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Editör’den

Irak Dramı Nereye Kadar…
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Irak’ta adına bağımsızlık ve demokratikleşme hareketi denilen
ve 2003’te başlayan ABD işgali
on ikinci yılını doldururken, ülkede istikrar ve demokratikleşme
yönünde henüz bir adım dahi
ilerleme kaydedilmemiştir. Daha
açık bir ifadeyle gidişat işgalin
başlangıç noktasına göre günden
güne daha da kötüye gitmiştir.
Ulusal ordu olmadığı için ülkede
devlet otoritesi ve güvenlik bir
türlü sağlanamıyor. Art arda gelen kötü yönetimler yüzünden,
acil olarak duyulan ihtiyaçlar
yerine getirilemiyor. Yatırımlar
için ayrılan bütçelerin büyük kısımları, daha işin başlangıcında
çalınıyor. Torpilli ve yandaş olan
vasıfsız ve deneyimsiz yükleniciler, ilk avansların alınmasından
sonra ortadan kayboluyorlar. En
basit bir resmi evrak bile, rüşvet
verilmeden bir masadan diğer
masaya gitmiyor. Önemli ölçüde
yozlaşan Irak’ta yanlış yönetimden dolayı hiçbir siyasî kadro
geleceğe ümitle bakamıyor.
Can güvenliği olmadığı için ülkenin en iyi doktorları yurt dışına
çıkmak zorunda kalmıştır. İlaç ithalatı durduğu için Irak’ta sağlık
sektörü tamamen çökmüş durumdadır. Irak hükümeti bu yüzden hastalarını tedavi için yurt
dışına göndermekte ve bunlara
büyük paralar harcamaktadır.
Güvenlik olmadığı için ticaret
yapan iş adamlarının yatırımları
2
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sıfıra inmiştir. Güvenlik sorunu
ne yazık ki Irak’ın her tarafına
yayılmıştır. Bu boşluktan yararlanan IŞİD, ülke topraklarının üçte
birini işgal etmiştir. 2003 yılında
dağıtılan Irak ordusu ve ulusal
güvenlik kurumları, büyük bir
boşluk yaratmıştır. Irak’ta halen
mecburi askerlik hizmeti yürürlükten kaldırıldığı için hiçbir kimse geçici bile olsa askere alınmıyor. Irak gerçek bir orduya sahip
olmadıkça, yani eğitimli, disiplinli ve donanımlı bir profesyonel
ordu oluşturmadıkça, ülkede
hükümetin yasama ve yürütme
görevini güvenli biçimde yerine
getirmesi mümkün değildir.
Ülkenin ekonomik sorunlarını çözecek güçlü bir hükümete ihtiyaç
vardır. Kötü yönetimler yüzünden
ülke, ekonomik dar boğazlara
sürüklenmiştir. Ekonomik zorlukların aşılması için istikrarlı ve
siyasi, etnik ve mezhepsel çekişmelerden arındırılmış, teknokrat
düzeyi yüksek bir hükümete ihtiyaç vardır. Sürekli savaş gerginliği
ve siyasi çekişme içinde hükümet
eden bir kabinenin icraat yapması
mümkün değildir. Ekonomik durum Irak’ın bu şekilde devam edemeyeceğini göstermektedir. Gözlemcilerin de ifade ettikleri gibi,
Irak’ta sadece petrole dayalı bir
ekonominin olması ülkedeki sorunları çözmeye yetmemektedir.
Irak, gelirlerinin yaklaşık yüzde
75’ini maaşların ödenmesine
Yıl/Year 16 السنة
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ayırmaktadır. Bunun anlamı bu
ödemeler karşılığında bir şey
alınmadığıdır. Büyük bir bütçe
açığı içinde olan ve nakit para
sıkıntısı çeken bir ülkenin kalkınma yapması da düşünülemez.
Irak’ta yeni kurulan hükümetin
ne yapacağı, daha doğru bir ifade ile ne yapabileceği de henüz
belli değildir. Ülkede yaşanan
bütçe açığına ek olarak, yurtları ve evleri ellerinden alınan
binlerce göçmenin giderlerinin
karşılanması da, hükümete büyük mali yükler getirmekte ve
sıkıntılar yaşatmaktadır.
Maliki Gitti El-Abadi Geldi
Sünnilerin baskıları ile Maliki değiştirilmiş, ancak sorun çözülmemiştir. Bütün sorunların başlıca sebebinin merkezi hükümet olmadığı
da böylece anlaşılmıştır. Hem Şii,
hem de Sünni partilerinin arasında söylem birliği olmaması ve tek
lider etrafında toplanılmaması,
krizin derinleşmesine yol açmıştır. Aynı sorun Kürtler için de
söz konusudur. IŞİD’in çok kolay
biçimde bazı bölgeleri işgal edişi
ve kolayca ilerleyişi, peşmerge
güçlerinin de profesyonel ve yeterli bir ordudan oluşmadığını ve
ülke savunması için uygun biçimde hazırlanmadığını göstermiştir.
Savaşmak için gerekli alt yapının
olmadığı, ülkenin korunmasını
sağlayacak profesyonel bir ordunun acilen kurulmasına gereksinim duyulduğu ortaya çıkmıştır.
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Bağdat’ta Toplanan
Türkmen Platformuna
Gönderilen Mesaj

Sizlerle birlikte olmayı isterdik, ama kısmet değilmiş.

Allah’ın Selamı Ve Rahmeti Üzerinize Olsun
Birçok değerli Türkmen siyasileri ile saygın şahsiyetlerin katılımı ile Bağdat’ta gerçekleştirilen Türkmen Buluşmasına
çok arzu etmeme rağmen
katılamıyorum. Zira o günlerde eş başkanlığını yaptığım ve
50 ülkeden katılanların geldiği Boğaziçi Zirvesinde uluslararası iki büyük toplantının
organizasyonu
yüzünden,
düzenlenen bu tarihî platforma katılamadığımdan dolayı
büyük üzüntü duymaktayım.

Yetkin teknokrat kişilerden oluşması gereken bakanlar kurulu,
daha çok partilerin önerdiği
üyelerden meydana gelmiştir.
Bu yüzden hükümet ciddi biçimde sorunların üzerine gidememektedir. Çünkü her hükümette
bulunan eski Sünni, Şii ve Kürt
gruplar yeni hükümette de aynen yer almış bulunuyor. Bunun
sonucunda eski çekişmelerin,
yeni üyeler tarafından eskisi gibi
devam ettirildiği görülmektedir.
Irak Başbakanı Haydar ElAbadi’nin bakan seçme gibi bir
yetkisi bulunmadığı için, ona
verilen parti üyelerini aynen kabineye atamak zorunda kaldığı
anlaşılmıştır. Kısacası Maliki’den
kurtulunca durumun bir anda
düzelerek daha iyiye gideceği
beklentisi içinde olanlar, büyük
bir düş kırıklığı yaşamışlardır.
Başka bir ifade ile Maliki dışında başka bir şey değişmemiştir.
Geçmişte yapılan hatalara devam edildikçe, halkın beklentilerine cevap verecek hükümetlerin iş başına gelmesinin daha
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Şunun iyice bilinmesini isteriz
ki, mazlum ve cefakar Türkmen toplumu için atılan her
olumlu adımın KERKÜK VAKFI olarak her zaman yanında
olduk ve yanında olacağız. Bu
platformun sonucunda Türkmen toplumunun birlik ve
beraberlik içinde daha güçlü
bir mücadele vereceğini ümit
etmekteyiz. Irak’ın siyasî yapılanmasında sürekli dışlanan Türkmenlerin, birlik ve
beraberliklerini herkese gösterdikleri takdirde, hem itibarları artacak, hem de siyasî
sürece dâhil olacaklardır.

Bu inançla mesainizin hayırlı bir
seyir göstermesini ve çalışmalarınızın büyük başarılara
yol açmasını niyaz ediyoruz.
Yüce Allah yar ve yardımcınız
olsun.

Platformun Türkmen davası
yolunda hayırlı sonuçlara

Erşat Hürmüzlü
KERKÜK VAKFI BAŞKANI

çok uzak ihtimaller dâhilinde
olduğu söylenebilir.
Geleceğe Ümitle Bakmak İçin…
Irak’ta yıllardır baskı ve zulüm altında yaşayan halkın hâlâ her
günü endişe ve ölüm korkusu
içinde geçmektedir. Herkes çocuklarını okullara göndermekte,
ancak korku içinde çocuklarının
yolunu gözlemektedir. Her gün
çarşı pazardan alış veriş yapan
halk, evine ve ailesine rızık taşımaktadır. Hayatın asgari şartları
olan bu eylemleri de insanlar
güven ve huzur içinde yapmak
istemektedir. Bu kadar basit işlerin bile endişe ve korku içinde
yapılması, Irak halkının hayatını
zindana dönüştürmüştür.
Herkesin umutsuz ve mutsuz olduğu bir ülkede, bir de IŞİD gibi
yeni bir takım terör örgütlerinin tehdidi altına girmesi, halk
yığınlarını endişe ve korkuya
sürüklemektedir. Üstelik halkı
koruyan, güvenlik ve huzuru
sağlayan devlet otoritesinin olmaması da, insanların beklen-
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varacağına ve etrafında toplandığımız Türkmen Bayrağını daha da yükselteceğine
inanıyoruz. Bu çalışma sayesinde Türkmen milletinin
yolunun yeniden toparlanan
Türkmen Meclisi aracılığıyla
da yeni bir ümit ışığı ile aydınlanacağına, birlik ve beraberlik mesajı ile Türkmen
halkının tek vücut hâlinde
yarınlara kavuşacağına inancımız tamdır.
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tisini, geleceğe ümitle bakmasını, kısacası yaşama sevincini
ortadan kaldırmıştır.
Korumasız, güvencesiz ve her türlü tehdit ve tehlikeye açık bir
ülkede yaşayan masum bir halka, en azından güven ve ümit
verecek bir çıkış yolu mutlaka
bulunmalıdır. Etnik ve mezhep
ayrımcılığına son verilmesi ve
Iraklılık bilincinin tekrar canlandırılıp oluşturulması mümkün
müdür? Bunu tahmin etmek ve
söylemek bugün için belki çok
zor görülmektedir. Ancak birilerinin Irak’taki siyasî aktörlere
bu hususta yardımcı olmaları ve
telkinde bulunmaları gerekir. Bu
konuda hiç şüphesiz Irak’a komşu olan ülkelere de önemli görevler düşmektedir. Irak’ta kalıcı iç barışı ve huzuru sağlamak
için dost ve deneyimli ülkelerin
seslerine her zamankinden fazla
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Çankaya Köşkü Arşivinden

Esat Emin Ketene
Erşat HÜRMÜZLÜ
Çankaya
Köşkü
Arşivinde
Kerkük’ün ve Irak’ta Türkmen
topraklarının yılmaz bir savunucusu olan Esat Emin Ketene
hakkında bulduğumuz belge, bu
şahsın her zaman Irak Türkleri
konusundaki hassasiyetini açık
bir şekilde göstermektedir.
Adı ve soyadı Nüfus’ta Esat Keteneoğlu diye kayıtlı olan Esat
Emin Ketene Birinci Dünya Savaşı başlamadan (önce) doğmuştur. Doğum tarihini tam tesbit
edemediğimize rağmen, rahmetli ağabeyimiz Prof. Dr. Mehmet Sait Ketene’nin 2004 yılında yayınladığı “ Bir Irak Türkmeni olarak Anılarım” kitabının 15.
sayfasında Esat Ketene’nin 1927
yılında ortaokulda olduğunu öğreniyoruz. Bu durumda doğum
tarihinin 1911- 1913 tarihleri
arasında olabileceği yorumuna
gidiyoruz.
Ketene’nin hem Kerkük’te hem
de göç ettiği Türkiye’de millî
dava ile devamlı meşgul olduğu
malumumuzdur. 1959 yılında
İstanbul’da kurulan Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti
(Derneği) kurucu üyelerindendir. Derneğin Esas Nizamnamesinde (İç Tüzüğünde) Esat
Keteneoğlu’nun faal üye (aktif
üye) olduğunu kaydetmektedir.
İç Tüzükte kurucular arasında
sıralanan Keteneoğlu’nun mesleği Fabrikatör, İşadamı olarak
ve verdiği daimi adresi Taksim,
4
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Taksim Sarayı, kat 2, İstanbul
olarak bildirilmektedir.
Esat Ketene bir dava adamıydı,
Kerkük ve Türkmen topraklarına
sevgisi her halinden belliydi. Vefatının 9 Aralık 1962 de olduğunu da Sait Ketene’nin adı geçen
kitabının 80-81. sayfalarından
öğreniyoruz. İstanbul’da Şişli
Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilmiştir. Oğlu
Cengiz Ketene’den mezarına
“Aş(i)retim Türk’e Kurban- Evvel
Başta Ben Özüm” yazıldığını öğrenmiş, ancak Almanya’da yaşamakta olan oğlu Cengiz ve onun
kanalıyla kardeşinden istenen
bilgi ve fotoğraflara ulaşamadığımızı üzüntüyle beyan ederim.

hitaben yazılmış mektupta
Kerkük’ün kimliğini bildirmekte
ve kendi deyimiyle bu durumda “Kerkük’ün nasıl coşkun ve
halis bir Türk muhiti olduğunu
anlatmayı lüzumsuz buluyorum.
Erzurum’un veya Edirne’nin
coşkun ve halis bir Türk Muhiti
olduğunu ayrıca tevzihe lüzum
olmadığı gibi.” Diye bildirmektedir. Mektup 30 Aralık 1940
tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’ye arz edilmiş ve hiç bir
işlem yapılmaması talimatıyla
arşive kaldırılmıştır.

Esat Emin Ketene 5 kardeşin
üçüncüsü idi. Öteki kardeşleri,
Behçet, Hüseyin Avni, Nurettin
ve Tevfik’tir.

Ketene, o toprakların tekrar kavuşma sevincine ereceğini ümit
etmekte ve o tarihlerin beklentisiyle kurtulma zamanının
yaklaştığına kanaat getirlmesi
şartıyla münhal bölgelerden birinde ve kendi illerine hazırlık
yapılması kaydıyla Millet Vekilliğine aday gösterilmesini talep
etmektedir.

Kendisinin de Cengiz ve Atilla isminde oğulları yukarıda bahsettiğim gibi Almanya’da yaşamaktadırlar.

Esat Emin Ketene’nin mektubunu hiç değiştirmeden ve aslına
uygun olarak yayınlamaktan kıvanç duymaktayım.

Esat Emin Ketene’nin Çankaya Arşivlerinde bulduğum,
26.12.1940 tarihinde yazılmış
mektubunda kendisini, Ankara Otelinde bir Kerküklü olarak
tanıtmaktadır. Mektubu başından sonuna kadar memleket
konuları ve acılarıyla doludur. 2.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye

Esat Emin Ketene’nin mektubunun metni:
İstiklâl Kahramanım, Milli Şefim,
En Büyüğüm;
Size yıllardır doğup büyüdüğü Türkili zaman icabı Türkiye (Misak-ı
Millî) çemberlerinin dışında
kalmış bir Türkün sizi vatanı ve
istikbali gibi seven ideali için
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Lozan Muahedesinden şimdiye
kadar koşan ve daha koşacak
olan bir Türkün kalbi ve kafasıyla sesleniyorum; Kerkükün
nasıl coşkun ve halis bir Türk
muhiti olduğunu anlatmayı lüzumsuz buluyorum. Erzurum’un
veya Edirne’nin coşkun ve halis
bir Türk Muhiti olduğunu ayrıca
tevzihe lüzum olmadığı gibi…
Lozan’da bu yurd parçasının da
ana vatana ilhakını hiç olmazsa
muayyen bir müddet sonra iadesi için nasıl gayret ve himmet
sarfettiğinizi bütün Türk kardeşleri gibi Kerküklüler de her zaman minnet ve şükranların en
derini ile hatırlarlar. O zaman
bizim için geçirmiş olduğunuz
üzüntülerde de her hakikat gibi
haklı olduğunuz meydana çıkıyor. Çünki; Yemen’de İmam Yahya, Seyit İdris’i; Hicaz’da Peygamber evladı olduğunu iddia
eden Şerif Hüseyin ve evlatları;
Irak’lı Nuri Sait, Cafer Askeri ve
kardaşları, Cemil Metfai ve emsalinin tecrübe ile ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını biliyormuşsunuz ki ilaveten bir efendinin asırlarca idare ettiği uşağına
teslim edüp cahil uşağın Efendi
olması ne kadar kötü olduğunu
bilerek fevkalbeşer bir kudretle
kurtulmasına çalışırken o zaman
kurtulmamıza yegâne mani son
muahedeye kadar düşmanımız
İngilizlerin ve onların sevk ve
idaresiyle şakirtleriniz Yunanlıların elinde zebun kalan ve süngülerinden kaçan İtalyanlar çıkmıştı. O zaman bizi tanımayan,
bugün bizi tanıyan her İngiliz
gibi İngiliz hariciye müsteşarı
Batler radyoda vermiş olduğu
nutukta (500.000.000 İngiliz
İmparatorluğunun yaşama hakkı Türklere medyundur) demesi
göğsümüzü kabarttırıyor. İşte o
zaman bu tanımamak yüzünden
bu yurd parçası esir kalmıştı.
Lozan muahedesinden 938 tarihine kadar ihtiyar annemin
hasretini gidermek için Kerkük’e
gittim. Maalesef birkaç gün evKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

vel gözlerini hasretle dünyaya
kapayan annemi ölü ve doğduğum yurdun berbat ve öldürücü,
vahşi usullerle manen ve maddeten öldüğünü de gördüm.
İdrak çağımdan şimdiye kadar
olduğu gibi Allahıma ve memleketime olan gizli ibadetim
sırasında Kerkük’ten çıkmamı,
Türk düşmanlığı ile şöhret bulan Nuri Sait ve kuvvetli elemanı
Mutasarrıf Faik Şakir ve Miralay
Alvan tebliğ ettiler. Aramızdaki
münakaşayı tarih bir gün yazacak. Ben ana yurduma geldim. Zaten yurtdan gitmiştim.
Onlara göre anî olarak çıkmam
belki maddî sebeplerle üzülmemi intaç eder. Halbuki ideâlime
ve maneviyatıma daha kuvvet
verdiler. Yurduma kavuştuktan
sonra kıymetli Başvekilimizle
şerefyap oldum. Kadreş Irak nakaratının ne olduğunu arzettim.
Irak’ta Türklüğün ve dilinin unutturulmasına çalışılıyor. Ermenilerin, Yahudilerin, Kürtlerin bile
kendi dilleriyle okuma yazmalarına müsaade ediliyor. (Yalnız
ve yalnız Türk’ün ne dili var, ne
mektebi ve ne de milliyeti.) yasak, olmaz.
Kerkük dâvasiyle yakından ilgilenmek ve zamana göre tedbirlerini almak ve Musul’da yeni Konsolosluğu ihdası ile de bir daha
bir Büyük Devlet Adamı olduğunu vatanperverliği ve basiretiyle isbat etmiş olan Muhterem
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam’ı
Başvekalete seçmekteki emsalsiz isabetinizi şükranla belirtmekten kendimi alamayorum.
Yahudiye verilen okuma, yazma
ve milliyet imkânlarının yeni
ihdas edilen Konsoloslukla faydalanarak Türklere de teşmili
muhtemel olduğunu düşünüp
müteselli oluyorum.
Her Kerküklünün kalbinde Hataylıya gıpta ve size ümit yanmaktadır. Irak Türkleri bir gün birinci
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plâna çıkacak, bir gün sizin kudsal varlığınızı ilgilendirecek olursa bu davâda küçük yaşındanberi feragat ve şuurla çalışan ve
terfihim için de göstermiş olduğunuz teşebbüs neticesinde 932
senesinde 2043 Nr. lı kanunla
taltif edilen ve beni daha fazla
memleket ve yurduma bağlayan ideal bir Kerküklünün her
zaman emrinizde olduğunu hatırlatmak lütfunda bulunmanızı
eğer kurtulma zamanı geldiğine
kani iseniz münhal olan mahallerden birine Mebus namzetliğimin kabulünü istirham eder
derin tazimlerimle muhterem
ellerinizden öperim.
Ankara:
Ankara Oteli’nde Kerküklü
Esat Emin Ketene
26-12-940
(Altındaki Cumhurbaşkanlığı notu): Arzedildi. Hıfız
30.X11.940
Cumhurbaşkanlığı İsmet İnönü
Arşivi
Yer No: 2/9-291
Fihrist No: 4495-30
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Davutoğlu’nun Irak Ziyareti ve
Türkmenler
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

İyi Bir Başlangıç
Aralık 2011’de ABD’nin Irak’tan çıkmasından az bir süre sonra Türkiye-Irak ilişkilerinin bozulmasına
en çok Türkmenler üzülmüştü.
O tarihten bu yana bu ilişkinin
mutlaka düzelmesi gerektiğini
muttasıl bir şekilde konuşma
ve yazılarımızda vurguladık.
Çünkü bu ilişkinin bozulmasından en çok Türkmenlerin zarar
gördüğünü söylerken, kimlerin
daha çok fayda gördüğünü
söylemeye hacet yoktu. Nitekim
30 Nisan 2014 seçimlerinde
Türkmen Cephesi’nin Musul’da,
Türkiye’ye yakınlıkları ile bilinen Nüceyfi Kardeşlerin başını
çektiği Müttahidun listesiyle
birlikte, seçime girmesi hüsranla sonuçlanmıştır. Türkmenler,
Musul Mahalli Seçimlerinde altı
vekil kazanırken, 30 Nisan genel
seçimlerinde hiç milletvekili çıkaramamaları ITC’yi, Nüceyfileri
ve hatta Türkiye’yi sorumlu tutma noktasına getirmişti. Hangi
Türkmen’e sorsanız bu başarısızlığın faturasını Nüceyfi kardeşlerin hasmane tutumuna bağlar.
Yeni İbadi Kabinesinde ITC’nin
bakanlık alamaması, başarısızlığın başka bir veçhesidir. Çünkü
Nüceyfiler hisselerine düşen
bütün bakanlıkları kendilerine
kullanmışlardır. Şu anda Türkmen siyasetçilerinin bakanlık
alamamalarından çok, 400.000
civarında yurdunu terk etmiş
Türkmen’in sorunlarıyla ilgilen6
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mesi gerekmektedir. Irak Dışişleri Bakanı Caferi’nin Türkiye’ye
gelmesi ve akabinde Başbakan
Sayın DAVUTOĞLU’nun Irak’ı
ziyaret etmesi bu açıdan Türkmenler için fetretten sonra yeni
başlangıç olabilir.
DAVUTOĞLU ve Türkmenler
Sayın DAVUTOĞLU’nun Türkmenler konusunda derin bilgisi bulunmaktadır. Çünkü Türkmenlerle olan münasebeti gençlik
yıllarına rastlar. Başdanışmanlığı
sırasında Türkmen dosyası ile
yakından ilgilenmişti. Dışişleri
Bakanlığı esnasında da defalarca ITC yetkilileriyle bir araya gelmiştir. Her Irak’a gidişinde bütün Türkmen milletvekilleri ve
yetkilileriyle toplantı yapmıştır.
Uzun yıllardan sonra Kerkük’e
girebilmesi, Kerkük konusundaki hassasiyetini de göstermektedir.
Sayın DAVUTOĞLU, bermutat
Türkmen milletvekillerini bir
araya getirerek onlarla toplanmış ve birlikte bir basın
toplantısı düzenlemiştir. Basın
toplantısında İnsan Haklarından Sorumlu Türkmen Bakan
Sayın Mehdi BAYATLI’nın katılması önemlidir. Bu buluşma,
hem Türkiye’nin Türkmenlere
tek bir kimlik gözüyle baktığının, hem Şii listesinden bakan
olmuş bir Türkmen’in Türkiye’yi
‘’anavatan’’ diye bellediğinin
işaretidir; yani hem Türkiye’nin
Yıl/Year 16 السنة
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Türkmenlere hem de Türkmenlerin Türkiye’ye mezhebî gözle
değil, millî bir gözle baktığının
yeniden tescilidir. Bu basın toplantısında Sayın Başbakan’ın
verdiği mesajlar hayati öneme
haizdir. Bu mesaj, Türkiye’nin
Türkmen’i mezhebine bakmaksızın kucaklandığının vurgulanışıdır. Bu cümleden Sayın Başbakan IŞİD’den zarar gören bütün
Türkmen yerleşim bölgelerinin
Türkiye tarafından yardım göreceğinin sözünü vermiştir. Bu çok
önemli bir adım olup Türkiye’nin
bütün Türkmenleri kucakladığının manifestosu olacaktır.
Türkiye’de ilgili bakanlıkların ve
bürokratların bunun bilinci ve
sorumluluğu içerisinde hareket
etmesi beklenir.
Sayın DAVUTOĞLU Türkmen siyasetçilerine önemli bir hedef
göstermiştir. Türkmenler arasında mevcut ihtilafları gidermek için tarafları ve Türkmen
aşiretlerini içerecek bir uzlaşma
konferansının düzenlenmesi fikrini ortaya atmış ve Türkiye’nin
bu konuda yardımcı olabileceğini ifade etmiştir. Bu da, IŞİD
Irak’ta yayılmaya başladıktan
sonra Irak’ın genelinde ve özellikle de Şii Türkmenler arasında
yayılmaya çalışılan provokatif
dedikoduları boşa çıkarabilecek
nitelikte, bir demeçtir. Aslında
bu konuda Türkmenler zaten
bir adım atmış ve bir hafta önce
Türkmen Meclisi’nin ilk toplan-
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tısını düzenlemiştir. Sanırım bu
meclis, Sayın Başbakan’ın işaret ettiği hedef için önemli bir
adres olacaktır. Bu durumda
meclisin çatısı altında bulunmak
istemeyen olursa, ya da meclisin oluşum tekerine çomak
sokmak isteyen çıkarsa, o kişi ya
da kurumun samimi olmadığını
söyleyebileceğiz. Ayrıca kimse
bu meseleyle Türkiye arasında
ilişki kurmaya çalışmasın, çünkü
Sayın DAVUTOĞLU’nun meclis
konusundaki görüşünün olumlu olduğunu Bağdat’taki konuşmasından istintaç etmek zor
değildir. Ancak şu anda hazırlık
komisyonunun başlattığı görüşmelere mutlaka Şii Türkmen
önderlerinin çağırılması da gerekmektedir.
Sayın DAVUTOĞLU’nun Zaho’ya
yakın Bersive mülteci kampını
ziyaret etmesi sürpriz olmakla
beraber, isabetli ve sevindiri-

ci olmuştur. Yanlış bilmiyorsak
AFAD’ın Irak’ta takdire şayan
gayretleriyle kurduğu dört ya da
beş kamptan birisidir. Adı geçen
kampın Türkmenlere tahsis edildiğini, Sayın Başbakan’ın burayı
ziyaret edişiyle ortaya çıkmıştır.
Aslında Türkmenler, Haziran
ortalarında IŞİD’ın Telafer’e saldırmasından birkaç gün sonra,
Anavatanları Türkiye’den bir
kamp talebinde bulunmuştur.
Ancak bu talep çeşitli bürokratik engellere takılmıştır. Demek
ki Sayın Başbakan’ın ziyareti
hayra vesile olmuş ve bu kamp
Türkmenlere tahsis edilmiştir.
Ancak maalesef aldığımız bilgilere göre kısa bir süre içerisinde kampa sadece 40 civarında
Türkmen aile yerleştirilebilmiştir. Talepten beş ay sonra ve kışın tam ortasında böyle bir kampın açılmasına talebin az olması
doğal karşılanmalıdır. Gelişmeler ne olursa olsun, bu kamp

Türkmenlere tahsis edilmelidir.
Yüzbinlerce Türkmen’in evsiz
olduğu bir ortamda bu kamp
gerekli, önemli ve bir emniyet
supabı niteliğindedir.
Ez Cümle
Türkmen evinin darmadağın, siyasetçisinin moralsiz, halkının
umutsuz olduğu bir dönemde
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun
Irak’ı ziyaret etmesi, hem Türkmenlere bir umut ışığı, hem de
Türkiye’nin Türkmenleri ihmal
etmediğinin delili olacaktır. Bu
ziyaretin sonucundan herkes
elini sorumluluk taşının altına
koymalıdır. Samimi ve dürüst
olalım.
“İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil,
vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar”. John Stuart Mill

İncitme Gönül
Çiçeklerle hoş geçin
Balı incitme gönül
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül

Dokunur gayretine
Karışma hikmetine
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül

Başın olsa da yüksek
Gözün enginde gerek
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül

Sevmekten geri kalma
Yapan ol yıkan olma
Sevene diken olma
Gülü incitme gönül

Mevla verince azma
Geri alınca kızma
Tüten ocağı bozma
Külü incitme gönül

Konuşmak bize mahsus
Olsa da bir güzel süs
Ya hayır de ya da sus
Dili incitme gönül

