداف حياتهم
وممتلكاتهم بالسيارات المفخخة واالنتحاريين،
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يوسف نور الدين

قرأت لكم

التركمان في التشريعات القانونية العراقية
( 1921ـ ( )2019دراسة قانونية وتطبيقية)

كانت للتقلبات السياسية التي شهدها العراق منذ
تأسيسه ،تأثيرها المباشر على الوضع القانوني
للتركمان في العراق ،فالحياة االجتماعية واالقتصادية
للتركمان كانت مستقرة الى حد ما في العهد الملكي
صاحبها انكار شامل لوجودهم وتهميش لدورهم
في الحياة العامة والسياسية ،اما العهد الجمهوري
فقد كان حافال بصنوف التهميش واالقصاء وانكار
وجود للشعب التركماني خالل()45عاما التي
استغرقها العهد الجمهوري منذ سقوط النظام الملكي
الى حين االحتالل االمريكي للعراق ،واتسمت
الدساتير التي صدرت في هذه الفترة بانكار وجود
الشعب التركماني مع محاوالت للصهر القومي
والتغيير الديمغرافي لمناطقهم التركمانية وتعرض
التركمان لمجازر دموية وعمليات اعدام وتهجير
وسجن وتشريد ،وقرارات تغيير القومية من القومية
التركمانية الى القومية العربية ،والزام منتسبي
دوائر الدولة بتغيير قوميتهم ،واتخاذ االجراءات
الصارمة بحق الممتنعين وسحب البطاقة التموينية
للمواد الغذائية منهم وبابالغم بذلك رسميا ،ونقلهم
الى المناطق النائية وتنزيل مناصبهم االدارية مع
ايقاف العالوات والترفيعات السنوية والمحفزات
والمخصصات المهنية والخطورة منهم واخالئهم
من الدور الحكومية خالل( )30يوما ،وقرارات
التهجير القسري الى خارج محافظة كركوك،في
( )35وجبة خالل خمسة اعوام ابتداء من /1/1
 1995لغاية  31/12/1999وقرارات منع استعمال
اللغة التركمانية في التربية والتعليم والدراسة
بجميع مراحلها (الروضة واالبتدائية والمتوسطة
واالعدادية االكاديمية والمهنية والمعاهد ودور
المعلمين والمعلمات والكليات) ومنع استعمال اللغة
االتركمانية من الهيئة التعليمية والهيئة التدريسية في
القاء المحاضرات أو مفردات الجمل المستعصية.
وشمل المنع استعمال اللغة التركمانية مع الطلبة
في فترة االستراحة وكذلك فيما بين الطلبة
وقرار تعريب المدارس وتغيير اسماء المحالت
التجارية ومنع استعمال االلقاب التركمانية ومنعهم
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من التملك في مناطقهم ،ومن مزاولة التجارة
والزراعة والتوظف في المناطق التركمانية
وتأجير محطات تعبئة الوقود وتعريب غرفة تجارة
كركوك وحرمان العوائل التركمانية المتعففة من
الشمول براتب رعاية االسرى بقانون الرعاية
االجتماعية وتغيير اسم محافظة كركوك الى التأميم
واستحداث محافظة صالح الدين وسلخ قضاء طوز
خورماتو(التركماني) من محافظة كركوك والحاقه
بالمحافظة الجديدة.
هذه صفحات حزينة ومؤلمة من التاريخ المظلم
للعراق ،نقرأها في الكتاب القيّم الذي اصدره االستاذ
الباحث (حبيب الهرمزي) تحت عنوان(التركمان
في التشريعات القانونية العراقية) في طبعته الثانية،
حيث سبق ان صدرت الطبعة االولى من هذا
الكتاب عام .2014
ويضم هذا الكتاب القيم ثالثة ابواب ،ففي الباب
االول تطرق المؤلف الى التشريعات الصادرة
في العهد الملكي(1921ـ )1958وهي القانون
االساسي العراقي (دستور عام  )1925والذي كتب
باللغة االنكليزية ثم ترجمت الى اللغات العربية
والكردية والتركية ،وقانون اللغات المحلية رقم
( )74لعام  1931والذي أقر بكون العراق مؤلفا من
القوميات العربية والكردية والتركمانية وقصر حق
التعليم باللغة التركية (التركمانية) على المدارس
االولية(رياض االطفال) والمدارس االبتدائية ،وبذلك
جاء هذاالقانون مخالفا للدستور(القانون االساسي)
الذي جعل حق التعليم والتعلم بلغة األم مطلقا،
ودون تحديد بمرحلة معينة من مراحل التعليم ،اذ
اليجوز للقانون ان يقيد حقا اقر به الدستور بشكل
مطلق وغير مقيد ،ويبدو ان اصدار هذا القانون
كان لدواع سياسية آنية ،بدليل تجاوز الدولة هذه
الحقوق وابطال استعمالها خالل فترة وجيزة تلت
صدور القانون،ولم تسمح الدولة للتركمان بتأسيس
مدارس لتعليم ابنائهم باللغة التركية ،وكل ما فعلته
انها سمحت كفترة مرحلية بشرح الدروس للطالب

ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ  -ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ  • Ekim-Aralık/October-December 2019العدد  • Sayı/Issue 84السنة  • Yıl/Year 21ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

KERKÜK VAKFI

من مايو /أيار بتوزيع منشور يحمل توقيع
الحاكم السياسي البريطاني هـ  .دوبز محرر
باللغة التركية يتضمن وعدا بمعاقبة الجناة
وطالبا األهالي التذرع بالهدوء والسكينة.
وسافـر المعتمــد السامـي البريطانـي بنفسـه
إلى كركوك مع قـوات بريطانيـة استقدمهـا
جـوا من القاهـرة لتتولـى ضبـط األمور ،وقامت
السلطات البريطانية فعال بنقل كافة الجنود
االشوريين الى قصبة جمجمال الواقعة بين
محافظة كركوك والسليمانية ،كما قررت تشكيل
محكمة لمعاقبة الجناة وتعويض ذوي المقتول
وكذلك الجرحى والذين تضررت ممتلكاتهم
او نهبت خالل الحادث .4وأعلن المعتمـد أنـه
سيعاقـب المعـتدين ويعـوض المتضررين،
وهــذا نـص ما وجهـه وباللغـة التركيـة إلـى
أهالـي كركـوك( :تأثـرت كثيرا لتـلك الفواجـع
التي وقعـت نهـار أمس  ،لقـد شرع منـذ اليـوم
في ترحيـل الجـنود اآلشوريين إلى محـل بعيـد ،
كمـا سيجـري التحقيـق فـورا من قبـل الضبـاط
البريطانـيين المنتخـبين خاصة  ،وإني أعـدكـم
أنـه إذا ثبـت إدانـة أحـد منهـم فلن نـُقصـر في
فـرض العقـاب الصـارم كمـا سيجـري تعـويـض
الـذين تضـرروا ) .ثـم مــا لبـث أن أصدر بيـانـا
جـاء فيــه( :إن الحكومـة البريطانيـة تنظـر منـذ
مـدة بشـديد العنايـة واالهتمـام في قضيـة حمايـة
مصالـح الشعـب اآلثوري ،واضعـة نصـب
عينيهـا كـال من الخدمـات التي أدوهـا لقضيـة
الحلفـاء أثنـاء الحـرب العظمـى وعالقتهـم في
المستقبـل مع الدولـة العراقيـة).
ونشرت جريدة (نجمة) التي كانت تصدر آنذاك
في كركوك باللغة التركية في عددها الصادر
بتاريخ الرابع من شباط /فبراير  1925نص
البيان المؤرخ  3شباط /فبراير  1925الذي
أصدرته متصرفية (محافظة) كركوك المتضمن
دعوة متضرري المجزرة لمراجعتها واستالم
 4صبحي ساعتجي ،الكيان التركماني في العراق،
ترجمه الى اللغة العربية :حبيب الهرمزي ،منشورات
وقف كركوك ،استانبول  ،2014ص .175 – 174

