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Editör’den

Kardaşlık 18 Yaşında
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Ocak 1999 da yayın hayatına başlayan Kardaşlık 69. sayısı ile
siz değerli okuyucularına bir
kez daha merhaba diyor. 18
yaşına giren dergimiz, artık
delikanlılık çağının heyecanını
yaşıyor. Diğer taraftan dergimizin baş kadrosu yaşlanmış
bulunuyor. Dergilerin önemli işlevlerinden biri taşıdığı
misyonun ışığı altında genç
kadrolar yetiştirmiş olmasıdır. Kardaşlık dergisinin yazı
kadrosuna katılan ve sürekli
imzaları ile derginin amacı ve
ilkeleri doğrultusunda kalemini kullanan yazarlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kadronun daha da
gelişmesi büyük önem taşıyor.
Dergimiz yayın hayatına başladığı tarihlerden beri, Irak
Türkmenlerinin davası yolunda mücadelesini aksatmadan sürdürüyor. Türkmeneli
coğrafyasının tarihi, kültürü,
edebiyatı, sanat ve folkloruna hizmet etmenin yanı sıra,
Türkmenlerin siyasî geleceği
üzerinde fikir ve düşünceler
üretiyor. Dergimizin koleksiyonunda yer alan eski sayılar karıştırılırsa, Irak’ın 2003
işgali ve 1 Mart tezkiresi,
Telafer’in dramı gibi konular
üzerine yer alan yorumlar ve
analizler, sonraki gelişmelerle
ne kadar doğru ve haklı olduğumuzu göstermiştir.

2
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Her Yerde Türkmen Var
Hiçbir Yerde Türkmen Yok
Bugün gelinen noktada da
Türkiye’nin Türkmenler üzerindeki politikalarının eksik ve
açık yanlarına, daha önceden
işaret edildiği görülecektir.
2003’ten bugüne gelindiğinde
Irak’ta Türkmenlerin giderek
kan kaybettiği de gözden kaçmamaktadır. Irak’ta Türkmenlerin varlığına yönelen tehlikelerin ardı arkası kesilmeden
günümüzde de devam ediyor.
Aynı durum Suriye Türkmenleri için de söz konusudur.
Yeni yapılanmalar, daha demokratik düzenlemeler ifade
edilirken, Türkmenlerin varlığının sürekli göz ardı ediliyor.
Her yerde Türkmen var deniliyor ancak, hiçbir yapılanmada
Türkmenlere yer verilmediği
görülüyor.
Irak’ta 2003 işgal döneminden
sonra halkın arasına etnik ve
mezhep ayrılığı gibi fitne tohumları ekilmiş ve bin yıldan
beri birlikte kardeşçe yaşamış olan halk maalesef birbirini öldürmeye başlamıştır.
Halk arasına sokulan fitne ve
fesat yüzünden kardeş kardeşi göz kırpmadan öldürmekte
ve böylece sömürgecilerin
tezgâhladıkları oyunlara alet
olmaktadırlar. Günümüzde
eğitim ve sağlık sektörü yanında Irak’ın alt yapısı tamamen çökmüştür. Yaşanan
Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 69 العدد

olumsuz gelişmeler, ülkenin
giderek daha fazla kan kaybettiğini gösteriyor. Ülke ekonomisinin iflas eşiğine gelmesi,
halkın bundan dolayı çektiği
sıkıntı ve yaşadığı sefalet,
Irak’ta ümit ışıklarını daha
da karartmaktadır. Dirayetli
bir yönetime şiddetle ihtiyaç
duyulan Irak’ta halk, güçlü
bir iktidarın ülke yönetimine el koymasını hâlâ umutla
bekliyor.
Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında, yaşanan buhranlı dönem
giderek derinleşiyor. Suriye’deki çatışmalar sonucu her
taraf toz-duman içinde… Hiçbir şey doğrusu net görünmüyor. Suriye’nin parçalanması
üzerine oluşturulan senaryoları başından itibaren doğru
okumak gerekirdi. Türkiye’ye
dost ve düşman olanlar da
artık seçilemiyor. Türkiye’nin
güçlü bir devlet olması, şüphesiz istikrarlı ve güvenli bir
sürece bağlıdır. Türkiye’de
huzuru ve güveni bozanların,
hangi amaca hizmet ettiklerini bilmeyen kalmadı. Zaten
Türkiye’nin gelişmesini engellemek ve siyasî huzurunu
bozmak için Irak ve Suriye’de
rejim bunalımlarının devam
ettirildiği anlaşılmaktadır. Irak
ve Suriye’de huzur ve güven
sağlanmadan da, Türkiye’nin
istikrara kavuşması mümkün
görünmüyor.