Yunus EMRE
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Irak’ta Derinleşen IŞİD Krizi ve
Türkmenler
Ali SEMİN
Irak’ta, 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan genel seçimler ve
beraberinde getirdiği süreç
Bağdat’ta hükümet kurma krizine sebep olmuştur. Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Musul’un
kontrolünü ele geçirmesiyle
birlikte Irak, fiziki bir bölünme
noktasına gelmiştir. Etnisite ve
mezhepsel farklılıklar üzerine
kurulu siyasi denklem, IŞİD’in
eylemleriyle beraber dönüşmeye başlamıştır. İşgalin ardından
oluşan kaotik ortam IŞİD’e fayda
sağlamaktadır. 2006 yılında Nuri
el-Maliki’nin başkanlığında kurulan Bağdat merkezi hükümeti
içerisindeki siyasi istikrarsızlık
ise IŞİD’in Irak’taki gücünün artmasındaki en temel sebeplerden birisidir. Irak’taki gelişmeler
dikkatlice değerlendirildiğinde
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinin
ardında birçok neden olduğunu
söylemek mümkündür.
Bu analizde IŞİD’in sözde “hilafet
devleti” ilan etmesi ve Irak’taki Sünni Arap bölgelerinde güç
kazanmasının sebepleri irdelenirken Bağdat’ın siyasi yapısı ve
bunun Türkmenlerin durumuna
nasıl yansıyacağı değerlendirilecektir. Ayrıca Irak’taki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Türkmen
politikası analiz edilmeye çalışılacaktır.
IŞİD’in Musul’u Ele Geçirmesi
IŞİD’in, Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’u 10 Haziran 2014
8
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tarihinde ele geçirmesi hem Irak
hem bölge tarihi için adeta bir
dönüm noktasıdır. IŞİD Musul’u
kontrol etmekle birlikte tüm
kamu kuruluşlarına el koyarak
kentteki merkez bankasında bulunan 430 milyon dolar ve külçe
altınları ele geçirmiştir.(1) IŞİD,
1500 silahlı militanıyla 30 bin
kişilik Irak ordusuna ait güçlerin Musul’da olmasına rağmen
kenti kontrolüne geçirebilmiştir.
Bu süreçte IŞİD’den kaçıp Erbil’e
sığınan Musul Valisi Etil elNuceyfi’nin İçişleri Bakanlığı Vekili Adnan Esedi ile Musul’un ele
geçirilmesinden bir gün önce
yaptığı görüşmelerin detayları
yayımlanmıştır. Buna göre Vali
Etil, Bağdat’a IŞİD tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu ve Kuzey
Irak Kürt yönetiminden Peşmerge gücünün gönderilmesini
talep etmiştir. Fakat Nuceyfi’nin
bu talebinin reddedilmesiyle
Bağdat’ın Musul’u gözden çıkardığı anlaşılmıştır.
IŞİD’in Musul’u kontrol etmesinin
Irak’a bilançosu ağır olmuştur.
Bütün bu gelişmeler ışığında
IŞİD’in, Irak ve Suriye’de sözde
“İslam Devleti”ni ilan etse de,
insan haklarına aykırı eylem ve
harekât tarzı İslamiyet ile bağdaşmamaktadır. IŞİD’in özellikle Irak’ta ve Suriye’de kutsal ve
tarihi mekânlara düzenlediği
saldırılar dikkate alındığında,
Musul’u kontrol ettikten sonra
Hz. Yunus camisi ve Osmanlı vaYıl/Year 16 السنة
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lisi Mustafa Paşa tarafından hicri 1057 yılında inşa edilen Hz. Şit
Camisi ve türbesini patlatmıştır.
IŞİD ayrıca tüm dini inançlar
bakımından kutsal sayılan bazı
cami ve türbeleri yok etmiştir.
IŞİD’in kontrol ettiği tüm bölgelerde halka baskı uygulanmaktadır. Örneğin IŞİD, Ramazan
Bayram’ında kontrol ettiği kentlerde bayram namazını kılmayı
yasaklamış, Hıristiyan ve Yezidileri dinlerini değiştirmeye zorlamıştır. Bu nedenle IŞİD’e destek veren Sünni Arap aşiretler
örgütün Musul’daki tutumundan rahatsızlık duymaktadır.
Öte yandan IŞİD’in Musul’u ele
geçirmesinden sonra 2014 yılının Haziran ayından 8 Ağustos’a
kadar başta Musul olmak üzere
Telafer, Sincar, Mahmur, Selahaddin, Diyale, Tuzhurmatu,
Tikrit, Anbar kentlerinden göç
etmek zorunda kalanların sayısı
1 milyon 500 bin olarak açıklanmıştır.(2) Bu sayının 600 bininin
yalnızca Haziran ayına ait olması
ise IŞİD’in oluşturduğu tehdit ve
etkiyi göstermesi bakımından
da dikkat çekicidir. IŞİD’in Sünni Arap bölgelerinde elde ettiği
güç ise bölgede ciddi bir demografik değişime yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler’in yayımladığı açıklamaya göre 2014
yılının ilk yarısına kadar ülkedeki
şiddet ve kaotik durumdan ötürü en az 5576 kişi de hayatını
kaybetmiştir.(3) IŞİD’in Musul’u
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ele geçirmesinden önce Irak’ta
işsizlik oranı ise yüzde 12 iken
yüzde 20’ye yükselmiştir. Gençler arasındaki işsizlik oranının
ise yüzde 28’den 38’e yükseldiği belirtilmektedir. Yoksulluk sınırının altında kalan nüfus oranı
yüzde 19’dan 30’a kadar arttığı
ifade edilmektedir.(4)
IŞİD’in Musul’u kolaylıkla ele geçirmesinin altında yatan temel
sebep bazı Sünni Arap aşiretlerinin ve gruplarının örgüte destek vermesidir. Irak’taki IŞİD’e
bazı Sünni Arapların destek vermesinin ardında yatan üç temel
etkenden söz edilebilir. Bunlar:
Bağdat’ta Şii çoğunluklu yönetim
Sünni Arapların 2003 yılından
bu yana devletin yeni yapısına
desteğini tam anlamıyla sağlayamamıştır. Şu noktaya dikkat
çekmek gerekir ki, Sünni Araplar
Aralık 2005’ten beri Irak’ta yapılan tüm yerel ve genel seçimlere katılsalar da, ülkede ABD’nin
kurduğu siyasi sürece bütün bir
Sünni desteği görmek zordur.
Dahası ABD işgali sonrasında
Irak’ta kurulan siyasi denkleme
gerçek manada destek veren
Sünni Arapların oranının %25 ile
%30 civarında olduğu söylenebilir. Radikal grupların Sünni Arap
bölgelerinde destek bulmalarının ardındaki sebeplerden
birisi de budur. Yıllarca Irak yönetimindeki iktidar piramidinin
tepesinde olan Sünni Arapların
işgalle birlikte ülkenin siyasi ve
askeri kademelerinde (Şiiler ve
Kürtlerden sonra) üçüncü sıraya düşürülmeleri devlet ile Sünniler arasında kırılganlığa sebep
olmuştur. Bu durumun tek sorumlusu Maliki/Şiiler değildir,
ABD’nin konjonktürel olarak
kurduğu siyasi denklemdir. İşgalin üzerinden 11 yıl geçmesine
rağmen bu sistemin başarısız olduğu, ulusal birliği yok ettiği ve
ülkede kaotik ortamın zeminini
hazırladığı görülmektedir.
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Maliki’nin Aralık 2011’den beri
ABD’nin ülkedeki askerlerini
geri çekmesiyle birlikte Sünni
Araplara yönelik izlediği tecrit
ve baskı siyaseti IŞİD’in diğer
Sünni silahlı aşiret ve gruplar
aracılığı ile desteğini genişletmesine yol açmıştır. Maliki’nin
Sünnilere karşı izlediği baskıcı
ve dışlayıcı siyasetin arkasındaki
temel nedenlerden birisinin de
kendisine yönelik olası bir askeri
darbe kaygısı olduğu düşünülebilir. Diğeri ise, Şii kamuoyu
içerisinde siyasi anlamda liderlik konumunu güçlendirmektir.
Aslında Maliki’nin tutumuna
bakıldığında Irak’ta Arap milliyetçiliğini ve mezhepçiliği aynı
istikamette yürütmeye çalıştığı
görülmektedir.
ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle beraber temel icraatlarından birisi
devletin tüm güvenlik kurumlarını feshederek etnisite ve mezhebe dayalı yeniden bir güvenlik yapılanması oluşturmasıdır.
ABD’nin diğer bir icraatı ise, İran
tarafından kurulan Bedir Tugayları gibi pek çok Şii milisini ve
Kürt Peşmerge gücünün bir kısmını Irak ordusuna ve güvenlik
güçlerine katmasıdır. Saddam
Hüseyin döneminde Irak ordusunu oluşturan Sünni üst düzey
komutanların ve askerlerin yeni
kurulan güvenlik sisteminin dışında bırakılmasının ülkenin
güvenlik sorununu artırdığını
söylemek mümkündür. Böylece
işsiz kalan eski subay ve askerler
direniş eylemlerine ve el-Kaide
gibi terör örgütlerine katılmaya başlamıştır. Bu durum ordu,
istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının kurumsallaşmasına ve
ülkede ulusal güvenliğin sağlamlaşmasına engel oluşturmaktadır.
Maliki’nin Sünni Arap bölgelerine
yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve Suriye’de yaşanan kriz
IŞİD’in hareket alanını genişletmiştir. Bilhassa 27 Aralık 2013
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tarihinde el-Irakiye listesi milletvekili Ahmet Alvani’nin evine
baskın düzenlenip tutuklanması
neticesinde bir yıldan beri Anbar il meclis binası önünde göstericilerin kurduğu çadırların
Maliki’nin emri doğrultusunda
yıkılması Sünni Araplar açısından bir kırılma noktası olmuştur. 2003 yılından bu yana ne
ABD ne de bölge ülkeleri (Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve
Arap Birliği) Sünni Arapları bir
bütün olarak Saddam sonrası
Irak’ın siyasi sürecine entegre
edebilmiştir. Bu durum Irak’ta
başarısızlığın zeminini hazırlamıştır. Çünkü Irak’ın işgali öncesinde devletin tüm kurumlarına
hâkim olan Sünnilerin dışlanması ülkenin istikrara kavuşmasını engellemiştir.
Sünni Araplar sosyolojik anlamda
homojen bir toplum değildir.
Irak’taki Sünni Arap aşiretler
ülkede yaşanan gelişmelere karşı aldıkları tavra göre üç gruba
bölünmüştür. Birinci grup aşiretler Bağdat yönetimiyle hareket ederek Maliki’den para ve
silah yardımı almaktadır. 2008
yılında Sünni Araplardan oluşan el-Sahva Gücü>nün (Uyanış
Gücü) lideri Ahmet Ebu Rişa, elDuleym, el-Ubeyd ve el-Cubur,
elbu-İsa gibi aşiretlerin bir kısmının Kerkük, Diyale ve Anbar’a
bağlı Ramadi ve Felluce’de Bağdat yönetimi ile hareket ettiği bilinmektedir. İkinci grup aşiretler
IŞİD’i Şii çoğunluklu Bağdat yönetimine karşı koruyucu olarak
görmektedir. IŞİD’in Sünni Arap
bölgelerini kontrol etmesine
destek veren aşiretler arasında
Hadidi, Şammar, el-Bakare, elNaimi gibi aşiretlerin bir bölümünden söz edilebilir. Hadidi ve
Şamar aşiretleri, Orta Doğu’da
geniş coğrafyaya yayılmış büyük
Arap aşiretlerindendir. Üçüncü grup aşiretler ise, hem IŞİD’i
hem de Bağdat yönetimini reddederek kendi silahlı güçleriyle
bölgelerini kontrol etmeyi he-
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deflemektedir. Bu aşiretlerin
çoğunluğu Anbar ilindeki elDuleym ve Kubeysi aşiretinin
büyük bir bölümünden oluşmaktadır. Bu durum Sünni Arap
aşiretlerinin arasında bir güç
mücadelesi ortaya çıkarmıştır.
Maliki’nin, Sünni aşiretler arasındaki bu güç mücadelesini 10
Haziran’a kadar kendi lehine kullandığı ifade edilebilir. Bu açıdan
bakıldığında Musul, Selahattin,
Diyale ve Anbar vilayetlerinde
yaşanan gelişmeler Bağdat’taki
Maliki yönetimine karşı bir Sünni koalisyonu olarak görülebilir.
Bahse konu bu koalisyonun önümüzdeki süreçte daha da belirginleşmesi beklenebilir.
Irak ordusunun Musul’da direnememesi ciddi bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. Irak ordusu
yapılan silah anlaşmaları ve yatırımlara rağmen halen istenilen seviyeye ulaşmamıştır. ABD
işgal sonrasında Irak’ın ordu ve
güvenlik güçlerine 41 milyar
dolarlık bir harcama yapmıştır.
Irak, ABD’den 2005 yılından
2014 yılına kadar 14 milyar dolarlık silah ve askeri malzeme almıştır. ABD Bağdat Büyükelçiliği
Güvenlik İşbirliği Ofisi Başkanı
Tümgeneral Michael Bednarek
yaptığı açıklamada, 2014 yılının
Haziran ayına kadar ABD’nin
Irak’a 389 tanksavar füze ve 14
milyon parça mühimmat teslim
ettiğini söylemiştir.(5) Bağdat’ın
Rusya’dan 4,2 milyar dolar, Çek
Cumhuriyeti’nden 1,1 milyar
dolar ve İran’dan 1,9 milyon dolarlık silah aldığı belirtilmektedir.(6) IŞİD krizi ile birlikte Washington yönetimi Bağdat’a 300
askeri danışman göndermiştir.
ABD’nin gönderdiği danışmaların Irak ordusu ile çalışmaları
sonucunda hazırladıkları 120
sayfalık raporda ise, ülkedeki
güvenlik sorunlarının çözülmesi ve IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerden çıkarılması için Irak
ordusunun yeterli olmadığı vurgulanmaktadır.
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Bütün bu harcamalara karşın
Musul’a saldırıda bulunan ve
militan sayısı 1500 olarak tahmin edilen IŞİD’e karşı 30 bin
Irak askeri savaşmadan kaçmıştır. Bunun iki temel sebebi
vardır. Birincisi Irak ordusunda
görev yapan paralı askerlerin
ülkenin ulusal birliğine inancının olmamasıdır. Diğeri ise
Irak güvenlik güçlerinin Şiiler,
Sünniler ve Kürtlerden oluşan bir karma yapı olmasıdır.
Irak’ın işgalinden sonraki siyasi ve toplumsal bölünmüşlük
Irak ordusuna da yansımış ve
bu bölünmüşlük hali Irak ordusunu zayıflatan etmenlerden
biri haline gelmiştir. Örneğin
Maliki’nin Musul gibi bir kentte
görevlendirdiği komutanların
IŞİD’e karşı direnmeden askerlere geri çekilme emri verdiği
iddia edilmektedir.
Krizin Türkmenlere Etkisi
ABD işgali sonrasında Irak’ın
üçüncü kurucu unsuru olan
Türkmenlerin siyasi denklemin
dışında kaldığı görülmektedir.
İşgal ile beraber başta Kerkük
olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelerin neredeyse
tamamı Bağdat-Erbil arasında anayasanın 140.maddesi
doğrultusunda anayasal bir
kriz haline getirilmiştir. Irak
anayasasının 140.maddesine
göre Kerkük’ün üç aşamada
(normalleşme, nüfus sayımı ve
referandum) Kürt yönetimine
bağlanması öngörülmektedir.
Özellikle enerji ve tarım zengini olan Türkmen bölgelerinde
güvenlik ve göç sorunu yaşanmaktadır. 10 Haziran 2014 tarihinden beri IŞİD’in ilerlemesi
sebebiyle Musul’un Telafer ilçesi ve civar köyleri, Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu, Süleyman
Beg, Yengice, Emirli, Bastamlı,
Kerkük’e bağlı Tazehurmatu
ve Beşir köyü, Diyale’ye bağlı
Karatepe, Hanekin, Sadiye gibi
Türkmen bölgeleri adeta ateş
çemberindedir.
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Diğer yandan IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerde Türkmen katliamı
ve insanlık dramı yaşandığı söylenebilir. Haziran ayından beri
300 bine yakın Türkmen’in ülke
içerisinde göç etmek zorunda
kalmış, 3 bin Türkmen ailesi ise
Türkiye ve İran’a göç etmiştir.
Dahası 300’e yakın Türkmen de
hayatını kaybetmiştir. Her gün
5 ile 10 çocuk 50 derece hava
sıcaklığından ve sığındıkları
bölgelerin kötü koşullarından
dolayı hayatını kaybetmektedir.
Burada temel sorun Türkmenlerin kuzey Irak gibi kendi kontrolünde bulunan bölgelerinin
olmamasıdır. Dolayısıyla göç
etmek zorunda kalan Türkmenler ise Arap ve Kürt bölgeleri
arasında sıkışmış durumdadır.
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinin
ardından bölgesel ve uluslararası toplumun Türkmenlere karşı
etnik ayrımcılık yaptığı görülmektedir. IŞİD’in 4 Ağustos’ta
Musul’a bağlı Yezidilerin yaşadığı Sincar ilçesini ve Mahmur’u
ele geçirmesiyle birlikte başta
ABD olmak üzere bölgesel ve
uluslararası toplumun verdiği
tepki örnek gösterilebilir. 10
Haziran’dan bu yana IŞİD kontrolündeki Türkmen bölgelerinde yaşanan insani drama rağmen Birleşmiş Milletler ve diğer
uluslararası örgütler sessiz kalmıştır. Örneğin, 15 bin nüfuslu
Türkmen nahiyesi Emirli’nin iki
aydan beri IŞİD tarafından abluka altına alınması ve oradaki
insanlara ABD, Bağdat ve Erbil tarafından Sincar bölgesine
benzer ne bir kurtarma ne de
insani yardım girişiminin olması
dikkat çekmektedir.
Musul’a
bağlı
Talefer’de,
Tuzhurmatu’ya bağlı Yengice,
Bastamlı ve Emirli’de, Diyale’ye
bağlı Karatepe, Hanekin, ve
Celavla’da Türkmenlerin yaşadığı insani sorunu çözmek için ne
bölge ülkeleri ne de uluslararası toplum adım attı. Sincar’daki
gelişmelerin ardından BM, ABD
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ve Avrupa Birliği’nin Yezidi göçmenlere insani yardım yapması
ve Peşmerge gücüne silah desteği sağlaması gibi atılan adımların hiçbiri Türkmenler için atılmamıştır.
Dolayısıyla Türkmenlerin iki boyutta yaşamsal tehlikeyle karşı
karşıya kaldıklarını ifade etmek
gerekir. Bunlardan birisi kendi
bölgelerini terk etmek zorunda
bırakılan Türkmenlerin toprak
kaybına uğrama riskidir. İkincisi
ise, Türkmenler arasında Sünni
ve Şii olarak mezhepsel anlamda farklılıkların belirginleşmesi
kaçınılmaz olmasıdır. Türkmenler mezhep farklılığı olarak
Şii-Sünni bir yapıya sahiptir.
Fakat Türkmenler mezhepsel
ayrışmalardan ziyade üst kimliğini korumaya çalışmaktadır.
Özellikle Telafer’den göç eden
Türkmenlerin kuzey Irak Kürt
yönetimi tarafından Erbil’e
girişleri engellenmiştir. Kürt
yönetiminin Kuzey Irak’a girişleri engellemesi sonucu Türkmenlerin güneydeki vilayetlere yönelmeleri Türkmenlerin
mezhepsel olarak ayrışmasını
tetikleyebilir.
Bütün bu gelişmeler değerlendirildiğinde, Irak’ta 10 Haziran
sonrasında yaşanan hadiselerin
Türkmen bölgelerinde demografik yapının bir kez daha kapsamlı bir biçimde değişmesine
ve yakın gelecekte Türkmen
kimliğinin bölünmesine yol
açacağına delalet etmektedir.
ABD’nin işgali sonrasında nasıl
Arap kimliğinde Şii-Sünni olarak
bir kırılma yaşandıysa, IŞİD’ın
Musul’u kontrol etmesiyle beraber Türkmenlerin de mezhepsel olarak ayrışmasına dönük
bir planın hayat geçirilmesi söz
konusudur. Bu plan eğer Türkmenler içerisinde derin bir
mezhepsel ayrışmaya doğru bir
başarı elde ederse, Türkmenler
için en tehlikeli ve en kaotik bir
durumdur.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Öte yandan son dönemde Türkmenlere ve bölgelerine yönelik düzenlenen saldırı, göç ve
adam kaçırma olaylarında artış görülmektedir. Örneğin, 24
Haziran>da Kerkük>te Irak Türkmen Cephesi>nin Seçim Dairesi
Başkanı ve Kerkük İlçe Meclis
Başkanı Munir Kafili düzenlenen
suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir. Türkmenlere dönük
bu tür eylemlerin birkaç sebebi
vardır.
Birinci sebep, Türkmenlerin mevcut yerleşim yerlerini terke zorlanmasıdır. İşgal sonrası dönemde Irak’ta Türkmenler ülkenin
toprak bütünlüğünü savunmuştur. Sünni Araplar da artık Irak’ın
üçe bölünmesini destekler hale
getirilmiştir. Ayrıca Türkmenlerin, Şii, Sünni ve Kürt bölgeleri
arasında tercihlerini yapmaları
için Türkmen yetkililere ve vatandaşlara karşı baskılar artmaktadır. Türkmenler coğrafi
olarak Kürtlerin ve Sünni Arapların oluşturduğu bölgelerden
biriyle işbirliği yapmak zorunda
kalabilir. Türkmenlerin böylesi
bir tercihle karşı karşıya kalması durumunda coğrafi ve/veya
mezhepsel olarak ikiye bölünmeye mahkûm kalacakları söylenebilir.
İkinci sebebi olarak ise, başta
Kerkük olmak üzere tartışmalı
bölgelerde düzenlenen saldırı, suikast ve göçe zorlama gibi
eylemlerin arkasında Türkmenlerin göçe zorlanmasının amaçlandığı ifade edilebilir. IŞİD’in
ilerleyişi sonrasında Peşmergelerin Kerkük’ü koruması gelecek
dönemde Türkmenleri Irak anayasasındaki 140.maddesi kapsamında referandumun yapılmasını kabul etmeye zorlayabilir.
Bu bağlamda Türkmenlerin güney
bölgelere göç etmeye zorlanması bölgesel açıdan da Irak’taki güç mücadelesi bağlamında
Türkiye-İran ilişkilerine de yan-
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sıyabilir. Şii Türkmenlerin güneye yerleşmesi Türkmenlerin
asimile edilmesine ve mezhepsel olarak ikiye bölünmesine yol
açması kaçınılmazdır. Bu durum
önümüzdeki zaman diliminde
Şii Türkmenlerin İran’ın nüfuzu
altına girmesi ve Sünni Türkmenlerin ise Türkiye’nin etkisi
altında kalması, Irak’taki Türkmen varlığı için en büyük tehlikedir.
Bu açıdan bakıldığında Türkmenlerin böylesi bir tehlikenin üstesinden gelmesi için atılması
gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.
1. Irak’ta tüm Türkmen siyasi partilerinin, kurum ve kuruluşların
mezhepsel bölünmeye karşı birlikte hareket etmeleri gerekir.
2. Başta Irak Türkmen Cephesi
(ITC) olmak üzere Türkmen parti
ve teşkilatları ortak kriz masası oluşturmalıdır. Kriz masası,
genel olarak ülkede meydana
gelen her türlü siyasi, güvenlik
ve ekonomik krizleri, özelde ise
Türkmen bölgelerinde yaşanan
gelişmeleri değerlendirmeli, iyi
analiz etmeli ve çözüm üretebilmelidir. Şunu vurgulamakta
fayda vardır, kriz yönetiminde
yüzde yüz başarılı bir çözüm
üretilmeyebilir, ancak en az zararla krizden çıkma yolu bulunmalıdır.
3. ITC ile birlikte Türkmen siyasi
hareketinde söz sahibi olmak
isteyen Türkmen parti ve kurumları reform edilmeli ve yeniden yapılanmaya gitmelidir.
Türkmen siyasi sahasındaki tüm
kurum ve müesseseler koordineli bir şekilde çalışmalıdır.
Türkmen siyasi partileri birbirileriyle politik, ideolojik ve vizyon anlamında anlaşmayabilir.
Fakat Türkmenlerin geleceğiyle
ilgili stratejik kararlarda birlikte
harekât etme kabiliyetine sahip
olmalıdır. Türkmenler kendi iç-

Ekim-Aralık/October-December 2014  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

11

KERKÜK VAKFI

lerindeki belli başlı konulardan
dolayı yaşadıkları bölünmenin
önüne
geçilmelidir. Türkmen
siyaseti artık bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmelere odaklanmalıdır.
4. Türkmen partilerindeki yürütme organına seçilen başkan ve
üyeler Türkmen bölgelerinde
yapılan seçimlerle göreve getirilmelidir. Türkmen siyasetini
etkinleştirmek amacıyla yapılan
kurultaylar neticesinde seçilenlerin toplum tarafından tam
manasıyla desteklenmediği söylenebilir. Bu nedenle Türkmen
siyasi hareketindeki tüm üst düzey kadrolar Türkmen bölgelerinde yapılan seçimlerle göreve
getirilmesi gereklidir.
Öte yandan Türkiye’nin Irak’ta
yaşanan Türkmen sorununa ilişkin atması gereken adımlardan
bahsedilebilir.
1. Türkiye, Irak’ta Türkmenlerin
yaşadığı siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik sorunlarına Türk
milliyetçiliği olarak bakmamalıdır. Çünkü Irak’ta Türkmenlere
yönelik izlenen göçe zorlama,
asimilasyon, suikast ve fidye
karşılığında adam kaçırma eylemleri artık ciddi bir insani sorun haline gelmiştir. Türkmen
sorunu artık Türk milliyetçiliğinin bir sorunu olmaktan çıkarak
insani kriz halini almıştır.
2. Irak’ta yaşayan tüm etnik ve
dini gruplara dış destek yapılmaktadır. Örneğin, Kürtlere
ABD, Batı ve bölge ülkeleri destek vermektedir. Şiileri, İran her
türlü desteklemektedir. Sünni
Araplara, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün yardım etmektedir. Türkmenlere ise, maddi
yardım olarak Türkiye’nin desteği büyüktür. Fakat Ankara’nın
Türkmenlere siyasi destek anlamında eksik kaldığı söylenebilir.
Bilhassa ABD’nin askerlerini geri
çekmesi ve Ankara-Erbil arasın12
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daki ilişkilerin güçlenmesi sonucunda Türkiye’nin Irak politikasında Türkmenler fazlasıyla geri
plana itilmiştir.
3. Türkiye, Irak’ta yaşayan Türkmenlerin bu tür tehlikelerden
kurtulması için tüm Türkmen siyasi hareketini yeniden bir araya getirmelidir. Ankara’nın Kuzey Irak’ta Türkmen sorununun
çözümü için atılan adımlardan
sonra Türkmen-Kürt ilişkilerinin
normalleşmesi için ciddi girişimlerde bulunulabilir.
4. Ankara’nın Erbil yönetimiyle
geliştirdiği ilişkilerinin Türkmenlere olumlu yansıması görülmelidir. Örneğin Kuzey Irak Kürt yönetiminde Türkmenler bölgenin
ikinci unsur olarak bir muamele
görmesi sağlanmalıdır. Irak’taki
tüm gruplarının Türkmenlerin
arkasındaki Türkiye desteğinin
ağır bir şekilde hissetmelidir.
Başka bir ifadeyle Irak politikası
kapsamında Türkmenlere yönelik ayrı bir politika izlemelidir.
Aksi takdirde IŞİD’in Musul’u
kontrol etmesinden sonraki süreçte Türkmenler, Ankara, Tahran ve Bağdat arasında bölünebilir.
Kürtlerin Bağımsızlık Söylemi
IŞİD’in Musul’u kontrol etmesiyle
birlikte Peşmerge güçleri, başta
Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgeleri denetiminde tutmaya başlamıştır. Kürt yetkililer,
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinden sonra Irak’ın fiili olarak
üçe bölündüğünü ve artık geri
dönüşü olmayan bir istikamette ilerlediğini ifade etmiştir.
Bu bağlamda Kuzey Irak Kürt
Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Iraklı Kürtlerin kendi kaderini tayin etme zamanı geldiğini
açıklayarak bağımsız Kürt devletinin kurulması için çalışmalar
başlatmıştır. Barzani, Kürtlerin
referanduma gideceğini belirterek 3 Temmuz’da Kürt parlaYıl/Year 16 السنة
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mentosuna yardım çağrısında
bulunmuştur. 24 Temmuz’da ise
Kürt parlamentosu referandum
yasasını kabul etmiştir. Referandum yasasının Kürt Yönetimi Başkanı Barzani tarafından
onaylanması durumunda 90
gün içerisinde referandum ve 9
kişiden oluşacak seçim komisyonu kurulacaktır.
Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı
Barzani’nin bağımsızlık söyleminin ardından 23 Haziran’da ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry Bağdat ve Erbil’i ziyaret ederek çoğulcu ve ulusal hükümet kurma
teklifini Iraklı tüm taraflara ilettiğini açıklamıştır. Kerry’nin Irak
ziyareti sırasında en kritik görüşmesi ise bağımsızlık ilan etme
çalışmaları başlatan Barzani ile
olan görüşmesidir. Kerry’nin ziyaretinden sonra ABD’nin mevcut konjonktürde Irak’ta bir Kürt
devletinin kurulmasına karşı
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Barzani’nin bağımsızlık ilan
etme açıklamalarının azaldığı
dikkat çekmektedir. Iraklı Kürtlerin şu aşamada bağımsızlık
ilan etmesi kısa vadede başarılı
olsa da, bağımsızlık girişiminin
orta ve uzun vadede başarısız
olma ihtimali kuvvetlidir. Başka
bir tabirle Barzani’nin bağımsız
Kürt devleti kurma gibi açıklamaları Kürt kamuoyuna yönelik olarak okunabilir. Çünkü
bağımsızlık söylemi Barzani’nin
hem Irak’taki hem de bölgedeki Kürtler üzerindeki liderlik
konumunu pekiştiren bir eylemdir. Şu hususa değinmekte
fayda vardır ki, IŞİD’in Musul’u
ele geçirmesinden sonra birçok
Sünni yetkilinin ve aşiret liderlerinin Erbil’de bulunmasına
rağmen Kerkük’ün Kuzey Irak’a
bağlanmasına olumlu baktığına dair herhangi bir açıklama
yapılmamaktadır. Bu sebeple
Iraklı Kürtlerin, içeride Araplar,
bölgedeyse Türkiye ve İran engelini aşması gerekmektedir.
Dolayısıyla Barzani’nin Kürt par-
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lamentosuna danışması, Bağdat’taki parlamento başkanlık
seçimlerine Kürt milletvekillerini göndermesi, Cumhurbaşkanı
adayı belirlemesi ve bağımsızlık
için referanduma gidileceğini
söylemesi bu konuyu zamana
yaydığının göstergesidir.
Iraklı Kürtlerin sadece Kerkük’ü ele
geçirerek ve petrol çıkartıp satarak devlet ilan etmesinin doğru
bir strateji olmadığını söylemek
gerekir. Iraklı Kürtlerin önünde
bağımsızlık ilan etmekten ziyade ülkede konfederal bir yapı
kurulması için çalışması daha
önceliklidir. Dolayısıyla Kürtlerin bağımsızlık söylemiyle ulaşmak istedikleri hedeflerden biri
devlet ilan etmekten öte Irak’ın
konfederal bir sisteme geçişini
sağlamak olduğu söylenebilir.
Buna ilaveten ABD’nin politikaları konjonktürel olarak Irak’ta
kurulacak bir Kürt devletinin
çıkarlarına hizmet etmeyebilir.
Obama yönetiminin Irak’ta orta
vadede Şii eksenli bir yönetime
destek vermeye devam edeceğini ifade etmek mümkündür.
ABD’nin Federatif Yapı Stratejisi
ABD işgali sonrası Bağdat’ın siyasi denklemi, çoğunluğu Şii-Kürt
eksenli ve kısmi bir Sünni Arap
desteğiyle kurulmuş, bu durum
da ülkede zoraki bir bütünlüğe
yol açmıştır. Zaman içinde bu
tablo doğal olarak çekişmeye,
hesaplaşmaya ve ülkenin zenginliklerini bölüşmeye yönelik
bir mücadeleye doğru evrilmiştir. Bu sebeple Irak’ta, ABD’nin
geleceğe dönük kurguladığı
siyasi süreç, kurulan ittifaklar ve başkente hâkim siyasi
anlayış ülkenin parçalanmaya
doğru gidişatını hazırlamıştır.
Büyüyen IŞİD tehdidi ve Türkmenlerin yaşadığı zorluklar, işgalin ardından ABD’nin Irak’ın
bölünmesiyle sonuçlanacak üç
aşamalı bir strateji izlediği tezini desteklemektedir. İlk aşama,
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Irak’ı Arap dünyasından uzaklaştırmak ve Iraklı Araplar arasında Şii-Sünni ayrışmasını pekiştirmektir. İkinci aşama, Irak’ın
üniter bir yapıdan federatif bir
sisteme geçişini sağlamak ve bu
projeyi Irak’tan başlatarak orta
ve uzun vadede Orta Doğu bölgesi için bir model haline taşımaktır. Üçüncü aşama ise, federatif yapıya karşı çıkacak grubun
Bağdat’taki merkezi hükümet
tarafından dışlanarak bulundukları bölgelerde özerkliği kabule
zorlanmasıdır. Dolayısıyla üniter
yapıyı savunan Sünni Arapların,
kendi bölgelerinde özerkliğe
rıza göstermeleri için ABD’nin,
Bağdat yönetiminin izlediği dışlayıcı politikalara göz yumduğu
ve nispeten destek verdiği söylenebilir.
Bu çerçeveden yola çıkarak Irak’ın
pratikte üç ayrı devlete bölünmesi kısa ve orta vadede zor
gözükmektedir. Bunun iki temel
nedeni vardır. Birincisi, ABD’nin
bölgede kurgulamaya çalıştığı
federal sistemin henüz oturmaması/oturamamasıdır. Çünkü
Irak’ta federal sistem başarılı
olursa 20-30 yıl sonra bölge ülkeleri için örnek teşkil edebilecek bir model doğabilir. Diğer
neden ise, Irak’taki herhangi bir
etnik ve dini grubun bağımsızlık
ilan etmesi durumunda diğer
grupların itirazı neticesinde ülkede iç savaş çıkma ihtimalidir.
Sonuç
Irak’ın 2003 ABD işgalinden bu
yana en kritik ve tehlikeli dönemine girdiği görülmektedir. Irak’taki IŞİD’in ilerleyişine
bakıldığında meydana gelen
gelişmeler hem ülkenin iç dinamiklerini ve siyasi dengesini
etkileyecek hem de bölgesel
güçlerin Irak’taki rekabetini, güç
mücadelesini ve hesaplaşmasını
önümüzdeki süreçte bariz bir
biçimde etkileyecektir. Bu durum Irak’ta şiddetli saldırıların
artmasına yol açabilir. Ayrıca
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30 Nisan’da yapılan seçimlerin
ardından hükümet kurma sürecinin hızlanabileceği beklenebilir. Maliki dışında kurulacak yeni
hükümet pek çok krizle karşı
karşıya kalacaktır. Özellikle Bağdat-Erbil ilişkilerindeki bütçe,
enerji ve tartışmalı bölgeler sorununu çözebilecek uzlaşı planlarının yapılması gerekmektedir.
Öte yandan Irak’taki gelişmeler
bölgesel anlamda değerlendirildiğinde, IŞİD’in Musul’u
işgali sonrasında İran’ın net
bir şekilde Şii çoğunluklu Bağdat yönetimine destek verdiği
görülmektedir. Çünkü Tahran
yönetiminin Bağdat’a verdiği
destek, Maliki’nin yanında olduğunu göstermekten ziyade Şiilerin Irak’taki nüfuzunu muhafaza
etmesinden kaynaklanmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki,
IŞİD’in Bağdat’a ve ülkenin güneyindeki Şii bölgelerine ilerlemesini önlemek için İran ciddi
çaba harcayabilir. Bu bakımdan
Tahran’ın temel amacı bölgesel
çıkarlarını korumak için BağdatŞam-Beyrut hattının güvenliğini
sağlamak olacaktır.
IŞİD’in Musul’u kontrol altına almasının Ankara’nın Irak ile olan
ticaretine olumsuz yansıdığı görülmektedir. Irak’taki istikrarsızlık ve şiddet ortamının Türkiye’yi
gerek ekonomik gerek güvenlik
açısından etkilemesi beklenebilir. Dahası Musul’daki gelişmelerle beraber Almanya’dan sonra Türkiye’nin ikinci ticari ortağı
olan Irak’ın üçüncü sıraya gerilemesi, ticari ilişilerdeki olumsuz
gidişatı gözler önüne sermektedir. Türkiye’nin Irak’ta IŞİD ile
başlayan gelişmelere doğrudan
mudahil olmaması gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin Irak’ta
dengeli bir politika izlemesi ve
taraf tutmaması doğru bir yaklaşım olacaktır.
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Türk Dünyasının
Bartın Şöleni
Güngör YAVUZASLAN
Bartın hafta sonu muhteşem
bir organizasyona ev sahipliği
yaptı. Bartın Gazeteciler Derneği tarafından organize edilen “İsmail Bey Gaspıralı Gazetecilik ve İnsan Hakları Ödül
Töreni”nde Türk dünyasını,
Türkiye ve Türk devletlerinin
önemli isimlerini Bartın’da buluşturduk. Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler
Derneği ile Bartın Gazeteciler
Derneği tarafından düzenlenen
İsmail Bey Gaspıralı Çalıştay’ı
hafta sonunda düzenlenen
ödül töreni ile son buldu. Ödül
töreninde Kırım Tatar Milli
Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Azerbaycan Milli Meclisi
Milletvekili Ganire Paşayeva,
Irak Türkmen Cephesi Lideri
ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile Suriye Türkmen Meclisi

14
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Başkanı Abdurrahman Mustafa
ve Ulusal Basının Genel Yayın
Yönetmenleri ve Temsilcileri
Bartın’da bir araya geldi.
Felsefesini Hayata Geçirmeliyiz
Törende konuşan Türkçe Konuşan
Ülkeler Uluslararası Gazeteciler
Derneği Genel Başkanı ve Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı
Güngör Yavuzaslan, Kırımlı gazeteci Ismail Gaspıralı’nın bu zamana kadar çeşitli organizasyonlarda anıldığını fakat Gaspıralı
adına yapılan ilk organizasyonun
kendilerininki olduğunu söyledi.
Dünyada yaşayan Türklerin büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden
Yavuzaslan, Gaspıralı’nın hayat
felsefesi olan ‘dilde, fikirde ve
işte birlik’ görüşünün dünyada
yaşayan Türkler için kurtuluş olduğunu ifade etti.
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Organizasyon Örnek Olsun
Türk dünyasının birleşmesinin yaşanan sorunları çözeceğini kaydeden Vali Seyfettin Azizoğlu ise
konuşmasında, “İnşallah bugün
burada başlatılan güzellik tüm
İslam ve Türk coğrafyasında örnek olur ve akıtılan gözyaşları,
mazlumların feryadı diner. Bu
milletlerin kara talihi artık son
bulur ve gülmeye başlarız. Bizim
gülmemiz, bütün insanlığın gülmesi demektir. Bizlerin huzuru
bütün insanlığın huzuru ve kardeşliği demektir. İnşallah bu millet yine bu dünyanın huzurunu
ve barışını sağlayacaktır” ifadesini kullandı. 58 dalda ödül verildi. Konuşmaların ardından jüri
başkanlığını Türk Dili Konuşan
Ülkeler Medya Forumu Dönem
Başkanı Prof. Dr. Ata Atun’un
gerçekleştirdiği ‘Ismail Bey Gas-
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pıralı Gazetecilik ve İnsan Hakları Ödülleri ve organizasyona
katkı sağlayan kurumların plaketleri protokol üyeleri tarafından sahiplerine teslim edildi.
Törende Kerküklü büyük araştırmacı yazar Ata Terzibaşı’ya verilen ödülü Irak Türkmen Cephesi
Başkanı ve Kerkük Milletvekili
Erşat Salihi aldı. 58 dalda ödüllerin verildiği törende Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’da üst düzeyde
temsil edildi. Törende son olarak
‘Dombıra’ isimli parçanın bestecisi olan Arslanberk Sultanbekov
tarafından davetlilere muhteşem bir konser verildi.
Türk Dünyası Bartın’ı Konuştu
Üç gün süren Kırımlı gazeteci İsmail Gaspıralı’ya özel etkinlikler, Bartın’ın tanıtımına önemli
katkı sağladı. Bartın’daki etkinlikler Türkiye ve diğer Türk devletlerinin ulusal basın ve medya
kuruluşları ile internet sitelerine
haber oldu.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar
arası Gazeteciler Derneği ve
Bartın Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Insan Hakları ve gazetecilik ödülleri ve yine
adı geçen derneklerin Bartın
Üniversitesi işbirliği ile yaptığı
İsmail Gaspıralı Çalıştayı hem
ülke genelinde hem de Türk
Dünyası’nda ses getirdi. Kırım
Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat
Çubarov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva,
Irak Türkmen Cephesi Lideri ve
Kerkük Milletvekili Erşat Salihi,
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı
Abdurrahman Mustafa, Kırgızistan Özel Temsilcisi Asgat Bakiyev
ile ulusal basın temsilcilerinin
yoğun ilgi gösterdiği tören ve etkinlikler ulusal basında ve Türk
Devletlerinde geniş yer buldu.

Milliyet, Zaman, Yeni Şafak, Yeni
Çağ, Yeni Asır gibi gazetelerin
yanı sıra Doğan Haber Ajansı,
Anadolu Ajansı ve İhlas Haber
Ajansının da aralarında bulunduğu haber ajansları tarafından
etkinliklere geniş bir şekilde yer
verildi. Aralarında Internet Haber ve Mynet gibi internet haber
sitelerinin bulunduğu siteler de
Bartın’daki etkinlikleri değerlendirerek okuyucularına duyurdu.
Geniş Yankı Yaptı
Çalıştay ve ödül töreni programını
Azerbaycan, Kıbrıs, Kırgızistan,
Suriye, Kırım, Türkmenistan, Irak
ve Türkmenistan basını da töreni yazılı ve görsel olarak sundu.
3 gün süren program boyunca,
hareketli günler yaşayan Bartın,
gerçekleşen program sayesinde önemli bir tanıtım imkânına
kavuşmuş oldu. Aynı zamanda
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar
arası Gazeteciler Derneği Başkan-

lığı görevi de bulunan Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör
Yavuzaslan’ın çabaları törene katılan ulusal basının köşe yazarları
ve genel yayın yönetmenleri tarafından takdir edildi.
Şebnem Bursalı’dan Övgüler
Törende yılın gazetesi ödülünü alan
Yeni Asır’ın Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı köşesinde
yaptığı değerlendirmede, “Bartın
Gazeteciler Cemiyeti’nin başarılı Başkanı Güngör Yavuzaslan’ı
tebrik etmeden geçemeyeceğim.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’ndan tutun da
Kırım Tatar Milli Meclis Başkanına, Azerbaycan Milli Meclisi
milletvekilinden, Irak Türkmen
Cephesi ve Kerkük Milletvekiline,
Suriye ve Kırgızistan temsilcilerine kadar Türk coğrafyası ve Türk
Dünyasının bu kadar ismini toplamak o kadar da kolay değil” dedi.