مبالغ التعويضات المقررة لهم .ويورد “ارشد
الهرمزي” في مؤلفه المعنون “حقيقة الوجود
التركماني في العراق” قائمة استقاها من
البيان المذكور تتضمن أسماء  102شخصا
من الحرفيين الذين لحقت اضرار بمحالتهم
التجارية ،وقائمة أخرى بأسماء  13شخصا من
الذين نهبت دورهم السكنية ،وقائمة ثالثة تتضمن
أسماء  84شخصا من الذين تعرضت أموالهم
ومخزونهم للحرق من قبل الجنود التياريين.5
ويرى المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني
كون هذه المجزرة مدبّرة لكسر شوكة المواطنين
التركمان واذاللهم ،قائال حول ذلك (مما ّ
يعزز
الرأي القائل بان هذه االضطرابات كانت مدبّرة
ّ
متوقعة ،ان هؤالء التياريين
او على األقل
المتورطين في هذه األحداث كانوا قد ارتكبوا
قبل وقت قصير جريمة أخرى في الموصل
وتحديدا في سوق العتمة ،اال ان الحكومة لم تقم
بمعاقبتهم بل تم نقلهم الى كركوك وكأن الدعوة
موجّ هة اليهم إلرتكاب جرم آخر) ، 6ويضيف
الحسني حول اإلجراءات المتخذة «ان السلطات
البريطانية اكتفت بهذه اإلجراءات الشكلية التي
استهدفت منها تهدئة مشاعر الناس ليس اال”.7
وهكذا طويت صفحة أخرى من صفحات
استهداف الشعب التركماني ومحاولة اذالله
وصهره ،وبقي هذا الشعب الصامد المخلص
لوطنه وألمته يعاني من التمييز العنصري ومن
التهميش واالستهداف .ولم تكن هذه الصفحة
السوداء هي األولى في تاريخ نضاله ولم تكن
األخيرة أيضا ،غير ان الشعب – أي شعب – ال
بد ان ينتصر في النهاية بتكاتف أبنائه وبتمسكه
بالحق والعدالة وايمانه بان هللا ينصر المظلوم
ضد الظالم ولو بعد حين.
 5ارشد الهرمزي ،المصدر السابق ،ص 101 – 93
عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،جزء
 ،1الطبعة  ،7بغداد –  ،1988ص .206
 7عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،جلد
 ،1بيروت ،1974 ،ص .210
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ولم يقف أبناء القرى والمناطق القريبة من
المدينة مكتوفي االيدي لدى وصول اخبار
المجزرة الى مسامعهم ،فقد بادروا بالزحف
نحو المدينة مسلحين بمختلف أنواع األسلحة
بهدف الهجوم على الجنود التياريين واخذ الثأر
منهم من جهة والذود عن بني جلدتهم وانقاذهم
من اإلبادة الجماعية من جهة أخرى .غير
ان السلطات الحكومية تصدت لهم ومنعتهم
من الدخول الى المدينة ،وأعلنت منع التجول
فيها بغية الحيلولة دون استفحال األمر فيها.2
واستشهد في ذلك اليوم الشيخ محمود شيشجي
الذي قام الجنود التياريون بخنقه وجزوا رأسه
بالقصب ،وامين افندي بن سيد خضر ،ونجله
علي سيد امين افندي .وبدال من معاقبة سلطات
االحتالل اإلنكليزي هؤالء القتلة ،عمدوا الى
اعتقال بعض الشخصيات التركمانية مثل
سليمان بك درويش وحسين بك النفطجي (والد
الشهيد قاسم بك النفطجي) وخير هللا حسن افندي
(والد الشهيدين عطا واحسان خير هللا).
ويعترف أحد الكتّاب من االشوريين وهو
“كورش يعقوب شليمون” بقيام التياريين
(االشوريين) بهذه المجزرة وبمقتل  178من
التركمان المسلمين على أيديهم ،غير انه يعطي
تفسيرا آخر لكيفية وقوع هذه المجزرة .ويقول
كورش يعقوب شليمون في كتابه المعنون (تاريخ
االشوريين منذ بداية القرن العشرين) حول ذلك
ما يلي( :في الرابع نمن شهر أيار لعام 1924
 ،وقعت حادثة في كركوك بين عدد من جنود
الليفي االشوريين ،وبعض اصحاب الدكاكين.
ً
قتيال من المسلمين وثالثة من
النتيجة كانت 178
االشوريين ،عدا الجرحى .امرأة اسمها ربقة،
َ
(قودشنيس)،
زوجة السرجنت ِك َنا شمعون
اشترت قبل يومين كيلو سكر ،واالن جاءت
به لترجعه الى صاحب الدكان ،كونه وسخ وال
تريده .بعد جدال طويل ،أخذ السكر وبصق
ً
قائال “لعنة عليك يا شيطان” والقى
عليه
 2ارشد الهرمزي ،حقيقة الوجود التركماني في العراق،
منشورات وقف كركوك ،استانبول  ،2005-ص .82