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Bunca olumsuz gelişmeye rağmen Türkiye, Ortadoğu’da
bir cazibe merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’nin
askerî, siyasî, ekonomik ve
beşerî gücünü kıskanan mihraklar, bu gücü yıpratmak,
örselemek ve önünü kesmek
için adeta bir şer cephesi
oluşturmuşlardır. Şunu iyice
bilmek gerekir ki güçlü Türkiye var oldukça, Türkmenlerin
de eli güçlenmiş olacaktır.
İstikrarlı ve huzurlu bir Türkiye sadece Türkmenleri değil,
Ortadoğu’da ve Balkanlarda
da huzuru sağlayacaktır. Türkiye geçmişte bu misyonunu
başarılı biçimde sürdürdüğü
gibi, gelecekte de sürdürmek
zorundadır. Kısacası Türkiye
birlik ve beraberliğini her
zamankinden daha fazla sıkı
biçimde sağlamak durumundadır. Bu bakımdan herkesin
aklını başına devşirmesi gerekmektedir.
Unutmayalım ki Türkiye’nin güçlü biçimde var olması, Türk
dünyasının geleceği, İslam
dünyasının esenliği, Ortadoğu Balkanlar ve hatta dünya
barışı için de önemli bir teminattır. Türkiye bölge coğrafyası için ümit ve güven
kaynağıdır. Irak ve Suriye’de
yaşayan Türkmenlerin geleceği de inşallah felaha erecektir. Anavatan denilen bu
aziz Anadolu toprağı nice
badireler ve sıkıntılar atlatmış ve dimdik ayakta kalmıştır. Anadolu var oldukça,
Türkmenler de var olacaktır. Ümitsizliğe ve yılgınlığa
inancımızda yer yoktur. Yüce
Allah’ın izniyle bu ülke her
türlü zorluğu yenebilmiştir.
Moral bozukluğuna kapılmadan, geleceğe ümitle bakmak
zorundayız. Buna yürekten
inanmak için, geçmişimizi
irdeleyip, tarihimizi yeniden
okumak yeterlidir.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Acı Kaybımız
Nihat Akkoyunlu
(1933-24 Mart 2016)
Irak Türkmenlerinin yiğit
dava
adamlarından
biri olan Nihat Akkoyunlu 24 Mart 2016
Perşembe günü hakkın
rahmetine
kavuştu.
Babasının görevi sebebiyle 1933 yılında
Zaho’da dünyaya gelen
Akkoyunlu, ilk ve orta
öğrenimini Kerkük’te
yaptı.
Daha sonra
Bağdat’ta yüksek öğretmen okulunu bitirerek öğretmen oldu.
Değişik okullarda öğretmenlik
mesleğini sürdürdü ve sayısız
öğrenci yetiştirdi. Disiplinli ve
sıkı bir eğitimci olan Akkoyunlu, ders müfredatı dışında öğrencilerine vatan ve millet sevgisi aşıladı. Türkmenlik bilinci
ve millî duygularla beslediği
gençleri birer dava adamı hususunda yetiştirdi ve bu alanda önemli hizmetler verdi.
Irak’ın Emniyet-İstihbarat Müdürlüğü tarafından 8 Ocak 1981
tarihinde tutuklandı. Ağır işkence ve baskılara maruz kalmasına rağmen, akıl almaz bir
direniş gösterdi ve kendisine
yöneltilen suçlamaları reddetti. Hücre hapsine tabi tutuldu
ve uzun süreler tek başına tabutluklarda yatırıldı. Savunmasız biçimde yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından
ağır müebbet hapis cezasına
çarptırılarak Ebu Gureyb Hapishanesine gönderildi.
1995 yılında Saddam’a biat etmek
koşuluyla mahkûmların serbest bırakılacağı fırsatı tanındı. Hapishanede yatan bütün
mahkûmlar biat etmesine rağmen Akkoyunlu bunu reddetti
ve hapis hayatına devam etti.
Yirmi yılı aşan mahkûmiyet
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süresini doldurarak 24 Ocak
2001 tarihinde serbest kaldı.
Tekrar özgürlüğünü kazanan
Akkoyunlu 20 yıl ve 2 hafta
sonra eşine ve yuvasına kavuştu.
Gençlik yıllarında Kerkük’te kurulan millî tiyatro ekibinde oyunculuk yeteneğini de sergileyen
Akkoyunlu şair ve yazar olarak
vatan ve millet davasına hizmet eden eserler bıraktı.