Küçük İlden Büyük İş
NTV, CNN Türk, FOX TV, Haber
Türk ve TRT gibi TV kanalları ile
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Türkmenler’in Kimliği Yok
Ediliyor
Hanife AÇIKALIN
Kerkük’teki çadır kampını ziyaret eden CHP’lilerin gördükleri
karşısında yürekleri parçalandı. Türkmen liderlerle bir araya
gelen CHP heyetindeki Veli Ağbaba, “Irak’ta, Türkmen kimliği
yok ediliyor. Bütün dünyanın
bunu görmesi lazım. Yaklaşık 3
milyon soydaşımız, değişik bölgelere sürgün edilmiş vaziyette”
dedi.
Çocuklar Perişan!
“İnsanın içinin parçalanmaması
elde değil” diyen Amasya Milletvekili Ramiz Topal da, “Bu
nasıl oldu, insanlar nasıl bu hale
getirildi? Sokaklarda, evlerine
su ve ekmek götürür gibi herkesin elinde silah var” ifadelerini
kullandı.
Irak’ta Türkmen kimliği yok ediliyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, “3 milyon Türkmen,
Irak’ın değişik
bölgelerine sürülüyor. Telafer başta olmak üzere insanlar yurtlarından koparılıyor” dedi
Irak’ın Kerkük kentinde Leylan
Çadır Kampı’nı ziyaret eden ve
Türkmen liderlerle bir araya
gelen CHP heyeti, izlenimlerini
Yeniçağ’a anlattı. Şimdiye kadar Türkiye’den Kerkük’e giden
en kalabalık milletvekili heyeti
olduklarını belirterek, “Irak’ta,
Türkmen kimliği yok ediliyor.
Bütün dünyanın bunu görmesi
16
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lazım. Yaklaşık 3 milyon Türkmen, Irak’ın değişik bölgelerine
sürgün ediliyor. Telafer başta olmak üzere insanlar yurtlarından
koparılıyor” dedi. Ağbaba, Türkmenlerin kendi evlerine dönüşü
için terör örgütü IŞİD saldırılarının bir an önce durdurulması
gerektiğini vurguladı. Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ise, Kerkük’e ilk defa gittiğini
ifade ederek, “Dünyanın kültür
başkentlerinden Kerkük benim
beklediğim şehir değildi. Harap
bir kent gördük. Özellikle son
olaylar Kerkük’ü çok yormuş”
diye konuştu.
Çocuklar Ayakkabısızdı
Çatışmalar nedeniyle binlerce
Iraklının, Kerkük ve civarına sığındığını aktaran Toptaş, şöyle
devam etti: “Irak’ın değişik bölgelerine 150 bin Türkmen göç
etmiş. Bizim ziyaret ettiğimiz
Leylan Kampı’nda 600 sığınmacının kaldığını öğrendik. Çocukların ayakkabısı yok, giyecek sıkıntıları var. Bu dramı gördükçe
IŞİD belasının nelere yol açtığını Kerkük’te daha iyi gördük.”
Amasya Milletvekili Ramiz Topal
da şunları söyledi: “İnsanın içinin parçalanmaması elde değil.
Bu nasıl oldu, insanlar nasıl bu
hale düştü? Terör örgütü IŞİD,
Türkmenlerin, Irak’ın ve bütün
Orta Doğu’nun huzurunu bozmuş. Sokaklarda herkesin elinde silah var. Nasıl Kerbela’da bir
katliam yaşandıysa, burada da
Yıl/Year 16 السنة
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Türkmenlerin katliamı söz konusu olabilir.”
Yardıma İhtiyaçları Var
Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal
Kaplan Türkiye Cumhuriyeti’nin
kendi soydaşlarına sahip çıkmadığını savunarak “Türkiye, Irak,
Suriye veya dünyanın başka
yerlerindeki soydaşlarının arkasında olduğu izlenimi vermiş
olsaydı kampta gördüğümüz
acı manzaralar olmayacaktı.
Türkiye’nin irade göstererek
Türkmen kardeşlerinin yanında
olduğunu hissettirmesi lazım.
Siyasi hissettirme diğer unsurların, Türkmenler üzerindeki
etkisini azaltacak ve onlara
özgüven kazandıracaktır.” Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu,
“Kampta ziyaret ettiğimiz Türkmenlerin insani yardıma muhtaç olduklarını tespit ettik.
Yardım çalışmalarının genişletilmesi için gerekli girişimlerde
bulunacağız. IŞİD, insanlığın
başına musallat olan bir çetedir
ve biran önce ortadan kaldırılması gerekmektedir” görüşünü
dile getirdi. Bursa Milletvekili
Sena Kaleli, “Kadın ve çocukların kamptaki şartlardan çok
etkilendiklerini gördük. Artık
‘yeter’ diyorlar. Hem ulusal orduda hem de ulusal yasada kendi kimlikleriyle var olmak istiyorlar. Eşitlik istiyorlar” derken,
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı
Hilal Dokuzcan da kampta kalan
sığınmacıların barınma, eğitim
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ve sağlık sorunları olduğunu,
özellikle kadınların ve çocukların soğuklardan ve kötü şartlardan en ağır şekilde etkilendiğini
söyledi.
CHP Rapor Hazırlayacak
CHP’li belediyelerin yardımlarını
Kerkük’teki Türkmenlere ulaştıran heyete başkanlık eden CHP
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkmen kardeşlerimizin
bu zor durumunu paylaşmak
adına onların yanında olduk.
Sorunlarını saptadık ve önü-

müzdeki günlerde raporlaştırıp
kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Ağbaba, yaptığı açıklamada,
Kerkük’te insanların mağduriyetinin can alıcı boyutta olduğunu, özellikle çocukların sağlıklı
beslenme ve hastalık tehdidiyle
karşı karşıya olduğunu söyledi.
Türkmenlerin ve Kerkük’teki
yetkililerin, yardımların boyutundan öte, böyle bir adımın
atılmasını değerli bulduğunu
aktaran Ağbaba, şunları kaydetti: “Dünya ve Türkiye kamuoyunda Türkmenlerin yaşadığı bu

durum, bu zulüm yeterince gündeme gelmedi. Biz bu konuyu
daha fazla gündemde tutmak
adına böyle bir girişimde bulunduk ve bundan sonra da yardımda bulunmaya devam edeceğiz.
Bununla beraber hükümetin
de Türkmenlere daha fazla kucak açması, daha fazla destek
olması gerekiyor. Özellikle Türkmenlerin sorunlarının dünya
kamuoyunda daha fazla yer
edinmesi konusunda hükümete
büyük görev düşüyor.”
Yeniçağ, 12 Kasım 2014

Ozan Arif’e Bir Mektup
Binlerce yıldan beri asıl millet burda biz
Bizden zarar görmemiş dolayımız kardeşim
Sayısız şehit verdik bu toprak bu yurda biz
Askerimiz kardeşim subayımız kardeşim
Zalim hükümdarlardan neler çekmedik neler?
Kurşuna nişan oldu iman dolu sineler
Yıkıldı çok haneler ağladı çok anneler
Sanki alın yazısı hoy hayımız kardeşim
Ne başımız bizimdir ne de elde rayımız
Kitleler arasında kayboluyor sayımız
Gelir kap kaç oluyor hani bizim payımız?
Bu demimiz hemişe bu vayımız kardeşim
Karşımızdaki engel derya değil dağ değil
Bize karşı planlar çözülen bir bağ değil
Hepsi düşman kesilmiş biri bize sağ değil
O tayımız kardeşim bu tayımız kardeşim
Üvey gözle bakıldık göz ardında kaldık biz
Ne bize layık makam ne meşrû hak aldık biz
Seslendik sağırlara kapıları çaldık biz
Rüzgârlara karıştı harayımız1 kardeşim
1 İmdadımız

Bebekler uyuğundan gülüşleri çaldılar
Mâsûm kimliğimizin kızlığını aldılar
Sürümüzü dağıtıp aç kurtları saldılar
Uçurumda başıboş alayımız kardeşim
Erbil bütün elmadan kesilen bir dilimdir
Kerkük’e karşı oyun trajedi filimdir
Yaralı Telafer’de amaç ana dilimdir
Can çekişir beşikte laylayımız2 kardeşim
Hani geri dönmedi toprağımız köyümüz?
Patlamalar mateme dönüştürür toyumuz
Seçimlerde dolara satılıyor oyumuz
Kiralanmış çeteler adayımız kardeşim
Mademki sırt çevirmiş partiler birbirine
Git gide kanlı hançer saplanacak derine
Millet hakkın savunan mert liderler yerine
Ajan kuklalar dolu sarayımız kardeşim

2 Ninnimiz

Rıza ÇOLAKOĞLU
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Hatay Doğu Türkistan’a
Ses Verdi
Kardaşlık
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından
düzenlenen, “Zulmün Adı Doğu
Türkistan” konferansı Hatay’da
gerçekleştirildi. MKÜ Atatürk
Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta konuşmacı
olarak Doğu Türkistan Sürgün
Hükümeti Başbakan Yardımcısı
Hızırbek Gayretullah ve Türkçe
Konuşan Ülkeler Uluslararası gazeteciler Derneği Genel Başkanı
Güngör Yavuzaslan oldu. Konferansa MKÜ öğretim üyeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci
Konseyi Başkanı Mustafa Güben,
Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Bülent Göğebakan
ve kalabalık bir öğrenci topluluğu
katıldı. Yavuzaslan konferansta
Türk medyasının Doğu Türkistan
meselesine duyarsızlığına dikkat
çekti.

18

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Zulmün Adı Doğu Türkistan
MKÜ Atatürk Konferans Salonunda
gerçekleşen konferasta Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hızırbek Gayretullah Doğu Türkistan meselesinin
tarihsel gelişimi ile Sürgün Hükümetinin çalışmalarını anlattı.
Konuşmasında Doğu Türkistan’a
işgalci Çin tarafından “Sincan” adı
verildiğine dikkat çeken Gayretullah, “Sincan yeni katılan, yeni
işgal edilen, yeni toprak anlamındadır. Bu Çin’in itirafıdır.” dedi.
Çin Komünist Partisi’nin 1968 kurultayında 200 bin Çinlinin Doğu
Türkistan’a taşınması kararı alındığını belirten Gayretullah şöyle
devam etti:
“O günden beri göç dalga dalga devam ediyor. Bu güne kadar Doğu
Türkistan’a 100 milyon Çinli yerleşti. Zaten baştan beri burada
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1,5 milyon Çin askeri var. Doğu
Türkistan’da asimile siyaseti uygulanıyor. Gençlerimizi yüksek
öğrenim yaptıracağız diye götürüyorlar. Bir daha kendilerinden haber alamıyoruz. Camilerimize 18
yaşından küçüklerin, askerlerin,
polislerin girmesini yasakladılar.
Bir çocuktan fazla çocuk yapmamız yasak. Zorla kürtaj yaptırıyorlar. Çin’de uyuşturucu yasak.
Uyuşturucu ile yakalanan idam
ediliyor, ama Doğu Türkistan’da
uyuşturucu teşvik ediliyor.”
Doğu Türkistan’la Herkes Uğraşıyor
Doğu Türkistan üzerinde başka güçlerin de oyun oynadığını ve ilk göz
diken ülkenin de İngiltere olduğunu belirten Sürgünde Hükümet’in
Başbakan Yardımcısı Gayretullah,
“Tarih boyunca İngiltere buradaki
menfaatlerinin peşinde. İsveçlile-
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rin, İtalyanların, Almanların gözü
buradadır. Amerika’da var.” diyerek şöyle devam etti:
“Dünya’da sömürülecek bir şey
kalmadı. Her zenginlik, enerji kaynakları Türk Dünyası’nda
kaldı. Herkes politikalarını kendi çıkarları için uyguluyor. Doğu
Türkistan’ı kendilerinde görmek
istiyorlar. Biz Türk Milletine güveniyoruz. Bu gün Büyük Ortadoğu Projesi var. Bu projenin
bir parçası da Doğu Türkistan’da
uygulanıyor. Doğu Türkistan’ın
çevresindeki Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan’da ABD üsleri neden
var? ‘El Kaide var ondan geldik’
diyorlar. Oysa enerji için geldiler.
Avrupalılar, İsveç, İngiltere, Almanya, İtalya Uygur Özerkliğini
savunuyor. ‘Uygur Platformu’nu
kurdurdular. Ama burası Doğu
Türkistan. Türklüğü unutturmak
istiyorlar. Sürgünde hükümetimizi kurduğumuzda Amerika
Anayasamızda Türk, İslam ve İstiklal sözlerinin yer almasını istemedi. Büyük mücadele ile bu ifadeleri Anayasamıza koydurduk.”

Gayretullah, konuşmasında “Sürgünde kurulmuş hükümetimiz
Türkiye’de, ama faaliyet gösteremiyor. Türkiye’ye zorluk vermek
istemiyoruz.” derken de, “Doğu
Türkistan’da Türküm demek suç.
Türkiye’de nasıl bilmiyorum”, ifadesinde bulunarak şöyle devam
etti:
“Amerika ile Çin arasında çatışma
olursa belki o zaman kurtuluruz.
Bizim için en çok mücadele veren
Japonya. Onlarda Amerika’dan

çekiniyor. Tabi iki at tepiştiğinde aradaki sinek ezilir. Böyle bir
durumda var. Çin’in bir milyarın
üzerinde nüfusu var. Bu kitle yerinden kayarsa Londra’da ancak
durabilir. Bundan da korkuyorlar.
Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında
Türkiye’de toplantı, gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinliklerle bulunmamız yasaklanmıştı. Bu karar
hala yürürlükte. Biz Türk milletine güveniyoruz. Bu gün Türkler
Doğu Türkistan’da Çinlilere, Kuzey Irak’ta Kürtlere emanet!”

“Türk Milletine Güveniyoruz”
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Irak Türkmenlerinden Bir Portre:
Ata Terzibaşı
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Irak’taki Türk varlığının bin yıllık bir mazisi olduğu rahatlıkla
söylenebilir. Emevî ve Abbasî
çağlarından başlayarak Osmanlı
asırlarında da devam eden bu
Türk varlığı bugün de nüfus bakımından Irak’ta üçüncü etnik
grup olarak yaşamaya devam
etmektedir. Bu Türk topluluğu kendi kimliğini Irak’ın her
karış toprağına ilmik ilmik işleyerek bu bölgenin Türkleşmesini sağlamıştır. Bugün Irak’ta
birçok yer adı(Tazehurmatı,
Tuzhurmatı, kümbetler, Karatepe, Yayçı, … )1, Irak Arapçasına geçen birçok Türkçe
kelime(agati “ağam”, yatah, kapah, çalgi,…)2, Irak müziğindeki
pek çok Türk makamları(Bayati,
Nühüftü’l-Etrak, Uşşaku’l-Etrak,
Çargâh-i Etrak)(Nakip 2009:
9), bu ülkenin temel mimari
yapıları(Kerkük Kalesi, Erbil Kalesi, Taşköprü, Nakışlı Minare
Camisi, Kerkük Kayseriyye Çarşısı, Kerkük Kışlası, Erbil’de Kırık
Minare, Samerra Kulesi, …)3 hep
Türklerin eserleridir. Irak Türkleri bu topraklarda bir yandan çok
zengin bir folklor hazinesi meydana getirirken bir yandan da
yazılı Türk edebiyatının en gü1 Daha geniş bilgi için bkz. Necat Kevseroğlu, Irak’ta Türkçe Yer Adları Kılavuzu,
Kerkük 2012.
2 Arapçada yatak, kapak kelimelerinin sonundaki “k” sesi hırıltılı h ile söylenir. “Agati” ve “çalgi” kelimelerndeki “g” sesi ise art
damaktan telaffuz edilir.
3 Daha geniş bilgi için bkz. Suphi Saatçi,
Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul 2007.
20
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zel örneklerini sunarak medenî
seviyelerini gösteren eserlere
imza atmışlardır. Irak Türklerinin
yetiştirdikleri pek çok şair ve yazar da Türk edebiyatının önemli
şahsiyetleri arasında yerini almıştır. Ancak bütün bu hazinelerin yeni nesillere aktarılması ve
millî varlığın güçlenerek devam
edebilmesi için, bunların değerini bilen ve Irak Türklüğünün
dil, kültür, edebiyat ve folkloruna ait ne varsa onları kayıt altına
alan bir çabaya da ihtiyaç vardır.
Irak Türkleri arasında bu çabayı
en üst seviyede gösteren kişi ise
Ata Terzibaşı’dır.
Ata Terzibaşı’nın Kısa biyografisi:
1924’te Kerkük’te doğdu. Sekiz
yaşına kadar Türk-İslam dünyasının her köşesinde olduğu gibi
Yıl/Year 16 السنة
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mahalle mektebinde(cami) dinî
eğitim aldı. Sonra resmî eğitimine başladı. 1946’da Kerkük
Lisesinden, 1950’de ise Bağdat
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar
Kerkük’te avukatlık mesleğini
icra etti. Arapça dergi ve gazetelerden başka Bağdat ve
Kerkük’te 50’li, 60’lı ve 70’li
yıllarda yayınlanan Beşir, Kardaşlık, Âfak, Kerkük gibi Türkçe dergi ve gazetelerde düzenli
aralıklarla yazılar yazdı. Aynı
yıllarda Irak ve Mısır’da yayınlanan çeşitli Arap dergilerinde
Türk edebiyatının belli başlı
yazar ve edebiyatçılarını(Ziya
Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yahya
Kemal, Namık Kemal, Abdulhak
Hâmit, H. Nusret Zorlutuna,…)
tanıtan Arapça yazılar da kaleme aldı(Nakip 2007: 351).
1959’da o günkü yönetimin
Türkmenlere karşı yürüttüğü
ayrımcılık politikalarından dolayı Irak’ın güneyindeki Hille
şehrine sürüldü. Ancak üç ay
sonra Kerkük’e döndü. Türkiye’deki Türk Yurdu ve Türk Dili
dergilerinde de yazıları yayınlandı. Türk Dil Kurumunca kendisine 1964’te yardımcı üyelik,
1996’daysa şeref üyeliği tevcih
edildi. Birçok milletler arası
sempozyum ve kongrede Irak
Türklerinin dili, edebiyatı ve
folkloruna dair bildiriler sundu.
Şöhreti Irak sınırlarını aşarak
Türkiye, Azerbaycan ve İran’a
kadar ulaştı. Bu ülkelerde de
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kitapları basıldı. Ata Terzibaşı Irak Türklerinin ve bilhassa
Kerkük’ün dil, edebiyat, basın
ve folkloruna dair yazmış olduğu 200’ün üzerindeki kitap,
makale, bildiri, antoloji, sözlük
vb. yayınla Irak Türkmen kültürünün canlı kütüphanesi olmuştur.
Ata Terzibaşı’nın Araştırmacılığı:
Ata Terzibaşı 1950’lerden itibaren, içinde bulunduğu Türkmen
toplumunun kültürüne yönelmiştir. Onun, araştırmacı kişiliğinin bu devirde filizlendiği görülür. Terzibaşı, o yıllarda, Irak
Türkmenlerinin bir ferdi olması
bilinciyle toplumuna kültür alanında da hizmet vermeye başlamıştır. Ona göre en iyi yazar
milletine hizmet edendir(ÖS
2013: 47 ). Ntekim, yayınlamış
olduğu eserlerden dolayı hiçbir
maddî menfaat gözetmemiş,
para kazanmamıştır. Titiz bir
mizaca sahip olan Ata Terzibaşı bu karakterini eserlerine de
yansıtarak topladığı malzemeyi
en objektif şekilde incelemiş,
değerlendirmiş ve yeni nesillere sağlam belgeler bırakmıştır,
bununla da kalmayarak kendinden sonra gelen birçok araştırmacıya ışık tutmuş, örneklik etmiştir. Terzibaşı bu yönüyle bir
mektep(ekol) olmuştur(Nakip
2007: 353).
Yukarıda da belirtildiği üzere, Ata
Terzibaşı Irak Türkmenlerinin
tarihi, edebiyatı, dili, folkloru, müziği, ve basını hakkında
pek çok eser vermiştir. Değerli
Kerküklü yazar ve akademisyen Mahir Nakip, “Kerkük’ün
Kimliği” adlı eserinde, onlarca
kitap ile yüzlerce makale ve
bildiriye imza atan Terzibaşı’yı,
Tek Kişilik Kerkük Araştırma
Enstitüsü şeklinde tanıtmıştır
(Nakip 2007: 346). Bu durum
Terzibaşı’nın entelektüel birikimini gösterir. Okumaya ve bilgi
edinmeye fevkalade istekli olan
Terzibaşı’nın, boş zamanlarını
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daima Kerkük Kütüphanesinde geçirdiği ve kütüphanenin
bahçesinde dostlarıyla uzun
kültür sohbetlerinde bulunduğu da kaydedilmelidir(Kerkük
2004: 14). Terzibaşı kitaplarla
o derece dosttur ki Türkiye’ye
seyahatleri sırasında sahaf
dükkânları onun başlıca uğraklarındandır (Kerkük 2004: 15).
Bütün bunlar onun araştırmacı kişiliğini aydınlatan önemli
ipuçlarıdır. Onun araştırmacılığının bir yönü de üzerinde
çalıştığı konularla ilgili nadir
belgelere ulaşabilmiş olması ve
zengin bir arşivinin bulunmasıdır (Saatçi 1997: 444). Öyle ki
kütüphanesinde Irak Türkmenleriyle ilgili Irak’ta yayınlanmış
bütün kitap, dergi ve gazete
nüshalarını bulmak mümkündür (Kerkük 2004: 15). Bununla
beraber, Türkiye’deki Türkoloji faaliyetlerini yakından takip
etmesi ve birçok Türkologla
dostluklar kurmuş olması, onun
eserlerindeki akademik seviyenin yükselmesini sağlamıştır.
Ayrıca Irak Türkmenlerinin çektiği sıkıntılara yakından şahit
olması, hatta birtakım baskılara
kendisinin de maruz kalması ve
bütün bunlara direnerek kalemini hiçbir dönemde elden
düşürmemesi(Nakip 2007: 353)
kendisinin araştırmacı kişiliğinin
önemli göstergeleridir. O, hiçbir
zaman kiralık bir kalem olmamış, daima hak bildiği yolda yürümeyi sürdürmüştür. Ata Terzibaşı Saddam rejimince çıkarılan
ve Türkçeyle Ba’s(Arapçılık) propagandası yapılan Yurd gazetesine bütün baskılara rağmen
yazı vermemiştir(Nakip 2007:
353, Kerkük 2004: 16). Ba’s
Partisinin onun üzerindeki bu
baskısı Türkmenlerin nezdinde
kendi propagandalarını daha
etkili kılmaya yöneliktir. Ata Terzibaşı gibi, toplumunca sevilen,
saygı gören bir yazarın o günkü
şartlarda Yurd gazetesinde yazılarının yayınlanması şüphesiz
o gazeteyi ve gazetenin yayın
Sayı/Issue 64 العدد

politikalarını Irak Türkmenlerinin vicdanında aklayacaktı. Ancak Terzibaşı, bu gibi oyunlara
gelmemiş, kalemini, daima hür
vicdanıyla ve yalnız milletinin
lehine olacak şekilde kullanmıştır. Bundan başka Terzibaşı’nın,
Kerkük’teki pek çok sanatçı ve
edebiyatçıyla yakın münasebetler kurması da onun araştırmalarına apayrı bir zenginlik
katmıştır. Nitekim, Kerkük Hoyratları ve Mânileri eserini yazarken derlemelerini Kerkük’ün
mahallî sanatçılarının ses kayıtlarına dayandırmıştır. Bunların
yanında, Terzibaşı’nın, ömrü
boyunca hiç evlenmemiş olması onun okumaya ve araştırmaya ne ölçüde kendini verdiğini
göstermektedir.
Ata Terzibaşı’nın Önemli Eserleri:
Bir araştırmacının kendinden sonraki nesillere bırakabileceği en
güzel armağan şüphesiz kitaplarıdır. Ata Terzibaşı da pek çoğu
derlemelere dayanan kitaplar
yazmıştır. Onun derlemelere dayandırdığı kitaplarının başında
ve onun adıyla özdeşleşmiş en
önemli eseri Kerkük Hoyratları
ve Mânileri’dir. Eser 1955-1957
yılları arasında üç cilt hâlinde
Bağdat ve Kerkük matbaalarında eski harflerle basılmıştır. Ancak eserin, bilhassa Türkiye’deki
geniş okuyucu kitlelerine yayılması yetmişli yıllarda Latin
harfleriyle gerçekleştirilen baskısıyla mümkün olmuştur.4 Bu
eserde Terzibaşı Kerkük yöresindeki mâni ve hoyrat(kesik mâni)
geleneğini enine boyuna işler ve
bu türün(aslında nazım biçimi)
Irak topraklarındaki gelişimini
ayrıntılarıyla anlatır. Eserde hoyrat çağırma geleneğinin musıki
yönüne de ışık tutan Terzibaşı, Kerkük’ün belli başlı hoyrat
çağıranlarının fotoğraflarını da
kitabına ekleyerek mükemmel
bir eser vücuda getirmiş olur.
4 Ata Terzibaşı, Kerkük Hoyratları ve
Mânileri, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1975.
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Kerkük Hoyrat ve Mânileri’nin
yegâne eksiği eserin sonundaki hoyrat ve mâni örneklerinin
transkripsiyon alfabesiyle basılmamış olmasıdır. Bu durum
araştırıcılar için Kerkük ağzının
ses ve yapı özelliklerini anlamada bir engel teşkil etse de eserin
değerini düşürmez. Zira 50’li yıllardaki teknolojinin imkânlarıyla
bu ürünlerin, doğrudan kaynak
kişilerden elde edilmesi başlı
başına bir başarıdır. Eserdeki
hoyrat ve mâni sayısı 2488’dir.
Onun derlemeye dayanan diğer bir
eseri ise Anadolu’da da yaygın
olan Arzı ile Kamber masalıdır.
Ata Terzibaşı bu masalın Kerkük
ağzındaki varyantını(çeşitleme)
Kerkük’te Kadriye Hanım adındaki kaynak kişiden derleyerek
yazıya geçirmiş ve kitap hâlinde
yayınlamıştır. Terzibaşı Kadriye
Hanım’ı rastgele seçmemiştir.
Onun okur yazar olmayışı, başka
bir dil bilmeyişi, Kerkük dışına
hiç çıkmamış olması ve masal
anlatma üslubuna uygun bir anlatım tarzına sahip olması, pek
çok anlatıcıya göre onu tercih
etmesini sağlamıştır(Terzibaşı
1971a: 6). Eserin ilk baskısı
Bağdat’ta 1964’te Arzı Kamber
Matalı adıyla ve eski harflerle yayınlanmıştır. İkinci baskısı
da 1967’de Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Üçüncü baskısı
ise Arzı-Kamber (Kerkük Ağzı)
başlığıyla 1971’de İstanbul’da
yeni harflerledir. Eser Bakü’de
de Kiril harfleriyle, Arzı-Qamber
Kekrük Xalq Destanı adıyla yine
1971’de yayınlanmış(Terzibaşı
1971a: 5), söz konusu eserin
son baskısı ise Türkmen Millî
Destanlarımızdan Arzı- Kamber
Matalı adıyla hem eski hem de
yeni harflerle, Erbil’de, 1999 yılında, Irak Türkmen Cephesi Eğitim ve Kültür Dairesi Yayınları
arasında yayınlanmıştır(Kerkük
2004: 24-25).
Ata Terzibaşı’nın Kerkük’ten derlediği bu masalın metnini Sadet22
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tin Buluç, Kerkük Ağzına Göre
Arzu ile Kamber Masalı makalesinde, titiz bir transkripsiyonla kaydederek araştırmacıların
kullanımına sunmuştur(Buluç
1976: 203-208). Buluç’un kaydettiği bu metin Kerkük ağzının
fonetik(ses) ve morfolojik(yapı)
özelliklerini en iyi şekilde yansıtır. Bu yönüyle dilcilik çalışmalarına gayet elverişlidir. Bununla birlikte, bu halk masalının
Terzibaşı tarafından derlenmiş
olması Irak topraklarında yaşatılan Türk folklorunun önemli
bir yapı taşının kaybolmasını
engellemiştir. Bu açıdan bakıldığında Terzibaşı kendi toplumuna büyük bir hizmette
bulunmuştur. Eser Anadolu
Türkleriyle Irak Türklerini birbirlerine bağlayan önemli bir
köprü niteliğindedir.
Ata Terzibaşı’nın eserleri arasında sözlüklerin de önemli yeri
vardır. Onun, Kerkük ağzının
kelime varlığını ortaya koyan
eseri Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük’tür.5 Bu sözlük henüz
tamamlanmış değildir. Ancak
yine de iki cildi kullanıcıya ulaşmış durumdadır. Sözlük Arap
harflerine göre sıralanmış olduğundan ilk ciltte elif harfiyle
yazılan kelimeler yer almıştır.
Bu da Kerkük ağzında ünlüyle
başlayan bütün harflerin ilk ciltte toplandığını gösteriyor. İkinci
ciltte ise Kerkük ağzında b ve p
harfleriyle başlayan kelimelere
yer verilmiştir. Bununla birlikte, her bir madde başında Arap
harfleriyle verilen kelimenin yanında Latin harfleriyle de yazılışı
gösterilerek kullanıcıların anlam
ve imla hususundaki muhtemel
tereddütleri bertaraf edilmeye
çalışılmıştır. Sözlüğün önemli
unsurlarından biri de bazı maddelerin
tanıklandırılmasında
Kerkük folklorundan ve halk
5 Ata Terzibaşı, Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük (1. cilt), Kerkük 2011; Ata Terzibaşı,
Kerkük Ağzı Türkmence Sözlük (2. cilt),
Kerkük 2013.
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edebiyatından çeşitli atasözleri,
deyim, mâni, hoyrat, vb. ürünlerin kullanılmasıdır. İlk cildi
2011’de, ikinci cildi ise 2013’te
Kerkük’te basılan bu sözlüğün,
en kısa zamanda tamamlanarak
kullanıcıların kitaplıklarındaki
yerini almasını bekliyoruz.
Ata Terzibaşı’nın bu sözlüğünün malzemeleri, 1952’de
Türk Dil Kurumunun başlattığı
kelime derleme çalışmalarına Kerkük’ten göndermiş olduğu fişlere dayanmaktadır.
Terzibaşı’nın Türk Dil Kurumuna
gönderdiği fişlerin sayısı 1375
(Terzibaşı 2011: 3), Türkiye’de
Halk
Ağzından
Derleme
Sözlüğü’nde yer alan Kerkük
ağzına ait kelime sayısı ise
1232’dir(HH 1999: 35). Terzibaşı bu derlemeleriyle yalnızca bu
yörenin kelime varlığını ortaya
koymakla kalmamış, Kerkük’ün
ve bütün bir Türkmeneli’nin
Türklüğünü ilmî açıdan belgeleyen bir çalışmaya imza atmıştır.
Zira, Osmanlı sonrasında Irak
Türkmenlerinin en büyük sorununun, millî kimliklerini koruma
olduğu ve Araplaştırma (şimdilerde Kürtleştirme) politikalarına karşı her dönemde direnmek
zorunda kaldıkları düşünüldüğünde, böylesi bir çalışmanın
akademik kaygıları aşarak, bir
milletin topyekûn varlık mücadelesinin önemli bir unsuru
hâline geldiği görülür.
Ata Terzibaşı’nın Irak Türkmenlerine ve Türk dünyasına bir başka armağanı ise Kerkük Şairleri
adlı eseridir. Bu eser bir antoloji
niteliğindedir. Yazılı edebiyat ve
halk edebiyatı dairelerine giren
ve Kerkük’te yaşamış 180 şairin
kısa biyografisi ve şiirlerinden
örneklerin yer aldığı bu dev eser
1963-2012 yılları arasında, yazarın çeşitli kaynaklardan elde
ettiği bilgiler ışığında kaleme
alınmış ve bu süre zarfında eski
harflerle Bağdat ve Kerkük’teki matbaalarda basılmıştır. Eski
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harflerle basılan Kerkük Şairleri toplam 13 cilttir. Esrin yeni
harflerle baskısı ise İstanbul’da
2013 yılında dört cilt hâlinde
basılarak Türkiye’deki okuyuculara da ulaştırılmıştır.6 Eserde
Fuzulî, Nesimî gibi Türk edebiyatına mal olmuş büyük şairlerin şiirlerinin yanında Kerkük’te
yetişmiş Nevres, Sâfî, Gülami,
Faiz, Sadullah Muftî, İzzettin
Abdi Bayatlı, Şeyh Rıza, Hâlisî,
Mehmet Rasih, Ömer Öztürkmen, Hicrî Dede, Osman Mazlum, Tevfik Celâl Orhan, Nazım
Refik Koçak gibi şairlerin şiirleri
de yer almaktadır.
Kerkük Şairleri Kerkük’teki edebî
hayatın asırlar boyunca süregelen canlılığının ve Irak Türkmenlerinin medeniyet seviyesinin en önemli göstergesidir.
Bunun yanında eserde adı geçen şairlerin şöhretlerinin yalnızca Kerkükle sınırlı olduğu
düşünülmemelidir. Kerkük’teki
bütün edebî faaliyetler zamanla Irak Türkmenleri arasında
yayılmış ve bu bölgenin Türkmenleri arasında ortak duyguların kalplere nüfuz etmesine
yardımcı olmuştur. Nitekim pek
çok Türkmen şairinin düzdüğü hoyratların zamanla bütün
Türkmeneli’ye yayılarak kısa
zamanda anonimleşmesi söz
konusudur. Ata Terzibaşı bu antolojiyi hazırlarken nice tozlu
raflardan indirdiği kaynakları,
cönkleri ve yerli yazmaları bir
bir elden geçirmiştir (Saatçi
1997: 444). Eserin hazırlanmasında uzun yıllar boyunca
Ata Terzibaşı’nın bu cehdinin
(gayret) tükenmemiş olması ise
kendisinin başarısı, Irak Türkmen toplumunun da talihidir.
Zira böylesine uzun soluklu
bir çalışmayı bir insan ömrüne
sığdırmak her faniye nasip olabilecek işlerden değildir. Irak
Türkmenlerinin ve bizzat yaza6 Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri (4 cilt), Ötüken Yayınevi, İstanbul 2013.
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rın kendisinin bu uzun zaman
diliminde karşı karşıya kalmış
olduğu olumsuz şartlar da dikkate alındığında eserin kıymeti
bir kat daha artmaktadır.
Yazımızın sınırlarını aşmamak için
Ata Terzibaşı’nın diğer kitaplarının yalnızca adlarını anmakla
yetiniyoruz. Bunlar Şarkılar ve
Türküler, Kerkük Havaları, Kerkük Eskiler Sözü, Kerkük Matbuat Tarihi, Erbil Şairleri, Türkman Keşkülü (2 cilt)7
Ata Terzibaşı’nın Türkçe ve Türkmen Meselelerine Bakışı:
Osmanlı’dan sonra Irak Türkmenlerinin karşılaştığı en önemli
kültür sorunu kendi dillerini
yaşatma meselesi idi. 1921’de
kurulan Irak Krallığı bir Arap
devleti idi ve bundan sonra
bütün Irak’ta Arapçanın kesin
bir hâkimiyeti olacaktı. Ancak
1925 Irak Anayasası’nda Arap
olmayan Irak vatandaşlarının,
nüfus bakımından çoğunlukta
oldukları bölgelerde ana dillerini eğitim ve kültür alanında kullanabileceklerine dair maddelere de yer verilmişti(EH 2003:
20). Buna bağlı olarak 1931’e
kadar Irak’ta, Türkmenler Türkçeyle eğitim almaya devam ettiler. Ancak bu Türkçe eğitim
uygulaması ilkokul seviyesiyle
sınırlıydı. Fakat bu uygulama
1937’e kadar, o da coğrafî alanı daraltılarak sürdürülebildi.
Bu tarihten itibaren Irak’ta
Türkçe eğitim tamamen ortadan kaldırıldı. Diğer taraftan da
Türkiye’de 1928’de gerçekleştirilen yazı inkılabı Irak Türkmenleriyle Türkiye Türkleri arasında
yeni bir sorun hâlinde ortaya
çıktı. Ama yine de bütün bunlar Irak Türkmenleri arasında
Latin harflerinin öğrenilmesini
engellemedi. Bununla beraber,
toplumda kendi imkânlarıyla
7 Eserlerden bazıları hakkında topluca bilgi edinmek için Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ndeki ilgili maddelere müracaat
edilebilir.
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Latin harflerini öğrenenlerin
sayısı yeterli değildi. Bunun yanı
sıra Türkiye’deki edebî gelişmelere de Irak Türkmenleri hiçbir
zaman kayıtsız kalmamışlardır.
Osmanlı sonrasında, zor şartlar
altında da olsa, epeyce bir müddet Türkiye’den çeşitli gazete
ve dergiler getirilerek bunlar
okur yazar kitleye bir şekilde
ulaştırılıyordu. Yalnız bütün bu
çabalar Irak hükûmetlerince
hoş karşılanmıyor, zaman zaman bu hususlarda baskılar ve
dayatmalarla ırkçı eğilimler su
yüzüne çıkıyordu. Bilhassa 17
Temmuz 1968’de kurulan Ba’s
rejimi gün geçtikçe tutumunu
sertleştiriyor, o güne kadar bizzat kendilerinin vermiş olduğu
birtakım kültür hakları giderek
geri alınıyor, Irak’taki Türkmen
varlığı artık açıktan açığa inkâr
ediliyor, Araplaştırma politikaları bir bir sahneye konuyordu.
İşte, bütün bu eylem ve uygulamalara karşı Ata Terzibaşı kalemiyle ve irfanıyla karşı durmuş,
Türkmenlerin varlık mücadelesini her alanda bir ömür boyu
sürdürmüş; böylece Irak Türkmenlerinin kalbinde önemli bir
yer tutmuştur. Aşağıda onun bu
mücadelesinden bazı kesitler
sunmaya çalışacağız.
Ata Terzibaşı, her şeyden önce
Irak’ta Türk dilinin yılmaz bir
bekçisidir. O, dil meselelerinde
gayet hassastır. Dilin yozlaşmasına yol açacak her türlü tesire
geçit vermek niyetinde değildir.
Bu uğurda Kardaşlık dergisinde
kaleme almış olduğu “Dil Sürçmeleri” seri yazıları Türkçenin
doğru kullanımına yönelik tavsiyelerle doludur(ÖS 2013: 5455).
Terzibaşı bir yandan Irak Türkmenlerince Bağdat’ta 1961’den
itibaren yayınlanan Kardaşlık
dergisinde dil üzerine yazılar
yazarken bir yandan da Irak
yönetiminin Türk dilinin imlası
üzerinde gerçekleştirmek iste-
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diği değişikliklere kaleminin var
gücüyle karşı gelir. Mesela, “Yazı
Dili Konuşma Dili” makalesinde
Irak Türkmenlerinin yazıda kullandığı dilin Türkiye Türkçesi olduğunu, bunun temellerinin de
Yunus Emre’nin şiirleri ve Dede
Korkut hikâyelerindeki Türkçe
olduğunu hatırlatır. Terzibaşı
böylece Irak Türkmenlerinin
Türkiye’deki kardeşleriyle dil ve
gönül bağının temellerini ortaya
koymuş olur. İmla hususunda
da aynı titizliği gösteren Terzibaşı Türkçenin Arap harfleriyle
yazılması meselesinde klasik
Osmanlı imlasından yanadır.
Çünkü yerleşmiş ve kalıplaşmış
bu imlanın Türkçenin tarihteki
gelişim çizgisiyle paralellik arz
ettiği
görüşündedir(Terzibaşı
1962: 26-27). O ve İhsan Vasfi
Kardaşlık dergisinde bu görüşleri savunurken İzeddin Abdi
Bayatlı ve İbrahim Dakuklu imlada değişiklik yapılmasından
yanadır(ÖS 2013: 50-51). Bu
görüşleri seslendiren yazılar
Türkmenlerin irfan ocağı sayılan
Kardaşlık dergisinin çeşitli sayılarında okuyuculara ulaştırılmıştır. Ancak, 24 Ocak 1970’te
Irak Hükûmetince Türkmenlere
verilen bazı göstermelik kültür
hakları doğrultusunda ilkokullarda eski yazıyla Türkçe okuma
kitabı hazırlanması için üç kişilik bir komisyon kurulmuştur.
Bu komisyon sayesinde Irak
hükûmeti Türkçenin eski imlasında köklü değişiklikler yapmak amacındadır. Komisyona
seçilen üyelerse hükûmetin bu
tutumunu hayata geçirmesine alet olmaktadırlar. İşte, Ata
Terzibaşı bu mesele karşısında
da kalemini kullanmaktan geri
durmamış, “Elifba Kitabı ve Tavsiyelerimiz” yazısında, bir kitap
hazırlama komisyonunun imlada böylesi köklü bir değişikliğe
yetkili olmadığını savunmuştur
(Terzibaşı 1971b: 50-51). Onun
komisyona yönelik eleştirileri
aslında Irak hükûmetinedir(ÖS
2013: 47-57).
24
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Terzibaşı, Türkçe eğitimin Irak
Türkmenleri için ne derece
önemli olduğunun bilincindedir.
O, her şeyden önce bir hukukçu
kimliğiyle Irak Türkmenlerinin
yeni nesillerinin, kendi dilleriyle eğitim almalarının, bir hak
olduğuna inanmaktadır. Zaten,
yukarıda da anıldığı gibi Irak
Anayasası bu hakkı Türkmenlere vermiştir. İşte, Ata Terzibaşı hayatının her döneminde
Irak Türkmenlerinin bu hakkının takipçisi olmuştur. Mesela,
1963’te bir darbe sonucu iktidara gelen ve Irak Cumhurbaşkanı olan Abdüsselam Arif’i, 8
Mart 1963’te ziyaret eden bir
Türkmen heyetinin başında
bulunan Terzibaşı, Cumhurbaşkanına Türkmenlerin bir talep
listesini iletmiştir. Bu listenin
ilk maddesi de Türkçe eğitim
meselesidir(Şimşir 2004: 143).
İlerleyen yıllarda, 24 Ocak
1970’te, Irak Türkmenlerine
verilen Türkçe eğitim alma hakkının, daha sonra ortadan kaldırılmasını da o günkü Irak İç İşleri
Bakanının yüzüne vurmaktan
geri kalmamıştır.
Ata Terzibaşı bugün 90. yaşını
idrak etmektedir. O ömrü boyunca bütün mesaisini Irak
Türkmenlerinin varlık mücadelesine hasretmiştir. Bir milleti
ayakta tutan en önemli değerin onun dili ve kültürü olduğu gerçeğinden hareketle Irak
Türkmenlerinin dilini, edebiyatını, folklorunu, basınını bitmez
tükenmez bir enerjiyle araştırmış ve kitaplarıyla yazılarıyla,
toplumuna ışık olmuştur. Onun
en önemli vasfı da kuvvetin karşısında eğilmemektir. Rejimin
baskılarına bir gün olsun boyun
eğmemiş, bu uğurda hapislere,
sürgünlere dahi katlanmış olan
Ata Terzibaşı bugün bütün Irak
Türkmenlerinin bilgesidir. O,
Kerkük’te hayatına devam ederken kalemini de elinden bir an
olsun düşürmemektedir. Gerek
İstanbul’da yayınlanan KardaşYıl/Year 16 السنة
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lık dergisinde gerek daha başka dergilerde yazılar yazmaya
ve Türkmen kültürüne hizmet
vermeye devam etmektedir. Zaman zaman Türkiye’den ve Türk
dünyasından gelen ziyaretçilerini de Kerkük’teki evinde karşılamakta olan Terzibaşı hayatını
yakın akrabalarıyla bir arada
sürdürmektedir.
Ata Terzibaşı 2013 yılında Türk
Dünyası Özel Hizmet Ödülüne
layık görülmüştür. Allah ona
sağlıklı ve uzun ömür nasip etsin.
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Bu Saz Neden
Akort Tutmuyor?
Kürşad ZORLU
kzorlu77@gmail.com