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بالسكر في الشارع .كان مع هذه المرأة ثالثة
جنود اشوريين وجندي اخر يزيدي (من عبدة
الشيطان) ،غضب اليزيدي وضرب صاحب
الدكان ،ألن هذا لعن نبيه ،عندما رأى اصحاب
الدكاكين االخرى ما حدث لزميلهم هبوا لنجدته،
جاءت الشرطة العراقية لنجدة المسلمين ،جلب
الجنود االشوريون بنادقهم وبدأوا بأطالق النار
على المسلمين ،النتيجة كانت  178قتيال مسلما،
ثالثة اشوريين).3
ويستطرد “كورش يعقوب شليمون في نفس
المؤلف حول النتائج التي افرزتها تلك المجزرة
قائال( :في نفس اليوم ،تم اخراج القوات االشورية
مع عوائلهم من كركوك ،اخذوهم الى جمجمال
على بعد اربعة كيلومترات من كركوك ،ومن
هناك الى مدينة كويسنجق .بعد ذلك ،االشخاص
الذين تورطوا في هذا الحادث ،من امثال،
ايزريا تمرز ،مقسوت نيخو (تخوما) ،آمر
خمسين افريم شاول دقليتا (مار بيشوع) ،كورفل
كيوركيس زكريا ،هؤالء أُدينوا ،وتم حبسهم في
بغداد لمدة سنة ،اكثر من هذا ،كل ما تبقى من
يع ،هذا المبلغ ،مع
امالك الكتيبة في كركوك ِب َ
راتب يوم واحد لكل افراد الكتيبة ،دفعوه فدية
ألهالي القتلى من المسلمين .اما بالنسبة الى
كيوركيس زكريا ،أحد الذين أُدينوا وسُ جنوا ،فقد
ُقتل بعد ذلك على جسر الفلوجة ،سنة 1941
اثناء الحرب العالمية الثانية).
انقلبت أيام عيد الفطر الى مأساة ومآتم أقيمت فيها
مجالس العزاء في بيوت مئات من المواطنين
التركمان ،وساد المدينة جو من الحزن المشوب
بالتوجّ س والخوف من المستقبل المجهول ومن
رد فعل أقارب ومعارف ضحايا تلك المجزرة.
واعلن الحاكم البريطاني في كركوك انه سيقوم
بمعاقبة الجناة ،في محاولة منه لتهدئة النفوس
الثائرة ،وقامت السلطات البريطانية في الخامس
 3انظر :كورش يعقوب شليمون ،تاريخ االشوريين
منذ بداية القرن العشرين خاصة في فترة الحربين
العالميتين ،ترجمة وليم ميخايل ،شيكاغو – ،1995
الطبعة الثانية – .2004
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هؤالء الجنود إثر امتناع الجنود عن تسديد
اثمان مشترياتهم الى صاحب أحد الدكاكين
في السوق .واشتد الجدل ليصل الى عراك
باأليدي نتج عنه إصابة أحد الجنود بجروح
ورضوض ،ولجأ الجنود الباقون على إثر ذلك
الى الفرار والعودة الى معسكرهم الواقع في
صوب “القورية” من المدينة .وبعد مدة قصيرة
عاد هؤالء الجنود مستصحبين معهم زمالء
لهم يحملون مختلف أنواع األسلحة النارية،
ّ
العزل دون
وبدأوا بالهجوم على المواطنين
تمييز وفتحوا عليهم نيران البنادق والمسدسات
واستخدموا السكاكين في ذبحهم بشكل عشوائي
ودون تمييز ،وجرى حرق ونهب وسلب مئات
المحالت التجارية والدكاكين في السوق الكبير
وعشرات الدور السكنية في محلتي حمام
واغالق الواقعتين في قلعة كركوك .وتص ّدى
لهم شرطيان لمنعهم من اطالق النيران على
األهالي وعبورهم الجسر الحجري الى صوب
القلعة ،فقتلوهما فورا ،فسحب مدير الشرطة
“مراد بك رحمة هللا” الشرطة من الشوارع
ومنع خروجهم من ثكناتهم تنفيذا ألوامر
ضابط الشرطة البريطاني ،مما اضطر
األهالي الى الدفاع عن انفسهم وممتلكاتهم
بما توفر لديهم من اسلحة .1وارتقى الجنود
التياريون القلعة وبدأوا بفتح النيران المكثفة
على المواطنين في المناطق المحيطة بالقلعة
من اسطح الدور العائدة الى المسيحيين فيها،
وتسببوا بذلك في مجزرة بشعة أودت بحياة
الكثيرين من الناس األبرياء بما فيهم النساء
واألطفال .وبات الجنود المعتدون تلك الليلة
في دور المسيحيين وفي الكنيسة بالقلعة.
واستأنفوا عملياتهم الوحشية في صباح اليوم
التالي ،أي في الساعات األولى من اول أيام
عيد الفطر ،ولم يتورعوا عن مهاجمة المصلين
في الجوامع ،وهجم قسم منهم على حمام النساء
الواقع في السوق الكبير ،فتصدى لهم جمع من
 .1انظر :عزيز قادر الصمانجي ،التاريخ السياسي
لتركمان العراق ،دار الساقي ،لندن –  ،1999ص
.119