Saygın duruşu, eğilmeyen başı,
soylu tavır ve hareketleriyle
örnek bir dava adamı olan ve
Türkmen toplumunun gönlünde taht kuran Nihat Akkoyunlu, 24 Mart 2016 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Hayatta
iken “Yaşayan Şehit” lakabı ile
anıldı. 83 yaşında çok sevdiği
Kerkük’üne ve hemşerilerine
veda eden Akkoyunlu, aynı
gün hemşerilerinin elleri üstünde Seyyid Allavî Mezarlığında toprağa verildi.
Ailesine sabır ve metanet, Türkmen toplumuna da baş sağlığı
diliyoruz. Mekânı cennet olsun…
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Kuzey Irak’ta Ayrılıkçı
Hareketler
Erşat HÜRMÜZLÜ
Çankaya Köşkü Arşivlerinden derlediğimiz bir belgede 1931 yılı
ve öncesine ait bazı bilgiler
gün ışığına çıkmaktadır. 13
Mayıs 1931 tarihinde Mısır’ın
El-Mukattam gazetesinde yayınlanan ve gazetenin Irak’taki
muhabirine ait olan mektup
o zamanlarda Irak’ın birlik ve
bütünlüğüne karşı oluşturulan, hatta bugünün Birleşmiş
Milletler’i gibi 1. Dünya savaşından sonra kurulan Cemiyet-i
Akvam’a katılımını sabote etmek için uygulanan entrikaları
göz önüne sermektedir.
Çankaya Arşivinde Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinden geldiği
belli olan belgeyi burada verirken aslında olan imla ve yazım
şekline hiç müdahele etmediğimizi ve aslına uygun bir şekilde verdiğimizi de belirtmek isterim. Belgenin aslı aşağıdadır:
Suret
El- Nukattam gazetesinin Bağdat
muhabiri tarafından yazılıp
(Irak’ta, Irak’tan ayrılmağa
çalışan, bir cemiyet keşfolunmuştur) başlığı altında mezkûr
gazetenin 13 Mayıs 1931 tarihli nüshasında neşrolunan mektubun tercümesidir:1
Irak Hükumeti, Süleymaniye Livasının bazı cihetlerinde isyan
eden Kürt Liderlerinden Şeyh
1

4

Al- Mukattam Gazetesi 1888- 1952
arasında Kahire’de yayınlanan bir
gazete olarak bilinmektedir. (E.H)
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Mahmud’un isyan harekâtını,
birçok güçlüklere maruz kaldıktan ve çok mühim zararlara
duçar olduktan sonra, bastırmağa muvaffak olur olmaz
ecnebî propagandasına kapılarak Kürt unsuriyle meskûn olan
Irak’ın şimal kısmının Irak’tan
ayrılmasını istihdaf eden gizli
bir Kürt cemiyetinin vücudiyle
karşılaşmıştır. Irak zabitesi, bu
cemiyete mensup birçok şahsı
tevkif eylemiştir. Tevkif olunanların başında sabık Süleymaniye mutasarrıfı Erkânı harp kaymakamlarından Tevfik Vehbi
bey,2 bundan birkaç sene evvel
Türkiye’den hicretle Irak’a iltica
ederek Irak tabiiyetini kabul
eden bir takım Kürt, Asurî ve
Ermeniler de vardır.
Bu cemiyetin gayesi, Irak’ın şimalinde ve Türkiye ve Irak hudutları üzerinde Asuri ve Ermenilerin ortaklığıyla, bir Kürt devleti teşkil etmektir. Bu cemiyet
bundan üç sene evvel teşekkül
etmiş ve bu müddet zarfında
Ermenilerin Beyrut ve Halep’te
2

Tevfik Vehbi ( 1891- 1984), Osmanlı
ordusunda hizmet edip Yarbaylığa
kadar
gelen,
arkasından
Irak
ordusunda hizmet gören bir Kürt
politikacı olduğu kadar Kürtçe alfabe
konusundaki çalışmalarıyla da tanınır.
Nisan 1930 tarihinde Süleymaniye
Mutasarrıflığına atandı ve Eylül
ayına kadar bu görevde kaldı. Bu
gizli cemiyet konusunda tutuklandı.
1936 yılında hizmete geri alındı.
Hatta Paçacı Hükumeti, Salih Cebir
hükumeti ve Süveydi hükumetlerinde
Bakanlık bile yapmıştır. (E.H)
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aktettikleri konferanslara da
mümessillerini iştirak ettirmiştir. Mevkuflardan Vehbi bey ve
diğer bazıları bundan bir kaç
hafta önce Beyrut’a gitmiş ve
Ermenî harekâtını idare edenlerle görüşerek Türkiye, İran ve
Irak memleketlerine tabi Kürt
arazisini kurtarmak için Kürtlerle Ermenilerin elbirliğiyle
çalışmalarını mutazzamın bir
ittifak akteylemişlerdir.