birilerinin oyunları devam ediyor. Birilerimiz de bu oyunların
taşeronu olmaya, bu oyunların
altında kalmaya kanımızı akıtmaya devam ediyor” şeklindeki sözleri Türk Dünyasındaki ayrışmayı
özetler gibiydi. Ancak Türk Dünyasının birlik olamaması sadece
“akortla” anlatılabilir miydi? Bu
noktada Türk Dünyası Gazetecilik Başarı Ödülü’ne layık görülen
Yavuz Bülent Bakiler sahneye
gelerek Türk Dünyasındaki dil ve
alfabe sorunlarına dikkat çekti.
Hatta bazı yetkililerin bilerek ve
isteyerek Türk halklarını birbirinden ayırmaya çalıştığını ileri
sürdü. Benzer şekilde pek çok
konuşmacı birbirimizi niye anlayamıyoruz, şeklinde sorular sordu. Türk Konseyi Genel Sekreter
Yardımcısı Adakhan Madumarov
ise öz Türkçenin Kırgız Türkçesi
olduğunu iddia ederek “Türkçeyi
önce Türklerden korumak gerek.
Gelin atalarınızın gerçek dilini
öğrenin” dedi. Aslında Türkçe ve
Türk Kültürünün nasıl bir geçmişe ve zenginliğe sahip olduğunu
gösteren bu sözleri bir Kazak’tan,
Türkmen’den ve Özbek’ten de
duyabilirsiniz. Gelinen durumda
Türk Dünyasında dil ve alfabe
ortaklığının istenilen seviyede olmaması “entegrasyon” hedefinin
karşısında duran önemli sorunlar
arasında gösterilebilir.

Türk Dünyasının bütünleşmesi ve
ilgili ülkeler arasında iş birliğinin
somut adımlarla hayata geçirilmesini işaret eden yaklaşım İsmail Bey Gaspıralı’nın ortaya koyduğu “Dilde, Fikirde, İş’te Birlik”
yaklaşımıdır. Bugün farklı coğrafyalarda bağımsız birer devlet
olarak geleceğe hazırlanan ve
küresel güç mücadelesi altında
mücadele eden Türk halklarının
bütünleşme sürecinde beklentilerin gerisinde kaldığı söylenebilir. Bunu hızlandıracak yegane
zemin, medyanın konuyu gündeme taşıyarak halkları bilinçlendirmesi ve bu yolla karşılıklı sempati
kanalları yaratmasıyla meydana
gelebilir. Geçtiğimiz hafta sonu
Bartın’da İsmail Bey Gaspıralı’nın
adıyla düzenlenen Çalıştay ve
ardından geçekleştirilen Gazetecilik-İnsan Hakları ödül töreni bu
önemli faaliyetlerden birisi olarak kabul edilebilir.
Bizim de ödül aldığımız bu organizasyonda en çok önemsediğimiz husus; ezilen, ötekileştirilen
Türk halklarının temsil edilmesi
ve İsmail Gaspıralı gibi bir sembol altında yan yana getirilmesiydi. Türkmeneli, Kırım, Doğu
Türkistan, Kosova, Karabağ ve
Kıbrıs Türklüğü oradaydı. Bu pek
çoğumuzun alışık olmadığı bir
fotoğraftı. Organizasyona destek veren Bartın Valisi Seyfettin
Azizoğlu’da konuşmasında bu
soruna dikkat çekiyordu. “Türk
Dünyasında herkes başka bir
telden çalıyor ve bu saz akort
tutmuyor. Akort tutmayınca da
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Organizasyonun mimarı
Pek çok medya organı, sivil toplum
kuruluşu ve halk önderini bir araya getiren bu organizasyonun mimarı Türk Dünyası sevdalısı gaze-
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teci Güngör Yavuzaslan... Türkçe
Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı
olan Yavuzaslan aynı zamanda
Irak Türkmen Basın Konseyi İcra
Kurulu üyesi ve Suriye Türkmen
Medya Çalışma Grubu’nun kurucusu. Tören sırasında Kırım
Haber Ajansı Genel Koordinatörü İsmet Yüksel, bunca görevine
ilaveten ajansın Bartın temsilciliğini de yürüteceğini ifade etmesi
Yavuzaslan’a verilen değerin bir
göstergesiydi. Ayrıca Prof. Dr. Ata
Atun, Halil Şıvgın, Prof. Dr. Suphi
Saatçi, Prof. Dr. Derviş Kılıçkaya,
Prof. Dr. Atilla Girgin, Prof. Dr. Namazali Omaşev ve İsa Küçük’ten
oluşan değerlendirme kurulunun
emekleri göz ardı edilemez.
Doğu Türkistan unutulmadı
Törendeki hüzünlendirici anlardan
birisi de Çin tarafından müebbet hapse çarptırılan akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. İlham
Tohti’ye “Türk Dünyası Gazetecilik Özgürlük Ödülü” verilmesiydi. Yavuzaslan’ın Tohti’yi
anons ederken ödül sahiplerinin
basına yansımasının ardından
Çin Büyükelçiliği’nden telefonla arandığını, Tohti’nin isminin
çıkarılması ve bu ödülün verilmemesi konusunda ricada bulunulduğunu aktarması, konunun
Çin tarafından hassasiyetle takip
edildiğini göstermesi bakımından önemliydi.
Yeniçağ Gazetesi, 8.11.2014
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Büyüklerimize Saygı
Çoban ULUHAN ( BEŞİRLİ )
Bir milletin kendi büyüklerine
saygı göstermesi millet olmanın özelliklerinden ve şartlarından biridir.
Üstadımız hakkında yazı yazmak
zordur. Böyle bir dalgalı okyanusun kenarından geçmek bile
insanı korkutabilir. Tam olarak
hakkını vermek için kelimeler yetersiz kalır, sanırım. Irak
Türklerinin bugünkü en büyük
ve değerli araştırmacısı ve bilge kişisi kuşkusuz üstadımız
Ata Terzibaşı’dır. Çok çetin ve
zor şartlar altında iğneyle kuyu
kazarcasına eserlerini kaleme
alan, inandığı yoldan caymayan ve bütün vaktini millete
vakfeden bir düşünürümüzdür.
Konuya küçük bir hatıramla giriş yapmak istiyorum. Liseden
mezun olduktan sonra ilişkimi merhum Üstadım Mehmet
Hattat ile kesmedim. Zaman
zaman Atlas caddesindeki Hat
evine uğrardım. Bir defasında
beni merhum üstadımız Mehmet Hurşit ile tanıştırdı. Beşirli
olduğumu kendilerine söyleyince, Üstat benden Beşir köyü
hakkında birçok sorular sordu.
Bazı soruların cevabını da kendisi yanıtladı. Üstadın Beşirli
olduğunu sandım. Sorunca Tavıxlı (Tavuklu, Dakuklu) olduğunu söyledi.
1970 yılının Şubat ayının unutmamışsam Perşembe günü
26
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üstadımın Hat evinde idim.
Ata Bey, Saat 11 civarlarında
üstadımın Hat evine geldi. Ata
Beyi, Üstadım kendi sandalyesinde oturttu. O gün öğle yemeğini birlikte yedik. Aynı yılın
üçüncü ayında yüksek tahsilimi
tamamlamak için Türkiye’ye
gidip, kaydımı Dil Kursuna yaptırdım. Bir sömestr devam ettim. İkinci sömestr başlayınca
fakültelerde devam başladı.
Ben hâlâ dil kursunu tamamlamamıştım. Onuncu ayın ilk
günleri idi, kurstan çıkıp Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesine gittim. Kapıdan girer girmez bir
beyefendiye Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün hangi katta
olduğunu sordum. Neden ve
ne istediğimi sordu? Ben de
uzun uzadıya derdimi anlattım.
Benim için bu konuda bir dilekçe yazmasını rica ettim. Hemen
çantasından bir kâğıt çıkarıp
dilekçeyi yazdı. İsmimi sordu,
söyleyince gülümsedi. Zannederim hoca seni kabul eder
dedi. Dilekçeyi imzaladım. Gel,
seni bölüme götüreyim dedi.
Dilekçeyi beraberce bölüm
başkanının sekreterine verdik.
Mülakat için yarın saat onda
buraya gel, dedi. Ertesi gün dediği saatte bölüme gittim. Benim için dilekçeyi yazan genç
bölüm başkanının odasından
çıkıp beni çağırdı. Mülakat
için bölüm başkanının odasına girdim. Bölüm başkanı çok
geç kaldığımı söyledi. Yabancı
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uyruklu musun, dedi; ben de
evet dedim. Nerelisin? Kerküklüyüm. Kerkük dedi… Ata
Terzibaşı’yı tanır mısın? Evet
dedim. Yazılarını okumuş musun? Öyleyse okumuş olduğun eserlerinin adlarını söyle.
Söyledim. Dedi ki “hadi hayırlı
olsun, yarın işlemlerini yap bölüme devam et”. İşte Türk Dili
bölümüne girmem, Ata Beyi
tanımamın sayesinde gerçekleşti.
Kültür tarihimizde başköşede
yer alan bilginler arasında Üstadımız Ata Beyin özel bir yeri
vardır. Bu özel yerini Türkmen
diline, folkloruna, edebiyatına
basın tarihine kısacası Türkmen kültürüne yaptığı bilimsel
ve özveri çalışmalarıyla elde
etmektedir.
Kültürümüzün bilgin ve düşünürü olan üstadımız, eserlerinin
hemen hepsinde Irak Türklerinin varlığını simgeleyen izler
bulabiliriz. Bütün makale ve
eserlerini millet için kaleme
alır. Eserlerini incelediğimiz
zaman, varlığımızı ve köklü bir
millet olduğumuzun izlerini
bulmak mümkündür.
Zamanını tümünü millet için harcayan, kalemini sadece ülküsüne adayan ‘’dilde, işte, fikirde’’
prensibine yürekten inan ve
bunun için çalışan idealist bir
Türkmen bilginidir. Miller sever
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ve prensip sahibi olmak bakımından eşsizdir. İnandığı ülkü
yolundan dönmeyen ve hiç
ödün vermeyen bir kişiliğe sahiptir. Bu bakımdan Türkmenler arasında eşine asla rastlanamaz.
Irak Türklerinin bugünkü en büyük ve değerli araştırmacısı
ve bilge kişisi üstadımız Ata
Bey’dir. Vatanperver, ülkücü ve
karakteri bakımından önemlidir. Ansiklopedik bir bilgiye sahiptir. Çeşitli konularda yazdığı
araştırmalarıyla birlikte Türkmen edebiyatı, dili, tarihi, folkloru kısacası Türkmen kültürü
alanında takdire değer yapıtlar
vermektedir. Hatta onun bu
alandaki kitap ve araştırmaları
birçok yönlere ışık tutmaktadır.
Fuzûlî, Nesimi, Ruhî gibi şairlere
dair araştırmalar yapmıştır.
Sayısız araştırma, ilmî bildiri ve
makaleler yazan Terzibaşı, her
biri konusunda kaynak niteliğini taşımaktadır. Üstadımızın
kaleme almış olduğu eser ve
araştırmalarının tümü orijinaldir. Türk dünyasındaki bilim
adamlarınca Irak Türklüğü ile
birlikte anılır. Büyük bir yazar
ve iyi bir araştırmacı olmanın
bütün özelliklerine sahiptir.
Türkmen tarihini, folklorunu ve
tarihi olayları iyice kavramış ve
incelemelerini titizlikle kaleme
alır... Bu titizliği ve dikkati sayesinde kültürümüzün bütün
karanlık yönlerini aydınlatır.
Onun araştırmacılığını güçlendiren Türkmen kültürünü çok
iyi bilmesinden ileri gelmektedir. O yazmış olduğu kitap ve
araştırmalar ile Türk dünyasının ünlü bilim adamları arasında yer almayı hak etmiştir.
Çalışmaları, Türk bilim adamlarının beğenisini kazanmıştır. Bu
bakımdan ünü sadece memleketimizde değil sınırları aşarak
dünya Türklüğü arasında da
yayılmıştır. Üstün düzeyde bir
araştırmacı olduğu, Türk biKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

lim adamları tarafından kabul
edilmiştir. Onun için ilmi değeri
bütün dünyaca kabul olunan
Türkmen bilim adamıdır, diyebiliriz.
Üstadımızın sarf ettiği emeği düşünürsek, hakkında ne söylesek, ne yazsak azdır. Her hangi
bir konuyu ele alırsak, mutlaka
onda üstadımızın emeği vardır.
Araştırmalarında iğne ile kuyu
kazan insan olmak niteliğini taşımaktadır. Gençlik yıllarından
beri bu prensiple şehir, kasaba
ve köylerden derlemeler yaparak milletine yararlı olmaya
çalışmıştır. Ata Bey, edebiyat
tarihine kuşkusuz büyük bir
araştırmacı ve bilge kişi olarak
geçecektir. Daha genç yaşta
iken edebiyata milli bir düşünce ile atılıp zamanını çok sıkıntı
ve çetin geçmesine rağmen çalışmalarına hiç ara vermemiştir. Ata Bey’in emeği düşünülürse, ona henüz layık olduğu
yerin verilmediği kanısındayım.
Onun şimdi değil yıllarca önce
Kerkük’ün en görkemli bir yerinde heykelinin dikilmesi gerekirdi.
Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Abideleridir. M.
731 Ağustos ayında ölen Kül Tiğin için kardeşi Bilge Kağan tarafından 732 yılında yazdırılıp
diktirilmiş olan büyük gömüt
taşıdır. Diğeri 734’te ölmüş olan
Bilge Kağan için diktirilmiştir.
Bu yazıtların çözülüp okunması
Türk dili için bir dönüm noktası
olmuştur.
XI. yüzyılda bir Türk Beyinin oğlu
olan Kaşğarlı Mahmut, atına binerek bütün Türk illerini
dolaşıp derlemeler yaparak
ölümsüz eseri olan Divanü
Luğati’t-Türk adlı eserini yazmıştır. Ansiklopedik bir sözlük
olan bu eser, Türk Kültürünün
bütün yönlerini aydınlatmıştır.
Aynı yüzyılda Yusuf Has Hacip
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Kutadgu Bilik adlı eserini kaleme almıştır. Ali Şir Nevai de
Özbek yazı dilinin korucusu olmuştur. Yukarıda adlarını andığımız büyük Türk bilim adamları sayesinde Türk dilini, tarihini,
edebiyatını bilmekteyiz. İşte
üstadımız da onlar gibi milletine kültürüne hizmet etmektedir. Bütün eserlerini toplum
için kaleme alıp hiçbir karşılık
beklemeden özveriyle yapıtlarını yayımlamaktadır. Ata Bey,
Kerkük Türkleri için, Köktürk’ün
Tonyukuk’u, Karhanlı’nın Kaşğarlı Mahmut’u, Kırım’ın büyük
fikir adamı Gaspıralı İsmail ve
Türkiye’nin Fuat Köprülüsü gibidir.
Ata Terzibaşı, doğru bir insan ve
sağlam bir Türkmen milliyetçisidir. Bıkıp usanmadan milletine, kültürüne hizmet etmektedir. Her Türk budunu için
çalışan bir Ata vardır. Anadolu
için çalışan bir Atatürk, Dünya
Türkleri için çalışan ve ömrünün sonuna kadar mücadele
eden bir Başbuğ, Azerbaycan
Türkleri için çalışan bir Haydar
Aliyev, Türkistan için çalışan İsa
Yusuf Alptekin, Dünya Türklüğü
için ömrünü feda eden bir Atsız, bir Serden geçti vardır. Irak
Türkleri için de çalışan, ömrünü ve kalemini vakfeden bir
Ata Terzibaşı vardır.
Bir toplumun kendi kültür adamlarına saygı göstermesi iyi niteliklerinden birdir. Büyüklerimiz
için anıt ve heykellerinin dikilmesi ve anma günlerinin yapılması millî görevlerimizdendir.
Büyük üstadımızın 90. Doğum
yıl dönümünü candan kutlar,
Ulu Tanrı’dan sağlıklı ve mutlu
uzun ömürler niyaz ederim.
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Türkmen Dağarcığı

Bir Türkmen Sevdalısı
Gezenfer Paşayev
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Türkiye’den sonra, Irak Türkmenleri hakkında en çok araştırma
yapılan ülke Azerbaycan Cumhuriyetidir. Irak Türkmenlerinin dili,
kültürü, edebiyatı ve sosyal hayatı ile Azerbaycan Türkleri arasında büyük benzerlikler olduğu
yadsınamaz. Bu hususta pek çok
bilim insanının görüş ve bakışları
aynı doğrultuda olmuştur.
Azerbaycan’da Türkoloji alanında
çalışan bilim adamlarının dikkatlerini Irak Türkmenlerine çevirmeleri, 14 Temmuz 1958 tarihinden sonra başlamıştır. Irak’ın
kraliyet monarşisi, batı yanlısı
dış politika izlerken, cumhuriyet yönetimi Sovyet yanlısı bir
yol tercih etmişti. Irak’ın Sovyet
Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi
sonucu iki devlet arasında iktisadi ve kültürel alanda hareketlenmeler olmuştur.
Irak’ın askeri eğitimini yüklenen
Rusya, pek çok Iraklı subayın
yetişmesini sağlamış ve onlar
için eğitim kursları açmıştır.
Irak’ın Mig marka savaş uçakları gibi birçok askeri donanımını
Rusya’dan alması, yeni yetişen pilotların eğitimlerini de
Rusya’da yapmaları ile ilişkiler
zenginleşmiştir. Bunların dışında kültür ve eğitim alanlarında
askeri, ticari ve kültürel ilişkiler
yoğunlaşmıştır.
O zamanki Rusya’nın bir parçası
olan Azerbaycan’a Irak’tan ilk
28
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giden Türkmen kökenli kişi, rahmetli Sinan Sait olmuştu. Sinan
Sait’in Azerbaycan’da bir taraftan yüksek eğitimini yaparken,
diğer yandan Bakü Radyosunda
çalışması, sanat ve edebiyat konularında programlar yapması,
Azerbaycan Türklerinin dikkatlerini Irak’ta yaşayan Türkmenlerin varlığına çekmiştir. İki kültür
arasında çok yakın benzeşmelerin ortaya çıkması ile hem
Azerbaycan’da, hem de Irak’taki
Türkmen kültür muhitlerinde
karşılıklı makale ve yazıların yazılmasına başlanmıştır.
Azerbaycan’dan Irak’a henüz genç
yaşlarda iken gelen Gezenfer
Paşayev ise, Irak’ta çalıştığı 7
yıllık süre içinde, Türkmenler
hakkında yaptığı araştırmaları
ve derlemeleri ile bu yakınlaşma penceresini oldukça büyütmüş ve iki topluluğun arasında
sevgi ve muhabbet bağlarını
daha sağlam ve teng (muhkem)
biçimde bağlamıştır. Gerçekten
Paşayev, Türkmenlerin folklor
ve halk edebiyatı ürünlerini öz
kültürü gibi benimsemiş ve bu
kültürü büyük bir sevgi ve aşinalık ile kucaklaşmıştır. Türkmen
halkiyatına sıcak ilgi ve merakla
yaklaşan Paşayev, her duyduğu
atasözü, tapmaca (bilmece),
mani veya hoyrat dörtlüğünü
“aaa… bu bizde de var” diyerek
ele almış ve bunları büyük bir
dikkat ile tasnif etmiştir. Daha
sonra halk inançlarını, masallaYıl/Year 16 السنة
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rını, bayatılar, tapmacaları, atasözleri ile Türkmenlerin diğer
folklorik geleneklerini ele almış
ve bunların büyük bir kısmını kitaplaştırmıştır.
Paşayev’in kitap olarak yayımladığı eserlerin bir kısmını aşağıda
sıralayarak okuyuculara hatırlatmak yararlı olacaktır:
1. Irak Türkman Ağızlarında Atalar
Sözleri
2. Kerkük Tapmacaları
3. Arzı-Qember Matalı (Ata Terzibaşı tarafından derlenen bu halk
masalını Paşayev Kiril alfabesine
aktararak yayımlanmıştır)
4. Dicle Fırat Kenarında Yeddi İl
5. Irak Türkman Folkloru (Bu eser
ayrıca Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından Latin alfabesine aktarılarak Irak Türkmen Folkloru başlığı
ile 1998 yılında Kerkük Vakfı tarafından İstanbul’da basılmıştır)
Prof. Dr. Gezenfer Paşayev’in yayımladığı ilk kitaplarının bir kısmı okuyucularımıza tanıtılmıştır.
Paşayev’in değişik tarihlerde
yayımlanan kitaplarının çoğu
Irak Türkmen folkloru ve kültürü üzerine kaleme alınmıştır.
Ayrıca Azerbaycan Türklerinin
kültür ve edebiyatını ele alan
Pazayev’in İngilizce’den çevirdiği
kitaplar da vardır. Edebiyat ve dil
konularında, hikâye ve anı türünde de eserler veren yazarın
en büyük hizmeti, hiç şüphesiz
Irak Türkmen kültürü ve folkloru
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alanında olmuştur. Bu bakımdan Irak Türkmenlerinin sevgi
ve saygısını ziyadesiyle hak eden
Paşayev’e, her Iraklı Türkmen de
doğrusu şükran borçludur.
Hemen hemen Türkmen toplumuna mensup bütün edebiyat
ve kültür camiasını yakından
tanıyan ve hepsine karşı candan ve yürekten gelen bir muhabbet besleyen Paşayev de,
bütün Türkmenlerin gönlünde
taht kurmuştur. Günümüzde
Bakü’de ailesi, çocukları ve
torunlarıyla huzurlu bir hayat yaşayan Paşayev, hâlâ Irak
Türkmenlerinin konuları ile ilgilenmektedir. Günümüzde bile
eşi muhterem Aresta Hanım ile
birlikte Bakü’yü ziyaret eden
Türkmen misafirlerini konağında ağırlamakta ve onlarla hemdert olmaya devam etmektedir.
Hem Türkmen muhibbi, hem de
Türkmen kültürünün elçisi olan
Paşayev, eminim ki Türkmen
kültürü ve folkloru üzerine çalışma heyecanını yitirmemiştir.
Kendilerine ailesi ile birlikte
asude bir hayat dilediğimiz Paşayev, 2012 yılında, daha önce
yayımlanmış bütün eserlerini
bir külliyat serisi biçiminde yeniden okuyucuların dikkatine sunmuştur. Bu yedi cildin tamamı
Bakü’de 2012 yılında Tehsil Neşriyat tarafından yayımlanmıştır.
Seçilmiş Eserler serisinde çıkan
bu ciltleri, aşağıda sırası ile okuyucularımıza tanıtmak istiyoruz:
Seçilmiş Eserler I (Bakü, 2012)
TehsilNeşriyat’tan çıkan bu kitabın
redaktörleriAbdüllatifBenderoğlu ile Ayaz Vefalı’dır.
Kitabın tetkik ve tashihini Prof.
Paşa Efendiyev, VaqifYusifli ve
Dr. Şemseddin Küzeci yapmıştır.
Bu ciltte aşağıda künyeleri verilen iki kitap yer almıştır:
A. İraq-Türkman Folkloru (Bakü,
1992)
Yazıçı neşriyattan çıkan ’da basılan bu kitabın redaktörKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

leri Prof. Azad Nebiyev, A.
Benderoğlu’dur. Tedkik ve tashihini ise Prof. Paşa Efendiyev
yapmıştır. .
B. Altı İl Decle-Ferat Sahillerinde
(Bakü, 1987)
Bunun redaktörleri Ayaz Vefalı ile
Erşat Hürmüzlü’dür. Bunu tetkik
ve tashih eden VaqifYusifli’dir.
İki kez yayımlanan (birinci baskı
1985, ikinci baskı 1987) bu kitabın Arapçası (Bağdat, 1996) da
basılmıştır.
Seçilmiş Eserler II (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri AğamusaAxundov, TofiqHacıyev ve Mustafa
Arqunşah’tır. Kitabın tetkik ve
tashihini QezenferKazımov ile
Meherrem Memmedli yapmıştır. Bu ciltte aşağıda künyeleri
verilen kitaplar yer almaktadır:
A. Dilimiz Varlığımız (Bakü, 2011)
Ozan Neşriyat’tan çıkan bu kitabın
redaksiyonu Prof. Tofiq Hacıyev
tarafından yapılmış ve MeherremMemmedli tarafından tetkik ve tashih etmiştir.
B. Kerkük Dialektinin Fonetikası
(Bakü, 2003)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin redaktörü Ağamusa Axundov’ur.
C. Ayrıca bu cilde “İraq- Türkmen
Lehcesi” kitabından alınan “Könülden-Könüle Yollar Görünür»
başlıklı makale eklenmiştir.
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Seçilmiş Eserler III (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Bekir Nebiyev,
Prof. Dr. Mahir Nakip ve Prof. Dr.
Suphi Saatçi’dir. Kitabın tedkik
ve tashihini Azad Nebiyev, Nizameddin Şemsizade ve AbdüllatifBenderoğlu yapmıştır.
A. Kerkük Folklorunun Janrları
(Bakü, 2013)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin
redaktörleri Bekir Nebiyev ile
Prof. Dr. Mahir Nakip’tir. Tedkik
ve tashih ise Azad Nebiyev tarafından yapılmıştır.
B. Borcumuzdur Bu Ehtiram
(Bakü, 2010)
Ozan Neşriyyattan çıkan eserin
redaktörü Bekir Nebiyev’dir.
Tedkik ve tashih ise Nizameddin
Şemsizade tarafından gerçekleştirilmiştir.
Seçilmiş Eserler IV (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Nizami Ceferov
ve Prof. Dr. Suphi Saatçi’dir.
Kitabın tedkik ve tashihini Flora
Xelilzade Yapmıştır. Bu ciltte
aşağıda künyeleri verilen kitaplar yer almaktadır:
A. Nesimi Haqqında Araştırmalar
(Bakü, 2010)
Qarabağ Neşriyyattan çıkan bu kitabın redaktörü Bekir Nebiyev,
tedkik ve tashih edeni ise Elyar
Seferli’dir.
B. Edebiyyatşünaslıq Elmimizin
Patriarxı (Bakü, 2010)
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Ozan Neşriyyattan sadır olan eserin redaktörü Asif Rüstemli’dir.
104 s., 24 renkli şekil
C. Severek Yaşayanlar
D. Edebi-Elmi Elaqeler
E. Kerkük Dünyası
F. Ürekden Geleni Demesen Olmur (Publisistik Yazılar)
Seçilmiş Eserler V (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Teymur Bünyadov ve Asif Rüstemli’dir.
Kitabın tedkik ve tashihini Erşat
Hürmüzlü ile Servaz Hüseynoğlu
yapmıştır. 624 sayfadan oluşan
bu ciltte aşağıda künyeleri verilen eserler de yer almaktadır:
A. Deyilen Söz Yadigârı
B. Mektublar Tairxe Çevrilen Yaddaş
C. Heqiqetin Özü
D. Elimimize Temennasız Xidmet
E. Meqaleler
Seçilmiş Eserler VI (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın
redaktörü
Zeydulla
Ağayev’dir. Kitabın tedkik ve
tashihini Müşfiq Babayev yapmıştır. Bu ciltte Paşayev’in daha
önce batılı yazarlardan yaptığı
çeviri eserler toplanmıştır. 680
sayfadan oluşan bu ciltte aşağıda künyeleri verilen eserler de
yer almaktadır:
A. Qafqaz Seferi (Bakü, 1985)
Yazıçı kurumundan çıkan bu eserin yazarı Aleksander Duma’dır.
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Gezenfer Paşayev ile Hemid Abbasov tarafından İngilizceden ve
Fransızcadan tercüme edilmiştir. Bu çevirinin redaktörü Rauf
İsmayıov, tedkik ve tashih yapanı Qorxmaz Quliyev’dir.
B. Nece Yaşayasan Yüzü Haqlayasan (Bakü, 1989)
Yazıçı kurumundan çıkan yazar
Sula Benet’in bu kitabını Gezenfer Paşayev İngilizceden tercüme etniştir. Redaktör Mehdi
Sultanov, tedkik ve tashih Şahin
Xelilov’a aittir.
C. Mavi Qatarın Sirri (Bakü, 1995)
Sabah Neşriyyattan çıkan Aqata
Kristi’nin bu eseri GezenferPaşayev İngilizceden tercüme etmiştir. Redaktörler Ağamusa Axundov ile Meti Osmanoğlu’dur.
Seçilmiş Eserler VII (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın ön sözü Prof. Dr. Mahir
Nakip tarafından yazılmıştır.
Kitabın redaktörleri Azize Hacıyeva ile Nigar Veliyeva olmuştır.
Kitabın tedkik ve tashihini Abbas Abbasov yapmıştır. Bu ciltte
aşağıda künyeleri verilen eserler yer almaktadır:
A. İraq Türkmen Folklorunun Janrlar Sistemi (Bakü, 2003)
Neşr kurumundan yayımlanan bu
eser 128 sayfadan oluşmaktadır.
B. Articles And Translations in English
C. All About England (Bakü, 1981)
D. Dérk Olunmayan Além
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Yukarıda verilen serilerin dışında
Paşayev’in yayımlanmış diğer
eserleri de şunlardır:
Azerbaycan
Folkloru
Antologiyası-II- İraq Türkmen
Folkloru (Bakü, 2009)
Azerbaycan Milli ElmlerAkademiyası Folklor İnstitusutarafından
yayımlanan eserin redaktörleriF. e. d. Prof. Dr. Yaşar Qarayev, F. e. d. Prof. Dr. Hüseyin
İsmayılov’dur. Kitabın tetkik
ve tashihi Prof. Dr. Azad Nebiyev ile Prof. Dr. İsrafil Abbaslı
tarafından gerçekleştirilmiştir.
İkinci baskı olan bu kitap 436
sayfadan oluşmaktadır. Aslında
bu yapıt ilk kez Kiril alfabesiyle
1999’da Ağrıdağı yayınları tarafından basılmıştır.
Gezenfer Paşayev Bibliyoqrafiya
(Bakü, 2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu
eser,Azerbaycan Milli ElmlerAkademiyası Merkezi Elmi Kitabxana tarafından yayımlanmıştır.
Redaktörü Aybeniz Eliyeva eser
İsmet Seferov tarafından tedkik
ve tashih edilmiştir.
Kerkük Sevdalı Elm Adamı (Bakü,
2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan eserin önsözü Sabir Rüstemxanlı
tarafından yazılmıştır. Kitabın
Redaktörleri Prof. Nizami Ce-
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ferov, Prof. Dr. Suphi Saatçi
ve Prof. Dr. Mahir Nakip’tir.
Tedkik ve tashihler Prof. Tofiq
Hacıyev ile Prof. Dr. Mustafa
Arqunşah tarafından gerçekleştirilmiştir.
Elçin Hakkında Düşüncelerim
(Bakü, 2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu incelemenin redaktörlüğü Yaşar tarafından yapılmıştır.
Gezenfer Paşayev 75 (Bakü, 2013)
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitusu yayını olan
bu eserin redaktörü Muxtar
Kâzımoğlu’dur. Kitabın tedkik ve
tashihi Seyfeddin Rzasoy tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kerkük Folklorunun Janrları
(Bakü, 2013)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin
redaktörleri Bekir Nebiyev ile
Prof. Dr. Mahir Nakip’tir. Tedkik
ve tashihleri ise Azad Nebiyev
ile A. Benderoğlu tarafından yapılmıştır.
Çağdaş İraq Şerinden Seçmeler
(Bakü, 2001)
Elm Neşriyattan çıkan eserin redaktörü Ayaz Vefalı’dır. Tedkik
ve tashih ise Prof. Dr. Gezenfer
Paşayev ve A. Benderoğlu tarafından yapılmıştır.
Bu Sevda Ölüncedi (Bakü, 2001)
Oscar Neşriyyattan çıkan bu eserin redaktörleri Bekir Nebiyev

ile İsrafil İsrafilov’dur. Tedkik ve
tashihleri Xatire Beşirova ile Sedaqet Hüseynova yapmışlardır.
İraq- Türkman Nağılları (Bakü,
2014)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu eserin
redaktörleri Prof. Dr. Muxtarİmanova ve Dr. Şemseddin Küzeci’dir.
Kitabın tedkik ve tashihini Prof.
Dr. Meherrem Qasımlı ve Dr.
Mustafa Ziya yapmıştır.
Iraq Bize İraq Deyil (Bakü, 2002)
Baki Neşirden çıkan bu eserin
redaktörü İsrafil İsrafilov’dur.
Tedkik ve tashih Gülzar İbrahim
qızı, Mehebbet Mehdiyeva ve
Kemale Zeynalova tarafından
yapılmıştır.