المواطنين وتمكنوا من انقاذ النساء واعادتهن
الى بيوتهن بأمان.
ويتذكر المسنّون تفاصيل مسلسل الدور البطولي
لمجموعة من األفذاذ من أهل كركوك األصالء
وتصديهم البطولي لمرتزقة (الليفي) المدججة
بشتى األسلحة الفتاكة أثناء دخولهم القلعة عنوة
واحتاللهم لسطوح المنازل العالية فيها لتبدأ
مباشرة و من بابا تفويت الفرصة على المعتدي
الهجوم المقابل للشباب و الوجوه التركمانية
المعروفة في الساحة الكركوكية آنذاك على
أوكار المرتزقة أينما كانت و من ثم طردهم
من القلعة و أطرافها كأسبقية أولى و منعهم من
التوجه و الوصول الى أقدام القلعة الشمالي و في
نيتهم الشر صوب حمام (جوت حمام) النسائي
في الطرف المقابل لجامع (نائب أوغلو).
ولقد كان وبحق بطل التصدي لهذه األعمال
اإلجرامية المشينة وبكامل تفاصيلها السالف
الذكر (الحاج علي) والمعروف لدى أهالي
كركوك األصالء بـ (علي بسته) و هو من سراة
و وجوه محلة (بوالق) التركمانية .حيث أستطاع
ومعه مجموعة مقاتلة التصدي للمرتزقة وافشال
وصولهم الى الحمام واجبارهم على االنسحاب
مهزومين صوب ثكناتهم غرب المدينة .كما ال
يمكن نسيان الدور المساند الذي أضطلع به أيضا
ً الوجيه التركماني (المال محمد بن الشيخ نجيب)
في كيفية صعوده مع مجموعة فدائية مقاتلة الى
سطح جامع (أحمد آغا) قبالة القلعة الشمالي
وأطالق النار بكثافة على المهاجمين واجبارهم
على االنسحاب و اللجوء الى ثكناتهم غرب
المدينة .لقد غدا (علي بسته و محمد الشيخ نجيب
و رضا الواعظ ورؤوف ناجي أفندي) أبطاال
ً للمدينة و أبناء بررة لها لدفاعهم و بشرف
و كرامة عنها و عن أهلها و التزال ذكراهم
و بطوالتهم تدور على ألسنة الناس يتداوله
الشباب و الكهول بكل فخر واعتزاز .وقد بلغ
عدد المصابين من اهل المدينة مائتين بين قتيل
وجريح ،غير ان السلطات البريطانية اعتبرت
ان عدد القتلى  55وعدد الجرحى  44فقط.
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صفحات من نضال تركمان العراق  /الحلقة الثانية