Kerkük
Ağzından
Deryada yüzen Kıbrıs
Bağrı kan sızan Kıbrıs
De bir de mene yazsın
Destanın yazan Kıbrıs

Ali AKBAŞ
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Haşim Nahit Erbil’in Piyesleri
Üzerine Değerlendirmeler
Veysel ERGİN
Osmanlı - Türk toplumunun
1839’dan itibaren yabancı kumpanyaların oyunlarıyla tanımaya
başladığı modern Batı tiyatrosu,
ilk yerli telif eserine Şinasi’nin
kaleme aldığı Şair Evlenmesi
(1859) ile kavuşur. Bu dönemde
eser veren Tanzimat tiyatrosu
yazarları; tiyatroyu, “halkı eğlendirirken eğiten bir mektep”
olarak görür. Ancak 1876’ya kadarki süreçte, gerek sahne sanatı gerekse edebiyat türü olarak
hızla gelişen modern Türk tiyatrosu; II. Abdülhamit’in yönetimi
tamamen ele geçirmesinden
sonra duraklama hatta gerileme
sürecine girer. Tanzimat aydınlarının “hürriyet, meşrutiyet, hak,
adalet, kanun” gibi sosyal ve
siyasî içerikli konuların halka aktarılmasında en etkili vasıta gördükleri tiyatroyu, yönetiminin
geleceği için bir tehdit unsuru
şeklinde algılayan devrin idaresi; 1876-1908 arasındaki tiyatro
faaliyetlerini, tedrici olarak susturur. Bu durum, zülf-i yâre dokunmayan hatta sadece okunmak maksadıyla kaleme alınan
tiyatrolar yazılması sonucunu
doğurur. Bu dönemdeki Servet-i
Fünun nesli, halkla ilgileri asgari
seyirde olduğundan, tiyatro ile
pek uğraşmamıştır.
23 Temmuz 1908’de ilan edilen II.
Meşrutiyet, Osmanlı-Türk toplumunun sosyal, siyasî, kültürel
hayatında olduğu gibi, sanat
hayatında da çok önemli ge32
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lişmelere zemin hazırlayan bir
dönüm noktası teşkil eder. Artık
sanat ve sanatkârın elini kolunu
bağlayan, onu susturan baskıcı
dönem sona ermiştir. Hürriyetin, hayatın hemen her alanında
kendini açıkça hissettiren coşkusu, tiyatro sanat ve edebiyatında da kısa sürede kendini
gösterir.
Dönemin hürriyet coşkusuyla kurulan topluluklarla (Osmanlı Komedi Kumpanyası, Vatan Tiyatrosu Kumpanyası, Yeni Osmanlı
Tiyatrosu, Darülbedayi “İstanbul Şehir Tiyatroları”, Donanma
Cemiyeti Tiyatrosu…) bu eserleri ve eleştirilerini yayımlayan
gazete (Zaman, Dersaadet, Vakit…) ve dergilerin (Servet-i Fünun, Rübab, Musavver Tiyatro,
Temaşa…) neşriyatı sayesinde
bir canlanma sürecine (19081923) giren tiyatro; varlığını
sürdürüp gelişebilmesine imkân
vermeyen (Peş peşe gelen savaşların “Trablusgarp, Balkan,
I. Dünya ve İstiklal savaşları”
tiyatro ortamını yerle bir etmesi, yetişmiş profesyonel oyuncu “özellikle Müslüman kadın
oyuncular yönüyle” yetersizliği,
tiyatro binalarının yetersizliği
ve devlet birimlerinin tiyatroya
yeterince destek vermemesi…)
şartlar sebebiyle, amatörce bir
uğraştan öteye gidememiştir.
Kısaca hatırlatmaya çalıştığımız
bu süreçte kaleme alınan Haşim
Yıl/Year 16 السنة
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Nahit’in 3 tiyatro denemesi de,
devrin sosyal ve siyasî şartları
doğrultusunda şekillenmiş kalem tecrübelerinden ibarettir.
DİL VE TEKNİK
Haşim Nahit’in 3 tiyatro denemesi arasında, gerek dil ve üslup
gerekse sahne ışıklarını görebilmesi yönüyle bir adım öne
çıkan eseri, “Deliren Esir” adlı
manzum tiyatrosudur. İlk defa
A.Safvet’in İstanbul Musahabeleri “Saadet K.evi, İstanbul-1334
(1918) (112 sayfa)” eserinde
“Deliren esir / Haşim Nahit” alt
başlığıyla ve 22 sayfa halinde yayımlanan eser; 1336’da Garp cephesi komutanı İsmet İnönü’nün
“zabitan ve kıtaatına dağıtılması”
emriyle, bir kitapçık halinde basılmış ve 1923’te de, “Kızılay menfaatine” Kadıköy Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Yazar; bazı bölümlerini
çıkarmak ve değiştirmek suretiyle,
aynı eseri, “yeni nesile okutabilmek için” 1942’de Latin harfleriyle neşrettiği “Kara Gün Yazıları” adlı kitabına da almıştır.
Ata Terzibaşı’nın, hakkında “Haşim Nahit, Türkmen şairleri arasında ilk manzum piyesin yazarı
sayılır.” Değerlendirmesi yaptığı
bu eser; başta Irak Türkmenleri
olmak üzere, “Dünya Türklüğünün (Turan) ülküsü etrafında
toplanması fikri”nin bir beyannamesi hüviyetindedir.
Manzume şeklinde kaleme alınan
eserde, genellikle beyit nazım
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birimi kullanılmakla birlikte, üç
ve dört mısralık birimlere de yer
verilmiştir:

mıştır. Yine ilk baskıda bulunan
bazı Arapça / Farsça kelime ve
terkipler de, Dil Devrimi ve Türk
Dil Kurumunun “sadeleşme ve
Türkçeleşme” çalışmalarını destekler mahiyette bir gayretle,
akışkan ve birbirine yakın sesleri
içeren Türkçe kelimelerle değiştirilmiştir. “libasıyla = örtüsüyle,
gayzından = hıncından, meşrıkından = kaynağından” gibi sözcük değişimleri, yazarın “Bir kelime kulağınızı tırmalamazsa, öz
dilinize uygunsa, işte o Türkçedir
ve güzeldir.” ifadesinin paralelinde bir düşüncenin örnekleri
olarak gösterilebilir.

“Her tarafta, ateşle kan:
Haykırırdı düşen, kalkan.
……
Silahların şakırtısı,
Kemiklerin çatırtısı.
Karışırdı birbirine.
İklimden iklime diktiğim bayrak,
Bir abidesidir yüce neslimin.
Eğer yıkılırsa, şunu siz bilin:
Yeryüzünde kalmaz: Bir yeşil yaprak”1
Eser boyunca farklı hece kalıplarını deneyen şair; tekrarlarda
“beşli” ve “yedili”, tasvirlerde
“sekizli” ve olay anlatımıyla
konuşmaları içeren piyesin genelinde “on birli” ölçüyü tercih
eder:
“Ey fırtına çık,
Ey fırtına yık!
Hava karanlık,
Her şey karanlık
...
Deniz bitse. . . Türk olur:
Kan, ateşten bir yağmur.
Haydi, Kızıl Elmaya,
Haydi, Kızıl Elmaya!
…
Bulutlanan tozla duman;
Süngülerden bazı çıkan
Kıvılcımdan şimşeklendi;
…
Ey karanlıkları aydınlatan sen,
Ey hilâl, hilâl, ey başımda esen”2
Eserde öne çıkan diğer bir üslup
özelliği de, eserin iki baskısı
arasında değiştirilen ya da söylenmek istenmeyen kelimelerdir. Eserin ilk baskısında yer
alan ve eserde tekrarı yapılan
“Yunanlı, Irak, Rumeli, Kafkas,
Azer, Kırım, Semerkant, Taşkent,
Mekke, Medine” gibi kişi ve yer
adları; eserin evrensel mesajlar
içermesi beklentisiyle olsa gerek, sonraki baskılarda yazılma1 Haşim Nahit, Deliren Esir (Manzum piyes),
İstanbul-1336 (1920), (22 sayfa)
2 Haşim Nahit, Deliren Esir, s. 5 / 11 / 18
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Yazarın “Âdem’le Havva’dan Bir
Parça” ve “Yarım Kalmış Bir
Muhavere” adlı küçük piyes
parçaları3 ise, nesir tarzıyla kaleme alınmış ve bu eserlerde,
genellikle eylem soylu yüklemlere dayalı kısa cümleler tercih
edilmiştir.
Eserlerdeki bakış açısına gelince,
“Deliren Esir”de şair; oyunun
merkezine, delirmiş bir esirin
diliyle, bütün heyecan ve infialini yansıtarak bizzat kendini koymuştur. Daha sonra sahneye gelen “Anadolu, Irak, Rumeli, Kafkas” gibi sembolik isimler, birer
duygu ve düşüncenin temsilcisi
şeklinde, metnin diyalog üslubunda yerlerini alır. “Âdem’le
Havva’dan Bir Parça”, sadece
Âdem’in konuşma ve bakış açısıyla sunulmuş bir monologdur.
“Yarım Kalmış Bir Muhavere”
ise “Birinci Hayalet” ile “İkinci
Hayalet” arasındaki diyalogdan
ibarettir.
Haşim Nahit’in bu üç eserindeki
dekor da temsil edilmeye gayet uygundur. Nitekim “Deliren
Esir”in 1923’te de, “Kızılay menfaatine” Kadıköy Tiyatrosu’nda
3 Haşim Nahit, Âdem’le Havva’dan Bir
Parça (Abdülhak Şinasi Beye), Yarın, S: 12,
5 Kanun-ı sani (Ocak)1338 (1922), s. 5-6;
Yarım Kalmış Bir Muhavere, Yarın, S: 13, 12
Kanun-ı sani (Ocak)1338 (1922), s.12-13

Yıl/Year 16 السنة

Sayı/Issue 64 العدد

sahnelenmiş olması, bu düşünceyi
ispatlamaktadır. Ancak diğer iki piyes, sahnelenemeyecek kadar kısa
ve olay örgüsü de üzerinde çalışma
yapmayı gerektirmeyecek ölçüde
basit ve yüzeyseldir. Adeta, küçük
bir kalem tecrübesini andırmaktadır.
Eserler, tiyatro tekniği açısından incelendiğinde, klasik tiyatronun üç
birlik kuralına uygunluk göstermez.
Yer ve olay birlikteliği yanında, zaman dilimi, sadece bir yardımcı unsur olarak karşımıza çıkar: (Bugün gençliğine doymadan ölen=
“Deliren Esir”; Ay, bulut dalgalarının arasında = “Âdem’le
Havva’dan Bir Parça”; Ay ışığı
odamın içerisine dolmuş = “Yarım Kalmış Bir Muhavere”)
Mekâna ve eşyaya ait tasvirler de
(Kırmızı elbiseli bir kadın hayaleti belirir. Sonra saçları perişan,
boynunda zincir bir kadın daha
görünür. Anadolu, evvelki kadına doğru yürüyerek, şefkatle
= “Deliren Esir”; Yeryüzünün
ıssızlığı ve gecenin sükûtu içerisinde Âdem’in sesi dağdan dağa
aksediyor. Karanlık ormanlar,
vahşi hayvanların haykırışmalarıyla yerinden oynuyor, kımıldanıyor gibidir... Ehram kadar
yüksek ve muazzam ağaçların
kovukları, karanlık mağaraların
ağızları, sanki bütün aydınlığı
içecek gibi, yeryüzünü karartacak gibi genişliyor. = “Âdem’le
Havva’dan Bir Parça”; Mehtabın dalgaları, beyaz ve ipek bir
maşlah gibi, narin endamına
kıvrım kıvrım sarılmış bir kadın;
bu beyazlığın içinde, sarı saçları
bir alev gibi, rüzgârla dalgala
nıyor ve bakışları, yeşil bir ziya
huzmesi gibi, yüksekten aşağıki loşluklara akıyordu – “Yarım
Kalmış Bir Muhavere”) gerçeğe
uygun şekilde ve ayrıntılı olarak
yapılmıştır.
MUHTEVA
Haşim Nahit’in piyeslerine muhteva yönüyle bakıldığında, tema-
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tik bir çeşitlilikle karşılaşılmaktadır. Öncelikle “Deliren Esir”de;
Osmanlı’nın kurtuluş ve gelişmesinin ancak Türk milliyetçiliğiyle mümkün olabileceği düşüncesiyle, başta Irak Türkmenleri olmak
üzere, “Dünya Türklüğünün
(Turan) ülküsü etrafında toplanması fikri” esas alınır. 22 sayfalık
bir manzume şeklinde kaleme
alınan metin, sembolik şahıslar
ekseninde, üç bölüm halinde
tertip edilmiştir.
Delirmiş bir esirin diliyle bütün
heyecan ve infialini yansıtmak
gayesiyle oyunun merkezine
bizzat kendini koyan şair; ilk bölümde, Deliren Esir’in ağzından,
vatanın içinde bulunduğu felaketli durumun tesiriyle oluşan
duygularını ortaya koyar:
“Şu esaret beni bir derde saldı:
Vücudum bir deri bir kemik kaldı.”
“Talihsiz başımdan eksilmiş hilâl,
Mabetleri sarmış acı bir melal.”
“Yıkılmak isteniyor bu memleketle bu
din:
Katliama öç dendi, yangınlara şehrayin;
Şefkate susamışken, içimizi sardı kin;
Ezelden hür doğmuşuz, esir olmak
bize şin (Deliren Esir, s.3 / 5 / 7)”
Piyesin ikinci bölümünde Deliren
Esir, “Anadolu, Rumeli, Irak, Kafkas” gibi sembolik kahramanlara tek tek seslenmek suretiyle,
içinde bulunulan tabloyu gözler
önüne serer:
“Sessiz, boynu bükük, bağrı kan
dolu,
Mazlum anneciğim, ey Anadolu,
Matem örtüsüyle sana geldi bak:
O, ahu bakışlı evlâdın Irak!
Söyle, dinmedi mi, güzel Rumeli
Sinenden fışkıran kızıl kan seli?
İşte annen burada, sarışın Kafkas
O dertli başını, gel, göğsüne bas
Şimdi ağlayınız: Ana, oğul, kız...
34
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Allah’ım, bırakma beni vatansız!
(Deliren Esir, s.10-11)”
Ardından, bu halin oluşmasının
sebebi saydığı Garp illerine, çok
ağır bir üslupla seslenir:
“(Şey)e tapan ey Garp, ey eski bunak:
Yüzünü boyamış (Yunanlı) kaltak;
………..
Medeniyetiyle öğünen beşer,
Bütün yaptıkların dalâletle şer:
………..
Zulme tedip dedin, imhaya temdin;
Hep sade menfaat oldu sence din.
(Deliren Esir, s.11-12)”
Sonra da, vatanı için doğranan
gençlerden oluşan “kan ve kemik ordusu”nun halini düşündükçe, bu korkunç manzara karşısında yorgun düşen bedeniyle,
tekrar tekrar Rabbine yönelir:
“Her gün, sarılmakta bin genç kefene
Saçlarını yolar, binlercesi anne.
Ak saçlı anneler, şirin tazeler,
Hançerle doğranmış al cenazeler,
Yerden fışkırıyor bütün havaya.
Baktıkça, ey vatan, senin al bayrağına:
Ağlayan gözlerim döner kan çanağına.
Dünya haram olsun bana, çünkü
sensizim,
Ağla, gözüm ağla, çünkü ben vatansızım.
Lâkin ölme, ey tarihin kanlı gölgesi,
Bil ki sensin, hailenin en mukaddesi!
Allah’ım, bırakma beni vatansız!
…….
Ey Allah’ım, artık yeter bu zulüm!
(Deliren Esir, s.12 / 20)”
Manzume, “bu felaketin ancak
millî bir irade (kızıl elma) etraYıl/Year 16 السنة
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fında toplanmakla bertaraf edileceği” düşüncesiyle nihayete
erdirilir:
“Denizin bitmez suyu,
Türkün tükenmez soyu,
Deniz bitse. . . Türk olur:
Kan, ateşten bir yağmur.
Haydi, Kızıl Elmaya,
Haydi, Kızıl Elmaya! (Deliren Esir,
s.22)”
“Âdem’le Havva’dan Bir Parça”
ise, adından da anlaşılacağı
üzere, geliştirilmeye uygun bir
monologun parçası hüviyetindedir. Bir araştırmada “manzum kozmogoni”4 olarak değerlendirilen eser, Âdem’in, “Seni
kaybettim Havva, bana ses ver,
nerdesin Havva!” yakarışıyla
başlar ve eski günlerin hayaliyle
devam eder:
“İşte şu kayanın üstünde sen benim elimi tuttundu; işte şu kayanın üstünde ben, senin elini nefesimle ısıttımdı. Bak, şimdi ben
üşüyorum, nerdesin gel, Havva!
Mehtabın aydınlığı, sanki bir
buz tabakası gibi çıplak vücuduma sarılmış; ayağıma taş, diken batıyor, lakin buna rağmen
içimde bir cehennem var... Şu
acılar, hep seni kaybettiğimde
bana geliyor. Gel de acılarım
gitsin; lâkin nerdesin, ses ver,
Havva! (Âdem’le Havva’dan Bir
Parça, s.5-6)”
“Yarım Kalmış Bir Muhavere” de,
bir önceki eserde söylendiği ve
adından da anlaşılacağı gibi,
geliştirilmeye müsait bir kalem
tecrübesinden ibarettir. Yazarın,
“Uyuyor muyum uyanık mıyım,
bilmiyorum. Gördüğüm rüyamıdır yoksa benim kendi tahayyüllerim mi, bunların hepsi müphem…” diyerek kurgulamaya
4 Yrd. Doç. Dr. Ümmühan BİLGİN TOPÇU,
Büyük Bir Türk Destanı Yazma Fikri, Millî
Folklor, Yıl 22 Sayı 85, Ankara-2010, s.401403 Burada kozmogoni, “evrenin ve insanın yaratılışını açıklayan tez” anlamında
kullanılmıştır.
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ken, hançerinin ucundan mendiline bulaşmış kanları, bir gül gibi
koklayan kadını bilmez misin?
Onun arabasının tekerlek gıcırtıları ona, deldiği sayısız kalplerin
iniltisini hatırlatırdı... Onun ‘asılı
bahçe’sini görmedin mi, işitmedin mi? O bahçe ki, nadir çiçekleri, kaç defa kanla sulanmıştı.

başladığı biri kadın diğeri erkek
iki hayaletin muhaveresinden
mülhem bu eser, biri kavgacı
diğeri sevgi dolu iki ruhun bir
araya gelme arzusunun yarım
kalmış bir çırpınışıdır:
“Birinci hayalet: -Meçhul kadın,
tâ uzaklardan geldim; sen,
‘Semiramis’i tanımaz mısın? O,
kemerinin altında bir hançer
gizleyen kadını... O, terini siler-

İkinci hayalet: -Zavallı genç, yaramı deşme! Bil ki, ben de senin

gibi kimsesizim: Gülen, eğlenen
neşeli varlığımın iç yüzünü bir
görsen... Gönlüm, iki mezarın
ortasında kalan bir beşik gibidir.
Kökü toprağa gömülü bir ağaç,
gıdasını nasıl yerden alırsa, aynı
beşiğin çocuğu olan ben, yeryüzünde yaşayan ben; tesellilerimin en canlısını şu iki mezardan
alıyorum. Söyle, beni sevecek
misin? (Yarım Kalmış Bir Muhavere, s.12-13)”

Babagurgur
Kötü zamana düştük yollar diken yollar taş

Sen ki Türkmenoğlunun yüreğinde közüsün

Gaflet uykusundayız sen uyan Babagurgur

Sen ki Türkmenelinde Türkmenliğin özüsün

Türkmen’in feryadıdır bağrından çıkan ataş

Sen Türkmen vatanının tapusunda yazısın

Garip kalmış yurdumda durma yan Babagurgur

Kaç bin şehit uğruna döktü kan Babagurgur

Bülbülüm yetim kaldı bağda güllerim soldu

Al canım Babagurgur beni kucağına al

Bin yıllık Kerküğüme dağdan inenler doldu

Ben horyat çağırayım sen göğe alevler sal

Güvendiğim dağlar kar kulaklar sağır oldu

Dün Türkmen’din bugün de yarında da Türkmen kal

İmdat diyen sesimi yok duyan Babagurgur

Kahpe rüzgârla sönme dur dayan Babagurgur

Telafer kan ağlıyor yurdunu çakal basmış

Türkmen Kerkük bir de sen bir canız üç bedende

Türkmen yollara düşmüş harami yolu kesmiş

İkisi hiç yaşar mı biri elden gidende

Feryatlar yürek yakar Ankara sağır susmuş

Türkmen’in nefesi var senin yanan odunda

Nerde soydaşın hani nerde din Babagurgur

O mübarek toprağın bana can Babagurgur

Eşkıyayı saranlar düşman elini tuttu

Türkmen’den vatan almak can almaktan daha zor

Kore’ye giden millet Türkmenleri unuttu

Bakma sen bugünüme bugünün yarını var

Türkmen’in güvendiği dağlarda umut bitti

Türkmen bir birlik olsun sen bizi o zaman gör

Yalnız Allaha güven sönme sen Babagurgur

Mutlaka gelecektir kutlu gün Babagurgur

Ben ki Türkmenoğluyum tarihe hükmetmişim
Dünyayı baştanbaşa hep emrimde tutmuşum
Türkmen’i milletlerin başına taç etmişim
O muhteşem günleri ah çek an Babagurgur

İlhan ESEN
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Kerkük Şairleri
Oğuz ÇETİNOĞLU
Iraklı Türkmenler, sâdece yaşadıkları bölgede değil, Irak ve çevre
coğrafyasının tamamında zengin
bir Türk-İslam kültürü oluşturdular. Mimarlık, müzik, klasik
sanatlar ve folklor ile edebiyat
alanında dünyaya eşsiz hazineler
sundular. Türk halk söyleşinde;
‘Aşk ağlatır, dert söyletir.’ Denilir.
Istıraplarını şiirlerle, hoyratlarla
dindirmeye çalıştılar. Türkmen
topluluğunda çok sayıda müzisyen ve şairler yetişti. Nesimî,
Fuzûlî, Hicrî Dede, Hıdır Lütfü,
Mehmet Rasih, Ömer Öztürkmen, Abdulvâhit Kuzecioğlu, Abdurrahman Kızılay ve diğer şair
ve yazarların, müzisyenlerin adı,
bütün Türk dünyasında duyuldu,
tanındı ve sevildi.
Iraklı Türkmen yazar ve şairlerin değerli ürünleri, yazma eserler olarak
kütüphânelerin ıssız raflarında,
meraklı ellerin kendilerine uzanmasını hasretle beklemekte idi..
Bir kadirşinas Türkmen edebiyatçı
yazar olan Avukat Atâ Terzibaşı; 1117 yılında dünyaya gelen
Nevres Abdülrezzak’tan başlayıp
1957 yılında doğan Sami Tütüncüye kadar 177 şairi, hayatı ve
eserlerinden örneklerle, zaman
tünelinden günümüze taşımıştır.   
Irak Türkmenlerinin kültür ve edebiyat tarihçisi olan Av. Atâ Terzibaşı, Hazret-i Eyüb Peygamber
sabrına özenip iğne ile kuyu kazarcasına, hazırladığı 13 ciltlik
eserini 1963 yılında yayınlamıştı.
Eser, 2013 yılında, 17,5 X 24 san36
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tim ölçülerinde, 4 ciltte toplam
1.658 sayfa hâlinde, gözden geçirilmiş kinci baskı olarak kültür
hayatımıza kazandırıldı.
Ciltlerin, seçkin muhtevasına uygun fizikî görünümde olmasına
çalışıldığı ilk nazarda dikkati çekiyor. Eseri; Prof. Dr. Ali İhsan Öbek
ve Ayşe Taşralı yeni harflere aktarmış. Metin Tâmiri Prof. Dr. Ali
İhsan Öbek tarafından, son tashih ve genel denetim hizmetleri
Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından
gerçekleştirilmiş. Ötüken Neşriyat Anonim Şirketi ise, hazine
değerinde olmasına rağmen
ticârî getirisi yeterli seviyede olmayacak bu eseri, edebiyat araştırmacılarının ve kültür erbabının
istifadesine sunmuş.
Kerkük Şairleri’nin 1. cildi 1963 yılında eski harflerle Bağdat’ta, 13.
cildi ise birincisinden 49 yıl sonra, 2012 yılında Kerkük’te yayımlanmıştır.
Buradan da anlaşılıyor ki Terzibaşı,
ömrünü verdiği bu ölümsüz külliyatın hazırlığına gençlik yıllarında başlamış ve ilk cildini ancak 39
yaşında iken yayımlayabilmiş, 88
yaşına varınca 13. cildi yayımlamaya muvaffak olabilmiştir.
Eser hakkında, Kerkük Vakfı tarafından yayınlanan Kardaşlık
Dergisi’nde tanıtım yazısı kaleme
alan Prof. Dr. Suphi Saatçi şu bilgileri veriyor:
‘Bu abide eserin Latin harfleri ile
Yıl/Year 16 السنة
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basılması, doğrusu bizim için
büyük bir rüya idi. Öncelikle Ata
Terzibaşı’nın bu iş için onay vermesi gerekiyordu. Başlangıçta
Terzibaşı’nın haklı olarak bazı
tereddütleri vardı. Özellikle eski
harflerle yeni harfler arasındaki
imlâ problemleri ve divan şiirinin yazıldığı aruz vezninin eski
harflere daha uygun olduğu,
yeni harflerin ifade ve yazım biçimiyle bazı seslerin kaybolduğu
hususu üzerinde durulmuştu.
Ancak bu konu Türkiye’de belli
bir sisteme oturmuştu. Bu bakımdan duyulan tedirginlikler
nispeten giderildi. Eserin bir an
önce gün yüzüne çıkması için
uzun süre çalışıldı. Konu üzerinde çalışan bilim heyeti de büyük çaba gösterdi. Bu hususta
başta Prof. Dr. Ali İhsan Öbek
olmak üzere, Ayşe Taşralı’ya,
Araş. Gör. Duygu Dalbudak, Çağdaş Albayrak ve Doç. Dr. Yüksel
Topaloğlu’na minnet ve şükranlarımızı dile getirmek isterim.
Uzun süren koşunun sonucunda,
kitabın hazırlanması tamamlandı. Sıra basımına gelince, bu
hususta da herkes canla başla
çalıştı. Kitabın sayfa düzenini ve
kapak tasarımından basımına,
resimlerin özenle temizlenmesi
ve seçilen kâğıtlar ile ciltlerinin yapımına kadar her aşamada yayınevi ve matbaa büyük
bir titizlik gösterdi. Bu hususta
Ötüken Neşriyat da hiçbir şeyi
bizden esirgemedi. Bütün isteklerimizi yerine getirdi; açıkçası
her türlü nazımızı çekmiş oldu.
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Bütün çabalar, bu muhteşem
eserin şanına layık biçimde basılması üzerinde yoğunlaştı. Her
çalışmada olduğu gibi, meyve
ve mahsul ele gelince, çalışma
süresince çekilen sıkıntılar ve
yorgunluklar, tatlı bir hâtırâ olarak geride kaldı. Bundan dolayı
öncelikle Allah’a şükretmek,
daha sonra bu işin gerçekleşmesine izin veren değerli üstadımız
Atâ Terzibaşı’ya teşekkür emek
gerekir. Eserin basımında hiçbir
fedakârlıktan kaçınmayan Ötüken Neşriyat’ın verdiği hizmet,
her türlü takdirin üstündedir.
Bu büyük çabanın sonuçlanmasıyla, gerçekten unutulmaz
millî bir hizmet yerine getirilmiş
oldu. Irak Türkmenlerinin kültür tarihine ışık tutan ve büyük
çabalar sonunda ortaya çıkan
bu ölümsüz külliyat, genellikle
Irak Türkmenlerinin ve özellikle Kerkük’ün kimliği mesabesindedir. Öncelikle bu eser, her
Türkmen’in başucu kitabı sayılır.
Atâ Terzibaşı’nın bir ömür boyu
devam ettirdiği araştırma ve
çabalarının semeresi olan “Kerkük Şairleri”, kolay ortaya konmamıştır. Eseri inceleyenler,
Terzibaşı’nın Arapça ve Farsçaya olan vukufiyetini, klasik ve
yeni Türk edebiyatı alanındaki
engin ufkunu göreceklerdir. Kısacası eseri okuyanlar, yazma
ve cönkler dâhil ulaştığı nâdir
kaynaklardan da anlaşılacağı
gibi Terzibaşı’nın ne kadar titiz
bir çalışma sergilediğine şâhit
olacaklardır.
Terzibaşı’nın kendi üslubu, yorum
ve değerlendirmesi ile bu özgün külliyat, aynı zamanda Irak
Türkmen edebiyatı tarihinin ana
kaynağıdır. Dolayısıyla “Kerkük
Şairleri” adlı bu hazine, araştırmacıların yanı sıra, üniversitelerin, bilim ve edebiyat dünyasının, meraklı ve edebiyat alanına
ilgi duyan her okuyucunun başvuru kaynağı niteliğindedir.
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Suphi Saatçi, tevazu göstererek
yazısında belirtmiyorsa da eserin gün yüzüne çıkmasında en
önemli âmildir. Kalbi, mazlum
ve mağdur Türkler için çarpanlara, gönlü Türklük sevgisiyle dolu
olanlara düşen görev, bu tür
eserleri, okumak, tanımak, okutmak ve tanıttırmaktır.
Cenab-ı Allah’a şükrederek ve yeminle ifâde etmek gerekir ki
vandalizmin hoyrat elleri, Irak’ta
Türk varlığının izlerini yok etmeyi başaramayacak. O izler, Irak
Türkmenlerinin
gayretleriyle
âbideleşmiş eserler olarak dünya
durdukça yaşayacak şekilde tarihe emânet edilmiştir.
ÖTÜKEN NEŞRİYAT: İstiklal Caddesi Ankara Han Nu: 65/3 Beyoğlu
34433 İstanbul.
Telefon: 0.212-251 03 50
Belgegeçer: 0.212-251 00 12
www.otuken.com.tr
e-posta: otuken@otuken.com.tr
DERKENAR
IRAK’TA TÜRK VARLIĞI
Dünya coğrafyasında ‘Irak’ adında
bir devlet yokken ve de Türklerin büyük göçlerle Anadolu’ya
gelişlerinden çok önceki yıllarda,
günümüzdeki Irak Cumhuriyeti
topraklarında Türkler vardı.
Irak’ta Türk varlığı; Emevi Devleti
ordu komutanlarından Ubeydullah bin Ziyad’ın 674 yılında
Türkistan’a fetih maksadıyla
düzenlediği seferden dönerken
getirdiği 2.000 civarında Türk askeri ile oluşmaya başladı. Sonraki
yıllarda Selçuklular ve Osmanlılar döneminde çok sayıda Türk,
günümüzde ‘Türkmeneli’ olarak
anılan, Mendeli’den Telafer’e
kadar devam eden bölge ve çevresinde nüfusun hemen hemen
tamamını teşkil edecek sayıda
Türkmen yerleştirildi ve bölge ‘Türk Yurdu’ hâline geldi.
Irak Türkleri; 750-1258 yılları arasında Abbasiler, 1055-1119 yılları arasında Selçuklular ve 1534-

Yıl/Year 16 السنة

Sayı/Issue 64 العدد

1918 yılları arasında Osmanlılar
yönetiminde hayatlarının en huzurlu günlerini yaşadılar.
Türkmen Kardaşlarımız; 1918-1920
yılları arasında İngiliz yönetiminde ve 11 Ekim 1920 tarihinde kurulup 14 Temmuz 1958
yıkılan Irak Krallığı döneminde,
1958’den 2003 yılına kadar devam eden Irak Cumhuriyeti döneminde; katliama, sürgünlere ve
dayanılmaz zulümlere mâruz kaldılar. Katran karası günler, 2003
yılında başlayıp 2011 yılına kadar
devam eden ABD işgali yıllarında
ve ABD vesâyeti altında kurulup,
günümüze kadar devam eden
yeni Cumhuriyet yönetiminde de
devam etti. Irak’ın yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı 2014 yılında Irak’ta Türk varlığı yokmuş gibi
düzenlemeler yapılıyor.
Av. ATÂ TERZİBAŞI
1924’de Kerkük‘te doğdu. İlk, orta
ve lise öğrenimini Kerkük’te tamamladıktan sonra 1950 yılında Bağdat Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. O tarihten beri
Kerkük’te avukatlık yapmaktadır. Yazı hayatı ortaokul öğrencisiyken başladı. Fakültesi
öğrenciliği sırasında; Türkçe gazetelere gönderdiği edebî yazılarıyla dikkat çekti. Bu yazılar,
Arap dergilerinde, Mısır, Lübnan ve Suriye’deki gazetelerde
Arapça, Türkiye’deki gazetelerde Türkçe olarak yayınladı.
Terzibaşı, çeşitli konularda yazdığı yazılarıyla birlikte
Türkmen
edebiyatı, dili ve folkloru alanında da değerli eserler yayınladı. O’nun bu alandaki çalışmalarının hepsi, kaynak eserlerdir.
20’den fazla eserinin arasında, ”Kerkük Şairleri”nin yanında, diğer önemli eseri; 3 Cilt
halinde 1955, 1956, 1957 yıllarında yayımladığı ‘Kerkük Hoyratları ve Manileri’ isimli eseridir.
Önce Vatan, 6 Ağustos 2014
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Gökbörü’nün Damgaları
Yasin Cemal GALATA
yc.galata@gmail.com

Kimi şehirler vardır ki o şehri kuran veya o şehri yeni baştan inşa
eden hükümdarın ismi ile anılır.
Bu şehirlerin arasında birisi var
ki son zamanlarda ismi sıklıkla
anılmasına rağmen o şehri kuran hükümdardan bahsedilmemektedir. Bu şehir Erbil’dir ve
Erbil’i büyük bir şehir yapan,
orayı ilim, kültür şehri haline
getiren hükümdar ise Muzaffereddin Gökbörü’dür.
Gökbörü büyük İslam kumandanlarından Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kız kardeşi
olan Rabia Hatun ile evlenmiş,
Türk-İslam tarihinde önemli izler bırakmıştır. Tarihçiler
tarafından büyük bir kumandan
ve hayır sahibi olarak tarihi
kaynaklarda yerini almıştır.
Gökbörü zamanında Erbil’de

birçok mevlid okunmuş ve sıklıkla mevlid geceleri düzenlenerek halkın katılımı sağlanmıştır.
İlk defa Mevlud ayinleri düzenleyerek şöhreti yayılmıştır. Her
yıl Hazret-i Peygamberin doğum
gününü ihtişamlı ayin ve bayram merasimleri ile kutluyor;
her taraftan davet edilen Kur’an
ve ilahi okuyucuları, şairler, müzisyenler ve çeşitli oyuncular bu
merasim ve şenliklere katılıyor;
dini merasim şehrin süslemesi
ve aydınlanması ile başlıyor; büyük ziyafetler, eğlenceler ve ihsanların tevzii ile nihayet buluyordu. Gökböri Mevlud ayinleri
şöhreti tanınmış ve bu sayede
Türklere mahsus bu dini ve milli
anane Anadolu’da ve Osmanlı
ülkelerinde yayılmıştır.1
1 Turan, Osman “Selçuklular
İslamiyet”,s.212, Ötüken, 2012.

ve

Tarihçi İbn Hallikan ve diğer birçok tarihçiler Muzaffereddin
Gökbörü’nün Erbil’de inşa ettirdiği yetimhaneler, misafirhaneler, kimsesizler evlerinden
büyük övgüyle bahsetmişlerdir.2 Eserlerinde Gökbörü’yü şu
şekilde anlatıyorlar: “Gökbörü
her gün buralardaki hastaları
ve muhtaçları ziyaret eder, isteklerini ve hatırlarını sorardı.
Erbil’de kurduğu hayır kurumları zamanına göre çok ileriydi.
Onun meydana getirdiği hayır,
yardım müesseseleri bu günkülerle mukayese edilebilecek derecede ileriydi”.
Bu konuda İbn Halikan şöyle diyor:
Hayır işlerinde hiçbir kimseden
duyulmadık güzel hareketleri
vardı. Şehrin çeşitli yerlerinde
muhtaçlara her gün ekmek, yaz
ve kış mevsimine göre de para
dağıtırdı. Kötürümler ve körler
için evler yaptırmıştı, Pazartesi
ve Perşembe günleri bu evleri ziyaret edip, ihtiyaçlarını ve
hallerini sorardı. Dul kadınlar,
yetimler ve sokakta bırakılmış
süt çocukları için de evler yaptırmıştır. 3 Tarihi kaynakların da
ifade ettiği gibi Gökbörü büyük
bir kumandan olmakla birlikte
dindar, hayırsever bir hükümdardı.
Gökbörü’nün

Erbil’deki

maddi

2 Şeşen, Ramazan “İslam Medeniyet Tarihi”, s.451, İSAR, 2012.
3 Şeşen, Ramazan “Selahaddin Eyyübi”,
s.382-7, İSAR, 2000.
38
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izlerini ise Erbil Kalesi duvarlarında, kaledeki Doğramacılar ve
Hanekan Camii duvarlarında ve
minaresinde, konaklardaki kapılarda ve duvarlarda, İmam Muhammet Mezarlığı’ndaki hançerli ve diğer Türk motifli mezar
taşlarında, görebiliyoruz.
İmam Muhammet Mezarlığı’ndaki
birçok mezar taşında hançer
motifi yer almaktadır. Hançer ve
kılıç gibi aletler Türk kültüründe
sıklıkla kullanılan bir sembol
ve bir damgadır. Türkistan’da
oldukça erken tarihlerden itibaren geyikli taşlar olarak anılan mezar taşlarının üzerinde balta, kazma gibi aletlerin
yanında kılıç, hançer veya bıçak
gibi tasvirlerin de yer aldığı
görülmüştür. Türklerde maden
veya daha ziyade demirin kutsal
sayılması kılıç, bıçak, hançer gibi
silahların da bu kutsallık içerisinde ele alınarak kullanılmasına ve çeşitli sembolik anlamların bunlara yüklenmesine sebep
olmuştur.4 Ayrıca, Türk bayrağını
simgeleyen hilal ve yıldız sem4
Çoruhlu,
Yaşar,
“Hançer-Bıçak
Tasvirlerinin Sembolizmi”, Eyüp Sultan
Sempozyomu.
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bollü mezarlara, kolye ve tarak
simgeli kadın mezar taşlarına da
rastlanmaktadır.
Erbil kayserisinin yani çarşısının
dış duvarlarında da kale duvarlarında yer alan semboller
ve damgalar bulunmaktadır.
Konak iç mimarisinde yer alan
altı köşeli Türk yıldızı ve islami
geometrik semboller, Türkistan
mavisi boyalı duvarlar Türk sanatının ve ustalığının şaheserliğini ortaya koyan güzel örnekler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Damgalar karşımıza kimi zaman
sivil mimari eseri bir konakta,
konağın kapısında, duvarında,
kaleyi bir baştan bir başa saran sur duvarlarında, caminin
minaresinde, mezar taşında,
kayserinin(çarşı) duvarlarında,
ev/mutfak aletlerinde ve bilcümle el sanatlarında görebiliyoruz.
Erbil’in özünün kime ait olduğunu
merak edenler Erbil’in dört bir
tarafında geçmişten günümüze
yaşayan ve yaşayacak olan sosyal, kültürel, mimari eserlerimize yeter ki tarafsızca bakabilsinler. Erbil’in kadim bir Türk şehri
olduğu açıkça görülecektir.
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Erbil’in Çilekeş Şairi - I
Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

Irak’taki Türkmen yerleşim bölgelerinin dört önemli ayaklarından
biri olan Erbil şehrinin tarihi çok
eskilere dayanmaktadır. Hatta
dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğu söylenir.
Erbil, Türklerin Irak’a gelişiyle özellikle Atabeyler
döneminde, Türk Hükümdarı Sultan Muzaffereddin
Gökböru (1154-1233) zamanında altın cağını yaşamıştır. Osmanlı döneminde
de önemini koruyan Erbil, bir
kaza (ilçe) olarak Kerkük Sancağına tabi olmuştur. Birinci Dünya
Savaşında Musul’un diğer bölgeleriyle birlikte işgale uğrayan Erbil, İngiliz mandası olarak kurulan
Irak’ın bir vilayeti olmuştur. Osmanlı döneminde de önemli bir
ilim ve irfan yurdu olan Erbil’de,
Türk Divan edebiyatı tarihine birçok isim kazandırmıştır. Bunların
arasında Yusuf Garibi, Yakup Ağa,
Abdürrazak Ağa, Mehmet Esad
Efendi ve Şeyh Safvet gibi tanınan ve edebiyat tarihine mal olan
görkemli şairler yetiştirmiştir.
1960’lı yıllardan buyana devlete
karşı isyan ederek, çevre köylerden şehrin merkezine sızanlar,
Erbil’in demografik yapısını ve
Türkmen kimliğini hızlı biçimde
bozmaya başlamışlardır. Irak’ta
1957-1984 yıllarında yapılan
iki sayım arasında Erbil’deki
nüfusun beş kat arttığı, şehirde adeta bir nüfus patlaması
yaşandığı gözlenmiştir. Kısa süre
40
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içinde orada yaşayan yerli halk,
neredeyse azınlık durumuna
düşmüştür. Giderek hızlanan bu
durum 1990 yılında ve Körfez
Savaşının ardından kuzey Irak’ta
ilan edilen ve 36 paraleli içine
alan güvenlik (tampon) bölgesi,
Duhok ve Süleymaniye ile birlikte Erbil’i de kapsamıştır.
1992-1997 yılları ise silahlı Kürt
gruplarının anlaşmazlık nedeniyle Erbil adeta meydan savaşı alanına dönüşmüştür. Özellikle 31
Ağustos 1996’de KYP güçlerini
Erbil’den çıkarmak için KDP, Saddam rejimiyle işbirliği yapmış,
bunun sonucunda tank ve toplarla ateşe tutulan şehir büyük
hasar görmüştür. Bu operasyonda en çok Erbil halkı ve diğer bölgelerden Erbil’e yerleşen Türkmenler zarara uğramıştır. Olayda
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çok sayıda Türkmen vatandaş
şehit düşmüş, rejim tarafından
Türkmen partilerine mensup
birçok kişi toplu halde kaçırılarak
hapsedilmiş veya öldürülmüştür. Öldürülenlerin bugüne
değin mezarları bile bulunmamıştır. Bu tarihten sonra
Süleymaniye şehrinin değişik
bölgelerinden kaçan binlerce Avara (sığınmacı) denilen
KDP yanlıları, Erbil’in bütün
apartman ve binalarını gasp
ederek yerleşmişlerdir. Daha
sonra onlar için arazi, konut, her
türlü maddi imkân sağlanmış, o
günden bugüne bu mültecilerin
üçte biri bile kendi bölgelerine
geri dönmemişlerdir.
İşte geçen yüzyılın ikinci yarısını
bütün
bu
olumsuzluklara
rağmen kıt ve dar muhitinde
kendini yetiştirerek Erbil’in
sosyo-kültürel yaşamını eserlerinden aksettirmeye çalışan
Erbilli şair Fuad Şeyh Mustafa
olmuştur. Bütün olup bitenleri
karşısında Fuad, kayıtsız kalmayarak hemşerilerinin üzüntüsü
belirgin şekilde dışa vurmuş. Bu
durumu bir türlü kabullenmeyip adeta haykırarak yazdığı şiir
ve hoyratlarla hemşerilerinin
tercümanı olmaya çalışmıştır.
Oldukça haklı olarak da zaman
zaman soydaşlarını başka milletlerle kaynaşarak kendi anadilinden vazgeçip aslını unutanlarından yakınmıştır.
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Hayattayken birkaç şiiri dışında
fazla yayım yapmayan Fuad
Şeyh Mustafa, sağlık sorunlarından dolayı Erbil’de bile fazla
tanınmamıştır. Vefatından sonra hayat tercümesi ve eserleri
hakkında ilk defa hemşerimiz
olan şair Hüsam Hasret, Erbil’de
aylık çıkan Barış dergisinin Aralık 2005 tarihli 25. sayısında
bir yazı kaleme almıştır. Bunun
üzerine kültür tarihçimiz Ata
Terzibaşı, özgün eseri olan Erbil Şairleri’nin birinci baskısında
yeri boş kalan şairin, Latin harflerle İstanbul’da 2007 yılında
çıkan ikinci baskısının üçüncü
cildinde hayat tercümesi, edebi
yaşamı ve eserlerinden birkaç
örnek vererek yerini doldurmuştur. Böylece Fuad da diğer Erbil
şairleri gibi üstat Terzibaşı’nın
kaleminden nasibini almıştır.
Ne var ki bir müddet sonra yine
Hüsam Hasret’in himmetiyle şairin bütün eserleri eski harflerle
Alışsın başlığı altına bir kitapta
toplanmış ve şairin şiirleri zayi
olmaktan kurtarılmıştır. Ancak
kanaatimizce eser yeni harflerle
ya da eski imlaya sadık kalarak
basılsaydı daha isabetli olacaktı ve Türkiye’deki soydaşlarımız
tarafından da rahatça okunurdu. Yine de kitabı hazırlayan
hemşerimiz Hüsam Hasret ile
yayımlamaya vesile olan Aydın
Arslan Bey başta olmak üzere
Türkmen Kardeşlik Ocağı-Erbil
Kolunun ekibini takdire şayan
bu milli hizmetten dolayı tebrik
etmek istiyoruz.
Şeyh Abdullah Kadrî’nin oğlu
Fuad Şeyh Mustafa, Erbil’in eski
yerleşimlerinden olan Araplar
mahallesinde
16.10.1944
tarihinde dünyaya gelmiştir.
Tahsilini tamamlamadan, lisenin ikinci sınıfında okulu bırakmıştır. Şair, kitap okumakla
beraber, çoğu zamanı eskiden
pederi Şeyh Mustafa’nın Araplar mahallesinin bitişiğinde,
bugünkü Bata caddesi üzerine
bulunan tekkesinde geçirerek,
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oradaki tekke erbabı, ziyarete
gelen edebiyatçı ve edebiyat
sevenlerden faydalanmış az çok
kültürünü geliştirmiştir. Ayrıca Fuad’ın şiirlerinden, Irak’ta
çıkan Türkmen matbuatını yakından izlediği anlaşılmaktadır.
Çok erken yaşta şiir yazmaya
başlayan Fuad, ilk şiiri Arzuhal,
Bağdat’ta çıkmakta olan Kardeşlik (El-İha’) dergisinin Mart
1964 tarihli 11. sayısında yayımlamıştır. Şair, eski tarzda yazılan
şiirlerinde asıl adı olan Fuad’ı
mahlas olarak kullanmıştır.
Ancak 1968 yılın başlarında ve henüz gençlik çağında yakalandığı
amansız bir hastalık yüzünden
Fuad Şeyh Mustafa’nın ruh sağlığı bozulmuştur. Nitekim otuz
yıla yakın süre zarfında evden
hiç çıkmamış, şiir ve edebiyat
dünyasından da uzak kalmıştır.
Istırap dolu bir hayat geçiren
Fuad’ın böyle uzun zaman eve
kapanışı ve hayata küsmesinin
başlıca sebebi, kendisinin de
şiirlerinde ifade ettiğine göre
doğup büyüdüğü, hayatının sonuna kadar yaşadığı şehrinin
kaderi ve çok sevdiği Türkmen
toplumunun talihsizliğidir.
Miri suyu bir zamandı hastayım
Manendi bülbül esir kafesteyim
Yurdumda yad eğlenir ben yastayım
Kime dad edim yar da ağyar oldu
Bağdan uçtu bülbül güller har oldu
Milletine bağlı olan şair milliyetçilik anlayışı ve vatanperverlik
duygusunu yalın şekilde şu ferdiyle özetlemiştir
Vursalar başımı dökülen temiz kanım Türk yazar
Lanet olsun o insana ki aslını inkâr
eder
Samimiyetsiz davranan kimi insanlar yüzünden insanlığından
bile usanan Fuad,
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Cihanda görmedim ben-i beşerden vefasız mahlûk
Onunçün ben dahi ben-i beşerden
in‘izâl ettim
diyerek haykırmıştır. Şair, pederinin kendisini dünyaya getirmesiyle büyük bir suç işlediğini dile
getirmekte, bu yüzden kendine
göre böyle bir halt yapmaktan
uzak durarak hiç ev kurmayı ve
evlenmeyi düşünmediğini ve
çocuk sahibi olmayı istemediğini
ifade etmektedir.
Bir cürm etti pederim ki götürdü
beni dünyaya
Bu cürmü ben etmem kimseyi getirmem bu fenaya
1990’lı yıllarına kadar devam eden
bu inziva, evrak-ı metrukesinde
çıkan notuna göre birkaç Türkmen şahsiyetinin vefatından
etkilenerek tekrar şiir yazmaya
başlamıştır.1
Rahm-i maderimden düşeli handan olmadım hiç
Meğer siyah nakış etmiş alnımı ol
nakkaşım
diyen çilekeş şair, bir türlü peşini
bırakmayan sıkıntılar yüzünden,
hemen hemen gençliğin tamamını hasta olarak geçirmiş ve
nihayet 6 Mayıs 2000 tarihinde
hayata gözlerini yummuştur.
Tekke çevresinde yetişen Fuad,
klasik şiir anlayışının etkisi altında kalmıştır. Tekke muhitinde
dini-tasavvufi edebiyatla ve divan edebiyatıyla tanışmıştır. İlkin şiirlerini divan edebiyatı nazım şekilleri ve divan edebiyatı
diliyle yazmaya başlamıştır. Ancak Irak Türkmen Türkçesinde
bulunan mahalli kelimeleri de
kimi zaman şiirlerinde kullanmıştır. Tarikat ehli oluşu onun
bir tarikat mensubu olarak dini1 Fuad Şeyh Mustafa, Alışsın -Tüm Eserleri-, Haz. Hüsam Hasret, Türkmen Kardeşlik Yayınlarından, Arabha Basım evi,
Kerkük, 2009, s. 9.
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tasavvufi konularda da şiirlerözellikle rubailer- yazmasına sebep olmuştur. Yaşadığı çevrede
ayrıca hoyrat geleneğiyle aşina
olmuştur. Fuad da son devir Irak
Türkmen şairlerinin vazgeçilmez
kaynağı olan folklorik yedi heceli mani ve hoyratlardan etkilenmiş, akranları gibi çok sayıda
cinaslı dörtlükler yazmıştır. Nitekim onun en güçlü olduğu yönü
halk tarzında söylediği manzumelerdir. Fuad’ın bazı şiirleri
sanat eserinden daha ziyade
belirli bir duyguyu ve düşünceyi
savunmaya yöneliktir. Fikirlerini
yaymak için şair, zaman zaman
şiiri, topluma mesaj vermek için
bir iletişim aracı olarak kullanmıştır.
Erbil’dir koca şehrim benim
Tarihten var haberim benim
Aydınlansın hemşerim benim
Erbil’im Erbil’im Erbil’im
Ölsem de terk edemem dilim
Edebi yaşamında Fuad’ın doğrudan hangi şairlerden etkilendiği
bilinmemekle beraber, eserlerinden mahalli ve umumi Türk
edebiyatına mal olan şairleri yakından izlemiştir. Mesela büyük
mutasavvıf Kerküklü şair Abdurrahman Halis’in
Aşk olup rûz-i ezelden sâkiya
peymânemiz
Âlemi gavgaya salmış na‘ra-i
mestânemiz
diye başlayan meşhur gazelinden
ilham alarak şu dörtlüğü yazmıştır.
Yaradan mest yaratmış ezelden
mestaneyiz
Bizi ‘üryan gömün çün şehid-i peymaneyiz
İster inanın ister inanmayın gerçek
bu
Bir mumun aşkı ile biz yanan pervaneyiz
Ayrıca Ata Terzibaşı’nın tespit ettiğine göre diğer Türk şairlerinin
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şiirlerini de takip ettiğini açıkça
görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz gibi hızlıca demografisi
bozulmaya uğrayan şehirde, hiç
bir şeyin eski havası kalmadığını görerek şair, daima çocukluk
çağında geçirdiği günlerin özlemiyle yaşamıştır. Büyük hasretle
eski günleri yâd eden Fuad, bir
daha o günler dönecek mi diye
hep hayal etmiş, kendini bu şekilde avutmaya çalışmıştır.

dörtlüğü örnek olarak aşağıya
alıyoruz:
Xaraba dam
Vérandı xaraba dam
Yaxşı adam xér yapar
Dağıtır xarab adam
Xaraba dam
Xaraptı xaraba dam
Yoldaşıv ğerib ossın
Olmasın xarab adam (anonim)

Ölürsem görmeden millette
ümmîd ettiğim feyzi
Yazılsın seng-i kabrimde vatan
mahzûn ben mahzûn

Xalı yere
Döşenib xalı yere
Oxlarıvı iyyi at
Düşmesim xalı yere

diye Namık Kemal’in beytinden
esinlenerek

Xalı yerde
Döşenib xalı yerde
Ge sene derdim diyim
Bir xelvet xalı yerde (anonim)

Ölürsem görmeden memleketimi
eski hâlde
Yazılsın mezar taşımda vatan hasta millet hasta
ferdini yazmıştır. Fuat Şeyh
Mustafa yedi heceli cinaslı dörtlükler dizmekle birlikte, Irak
Türkmen halk edebiyatının alt
yapısını oluşturan anonim manilerden ilham alarak şiirler yazmıştır.
Ya Rab bazı kulları ‘arşa sultan
edersin
Bazı bir pula muhtaç hem de ‘üryan edersin
Yer senin gök de senin eflâk u
emlâk senin
İsterse m‘amur edip ister viran
edersin
dörtlüğü aşağıda verilen eski
maniden mülhem olduğu anlaşılmaktadır.
Bağıv erene qassın
Güliv derene qassın
Men çıxtım bağvannıxtan
İster avadan olı
İster verene qassın
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Gül derdi
Bülbülde var gül derdi
Bağdan bir gül giderse
Bağvan bili kim gül derdi (anonim)
Menim bu hasta gévlim
Esir qafeste gévlim
‘Alem toyda seyranda
Qalıptı yasta gévlim
Menim bı kebab gévlim
Şad olmaz aceb gévlim
Olıb yadlara esir
Éder bin hisab gévlim (anonim)
Menim bı qere baxtım
Ah çektim göge baxtım
Esti xazan yélleri
Döndi devrildi taxtım
Menim bı qere baxtım
Ağ olmaz qere baxtım
‘Izrayıl sinem üste
Döndim bir yara baxtım (anonim)

Başkaca anonim dörtlüklerden
esinlenerek yazdığı mani ve
hoyratları da yok değildir. Birkaç
Yıl/Year 16 السنة

Gül derdi
Bülbülde var gül derdi
Bağım sahabsız qaldı
Her gelen bir gül derdi

Milli duygularıyla hareket eden
Fuad, Türkmen şahsiyetleri
Ataullah Ağa, Hacı Hurşit Ağa
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ve Kerküklü şair Mehmet İzzet
Hattat’ın ardından kederlenerek birer ağıt yakmıştır. Bunun
dışında Telaferli tanınmış simalardan şair Felekoğlu’ya ithafen
14.03.1967 tarihli Irak gazetesinde “Yüce Şair Felekoğlu”
başlıklı bir manzumesi yayım-

lanmıştır. Felekoğlu ise adı geçen aynı gazetenin 16.04.1967
tarihli sayısında mektuplu bir
şiirle Fuad’ı tekdir ederek yanıtlamıştır.
Milli ve melankolik temalı konular
ağır basan Fuad Şeyh Mustafa,

şiirlerinde sosyal, aşk, mersiye
ve dini temalar da işlemiştir. Şairin milli temalı şiirlerinin arasında da anadil konusu başından
gelmektedir. O, gerek şiir gerek
dörtlük gerekse hoyratlarında
anadil meselesini devamlı vurgu
yaparak dile getirmiştir.

Gelin Girin Dedenizin Kucağına
Gelin girin kucağına
Dedenizin
***
Sinmeyin köşelere çocuklar
Saklanmayın bucaklarda
Gelin girin dedenizin kucağına
Ömrünü savaşlarda geçirdi kurt gibi
Atladı siperlerden siperlere
Ellerinden düşemedi mavzeri
Tek yaşayan şehit kaldı o günlerden
Size yadigâr
Her şeyini kaybetti
Tek bu kucağı kaldı
Gelin girin kucağına
Dedenizin çocuklar
Korkmayın
Bu ilk savaş değildir
Memleketin yaşadığı
Ne de sonuncu savaş

Korkmayın çocuklar
Gelin girin dedenizin kucağına
Bu ilk savaş değildir
Memleketin yaşadığı
Her zaman kan akmıştır
Deresine tepesine dağına
Gelin girin kucağına
Dedenizin
***
Bütün delik deşikleri
Sıkı kapatın çocuklar
Alçak konuşun duymasın
Anneniz bilmesin ki dışarıda
Karışık bir durum var
Babanızı bir savaşta kaybetti
Gözlerini bir savaşta
Dayanamaz bu yaşta
Gürültüye
Dayanamaz artık silah sesine
Bırakın tespihiyle tekbiriyle duasıyla
Devam etsin yoluna
Değmeyin dokunmayın koluna
Ürkmesin

Mehmet Ömer KAZANCI
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Türkmen Albümünden

Bartın Türk Dünyası
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Iraqi Turkmens Are
Suffering1
Mahir NAKİP*
Turkmens, A General View
The Iraqi Turkmens are the third
largest ethnic group in Iraq after
Arabs and Kurds. Mainly residing in northern Iraq, Turkmens
share close cultural and linguistic ties with Turkey and, to a
lesser degree, Azerbaijan. The
Iraqi Turkmens are the descendants of various waves of Turkic migration from Central Asia
starting from the 7th century
until the Ottoman rule.
Despite committing to be an integral part of the new Iraqi state,
Iraqi Turkmens continued to
maintain cultural ties with the
Turkey after the establishment
of the republic in 1923. However, with the diminishing influence of the newly formed Turkish State, the Iraqi Turkmens
found themselves isolated and
discriminated against by policies and actions of successive
regimes, such as the Kirkuk
Massacre of 1923, 1946, 1959,
Beshir Masscre in 1983 and
Atınkopru Massacre in 1991
when the Ba’th Party increasingly became hostile toward the
Turkmen community.
There is no accurate and reliable
census data in Iraq, however, it
is estimated that Iraqi Turkmens
account for more than two million people, roughly %7 of the
Iraqi population. The Iraqi Parlia* Ph.D., Cankaya University Ankara/TURKEY
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ment in 2013 declared Turkmens
as the third largest ethnic group,
thereby solidifying their place as
the third entity – not just a minority - after Arabs and Kurds.
The Iraqi Turkmens predominantly live in northern Iraq in the
regions of Tal Afar, Mosul, Arbil,
Altunkupri, Kirkuk, Tuzhurmatu, Beshir, Amirli, Haneqin and
Baghdad. Their territory begins
from Iraqi-Turkish-Syrian border and ends in the middle of
Iranian border. Thus, the Iraqi
Turkmen community stretches
from Talafar in the northwest
to Badra and al-Aziziyya in the
Al-Kut province in mid-eastern
Iraq. Their strongest presence
is in northern Iraq, near Kirkuk,
Mosul and Arbil.
The second-largest Iraqi Turkmen
city is Tal Afar where they make
up 95% of the inhabitants. Although the population of Tal
Afar is greater than Nejaf and
Duhok – two separate provinces
– Tel Afar remains a district, because the population of the city
is overwhelmingly Turkmen.
According to the 1957 census,
40% of the population – the
majority – of Kirkuk city declared “Turkish” as their mother
tongue, followed by Arabic and
Kurdish. This city was essentially a Turkmen city at the beginning of 20th Century, but due
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to the Arabization policy until
2003 and the Kurdification process thereafter, the percentage
of the Turkmens in the city has
decreased to less than 25%.
During the Saddam era, Turkmens suffered a great deal as
a result of assimilation and
years of deportation. In fact,
Turkmens were even forced to
register themselves as Arab for
more than 20 years. After the
American intervention however,
Turkmens optimistically looked
forward to find more liberty and
ultimately attain their political
rights amongst Arab and Kurdish
politicians. Unfortunately, they
faced strict exclusion from both
sides. On 10 April 2003, Kurdish
militias occupied Kirkuk in a few
hours, seizing official buildings.
During the last 10 years almost
700,000 Kurdish people moved
from Iraqi Kurdistan to Kirkuk.
Thus, the proportion of the
Turkmens population declined
from 40% to less than 25%.

Ekim-Aralık/October-December 2014  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

47

KERKÜK VAKFI

Before the invasion of ISIL, Turkmens had been suffering from
several problems:
1. Absence of a Particular Turkmen Region. Unlike the Kurds,
Sunnis Arab and Shiite Arabs,
Turkmens do not have a particular region of their own. Turkmens are deployed in five different provinces: Mosul, Arbil,
Kirkuk, Salahaddin, and Diyala.
However they do not constitute
the majority of the population
in any of these provinces.
2. Article 140 of the Constitution.
All of the above-mentioned cities
are part of a dispute between Arabs and Kurds according to the
Article 140 of the Iraqi constitution. Neither Arabs nor Kurds accept the Turkmens as legitimate
partners in the negotiations.
3. Security problems. Kurds and
Arabs have their own militia or
security forces but they do not
allow Turkmens to establish
their own security forces.
4. Financially Weak. Arabs and
Kurds can get benefit from governmental financial sources.
The former Maliki cabinet allocated 250 million dollars annually for Turkmens, but they have
yet to utilize this legal resource.
5. Lack of International Sensitivity. Despite repeated calls for
injustice, the United Nations
and many countries such as the
USA, UK, Iran and Turkey, who
all have relations or connections with Iraq, are not directly
interested in the Turkmen issue.
Turkmens and ISIL
Without a question, the first targets of ISIL in Iraq were aimed at
eliminating the non-Sunnis and
non-Arab entities such as Turkmens, Ezidies, Christians, Shabaks and Shiites from the north
of Iraq. They did not target,
Kurds, Sunni Arabs and southern
Shiite Arabs. However contrary
to mainstream depictions, it is in
48
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fact the Turkmens who suffered
and felt the most harm from ISIL.
After occupying Mosul in June
2014, ISIL turned to Tal Afar and
after three days of battle, the
Turkmens were forced to withdraw from their own city.
Many Tal Afar Turkmens fled towards Sinjar, a town in northwestern Iraq, due to the ongoing clashes around Mosul. ISIL
however chased them, brutally
killing not fewer than a 1000
Turkmens. More than 250,000
Turkmens were compelled to
migrate to Duhok and other
Kurdish cities. However, since
the Kurdish government restricted the movement of Turkmens
to Kurdish territories, most of
them instead fled to Altunkopri,
Kirkuk, Najaf and Karbala. Today,
only a few thousand Turkmens
remain in Tal Afar.
The second targets of ISIL were
the Turkmens districts and areas
south of Kirkuk such as Amirli,
Tirkalan and Beshir. Since these
Turkmens cities are close to
Kirkuk and Baghdad they were
able to receive weapons and
other logistical support fairly
easily. Without a doubt, they
showed admirable efforts in
protecting their territories. Nevertheless, thousands of Turkmens chose to leave their territories to different cities such as
Kirkuk, Baghdad and Diyala.
What to Do?
Turkmens are resentful. On one
the hand, they are losing their
territories, homes and agricultural lands, on the other hand,
nobody lends support to protect
and defend their rights. Utmost
appreciation to Turkey for their
humanitarian aid but Turkmens
need serious internal and external political and military support
to defend themselves. A visit
by a delegation from the main
Turkish opposition Republican
People’s Party to Kirkuk and the
Yıl/Year 16 السنة
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surrounding refugee camps has
been appreciated. Turkmens
are seeking internally and externally for an interlocutor in order
to find permanent solutions for
their unsolved problems. These
parties include the Kurds, Shiite
and Sunnis Arabs internally; and
the UN, USA, EU, Turkey, UK,
France and Iran externally.
In summary, some of the Turkmen
demands are:
1. Rescue all Turkmens territories
from ISIL and empower them
to establish their own local
military forces. This will allow
Turkmens to protect their own
territories.
2. After rescuing Tal Afar, this city
should be changed from a district to a province. A road and
customs office should be established between Turkey and Tal
Afar directly to revive economic
activities in Tal Afar. Tuzhurmatu is also a candidate to become
a province.
3. Passing the law of ‘’Protecting
Turkmens Rights’’ from the
Iraqi parliament and allocating
a separate budget to rebuild
destroyed Turkmens cities.
4. The Chairman of the Iraqi Turkmen Front, Ershat Salihi, declared for times that the best
solution is to declare a special
province for the Turkmen including Tal Afar, part of Mosul,
Altunkopri, part of Kirkuk, Dakuk, Tuzhurmatu, Amirli, and
Karatepe.
5. Turkmen lands that were seized
by the Arabs and Kurds must
be returned to their owners as
soon as possible.
6. Kirkuk should not be part Kurdish or Arab. This important and
controversial city must be an independent province.
7. Turkmen education should be
protected and supported.
(Endnotes)
1 This article was presented in European
Parliament on 19 November 2014
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3ـ حمام الحاج حسن :لصاحبه الحاج
حسن حمامجي متروك وتحول الى
محالت تجارية والقسم منها على
شكل مخازن.

12ـ حمام الفرح :لصاحبه عائلة
النفطجي وكانت تدار من قبل الحاج
حميد وبعده ولده فالح ،يقع في
منطقة احمد اغا.

4ـ حمام الحاج باقي :لصاحبه الحاج
باقي افندي ،ثم تحولت ملكيته
الى الحاج مصطفى حمامجي وتم
ادارته من قبل اوالده كل من عدنان
وزكي والهام اوالد الحاج مصطفى
حمامجي.

13ـ حمام الجمهورية :لصاحبه الحاج
حسين محمود ،ويدار من قبل ولده
محمد الحاج حسين يعمل بشكل
متقطع ويقع خلف مركز الدفاع
المدني ومقبرة احمد اغا .

5ـ حمام اطلس :لصاحبه الحاج عبد
العزيز اوجي ،يعمل بادارة جديدة.
6ـ حمام الشباب :لصاحبه الحاج عبد
العزيز اوجي ،كان يدار فترة من
الزمن من قبل السيد حسام الدين
حمامجي .
7ـ حمام طوقات :لصاحبه الحاج
طانري وردي في االصل عائلة
تركية جاءوا في العهد العثماني
الى كركوك من والية طوقات
في أناضول بتركيا .وبعد وفاة
الحاج طانري تحولت ادارته الى
اوالده كل من (حاج ابراهيم اغا،
الحاج يونس اغا ،مال ذنون ،الحاج
خضر)..
8ـ حمام مالح (شور حمام) :لصاحبه
جليل اغا كدك ،هدم وتحول
موقعها الى محالت لتجارة الفواكه
والخضراوات.
9ـ حمام بوالق :لصاحبه مال ذنون
افندي ,وحالياً بيد السيد فتح هللا.
10ـ حمام (جوت حمام) ،هدم
وتحول موقعه الى الساحة لوقوف
السيارات.
11ـ حمام الصوراني :لصاحبه
الحاج جمعة مصطفى الصوراني،
هدم وتحول موقعه ضمن تطوير
محاذات نهر خاصة (جاي).
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 14ـ حمام علي بك :لصاحبه عائلة
بيكات كركوك وكان يدار من قبل
االخوين محي الدين ومصطفى
اوالد زينل حمامجي ومن بعده عمر
حمامجي وثم اسماعيل حمامجي،
هدم بعد بيعه في مزايدة علنية في
محكمة بداءة كركوك من قبل ورثة.
15ـ حمام الساعة :لصاحبه اوالد
الحاج قلندر جايجي طاوقلو كل
من (الحاج عباس ،الحاج علمدار،
الحاج حيدر ،الحاج حيدر) ،يعمل
بشكل جيد وخصوصاً ايام الفصل
الشتاء من كل عام.
16ـ حمام الرشيد :كانت ملكيته تعود
الى مديرية بلدية كركوك ،وترك
خالل االعوام التسعينيات وتحول
الى محالت تجارية؟
17ـ حمام بريادي :لصاحبه الحاج
كريم الدباغ ،كان يعمل بشكل جيد
وبعد وفاة الحاج كريم يدار من قبل
السيد عماد.
18ـ حمام الشفاء :لصاحبه الحاج
حسين محمود ،وكان يدار من قبل
ولده محمد الحاج حسين ،وخالل
السنوات االخيرة هدم وتحول الى
ساحة الوقوف السيارات في منطقة
احمد اغا.
19ـ حمام البلدية في تسين القديمة:
كانت ملكيته تعود الى بلدية كركوك
ويدار من قبل داي محمد كوبرلو
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ثم ولده كريم محمد كوبرلو ،هدم
الحمام مع هدم بيوت وترحيل اهالي
تسين عام 1985م.
20ـ حمام قرة نوري :لصاحبه قرة
نوري قوريالي ،قرب مقبرة سيد
عالوي ،هدم في الفترة االخيرة
خالل االعوام التسعينيات.
21ـ حمام الشورجة :لصاحبه الحاج
خورشيد ،ترك وتحول الى محالت
تجارية.
22ـ حمام كوز كولي :كان يقع
اسفل القلعة عند الحديقة وهدم في
السبعينات من االعوام المنصرمة.
23ـ حمام الهالل :لصاحبه الحاج
مهدي ،يعمل بشكل جيد ويقع في
حي االندلس .ان هذه الحمامات رغم
كونها من سمات عصر مضي منذ
سنوات طويلة اال ان المتبقي منها
حالياً اليزال يحمل نبضاً مصراً
على البقاء على قيد الحياة ،يجذب
المستحمين بذلك العبق الذي ينبعث
من ثنايا جدرانها التي تحفظ بالكثير
من الحكايات التي ال تستطيع البوح
بها ،وكان الكركوكليون يبالغون في
احماء هذه الحمامات كي تضاهي
الحمامات الشعبية في حرارتها..
واليوم علينا المحافظة على ما تبقى
من تلك الحمامات ألنه جزء من
تراثنا الشعبي القديم وان استطعنا
من اعادة قسم منها الى العمل خاصة
خالل موسم الشتاء القارص..
المصادر:
* بعض المعلومات الشخصية من
األديب حمزة حمامجي...
* استطالعاتي الشخصية والزياراتي
الميدانية..
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المستحم الماء بها من الحوض،
وفي وسط هذه الصالة دكة عالية
نسبياً مدورة ايضاً حارة يضطجع
عليها المستحم للتعرق واخذ القسط
الكافي من الحرارة ،وقد يستعمل
الدالكون في بعض االوقات هذه
الدكة لتدليك المستحم اذا رغب بذلك
و (المدلكجي) الذي يقوم بعملية
التدليك حيث يبدأها بعملية المساج
البسيط للمستحم ومن ثم يقوم بحك
جلده بالكيس هو (عبارة عن قماش
من نسيج غليظ يسمح بتنظيف
الجسم من الدهون واالوساخ العالقة
به من خالل حك جسد المستحم
به) بعد ذلك يقوم المدلكجي بغسل
الرأس وجسد المستحم بالليفة
والصابون ،والليفة هي (مشيك من
خيوط الليف او الصوف تحيكه
النساء عادة ويستعمل في تنظيف
الجسم اثناء االستحمام بعد ان تكون
الصابونة داخل الليفة) ويفضل
الصابون الرقي على غيره.