مجزرة قوات الليفي عام  1924في
كركوك

الجنود الليفي (االشوريين)
تعتبر المجزرة التي ارتكبتها قوات الليفي
البريطانية عام  1924في مدينة كركوك ،احدى
اهم المجازر التي ارتكبها أعوان اإلمبراطورية
البريطانية التي غزت العراق في أواخر الحرب
العالمية األولى واستخدمت لتنفيذها قوات
التياريين – الليفي التي كانت بأمرتهم ونقلتهم
من الحبانية الى مدينة كركوك.
فقد جنّد المحتل البريطاني آالفا مؤلفة من
التياريين – االشوريين الذين شاركوا في الحرب
ضد الدولة العثمانية ابان الحرب العالمية األولى
التي استعر اوراها في عام  ،1914واستخدم
اعدادا كبيرة منهم لتأمين مصالحها .وكلمة
(الليفي) كانت تعني آنذاك “القوات الرديفة او
المساندة لقوات االحتالل البريطاني” .فقد نقل
البريطانيون هذه القوات الى معسكر الحبانية الذي
ال يبعد اال قليال عن مدينة بغداد واستخدموهم في
اجهاز التطلعات الوطنية لدى الشعب العراقي.
63

ولعل ابرز مثل على ذلك هو مشاركة هؤالء
التياريين في اخماد الثورة الوطنية ضد المحتل
البريطاني والتي سميت بثورة العشرين ،وفي
اثارة القالقل واالضطرابات في عديد من مناطق
العراق إلضعاف القوى الوطنية واجبارها على
عقد معاهدة مجحفة بحقوق الشعب العراقي.
واقتضت مصالح البريطانيين نقل هؤالء الجنود
التياريين (الليفي) من الحبانية الى مدينة الموصل
التي سرعان ما بدأوا بخلق المشاكل فيها وتسببوا
في اليوم الخامس عشر من أغسطس لعام 1923
في مقتل العديد من األهالي في السوق التي كانت
تسمى (سوق العتمة) بالموصل .وإزاء اشتداد
الراي العام في الموصل ضد هذه االعتداءات،
وبدال من معاقبة الجناة ،قام البريطانيون بنقل
هؤالء التياريين الى مدينة كركوك ،ليبدأ فيها
فصل جديد من المذابح واالعتداء على حريات
وارواح أهالي تلك المدينة الوادعة .فقد استهانت
هذه القوة العسكرية بمشاعر المواطنين وبدأت
باالستخفاف حتى بالسلطات المحلية في
كركوك ،وتوالت اعتداءاتهم على األهالي في
أي شجار ينشب بينهم وألتفه األسباب .وأدى
األمر بهم الى ارتكاب مجزرة بشعة ضد أهالي
كركوك ،في شهر رمضان ،بل وفي اليوم الذي
يسبق عيد الفطر مباشرة.
حدثت مجزرة االشوريين بكركوك في الرابع
من شهر مايس (أيار) من عام  1924بينما كان
األهالي يستعدون لالحتفال بعيد الفطر في ذلك
العام .فقد كانت مجموعة من هؤالء التياريين
(جنود الليفي البريطاني) يقومون بالتسوق في
السوق الكبير الواقع في الصوب القديم من مدينة
كركوك والذي يسمى (بيوك بازار) ،وحصل
جدل بين البعض من هؤالء وبين مجموعة من
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