واالحمر للزينة ولتسريب ضوء
النهار الى داخل الحمام...
ومن غرائب االمور ان حمامات
كركوك العامة خالل العقود االولى
من القرن الماضي كان اغلبها
رجالية ،وليس للمرأة نصيب منها
سوى يوم واحد او يومين في
االسبوع في احسن االحوال ،وفي
الفترة االخيرة كانت تخصص
بعض الحمامات في ليالي ايام
شهر الرمضان للنساء فقط .وذلك
ان اصحاب الحمامات نظروا الى
االمر نظرة تجارية تعتمد على
منطق الربح والخسارة...
الحمام الشعبي بشكل عام يتألف من
صالة واسعة نسبياً وهو الحوش
الداخلي للحمام ،تبنى على محيطه
الداخلي دكة .او يستعاض عنها
بتخوت خشبية عريضة وعالية
نسبياً سابقاً مفروشة بالحصران
او البسط وقد يطلق عليه اسم
(المنزع) .وتوجد في بعض
الحمامات دواليب صغيرة مثبتة
على جوانب حيطان الحوش على
ارتفاع بسيط عن التخوت او الدكة
ليحفظ فيها المستحم مالبسه التي
يجلبها معه في بقجة خاصة او حقيبة
صغيرة قبل دخول الى الحمام كما
انه يحفظ فيها مالبسه التي يخلعها
المستحم قبل دخول الى الحمام كما
انه يحفظ فيها مالبسه التي يخلعها
قبل الدخول الى مكان االستحمام
بعد ان يخلع المستحم مالبسه يؤتى
له بمئزر (وزره) يئتزر بها قسم
من المستحمين يجلبون مآزرهم
الخاصة بهم معهم ،ويقدم لمستحم
القبقاب الخشبي لحماية رجله من
سخونة ارضية الحمام ثم يدخل الى
مكان االستحمام وهو صالة دائرية
على االغلب وعلى جوانبها صفت
احواض صغيرة من الرخام او
الموزائيك او السمنت يعلو كل منها
حنفيتان االول للماء الحار واالخرى
للماء البارد .وفي الحوض طاسة من
النحاس او الحديد او بالستك يغرف

بعد االنتهاء من االستحمام يقدم
للمستحم المناشف لتنشيف جسمه
من البلل .قد يكون المدلكجي قوي
البنية شديد المرأس بحيث تبدو
عملية المساج مؤلمة اثناء التدليك.
وتوجد في بعض الحمامات وخاصة
القديمة منها حوض كبير مألن
بالماء شديد الحرارة او من االنزالق
فيه ،وال يستعمل هذا الحوض اال من
اعتاد ان يتحمل مثل هذه الحرارة
الشديدة عند االستحمام ،كما يستفاد
من هذا الحوض بتزويد الحمام
بشكل عام ببخار الماء المتصاعد
منه ،وفي بعض الحمامات الحديثة
توجد غرف خاصة تؤجر للمستحم
لوحده يستحم بها كما زودت بعض
الحمامات مؤخراً بالدوش الستعماله
بعد االنتهاء من عملية الغسل وفي
معظم هذه الحمامات دورات للمياه
يستعملها المستحمون عند الحاجة
كما ان هناك اماكن خاصة لطلي
اماكن الشعر في الجسم بما يسمى
(بالنورة) وهي خليط من مسحوق
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حجر الكلس (النورة) والزرنيخ،
تعجن وتطلى اماكن الشعر من
الجسم بها فتقوم بإزالته.
يخرج المستحم من الحمام وقد تورد
جسمه من اثر الحرارة وزوال ما
كان على جسده من اوساخ ودهون
فيضطجع على بساط ناعم على
التخت الخشبي او الدكة ليتخلص
من الخدر اللذيذ الذي احدثه الحمام
له.
عند الخروج من الحمام يقدم للمستحم
الشاي او الحامض (مغلي النومي
بصرة) او غالباً ما يقدم له مغلي
الدراسين ،وبعد ذلك يقوم المستحم
بلبس مالبسه النظيفة التي كان قد
جاء بها قبل دخوله الى الحمام..
هنا البد من االشارة الى ان اكثر
الحمامات تكتظ بصورة عامة
ايام االثنين والخميس وصباح
يوم الجمعة ،كما ان البعض منها
يحجز مسبقاً لغرض استحمام احد
العرسان واصدقائه في ليلة زفافه
او تحجز لغرض استحمام الطفل
وذويه واصدقائه عند الطهور.
فالحمام في مثل هذه الحاالت مكان
لالفراح واالتراح وهذا طقس
اجتماعي انفرد به الكركوكليون.
ومن اشهر الحمامات الشعبية في
كركوك منذ بدايات القرن الماضي
والتي اندثر اغلبها وما تبقى منها
يرثى لها ومنها:
1ـ حمام ده ده حمدي :لصاحبه شيخ
قدرت ال كتانة وبعده اوالده كل من
(عبيد ،نجاة ،جزمي ،لمعي ،نهاد)
ومتروك حالياً.
2ـ حمام الصحة :لصاحبه الحاج
محمد امين دركزلي ،حالياً يعمل
بإدارة جديدة.
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من التراث الشعبي التركماني

الحمامات الشعبية في كركوك
فالح يازار اوغلو
ان الكركوليين عرفوا بحبهم الشديد
للنظافة ،فانهم اكثروا من بناء
الحمامات ،وتفننوا في اتقان بنائها
ونظافتها وزخرفتها وفرشة االرض
والحيطان بالرخام الملون والبلور
في بعض االحيان اضافة الى تقسيم
االنابيب الى حار وبارد..
ان الحمامات في كركوك اليختلف
امرها في شئ عن المساجد
والقصور واالسواق ودور العلم..
الحمام  /لغة ـ هو المغتسل المعروف،
وهو من الحمة التي تعني العين
الحارة يستشفي بمائها المرض.
وحّ م الماء سخنة ،والحميم الماء
الحار.
استحم الرجل أي (اغتسل بالحميم)
وهذا هو االصل ثم صار كل
اغتسال استحماماً..

اوجب على صاحب الحمام اتباع
شروط النظافة وكفالة امن وسالمة
الرواد والزبائن ،كما وجب على
المستحمين االلتزام بالطهارة والبعد
عن منطقة النجاسة.
وصاحب الحمام او من يديره يجلس
على منصة عالية على يمين او
يسار البوابة الرئيسية للحمام يراقب
المستحمين الداخلين والخارجين
ويشرف على سير العمل داخل
الصالة الرئيسية للحمام.
ادت الحمامات عدة ادوار حيث كان
الحمام مكانا للتطهير واالستحمام
والنظافة لتيسير اداء الفروض
الدينية .وكان الحمام ايضاً
بمثابة منتدى اجتماعي وتجاري
واقتصادي يلتقي فيه االصدقاء من
الرجال لمناقشة االحداث والصفقات

التجارية..
تعتبر الحمامات في كركوك جزءاً من
الحياة البغدادية الحافلة بالمعتقدات
والعادات الشعبية والحكايات.
وللحمامات الشعبية في كركوك
تاريخ حافل بالمفارقات والحكايات
واالمثال ،كما انها كانت تحتل
جانباً مهماً من الحياة كركوكلية،
ولها سلوك وقواعد اليمكن للزبون
تخطيها..
وتتميز الحمامات الشعبية جميعها
بالطراز الكركوكلي في العمارة
التي تمثلت في االقواس والقباب
والدهاليز .وكانت ممرات الحمامات
المظلمة تنار بالقناديل والشموع قبل
انتشار االنارة الكهربائية ،وكان في
سقف كل حمام كركوكلي فتحات
زجاجية ملونة باألخضر واالصفر

اتخذت الحمامات منذ القدم اماكن
للعالج والتخلص من بعض
االمراض التي تصيب االنسان
جراء البرد القارس .اذ ان حرارة
الحمام تكون عالية تزيل الكثير
من االوجاع التي تصيب الجسم
(كوجع العظام والزكام والتشنجات
العضلية).
ويقول القدماء  :ان دخلت الحمام..
فاضرب على رأسك بالماء المسخن
سبع مرار
فيه تظهر السالمة من كل صداع
بقدرة الجبار
51
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من عتبة بابها..
في أماسي الصيف كانت (دللي وزير)
تذرع سطح منزلها جيئة وذهابا ،وهي
تزمجر تارة ،وتدردم تارة أخرى،
واحيانا تزعق ،وتطلق صيحات اشبه
بعواء الذئب ،قيل أنها تناجي طيف
أبيها الذي قتلته رصاصة جندي
بريطاني ابان انتفاضة (كاور باغي)
في عام  ،1946وقيل أيضا ان طيف
حبيبها الذي هجرها يتراّءى لها كل
مساء ،فيثير فيها مكامن الجنون والمس
الشيطاني!.
ذات أصيل حزيراني ،تجمهر الناس
ّ
تسب
قبالة منزل (دللي وزير) ،وهي
وتشتم افرادا من الشرطة ومعهم
مختار المحلة ،الذين جاؤوا يريدون
اخذها للتسجيل في مركز محو االمية
القريب من بوابة (يدي قزالر) والذي
افتتح مؤخرا لتعليم النسوة األميات من
ساكنات المحلة مباديء القراءة والكتابة
ضمن حملة معروفة اطلقتها السلطات
وقتذاك لهذا الغرض ،ووقعت المفاجئة
على رؤوس سكان المحلة وقوع
الصاعقة ،حين عادت (دللي وزير) بعد
ساعة او بعض ساعة من ذلك الحدث،
وهي تتبختر في مشيتها وتجر أذيال
عباءتها كأنها ربحت معركة!.
أتعلمون ماذا حدث في مركز محو
االمية؟؟
أخذت (دللي وزير) طبشورة وراحت
تخط على السبورة بخط (النسخ)
قصيدة (القاها) للرصافي فكتبت بخط
ال يدانيها خط اي من معلمات المركز
وال مديرته:
لَ ِقي ُتها لَ ْي َت ِنـي مَا ُك ْن ُت أَ ْل َق َ
اهـا
َتمْ ِشي وَ َق ْد أَ ْث َق َل اإلمْ ُ
الق مَمْ َش َ
اهـا
ـة والرِّجْ ُل حَ ا ِفيَـةٌ
أَ ْثوَ ا ُبـهَ ا ر ََّث ٌ
وَ ال َّدمْ عُ َت ْذ ِر ُف ُه في َ
الخ ِّد عَ ي َْن َ
اهـا
َب َك ْت ِم َن َ
الف ْق ِر َفاحْ َمر ْ
َّت َم َدا ِمعُهَ ا
وَ ْ َ
وع مُحَ ي َ
َّاهـا
اصف َّر َكالوَ رْ ِ
س ِم ْن جُ ٍ
وأسترسلت تخط بقية ابيات القصيدة ،في
مشهد أذهل جميع من كان في المركز،
حتى أتت الى اخر بيت من القصيدة
فأكملته بخط (الرقعة) لتثبت لهم ،أنها
مس من الجن او
ليست مجنونة وال بها ّ
الشيطان ،فكتبت:

َق ْد َفا َتهَ ا ُّ
َاء ،أَرْ حَ ُمهَ ـا
الن ْط ُق َكالعَجْ م ِ
َ
َ
الس ْق ِم آذ َ
اهـا
وَ لَ ْس ُت أَعْ لَ ُم أيَّ ُّ
بعد تلك الواقعة الغريبة تغيرت نظرة
الناس اليها ،حتى سماها بعضهم فريدة
العصر ونابغة الدهر .ولم يعد أسمها
يوحي الى الغموض واالبهام.
الم اقل اليكم في أول الكالم أن عالم قلعة
كركوك كان عالما من الغرابة المشوبة
بالواقع.
( )3الخوف من (حوحو)
كان قدرنا في الماضي القريب ان نعيش
الخوف على أمتداد نهارنا وليلنا ،حتى
صار الخوف يتوسد عظامنا ويسري في
دمائنا ،ويتقاسم معنا اللحاف والمخدة.
فالمعلم يخيف ،ورجل الدين يخيف ،االكبر
منا يخيف ،الجار يخيف ،وافراد العائلة
الذين يكبروننا ،يخيفون ايضا،
وويل لمن كان أصغر ابناء العائلة او كما
يسمونه (قازان ديبي) اي (قعر القدر)
في كناية ساذجة شبيهة باخر العنقود
او (بزر الكعدة) ،فالكل يخيفه ويسّ خره
بدءا من الوالدين واالخوة واالخوات
وحتى الجيران وانتهاء بمن يكبره بأيام
بل وساعات ،في تجسيد حي لقاعدة
(القوي يأكل الضعيف)...
واقرب أدوات األخافة هو بالشك
الضرب ..فتأتي مفردة الضرب
مقرونة بكل تفاصيل حياتنا نحن جيل
الستينيات ،في األكل ،والنوم ،والقراءة،
واللعب ،فيخاطبك ابوك او امك  :اذا ما
تاكل ..اضربك..
اذا ما تقرأ ..اضربك
اذا ما تنام ...اضربك..
قائمة طويلة وعريضة من الضرب ،تظلل
حياتك ،وتكبح حركاتك ،وتخط خيوطا
حمراء بلون الدم حول مسارك..
وانواع الضرب يا سادة يا كرام تختلف
ايضا باختالف الضارب والمضروب..
ووقت الضرب ..ومكانه ..وسببه !
فاالم عادة تستعمل (كفكير الطعام) او
النعال (أجلكم هللا) ،واالب لديه سالحه
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األثير وهو الحزام او اللكمة او في
بعض االحيان انبوب الماء المطاط
(الصوندة)...
أما في المدرسة فالمعلم يتخذ من العصا
ّ
(لوكو) خاصا به ،لذلك كان معلم العربية
في مدرستنا ،مدرسة القلعة االبتدائية
يبدأ الدرس بمقولته المفضلة ( :العصا
لمن عصا) ..في تحد سافر لمباديء
االعالن العالمي لحقوق االنسان،
ومقررات منظمة اليونيسيف!...
وسبل األخافة في حياتنا اليومية وقتذاك
كثيرة ومتنوعة ،ولعل من اغربها
نوعا ،وأقساها وقعا في نفوسنا نحن
أطفال الفترة الزمنية تلك ،هي أخافة
األهل لنا ،بـ (حوحو)!..
و (حوحو) كما تقول العامة من ابناء
المدينة واسمه الحقيقي (فتاح) ،كان
واحدا من عتاة المجرمين ،أشاع الخوع
والهلع في نفوس األهالي ،بداية القرن
الفائت ،قبل ان يلقى القبض عليه.
وأمر الوالي العثماني حينها ان يقيدوه،
ويعصبوا عينيه ،و يركبوه على الحمار
بالمقلوب ،ويسكبوا عليه اللبن ،نكاية
به ،وأنتقاما منه ألفعاله المشينة...
وغدا اسم حوحو بعد ذلك مثار الخوف
والفزع في نفوس سامعيه ،وكنا
اذا اخافنا االهل به ،نغمض اعيننا
ّ
ونكور انفسنا تحت اللحاف ،مرتعدين
خائفين!..
سقى هللا تلك االيام البريئات التي كنا
فيها نخلد الى النوم بمجرد ان يقال لنا
 :ناموا ..في هذه األيام التي نرى فيها
أكثر األوالد ال ينامون حتى يؤذن مؤذن
الفجر ،وبعدما يفرغوا من مشاهدة أشد
انواع افالم الرعب واألكشن ،عنفا،
ودموية!..
وسقى هللا تلك البقعة المباركة من ارض
قلعة كركوك التي تربينا على ثراها
وأنهلنا من معينها ،معاني الطيبة
والبراءة ،ونقول ختاما كما قال
الشافعي:
سقى هللا أرضا لو ظفرت بتربها
كحلت به من شدة الشوق أجفاني
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من ذاكرة كركوك..
يكتبها  :جمهور كركوكلي
( )1السوق الكبير بانوراما الشعر واللحن
يختزل السوق الكبير الواقع في صوب
القلعة من كركوك ،الكثير من الحوادث
والذكريات التي شهدتها المدينة منذ
عقود طويلة ،الى جانب كونه مركزا
تجاريا مهما ،بل هو االهم مكانة
واالوسع شهرة بين اسواق المدينة...
ومن بين الذكريات الحلوة التي تداعب
اطراف المخيلة الى االن ،النداءات
التي كان الباعة واصحاب المحال
والعربات يتفننون في اطالقها بعبارات
منمقة اشبه بالسجع ،وبالحان متميزة
للترويج لبضائعهم ،وجلب انتباه المارة
المتسوقين وأغرائهم وجذبهم للشراء،
في بانوراما مثيرة تمتزج فيها الكلمة
المنتقاة بذكاء ،باللحن الجميل والغريب
ّ
وجل تلك النداءات كانت
في اّن واحد،
باللغة التركية (التركمانية) ،يوم لم تكن
المدينة اذ ذاك ،قد تعرضت الى موجات
النزوح المنظم وغير المنظم!.
ولعل أبلغ تلك النداءات ،هو ما كان يطلقه
(عواّز) بصوته الجهوري وهو يروّج
للبطيخ :
“بونو يه ن اوغالن دوغار ..يمييه ن..
اوزن بوغار” ومعناه  :التي تأكل
منه تلد ذكرا ..والتي ال تذوقه تموت
كمدا” في دعوة طريفة وذكية الستثارة
مشاعر النساء المتبضعات باستغالل
حبهن ألنجاب الذكور.
وغير بعيد من بائع البطيخ (عواز) كان
بائع الفواكه و الخضار وأشهر بقالي
السوق (عبد هللا ّك ّ
وكه) يشدو بصوته
ّ
(البنجكاه) :قره حسن
الرخيم ومن نغم
ألماسي  -بوغازدان سيلر باصي ..اي
(تفاح قره حسن يجلو صدأ البلعوم)
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وقره حسن هي ناحية معروفة تقع في
الطرف الجنوبي من كركوك وتشتهر
ببساتينها الوارفة التي تلبي حاجة
المدينة من الفواكه ومن بين اشهرها
التفاح االخضر..
ويشتد صخب الباعة وتعلو اصواتهم اكثر
عند ساعة الذروة في ضحى كل يوم
باعتبار ان (الرزق بتزاحم االقدام)
كما جاء في ماثور قول األقدمين،
فيتحول السوق حينذاك الى بانوراما من
األصوات والكلمات في اتساق جميل
من اللحن الشعبي المبتكر والكلمة
المرتجلة التي ال تخلو غالبا من روح
الدعابة والظرافة ،ومنها ما كان يطلقها
(زناو) بائع الرقي الذي كان يروج
لبضاعته صائحا  :قان ايدر قاربوز
صاتان،اي (بائع الرقي يسفح الدم) .في
تورية ظريفة وأشارة من طرف خفي
الى لون الرقي االحمر الذي يشبه الدم!.
واستذكار نداءات باعة كركوك قديما،
يدعونا الى استذكار المرحوم (ويس)
البقال في ناحية التون كوبرو ،والذي
أشتهر كثيرا بندائه الشهير خالل
مشاركته باحدى حلقات برنامجنا
التلفزيوني الذي كان يعرض في
رمضان من كل عام ،وهو يغرز سكينه
بشيف الرقي ويصيح بصوت مجلجل
(قان ايديبم ،قان أيديبم)..
رحم هللا األنسان الطيب (ويس)الذي ذاع
صيته بندائه الغريب ،الذي صار مرادفا
ولصيقا بالترويج للرقي في كل مناطق
التركمان!..
الصورة المرفقة مع المقال ..من اليمين
الى اليسار  :عواز بقال/ال ادري/
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الحافظ مال عبود بوستانجي اوغلو/
الفنان الراحل ممت جامجي /قاريء
المواليد مال حسن جيكرجي
(“ )2دللي وزير” والرصافي
لحد الساعة وانا تجاوزت عتبة الخمسين
من العمر ،لم استطع فك شفرة مستودع
كبير من االسرار ،أسمه (دللي وزير)
المرأة الغامضة المبهمة ،التي كانت
تسكن عند منعطف زقاقنا في قلعة
كركوك ،في الستينيات وحتى بواكير
الثمانينيات من القرن الفائت..
اقاويل وشائعات كثيرة كانت تلف حياة
المرأة الخمسينية (دللي وزير) ،وتضفى
عليها هالة من الخوف في نفوسنا نحن
صبية وأطفال تلك الحقبة من الزمن
الجميل ،ثّمة من يقول انها تحبس جنيا
في سارية بيتها الخرب ،وهو يأتمر
بأمرها ،وال يعصي لها أمرا ،وقالوا
انها تطلقه في الليل كي يخطف االطفال
ويقتلع عيونهم،
لم ندر انها شائعات يتعمد أهلنا أطالقها
ألخافتنا ،كي نعود الى بيوتنا مع غروب
الشمس وال نبقى نلعب في الزقاق،
عالم من الغرابة المشوبة بالواقع،
واالساطير المأطرة بالحقائق هو عالم
قلعة كركوك يومذاك.
كل الحواري واالزقة في محلتنا كانت
مرتعا للعبنا الطفولي ،وساحة مفتوحة
لنا ،كي نفرغ شحنات شقاوتنا وجنوننا
فيهاّ ،ال زقاق (دللي وزير) فهو خط
احمر ،ال يمكن ان ننتهك حرمته،
أو نتجاوزه ،واال فأن سيل الشتائم
والسباب ،هو ما نحصل عليه أن مررنا
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بطاقات هويتنا معلما إيانا بأنه قد
تم فصلنا من اإلذاعة وال يحق لنا
دخول المبنى وسلمنا قرار الفصل.
هاج المرحوم جمال وتخلص من
قبضة المسؤول الذي أراد اعتراضه
واقتحم المبنى ليتوجه مباشرة إلى
مكتب المدير العام ويفتح الباب عنوة
ليدخل عليه دون استئذان .استغرب
المدير العام من هذا الموقف وأجلسه
بكل لطف سائال إياه عما حدث.
وضع المرحوم على طاولته قرار
فصلنا نحن االثنين سائال إياه عن
سبب تطميناته ووعوده التي أدلى
بها قبل أسبوع.
والغريب أن المدير العام تفاجأ باألمر
وأكد له أن هذا األمر لم يكن
مبرمجا وأن توقيعه كان على هذا
األمر ضمن األوراق المقدمة إليه
ويظهر أنه لم يكن قد خضع للتدقيق
وكان مهيئا من قبل مسؤول القسم
الذي مر ذكره .وطلب منه التوجه
إلى عمله ،كما أصدر تعليماته إلى
االستعالمات للسماح لي بالدخول
حيث كنت أنتظر.
وفي اليوم التالي صدر قرار إلحاقي
من المدير العام بإلغاء أمر الفصل
ووجهت نسخ منه إلينا نحن
االثنين مع تضمينه إنذارا بالتمسك
بمتطلبات العمل .ويظهر أن هذا
النص قد أقحم في الخطاب لتبرير
موقف المدير العام الذي لم يحبذ
ذكر أنه أخطأ أو أنه قد تم استغالل
موقعه في اتخاذ ذلك القرار.
في  18تشرين الثاني (نوفمبر)
 1963حقق عبد السالم عارف
انقالبه الثاني خالل عام واحد
وأنهى حكم حزب البعث وأصبح
رئيسا للجمهورية .في يوم االنقالب
تم استدعاؤنا إلى مبنى اإلذاعة
وعاونتنا السيارات العسكرية مرة
أخرى في الوصول إلى مقر عملنا.
في اليوم الثاني اتصل المدير البعثي
بالهاتف سائال عن كيفية وصوله

إلى المبنى ،فأجابه أحد منتسبي
القسم الكردي الذي كان قد عانى
هو اآلخر من تسلّطه بأن عليه أن
يستقل دبابة من الدبابات التي كانت
لغاية يوم أمس تحت إمرته ويأتي
إلى مبنى اإلذاعة.
ويجب أن أذكر أن هذا الشخص الذي
قررنا جميعا عدم معاتبته والتهجم
عليه عند قدومه قد حقق تغيرا
ملحوظا فيما بعد ،فقد انشق عن
حزب البعث وجهر بمعارضته لنظام
حكم صدام حسين التسلطي وانخرط
في صفوف المعارضة وناضل في
صفوفها بكل جرأة .وبعد ثالثة
عقود من الزمن كان أن زارني في
الفندق الذي كنت أقيم فيه في مدينة
لندن بالمملكة المتحدة فرأيت فيه
شخصا آخر يتسم بالحكمة والوفاء
والموضوعية .ليس ذلك فقط بل
أصبح من أبرز المدافعين عن حقوق
التركمان في العراق والحريصين
على لغتهم وآدابهم وفنونهم .إنه
اآلن صديق عزيز نثمن جهوده ليس
للتركمان فقط بل لكامل العراق ،وهلل
في خلقه شؤون.
تم تعيين مالزم احتياط في منصب
المشرف على األقسام المحلية،
ويظهر أن الدولة قد أدركت عبث
هذا اإلجراء .وعلى أية حال فإنه
كان طيب المعشر ومتعاونا معنا
على الدوام ،بل أنه طلب مني في
األشهر التسعة األخيرة من عملي
في اإلذاعة أن أشرف على القسم
التركي الموجه أيضا ،فأذعنا برامج
عن فلسطين والشؤون العراقية
والعربية مما استقطب اهتماما طيبا.
كنا قد شكلنا لجنة لفحص األغاني
والبرامج المقدمة للقسم لتدقيق
مستواها األدبي كما طلبنا من بعض
الخبراء والمثقفين اإلسهام في نشاط
اإلذاعة .وفي يوم من األيام القليلة
التي كنت أقضيها في كركوك جاء
إلينا شخص نجلّه ونحترمه ومن
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عائلة طيبة في كركوك راجيا مني
التوسط لتعيين ابن أخيه في اإلذاعة
لكونه محتاجا للعمل ،وأعقب ذلك
محادثات ممن قاموا بتزكيته لدى
عائلتنا ،فقمت بمفاتحة المسؤول
المذكور وتم تعيينه في القسم ،إضافة
إلى تعيين شخص آخر يتقن العربية
وال يتقن التركية .وكان أن شكل
هذا الثنائي التركماني عصبة جديدة
بأفكار قومية عربية وبدءا بمحاربتنا
ومحاولة الوقيعة بيننا.وقد ألهم هللا
هذا المذيع الناجح أن يرجع بأفكاره
لخدمة القضية التركمانية فيما بعد.
تم تخرجي صيف عام  1964من كلية
الحقوق وأنا في الحادية والعشرين
من العمر ،وكان علي أن ألتحق
بكلية االحتياط في دورتها التاسعة
عشر ،الوجبة األولى في األول من
شهر أيلول /سبتمبر ،فقدمت خطاب
استقالتي من العمل بواقع الحادي
والثالثين من شهر آب (أغسطس)
 1964وبذلك انتهت فترة عملي في
القسم التركماني كما قدمت في آخر
يوم لي في العمل الحلقة األخيرة من
برنامجي األدبي (مجلة اإلذاعة)
الذي استغرق أكثر من ثالثة أعوام.
لقد حملت معي الكثير من الذكريات
منها المحرجة والمحزنة ومنها
السعيدة وكانت حقبة جديرة بالكتابة
عنها .تعرفنا في تلك الفترة بالكثير
من فطاحل اإلذاعة ،أذكر منهم ابن
عمي المرحوم سعاد الهرمزي شيخ
المذيعين المشهور وقد استفدت كثيرا
من نصائحه وكنت معجبا بفصاحته
ولغته الراقية ،ومنهم قاسم السعدي
الذي كان رئيس المذيعين في اإلذاعة
كلها ويشاطرني أحيانا رحلة الحافلة
من باب المعظم إلى الصالحية،
وكذلك عبد اللطيف السعدون،
وال أنسى الصديق األديب إبراهيم
الزبيدي ،مؤلف كتاب “دولة
اإلذاعة “ رحم هللا من انتقل منهم إلى
الدار اآلخرة وأنعم على األصدقاء
اآلخرين بالصحة وطول العمر.
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الهرمزي مع احسان شفيق وجمال سلمان
بعد ثمان سنوات من هذه الحادثة في
اإلضراب الطالبي الشهير للطلبة
التركمان عام  1971احتجاجا
على التراجع عن الحقوق الثقافية
للمواطنين التركمان وإغالق
المدارس التركمانية ،وكان ذلك
أيضا بتدبير ومباركة من الشهيد
نجدت قوجاق أيضا واشتركت فيه
المدارس التركمانية في كركوك
واربيل واألقضية وحتى الطلبة
التركمان في جامعة السليمانية رغم
قلة عددهم.
كان قد صدر قرار في المديرية
العامة لإلذاعة والتلفزيون بتعيين
المقدم الذي مر ذكره والذي رافقنا
أول أيام االنقالب مديرا عاما ،وأقر
بأنه كان شخصا سمحا و ذا أخالق
عالية رغم أنه وقع بعد أشهر قرارا
بفصلي من الوظيفة كما سيتم
التطرق إليه الحقا .وبدأ عهد جديد
اشتدت فيه الرقابة على البرامج،
ثم تم تعيين مدير القسم التركي
الموجه مديرا للقسم التركماني
أيضا ،ولما كان الشخص المذكور
من أعضاء الحرس القومي الذي
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شكله حزب البعث فقد سيطر
على جميع مفاصل القسم .ثم بدأ
سياسة واضحة لشطب كل ما هو
تركماني ،فالغى قسما من البرامج
األدبية ومنع استخدام لقبنا العائلي
بل غير أسماء المطربين والفنانين
إلى االسم األول واسم األب فأصبح
عبد الواحد كوزجي اوغلو مثال
عبد الواحد أحمد وعبد الرحمن
قزل آي ،عبد الرحمن عمر وهكذا
دواليك.
بعد فترة تم منعي من البث سواء في
األخبار أو البرامج بدعوى أنني
أتحدث في البث باللغة التركية
وليس التركمانية ،وكان المذكور
يعرف أن التركية هي لغة الكتابة
واإلذاعة لدينا وأن التركمانية هي
اللهجة التي نستعملها في يومنا،
شأنه في ذلك شأن اللغة العربية،
فاألخبار تقرأ في كل الدول العربية
باللغة الفصحى بينما يمكن استعمال
اللهجة المحلية في البرامج ،وكان
يعلم أننا نستخدم اللهجة التركمانية
في التمثيليات المذاعة مثال ،ولكن
هذه االعتراضات لم تلق األذن
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الصاغية لديه.
في يوم من األيام تم فصل رئيسنا
سعيد صالح ،ثم أعقب ذلك التضييق
علينا .وكان أن طلب المرحوم
جمال عزالدين مقابلة المدير العام
فأبلغه التصرفات المؤذية التي تتخذ
في القسم بعد تبديل رئيس القسم
واستغرقت مقابلته أكثر من نصف
ساعة استمع المدير العام فيها إلى ما
عرضه جمال عزالدين الذي ابلغني
فيما بعد أن المدير العام قد أصغى
إليه بكل انتباه ووعده بأنه سيصلح
األمور على الوجه األمثل وأنه
يعلم أننا قد ناضلنا وتأذينا في أيام
الحكم السابق وأنه سوف لن يسمح
بالتنكيل بنا.
بعد أيام من هذه الواقعة وصلت إلى
مبنى اإلذاعة بصحبة المرحوم
جمال عزالدين حيث كان يصحبني
أحيانا بسيارته الصغيرة التي كان
قد اشتراها حديثا وهو في طريقه
إلى المبنى .عندما دخلنا إلى مبنى
االستعالمات الذي يفضي إلى
فناء المبنى اعترضنا مسؤول
االستعالمات وطلب منا تسليم
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الهرمزي في ستوديو األخبار
فمر الموضوع بسالم واستمرت
المسيرة بنجاح إلى مقر المجلس
الوطني لقيادة الثورة وأمامه تعالت
الهتافات والشعارات الخاصة
بالتركمان أمام القياديين الذين
كانوا على منصة التحية ،وأذاعت
اإلذاعة العراقية والتلفزيون
الرسمي مساء ذلك اليوم مقتطفات
عن مسيرة التركمان.
أما األمر الثاني فكان أول حركة
احتجاجية من قبل التركمان ضد
نظام البعث الذي بدأ يكشر عن
أنيابه بعد أشهر ،وكما ذكرت فقد
كان الطلبة التركمان ضمن الجبهة
الوطنية قبل االنقالب ،وفي شهر
أيار /مايو تقرر إجراء انتخابات
جديدة لإلتحاد الوطني لطلبة العراق
بعد أن تم إلغاء االتحاد السابق الذي
كان يهيمن عليه الشيوعيون .إال أن
الخالفات بدأت تظهر على السطح
وأثناءها انسحب حزب االستقالل
من الحياة السياسية ولكن العنصرين
الرئيسيين في الجبهة وهما حركة
القوميين العرب وحزب البعث

العربي االشتراكي قررا االشتراك
بقائمتين مستقلتين ولم تفلح الجهود
التي ساهمنا فيها في رأب الصدع
واالشتراك في قائمة موحدة بسبب
اتجاه البعثيين لالنفراد بالقرار.
كانت رابطة الطلبة التركمان في
جامعة بغداد نشيطة وفعالة أثناء
ذلك في العراق ،بل أنها حققت
أول تجمع طالبي بضم إضافة إلى
طلبة جامعة بغداد ممثلين من الطلبة
التركمان في إعداديات كركوك
والطلبة التركمان الذين يواصلون
دراساتهم في أنقرة واسطنبول،
وكان ذلك بمبادرة وتدبير من الشهيد
نجدت قوجاق الذي كان آنذاك ال
يزال يدرس في كلية الزراعة في
أنقرة.
قررت الرابطة في اجتماع استثنائي
تشكيل وفد مشكل من قبلي باعتباري
األمين العام لرابطة الطلبة التركمان
ويصحبني اثنان من الزمالء وهما
معروف حسين رضا وصفوت
صفاء الدين لاللتقاء برئيس االتحاد
الوطني لطلبة العراق مقداد العاني
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وعرض مبادرتنا عليه .استشرنا
قبل البدء في اإلجراءات قادتنا
في الهيئة اإلدارية لنادي اإلخاء
التركماني وبعد مباركتهم تم تحديد
موعد لاللتقاء بقيادة االتحاد.
حضرنا في الموعد المحدد في مقر
االتحاد وكان المكلف برئاسة االتحاد
قبل االنتخابات مقداد العاني قد
استدعى الكثيرين من أعضاء اللجنة
التحضيرية لالجتماع بنا .تم بيان
موقفنا بأن على القائمتين الرئيسيتين
االنخراط في قائمة موحدة وأن
الطلبة التركمان سيؤيدون هذه
القائمة ويشاركون فيها ،وبعكس
ذلك فإن الطلبة التركمان أينما كانوا
سيقاطعون االنتخاب .وعندما لم
يتحقق طلبنا كما توقعنا أصدرنا
بيانا يدعو للمقاطعة وكان ذلك أول
حركة احتجاجية ضد نظام البعث،
وفعال لم يتوجه الطلبة التركمان إلى
صناديق االقتراع في اليوم المذكور،
بل شاركنا في ذلك طلبة االعداديات
في كركوك .ويذكر الكثيرون الوقفة
االحتجاجية الثانية ضد نظام البعث
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الباب فرأيت سيارة جيب عسكرية
صغيرة في الباب وأعلمني عريف
في الجيش أن األقسام المحلية في
اإلذاعة ستبدأ البث بعد انقطاع
يوم واحد وأنه مأمور ألخذي إلى
مبنى اإلذاعة ألكون على رأس
عملي وكان ذلك في نفس الساعات
التي استسلم فيها عبد الكريم قاسم
بعد أن تمت محاصرته في قاعة
الشعب المحاذية لوزارة الدفاع.
مرت السيارة التي كنت استقلها
مع المرحوم صباح توركمن الذي
تم استدعاؤه أيضا في شارع
الجمهورية وشهدنا تبادال إلطالق
النار بين الجيش وبين بعض
المناؤين لالنقالب ولكن السائق
الماهر والذي كان يبدو أنه خبير في
هذه األمور قد قاد السيارة بطرق
متعرجة وبكل مهارة ثم عرج على
شارع الرشيد فجسر األحرار والذي
هو على نهر دجلة إلى صوب
الكرخ ولمبنى اإلذاعة.

رضا جعفر الذي كان رئيسا للقسم
وتنحى عن المنصب بكل رحابة
صدر وبدأ بالعمل كمترجم فقط
لبعض النصوص ،وكان قارئا
نهما ومثقفا وحسن الخلق .وكان
الجميع يعرف أنه شيوعي ولكنه لم
يصطدم مع أي أحد منا إطالقا .كنا
نتحدث في أوقات الفراغ عن األدب
والكتب فقال لي أنه يقرأ حاليا كتاب
“ أربعة قرون من تاريخ العراق
الحديث” لمؤلفه ستيفن هيمسلي
لونكريك والذي ترجمه إلى العربية
جعفر الخياط .كان رضا منكتا
من الدرجة األولى يلقي النكات و
ال يضحك بنفسه مما كان يجعلنا
نستغرق في الضحك .وعندما ذكر
ذلك ترجم ذلك إلى التركية مازحا
وقائال :عراق تاريخندة  4جوق .أي
أربعة قرن كبش في تاريخ العراق،
والمعروف أن قرون تعني في
العربية جمع قرن من الزمان وجمع
قرن الكبش أو الثور.

كان هناك ممر جنب المبنى الرئيسي
لإلذاعة ويحتله القسم الرئيسي
العربي وكانت جثة العقيد وصفي
طاهر المرافق األقدم لعبد الكريم
قاسم ممددة على عرضه .كنت
أتردد في كل نصف ساعة على
المبنى الرئيسي الستالم نسخ
البيانات وآخر األخبار .أثناءها كانت
تجري محاكمة عبد الكريم قاسم
وفاضل المهداوي وآخرين ومن ثم
إعدامهم .ألغيت البرامج المعتادة
وتم فسح المجال لألقسام المحلية
للبث ارتجاليا ،وكان المبنى الذي
يخصنا يضم القسمين التركماني
والكردي ،كنا نفتح الميكروفون
ونذيع البيانات واألخبار دون تنسيق
مسبق ،ولضيق الوقت كنا ال نكتب
صيغا مترجمة بل نقرأ أي بيان
على الهواء مباشرة باللغة التركية
(التركمانية) بالنظر إلى األصل
العربي.

بعد يومين وكانت االعتقاالت مستمرة
وكان رضا جعفر مختفيا عن
األنظار ،سمعنا من الراديو أنه قد
تم إلقاء القبض على رضا جعفر
من غالة الشيوعيين في بيت صديق
له ،وأنه كان أثناء إلقاء القبض عليه
ّ
كتاب “أربعة قرون من
يقرأ في
تاريخ العراق الحديث” ،ولألسف
تمت تصفيته دون محاكمة عادلة.

قبل االنقالب بأيام كنت أتحدث مع
57

جاءنا ضابط عسكري برتبة مقدم
على ما اذكر لألشراف على عملنا
وتقاسم معنا طعام اإلفطار الذي
كان مكونا من قطعتي خبز وبيضة
مسلوقة أو بيضتين تقاسمناها مع
العميد وحيد وسعيد صالح وجمال
عزالدين وأعضاء من القسم
الكردي .واستمر هذا النهج لعدة
أيام إلى أن رفع منع التجول وعادت
البرامج إلى أوضاعها الطبيعية.
في هذه الحقبة حدث أمران هامان،
فقد قرر نادي اإلخاء التركماني،
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وكان آنذاك يشكل المطبخ السياسي
للحركة التركمانية ،أن ينظم مسيرة
تشترك في المسيرات الجماهيرية
التي تقرر انطالقها في الثامن من
شهر آذار (مارس) من عام 1963
بمناسبة مرور شهر واحد على
انقالب الثامن من شباط .تهيأ النادي
لتنظيم الموضوع فابلغت الجماهير
التركمانية من كل صوب للحضور
إلى بغداد واالشتراك في المسيرة.
قدمت وفود من كركوك واربيل
والموصل وتلعفر واألقضية
والنواحي التركمانية األخرى
فبلغ عدد المشاركين حوالي
خمسين ألفا ،والحق أن الموكب
التركماني كان من أكبر المواكب
واستقطب اهتماما كبيرا .انطلقت
المسيرة من صوب الكرخ عابرة
جسر الجمهورية فالباب الشرقي
مخترقة شارع الرشيد ومنطلقة
إلى الوزيرية حيث كان المجلس
الوطني لقيادة الثورة يتخذ من مبنى
البالط الملكي السابق مقرا له.
كانت مسيرتنا الوحيدة التي سمح
لها باصطحاب سيارة وضعت
عليها مكبرات الصوت وكنت
مع الصديق صالح نورس فوق
متنها إلذاعة الشعارات واألهازيج
التي كان يرددها المشاركون في
المسيرة ،وللحقيقة فإن السماح لضم
سيارة إلى موكبنا قد حصل رغم
االحتجاج بفعل وإصرار الضابط
التركماني عزيز قادر وكان آنذاك
برتبة مالزم أول على ما أذكر
وبادر لالنضمام إلى قوى االنقالب
فكلف بحماية قسم من مدينة بغداد
وكان مقره في النادي االولمبي
على مدخل الشارع المؤدي إلى
األعظمية .وال أنسى أن التركيبة
الصوتية قد تعرضت لعملية
تخريب من قبل أحد المندسين
بعد عبور جسر الجمهورية ولكن
متطوعين تركمان وكهربائي
متمكن أسرعوا إلى تأمين بعض
األدوات االحتياطية من منطقة باب
الشرقي رغم إغالق أكثر المحالت،
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بعد بدء التحقيق معنا بأيام خرجت في
يوم من أيام العطلة الدراسية متوجها
إلى اإلذاعة فرأيت شابا أمام الباب
أبرز هويته الصادرة من مديرية
أمن الرصافة وطلب مني تسليمه
حقيبتي اليدوية للتفتيش ثم سار
معي إلى موقف الحافالت التي كنت
استقلها من الوزيرية إلى الصالحية
حيث مقر اإلذاعة ،واستقل الحافلة
معي متابعا إياي لحين دخولي مبنى
اإلذاعة .عندما خرجت في نهاية
الدوام رأيت نفس الشاب ينتظرني
ويرافقني في رحلة العودة .استمر
الحال على هذا المنوال فقد كنت
أتوجه عادة بعد الرابعة عصرا وهو
موعد ختام بثنا إلى نادي اإلخاء
التركماني ،وكان يرفض دعوتي
للدخول واخذ قسط من الراحة في
داخل النادي وشرب الشاي وينتظر
خارجا لمرافقتي في ساعة متأخرة
من الليل .كنت أحيانا أتوجه مباشرة
من اإلذاعة إلى إحدى دور السينما
وعادة ما تكون سينما الخيام في
الباب الشرقي ببغداد .فكان الشاب
ينتظرني في قيض الصيف بينما
كنت أتابع عرض الفلم في الصالة
المكيفة.
أشفقت فعال على هذا الشاب الخلوق
والريفي النشأة ،وكان قد مر
أسبوعان على األقل على هذا
الحال ،فعرضت عليه يوما أمرا
كنت أروم منه إراحته وإراحتي.
قلت له دعني اذكر لك برنامجي
اليومي صباح كل يوم وال داعي
النتظاري في خارج المبنى الذي
أنا فيه بل أعلمك بموعد خروجي
لكي تحضر لمرافقتي ،تردد في
باديء األمر ولكنني قلت له أنني
أعطيه كلمة شرف أن ال أخل
بذلك .كانت كلمة الشرف في أيامنا
جديرة باالعتبار وال يمكن ألحد
ّ
يخل بها ،فوافق على الفور.
أن
فكنت اطلب منه مثال أن يأتيني
في الرابعة عصرا حيث أخرج من
مبنى اإلذاعة ثم اطلب منه أن يأتيني

في الثامنة مساء مثال على بوابة دار
السينما المحددة أو التاسعة مساء
على بوابة نادي اإلخاء التركماني،
والتي أصبحت قليل التردد عليه
لمدة شهرين ونيف كيال اتسبّب في
إحراج أحد .كان الشاب يأتيني في
الموعد المذكور لمرافقتي إلى البيت
وكنت أؤكد له مثال أنني سوف لن
أغادر البيت بعد ذلك فيقفل راجعا
على أن يأتيني صباح يوم غد.
أثناء هذه الفترة كنا نتحدث عن
التاريخ والثقافة واألمثال الشعبية،
بل بدأ يسألني أحيانا عن شخص
معين يسكن في نفس الحي قائال أنه
قد صدرت له التعليمات للتحري
عنه .وعندما انتهت لجنة التحقيق
من الموضوع بحفظه ،رفعت عني
الرقابة فارتحت وأرحت الشاب “
أمين” وكان ذلك اسمه.
واللطيف أنني رأيت أمين بعد سنوات
في موقف سيارات كريم آوجي
بكركوك عندما كنت على وشك
التوجه إلى بغداد ،ودار بيننا الحديث
التالي:
 أمين ،ماذا جاء بك إلى هنا .هلتراقبني هنا في كركوك بعد هذه
المدة؟
 ال ،يا عمي .لقد تم نقلي إلى مديريةأمن كركوك .وعندما مررت من
هنا رأيتك بالصدفة فأحببت أن اسلم
عليك!
بعد ذلك بأشهر وكان الصراع
السياسي في أوجه في العراق وكنا
نحن الطلبة التركمان ضمن الجبهة
الوطنية المتحدة التي كانت تضم
حركة القوميين العرب وحزب
البعث وحركة اإلخوان المسلمين
وحزب االستقالل ورابطة الطلبة
التركمان ،أي جميع من هو في
الصف المعادي للشيوعيين وحكم
عبد الكريم قاسم ،فقد صدر قرار
بمقاطعة االمتحانات الربيعية التي
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صباح توركمن
كانت تجري في نهاية شهر كانون
الثاني /يناير  .1963عندها أصدر
الحاكم العسكري العام قرارا بفصل
أي طالب ال يحضر االمتحانات
ويشارك في المقاطعة .كنا في
حيرة من أمرنا فمستقبلنا كان على
مهب الريح ،وفي المقابل كان هناك
موقف مبدأي تم اتخاذه ،فقررنا في
النهاية مع زميلي أكرم طه االمتثال
لقرار المقاطعة وفوضنا أمرنا هلل.
انتهت االمتحانات التي حضرها عدد
قليل من الطلبة ،أما طلبتنا التركمان
فقد اشتركوا في المقاطعة بشكل
كبير ولم يتخلف عن ذلك إال من كان
يساري الهوى ،وهم قليلون .وبدأت
العطلة الصيفية ونحن ال نعلم ماذا
يخبيء لنا المستقبل ،نتساءل هل
ستحصل معجزة ما؟
وقد حصلت المعجزة ،فقد استيقظنا
صباح يوم الثامن من شهر شباط/
فبراير  1963والموافق ليوم
 14رمضان على أصوات أزيز
الطائرات وانفجار القذائف والقنابل.
كان ذلك انقالب عبد السالم عارف
وحزب البعث على السلطة فألغيت
جميع القرارات السابقة ،وتم إعالن
حظر التجول فبقينا في المسكن
نتابع األخبار من أجهزة المذياع.
في ظهيرة اليوم التالي وكان حظر
التجول ال زال ساريا ،قرع جرس
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مع حبيب الهرمزي في االستديو
توركمن باعتباره فنيا ومسؤوال عن
التسجيل إلى كركوك حاملين أدوات
التسجيل الثقيلة حيث سجلنا لقاءا مع
قائد الفرقة الثانية في مكتبه بقشلة
كركوك وسجلنا وقائع العرض
العسكري في صباح الرابع عشر
من تموز في معسكر كركوك ،وقد
تمت إذاعة هذه البرامج في القسم
التركماني فور رجوعنا إلى بغداد،
ليس في القسم التركماني وإنما في
القسم العربي أيضا حيث سجلنا
ملفاتنا باللغتين.
في عام  1962وفي يوم عادي من أيام
عملنا حدث حادث اختراق طائرات
تركية لألجواء العراقية لمالحقة
طائرات عراقية كانت قد خرقت
المجال الجوي التركي وأسقطت
إحداها بالقرب من شقالوة .أصدرت
الحكومة العراقية بيانا شديد اللهجة
كان فيه تحريف للحقائق بكل
صراحة .وعندما جاءنا البيان
كلفت أنا بترجمته وعندما ترجمت
59

جملة واحدة فقط توقفت عن الكتابة
وقلت إن هذا التصريح مخالف
للواقع ،قال لي من حولي أننا لسنا
في موضع االعتراض بل نذيع ما
يأتينا ،ولكنني وبعدم توخي أو توقع
النتائج تركت موقعي ثم سافرت
إلى كركوك لمدة ثالثة أيام بإجازة
اضطرارية.
عندما عدت إلى بغداد وتوجهت لمبنى
اإلذاعة في الصالحية اعترضني
موظف االستعالمات في البوابة
طالبا مني التوجه فورا إلى مكتب
المدير العام .عندما دخلت المكتب
استقبلني مدير المكتب الخاص
بتجهم وبقليل من الشفقة ثم استدعيت
إلى مكتب المدير العام حيث وجدت
لجنة من رئاسة األحكام العرفية
التي كانت سائدة في تلك السنين.
وفور دخولي الغرفة فتح احد
الضباط دفتر التحقيق وأعلموني
أنني والمرحوم سعيد صالح محاالن
على التحقيق من قبل الرئاسة،
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عندها اكتشفت أن سعيد صالح قد
أتم الترجمة التي تركتها ولكن لم
يطاوعه قلبه لترجمة االفتراءات
والتجريح والكلمات البذيئة فتمت
إحالته للتحقيق معي ،أنا بدعوى
رفض األوامر الموجهة لي وهو
بدعوى تحريف البيان.
استمر التحقيق معنا أكثر من شهرين،
كنا ندعى إلى التحقيق مرتين
في األسبوع تقريبا وتم منعنا من
اإلذاعة والترجمة أثناء تلك المدة.
وكان نجاتنا من أقصى العقوبات أو
ربما السجن بفعل تدخل المرحومين
الدكتور مردان علي رئيس نادي
اإلخاء التركماني والشهيد عبد
هللا عبد الرحمن الذي ترأس نادي
التركمان فيما بعد اسكنهما هللا فسيح
جنانه ،فقد بذال جهدا فائقا للدفاع عنا
لدى أصحاب القرار رغم خطورة
الوقوف معنا في تلك التهمة الخطيرة
والتي لم نأخذها على محمل الجد.
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ذكريات مذيع تركمــــاني
ارشـد الهرمزي
في نهاية عام  1960وأوائل عام
 1961التحقت بكادر القسم
التركماني في إذاعة بغداد عندما
كنت طالبا في كلية الحقوق بجامعة
بغداد .وكنت قبلها قد أعددت برنامج
ّ الطلبة والشباب ّ مع اثنين من
أحبتي وزمالئي وهما إحسان شفيق
دميرداغ وجمال سلمان رحمهما
هللا .كان األول في كلية الزراعة
والثاني في كلية التربية .واستمر
البرنامج فترة من الزمن حتى بعد
أن تم اختياري لالنضمام لفريق
القسم وأنا في الصف الثاني من كلية
الحقوق ولم أكمل بعد الثامنة عشر
من عمري.
كان في القسم التركماني آنذاك المرحوم
سعيد صالح توركمن رئيسا للقسم،
وكان إنسانا رائعا يسميه الجميع
“ دايي سعيد”ّ أي “الخال سعيد”ّ
وكان مشهورا بالسيجارة المتدلية
من شفته السفلى والملتصقة بها دوما
يغيرها كل ما خبت .والمعروف
أن القسم بدأ برئاسة السيد رضا
جعفر ،وقد عين أثناء المد الشيوعي
كرئيس للقسم لكونه شيوعيا،
ولكن المرحوم الذي كان من أبناء
قرة تبة كان شخصا دمث الخلق
وموضوعيا إلى أقصى درجة،
وقد تنازل برغبته عن رئاسة القسم
وكلف السيد سعيد صالح برئاسته.
كما كان في القسم المرحوم جمال
عزالدين والمرحوم صباح علي
توركمن وسعاد بزركان وفائزة
نامق .وكان الرعيل األول الذي بدأ

أولى خطوات القسم قد غادر لسبب
أو آلخر .فقد كان المرحوم سنان
سعيد قد غادر العراق في أواسط
عام  1960أي قبل أن نبدأ المسيرة
بأشهر ،وبدأ فيما بعد يتحفنا بأغانيه
المميزة والتي كان يسجلها في باكو
بأذربيجان وتذاع باسم مستعار هو
“ ترزي باشي أوغلو” ،كما تركت
السيدة صونا عمر فوزي اإلسهام
في اإلذاعة لتخرجها من كلية
التربية ومغادرتها بغداد وكذلك
آخرون.
كان العميد وحيد مسؤوال عن األقسام
المحلية ،وكان من المعتاد أن يكون
هناك شخص عسكري مسؤول
عن كل قسم من أقسام اإلذاعة
والتلفزيون ،وكان العميد وحيد
كرديا ولكنه لم يكن يغلب هويته
وقوميته على عمله ويقدر الكفاءة
والعمل الجاد.
وقد تطور القسم التركماني في تلك
الفترة وكانت هناك برامج هامة
كانت تسجل من قبل غير المنتسبين
للقسم وتذاع من قبل المعروفين في
األوساط األدبية التركمانية مثل
حبيب الهرمزي الذي قدم برنامج
ّ دنيا الشعر ّ ثم طلبنا منه أن يقدم
برنامجا حقوقيا حافال باالستشارات
القانونية وهو برنامج “على أبواب
المحاكم” ،وعبد الخالق بياتلي الذي
كان هو اآلخر يقدم برنامجا أدبيا
وشاكر صابر زراعتجي وركنه
ّ
الزراعة” والذي
المشهور “ركن
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سعيد صالح توركمن
كان يقدم بمقدمته المشهورة بنغمات
أغنية ّ صونامز كولده قالدى
وإحسان صديق وصفي والذي
كان يقدم برنامجه األكثر استماعا
“ دالدن داله ،قونجة كوله” أي ما
معناه “من كل غصن إلى الوردة
المتفتحة” .كما كانت السيدة سميرة
المفتي تقوم بإعداد حلقات “ركن
المرأة” وكنت أقدمها مع زميلتي
سعاد بزركان.
في ذكرى انقالب الرابع عشر من
تموز(يوليو) الثالثة عام 1961
حققنا سبقا إذاعيا لنقل وقائع
االحتفال في كركوك من خارج
االستديو .آنذاك لم تكن وسائل
النقل الحي المباشر متوفرة ،فتم
إيفادي كمذيع والمرحوم صباح
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العسكرية بوزارة الدفاع “العقيد
الركن عبد الرحمن عبدالستار”
وعضوية ضباط وقضاة مدنيين كان
“الزعيم عبدالكريم قاسم” قد أمر
بتشكليه بصفته وزيراً للدفاع وقائداً
عاماً للقوات المسلحة ورئيساً لمجلس
الوزراء ،وقد أتى من “بغداد” على
عجالة ونزل بمقر الفرقة الثانية
إياماً عديدة متعمقاً في تفاصيل
التخطيط للمجزرة وتنفيذها ،حتى
توصل إلى توجيه تـُ َهم القتل ال َعمْـد
مع سبق اإلصرار والترصد بحق
( )23من الموقوفين ،وقد تطرق
إليهم “عبدالكريم قاسم” في خطابه
بكنيسة “مار يوسف” في “بغداد”
مساء يوم (19تموز )1959وتحدث
عما إقترفوه من جرائم وحشية يندى
لها جبين اإلنسانية.
 .9كان الحدث اآلخر الذي يهز الوجدان
ويثير المشاعر اإلنسانية الجياشة هو
إحضار إبن الشهيد “عطا خيرهللا”
لتشخيص قتلة أبيه من بين العشرات
من العتاة حتى أرعبه المشهد وهو
ً
طفال غضاً مُرهفاً لم يبلغ
ما زال
العاشرة فما أن تـَطـَلـَّ َع إلى وجوههم
وإسترجع لحظات قتل والده أمام
ناظريه وأشار إلى أحدهم حتى
صرخ عالياً وذرف دموعاً ساخنة
حتى كاد أن يُغمى عليه لرؤية تلك
الوجوه المتجهمة التي فقدت آدميتها
وتنمّرت متوحشة كالضواري.
 .10بعد ذلك كلـّفني آمر الفوج بمهمة
نقل أولئك المتهمين إلى “بغداد”،
فإتخذت إحدى عربات الدرجة
الثالثة من القطار النهاري المتوجه
إلى “بغداد” وتحت حراسة مشددة،
واضعاً أمام ناظريّ أسوأ اإلحتماالت
أن يتعرض القطار لهجوم شرس
تقدم عليه مجاميع مسلحة قد تتواجد
على خط سكة الحديد بغية إيقافه
عنو ًة لتخليصهم من بين أيدينا ،لذلك
ُ
ربطت أيدي كل إثنين بجامعة
فقد
يد واحدة وثبّـتـُها بمقعد القطار حتى
بلوغنا “بغداد” في عصر اليوم نفسه
بسالم ،لنجد بإستقبالنا في محطة
قطار “الباب المعظم” عجالت
مسلحة محملة بمراتب ومدرعات
61

من اإلنضباط العسكري لغرض
نقلهم إلى السجن رقم ( )1الحصين
في معسكر الرشيد.
أنــا ،-:ولكن ربما ظل ببالي سؤال
يتيم يشغلني ،فهل يجوز أن كتيبة
مدرعات الفرقة الثالثة قد تحركت
إلى “كركوك” بعد إنقضاء مدة على
المجزرة؟؟ ولذلك تصور العديد من
الناس أنها هي التي أخمدت األحداث
وشاركت في أعادة سيطرة الدولة
على المدينة.
السيد الفريق -:لم يصل إلى علمي طيلة
األيام واألسابيع الالحقة لذلك الحدث
المريع ،والتي واصل فوجنا خاللها
مرابطته في “كركوك” مدة غير
قصيرة ،كما ال أستطيع أن أجزم...
ولكن قدر علمي ليس هنا شيء
من ذلك ،ولم ألتـَ ِق بأي عنصر من
عناصرها ،ولربما جاءوا بعد أن
ترك فوجنا مدينة “كركوك” فبقيت
تلك الكتيبة في الذاكرة الجمعية ألهل
المدينة بعد أن صحوا من هول
الصدمة ونسوا الفوج ،وأن هذا األمر
ال يحسمه سوى “جريدة الحرب”
الخاصة بالكتيبة إن ظل لها أثر.
وأخيراً أود أن أختتم حديثي عن
“المقابر الجماعية” التي تـُثار
دائماً ،فانا أقول أنها بدعة من ِبدَع
“إنقالب 14تموز ”1958كونها لم
تكن معروفة قبله ،فقد كانت أوالها
في “وادي الدملماجة” بضواحي
مدينة “الموصل” بعد إخماد “حركة
الشواف” (آذار /مارت،)1959
وثانيتها في “كركوك” أيام مجزرتها
في أواسط (تموز )1959موضوعة
بحثنا ،وقد شاء قدري أن أكون
شاهد عيان لكلتيهما ...ولكن يبدو
ً
مثال يُحتذى به منذ
وكأنها أضحت
ذلك التأريخ وحتى يومنا هذا ،بل
وتكررت وتضاعف عددها وأعداد
ض عهد خال
من قـُ ِذفوا فيها ،فلم يَنقـَ ِ
من مقابر جماعية مع األسف ،وكأن
ما يسمونه بـ”الثورات” جاءت من
أجل المجازر وتحقيق تلك المقابر
وليس إلسعاد الناس كما تصرخ
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شعاراتهم قبل ((ثوراتهم)) عادة...
لذلك فال يمكننا إطالق تسمية
((ثورة)) على أي منها ،بل هي
إنقالبات دموية بكل ما في العبارة
من معنى تميزت بالعنف والشراسة
والمذابح ولم تجلب لشعب العراق
خيراً وكانت نهاياتها جميعاً كارثية
بحق الوطن والمواطن ،وكأن القادم
الجديد حمل على عاتقه في كل مرة
دوراً مُضافاً في تدمير ما يقتدر على
تدميره بشكل أفضل من سابقه ،حتى
أوصلونا إلى دمار الذمم والضمائر
والروح
والمبادئ
واألخالق
الوطنية ،لتغدو البالد والعباد في
أسفل ساللم أدنى دول العالم تخلفاً؟
وتمسي “عاصمة الرشيد” أسوأ
عواصم المعمورة لسكنى البشر!
وال بد لي في ختم الختام ّ
إال أن أستذكر
بيتاً ألمير الشعراء “أحمد شوقي”
وقتما غرَّ دَ-:
وطني إن شـُ ُ
غلت في الخلد عنه
شاغلتني إليه في الخلد نفسي
أنـا -:سيدي الفريق ،أنا عاجز عن
الشكر لشخصك الغالي وأعتذر
لمقامك العالي فقد أشغلتك
وإستحوذت على البعض من وقتك
الثمين ...ولكن أرجو أن تسمح
لي ألتحدث عن ذاتي ،فالحقيقة
المؤسفة التي باتت مترسخة في
أعماقي أني عدت أشكك ألي سرد
عن وقائع جميع عهود الـتأريخ لما
تلمسته من تناقضات وتباينات بين
هذا القاص وذاك رغم مستويات
ثقافاتهم ومعارفهم ،فوقائع التأريخ
القريب للغاية والتي عشنا أيامها
وتعايشنا لياليها ،فإن هذا يسردها من
زاويته ويتحدث عنها آخر من رؤيته
ويرويها ثالث من نظرته في القرنين
العشرين والحادي والعشرين بثورة
إتصاالتهما وأقمارهما وفضائياتهما
ومواقع تواصلهما اإلجتماعي .فكيف
بنا نصدق مجريات قرون وسطى
وسحيقة وأحداث ما قبل التأريخ
وقتما لم تكن الكتابة باألحرف
المعروفة في يومنا معروفة آنذاك؟؟؟
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“الرئيس/النقيب رشيد العبدلي”
ليحل محل “الرئيس/النقيب فوزي
نشأت” المتهم بكونه أحد قياديي
المجزرة ،وليست لكتيبة مدرعات
الفرقة 3/والتي يُزعَ م أنها أتت من
“جلوالء” لنجدة “كركوك” حسبما
كتبت ،ألن هذه الكتيبة لو وصلت
إلى “كركوك” ألتصلنا مع بعض
من أجل التنسيق في حفظ األمن
لكوننا قد أتينا من خارج قوات
الفرقة 2/وللغرض نفسه ،أال وهو
إستتباب األمن في المدينة.
أنـا -:يا سيدي ،ليس السادة الثالثة -
رحمة هللا على أرواحهم -قد ذكروا
لوحدهم حركة تلك الكتيبة لتطهير
“كركوك” فحسب ،بل أن أي
مواطن في مدينتنا ،وباألخص من
تعايش مع أوزار المجزرة أو كان
قريباً منها لديه قناعة راسخة حتى
يومنا هذا بأن كتيبة مدرعات بقيادة
“العقيد عبدالرحمن محمد عارف”
هي التي أعادت سيطرة الدولة على
مدينتهم المنكوبة.
السيد الفريق -:لهم الحق أن يعتقدوا
ما يشاؤون ،ولكن قدر علمي
ومعايشتي لألحداث والمشاركة في
أتونها والتعرض لنيرانها فإني لم
ألمس شيئاً من ذلك ...واآلن دعني
أبين لك بعض األمور التي تتعلق
بحركتنا إلى “كركوك”-:
 .1كنت “نائب مساعد” الفوج األول/
اللواء األول بقيادة “العقيد عبدالقادر
أحمد أديب” ،وقد تحركنا من
معسكرنا في “الـم َُسيَّـب” منذ
(آذار )1959إلى “الموصل” لفرض
األمن في ربوعها إثر أحداث “حركة
العقيد الركن عبدالوهاب الشواف”
وذيولها ،وكنا نعسكر في البعض من
أبنية “مطار الموصل العسكري”
حتى أواسط (تموز ،)1959وقتما
حل يوم 14منه فأقمنا إستعراضاً
عسكرياً في شوارع المدينة بمناسبة
الذكرى السنوية األولى لقلب نظام
الحكم الملكي ،و ُم ِن َح الفوج على
إثرها إستراحة في اليوم التالي.

 .2بحدود الساعة الواحدة ظهر يوم
(15تموز )1959وردتنا رسالة
(سرية وفورية) من مديرية الحركات
العسكرية بوزارة الدفاع معنونة
إلى فوجنا مباشرة تقضي بحركتنا
(فوراً) وبمرحلة واحدة نحو مدينة
“كركوك” لفرض األمن لحدوث
ُ
عطيَت نسخة منها
مشكالت فيها ،وأ ِ
إلى المراجع ذات العالقة.
 .3أصدر الفوج أمراً إنذارياً بالحركة
وأسرعنا لجمع الضباط والمراتب
المتمتعين بالراحة سواء أكانوا
بالمعسكر أو في المدينة للمباشرة
بإستحضارات التنقل وتهيئة األسلحة
واألعتدة والعجالت والمتطلبات
األخرى ،فتحركنا بالساعة السابعة
مسا ًء على طريق “أربيل” بمرحلة
واحدة دون توقف حتى بلغنا ضواحي
“كركوك” الشمالية بالساعة الرابعة
من فجر (16تموز) لنتخذ موقعاً
بالقرب من معمل المشروبات
الغازية (البيبسي كوال) مقراً لفوجنا،
فيما إنتشرت سرايانا بتلك المنطقة.
 .4هاتف آمر فوجنا السيد وكيل قائد
الفرقة الثانية “الزعيم/العميد محمود
عبدالرزاق” ،فقال بالحرف الواحد-:
(أسرعوا لفك الحصار عنا)! فقد
كان هذا القائد وجميع ضباط قيادة
محاصرين
الفرقة وسط “كركوك”
َ
في مكاتبهم بالثكنة الحجرية ال حول
لهم وال قوة ليومين متتاليين منذ
مساء (14تموز).
 .5بعد هذه المكالمة دفعنا سرية
واحدة نحو قلب المدينة بمهمة فك
الحصار عن مقر الفرقة الثانية،
ولكن الشوارع الخالية من األهلين
والمؤدية إليه لم تكن سالكة ومفروشة
بالزهور ،بل بوابل نيران غزيرة
تنهمر من دور وبنايات على جانبي
الشارع العام من رشاشات وبنادق ال
ُعرف من يطلقها ،وقد علمنا فيما بعد
ي َ
أنهم جنود ومدنيون مسلحون وأفراد
من المقاومة الشعبية الشيوعية،
والذين تمترسوا مستميتين على
األخص في مبنى إحدى دور السينما
القريبة من تلك القيادة ،حتى تم
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القضاء عليهم وأجبرنا العديد منهم
على تسليم أنفسهم قبل التوجه إلنهاء
الحصار المفروض على مقر الفرقة
بحدود الساعة الواحدة بعد الظهر،
فتمركزت فصائل السرية حواليه
في مباني دائرة اإلنضباط ومستشفى
“كركوك” العسكري ...أما السرايا
األخرى فقد وجهناها منذ صبيحة
اليوم ذاته لضبط الطرق الخارجة
من المدينة للحيلولة دون هروب
العابثين ،ناهيك عن ضرورات
اإلنتشار في عدد من الساحات
ومفارق الطرق ومسك الجسور
والحفاظ على الدوائر العسكرية
والمدنية والمستشفيات ،حتى إستتبت
األوضاع في أنحاء المدينة شيئاً
فشيئاً.
 .6ومما لم أنسه قط طيلة حياتي
رغم كونها حبلى بدماء المعارك
والحروب ،فقد كنت شاهد عيان
لمنظر مُؤسف بشع عند إخراج ()41
جثة مغدور بها كان المجرمون قد
سحلوهم وقتلوهم ومثلوا بجثامينهم
وحـرّ
وتركوهم تحت قساوة الشمس َ
تموز الالهب والشوارع المبلطة
الحارقة قبل أن يقذفوا بهم وسط
َمكـَ ّب للنفايات قرب “نهر خاصة”،
ّ
إال أن قـَدَر إثنين منهم شاء أن يبقيا
في رمقهما األخير حتى أسرعنا
بنقلهما إلى المستشفى لتـُكـتـَ َب لهما
الحياة مجدداً بمشيئة هللا تعالى.
 .7عاد ضباط ومراتب الفوج الثاني
من اللواء الرابع المنتشرين في
شوارع “كركوك” ومحيطها إلى
معسكرهم ،وألقينا القبض على أعداد
من المراتب والمدنيين المسلحين
الذين قاومونا بالسالح ،فإعتقلناهم
وأودعناهم سجنَ سرية اإلنضباط
العسكري للفرقة الثانية في قلب
المدينة مشددين عليهم الحراسة
خشية هروبهم بمعاونة البعض في
ظل تلك األوضاع الهشة.
 .8كل تلكم اإلجراءات اإلحترازية
إتخذناها قبل أن يحضر إلى كركوك
“مجلس تحقيقي عسكري” عالي
المستوى برئاسة مدير الحركات
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من أوقف مجزرة كركوك 1959
الدكتور صبحي ناظم توفيق*
بعدما شرفني عدد غير يسير من
المجالت الدورية التركمانية بنشر
مقاالتي المتتابعات عن مجزرة
كركوك ،1959فقد هاتفني معلمي
ومديري في وزارة الدفاع وقائدي
أثناء الحركات العسكرية وأحد بيارق
الجيش العراقي “الفريق الركن
طارق محمود شكري” -المفتش العام
للقوات المسلحة خالل الثمانينيات
وصاحب العديد من المؤلفات
والكتب والتراجم الرصينة والمتابع
المشهود له في العلوم العسكرية
واإلستراتيجية والتأريخ -بعد إطالعه
على تلك المقاالت م َُشخـِّصاً بعض
النقاط والمفرقات في متونها.
ُ
أسرعت إليه ألتشرف بزيارته في
مسكنه العامر ببغداد مساء (الثالثاء
18تشرين الثاني/نوفمبر )2014
فارشاً أمام ناظريه صفحات مطبوعة
لمقاالتي تلك ،فتبادلنا الحديث على
الوجه اآلتي-:
الفريق الركن طارق -:ال ملحوظات
لدي حيال ما سطرته أنت من
حقائق مؤلمة وسواها في القسمين
األول والثاني من مقالتك المطولة
والتي سردت فيهما أوضاع
مدينة “كركوك” ما قبل المجزرة
ومشاهداتك في أيامها الثالثة
بأحداثها الدموية ،فتلك خصوصياتك
وأنت مسؤول عن مصداقيتهاّ ..
إال
أن القسم الثالث الموسوم “من أعلم
* عميد ركن متقاعد  -دكتوراه في التأريخ
العربي اإلسالمي
ّ
63

عبدالكريم قاسم بأخبار المجزرة؟؟؟”
وكذلك البعض من الجزء الثاني
فإنهما يحتويان أموراً وقفت عندها
وال بد من إيضاحها.
أنـا -:سيدي الفريق ،وأنا أتشرف
لمجرد إهتمامك بمقاالتي ومتابعتك
لها ،وجاهز لتقبل مالحظاتك أزاءها
بكل رحابة صدر وسرور.
السيد الفريق -:حسناً ...قبل الخوض
في التفاصيل أود اإليضاح بأن
العاملين مع “الزعيم عبدالكريم
قاسم” من العسكريين القريبين منه
منذ (14تموز )1958وما تاله ،هم-:
 .1الرئيس أول الركن/الرائد الركن
“جاسم العزاوي” وليس “قاسم
َ
أوردت إسمه في
العزاوي” كما
مقالتك ،وهو سكرتيره الشخصي
وليس مرافقه.
 .2الرئيس أول/الرائد “قاسم الجنابي”
مرافق.
 .3الرئيس/النقيب “حافظ علوان”
مرافق كذلك.
 .4أما “العقيد وصفي طاهر” فكان
المرافق األقدم.
أنـا-:شكراً سيدي على التصحيح ،ويبدو
علي أو
أن كلمة “قاسم” قد إختلطت ّ
ربما على سواي مع اإلسم “جاسم”،
كما أننا لم نسمع في حينه سوى
بـ “العقيد وصفي طاهر” مرافقاً
عسكرياً لـ “الزعيم عبدالكريم قاسم”.
السيد الفريق -:نعم ،ولكن الواجب يملي
على كل من يدوّن شيئاً من التأريخ،
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أن يكون في غاية الدقة حتى في
أبسط األمور ،ألنه إن أخطأ ولو في
إسم شخص أو منطقة أو عند تحديد
تأريخ أو ساعةْ ،إذ لو إتضح بعدئذ
العكس فإن القارئ قد يفقد ثقته أو
تتضاءل فيشكك في جميع ما أورده
ذلك الباحث من معلومات.
أنـا -:صحيح يا سيدي ،ولكني ال
أحاول الدفاع عن نفسي بعد أن نقلت
إسم ذلك المرافق أو السكرتير عن
أفواه السادة الذين تحدثوا عن تلك
المجزرة وذيولها ،فقد كنت عام
( )1959تلميذاً في الثالث المتوسط.
السيد الفريق -:حسناً ...واآلن دعني
َ
شاهدت بعينك
أسألك تحديداً ،هل
المدرعات التي تطرقت إليها وسط
الجزء الثاني من مقالتك ،وكم كان
عددها ،ولمن تعود؟
أنـا -:نعم كنت قريباً من المستشفى
الجمهوري في قلب “كركوك”
عصر يوم (17تموز )1959حين
شاهدت بأم عيني ( )4مدرعات
تسير بشكل متفرق من إتجاه طريق
ُ
تقربت من إحداها
“بغداد” ،وقد
بعض الشيء على سبيل الفضول...
ولكن من الطبيعي في ذلك الوقت أن
ال ّ
أشخص لمن تعود.
السيد الفريق -:هنا بيت القصيد ،فأكبر
الظن أنها من مدرعات اإلنضباط
العسكري للفرقة الثانية والذي
صدر أمر فوري بإناطة آمريته إلى
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