Kürt ve Ermenilerin Halep’te akdettikleri içtimaa yüzbaşı Antuni
Ressam da iştirak etmiştir. Bu
adam İngiltere matbuatında,
memleketindeki akalliyetlerin hukukuna riayet etmediği
bahanesiyle, Irak hükûmetine
şiddetle hücumlarda bulunan
ve mezkûr Kürt- Ermeni konferansına iştirak eden ve Kürt ve
Ermenilere millî dileklerinin temini husulü zımnında cemiyeti
akvama müracaat eylemeleri
lüzumunu telkin eden bir şahıstır. Bu şahıs aslen Iraklıdır.
Pederi, bundan 50 sene evvel
İngiltere’ye hicret etmiş ve
orada ölmüştür. Antuni bugün, lisan ve tabiiyet noktası
nazarından, tam bir İngilizdir.
İngiltere himayesi altında bir
Asurî vatanı tesisini millî bir
vazife edinerek bu bapta 1925
senesinde akvam cemiyeti tarafından Musul vilâyeti ahalisinden mukadderatlarını tayin
etmeği sormağa gelen heyetin
Musul’da bulunduğu sıralarda
vasi mikyasta propagandalarda
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bulunmuş ise de ahaliyi kendi
dileğine göre hareket etmeğe
ikna edememiştir.
Yüzbaşı Antuni, geçen sene de
Irak’ı ziyaret etmiş ve cemiyeti
akvam himayesi altındaki bir
Kürt devleti teşkil etmeleri için
müfrit Kürtleri Irak hükûmeti
aleyhinde tahrik ettiğinden dolayı bundan bir kaç hafta evel
Irak’tan nefi ve teb’it edilen Mr.
Coop ile teşriki mesai eylemişti. Fakat o vakit Irak Hükûmeti
bu adamın harekâtını takip
ederek teşebbüsatını akamete uğratmış ve kendisini de
Irak’tan koğmuştur.
Yukarıda zikri geçen gizli cemiyete
gelince: bu cemiyetin faaliyete
başlaması üzerine on dört kişiden ibaret olan azası derhal
Hükûmet tarafından yakalanıp
tevkif olunmuşlardır. Zabita bu
babta icabeden tahkikatı yapmakta ve devletin selâmetini
tehdide ve memleketin vahdetini tefrika çalıştıklarını müsbit
olduğu söylemekte bulunan
evraklarını tetkik eylemektedir.
Tevkif olunan eşhas şunlardır:
1- Şimdiki kabinenin teşkilini müteakip Süleymaniye sancağı
mıtassarıflığına tayin olunup
ahiren Şeyh Mahmudu ayaklandırmakta methaldar olduğuna şüphe edilen ve son zamanlarda tekaüde sevkedilen
Erkânı- harp kaymakamlarından Tevfik Vehbi bey.3
2- 1925 senesinde Anadoluda
kiyam ve isyan eden ve kendisiyle teşriki mesai ettikleri
sabit olan bir takım Şeyh lider
ve zabitlerle beraber idam olu3 Şeyh Mahmut(Berzenci),( 1878-1956),
Osmanlı döneminde Süleymaniye
sancağı Mutessarıflığına atandığı gibi
işgalden sonra İngilizler tarafından
aynı göreve getirilen,1922 de isyan
edip kendisini bölgenin kralı olarak
ilan eden ve Lozan anlaşmasından
sonra ayrılıkçı harekatı bastırılan bir
aşiret lideri idi. Mahmut Hafid olarak
da tanınan bu şahıs 1932 yılında
Irak’ın güneyine sürgün edildi.(E.H)
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nan Nakşi Şeyh Sayidin riyaseti
altında İstanbulda Kürdistan
istiklâli cemiyetini tesis edenlerden olup Bağdat Tip cemiyeti reisi bulunan Doktor Şükrü
Mehmet Sikban.4
3- Mardin ehalisinden olup ahiren Irak Hükûmeti tabiyetine
girmiş olan avukat Sait Namık
efendi ve saire.
Bu gizli cemiyetin keşfolunduğu
haberi ilân olununca Kürt mahafili sarsıldı ve böyle bir kaç
ferdin Halep ve Beyrutta toplanan konferans gibi mefsedetcu
konferanslara, Kürt milleti namına iştirake cesaret eylemelerine hayret edildi. Hükûmetin
bu babtaki uyanıklığına teşekkürü ve Tevfik Vehbi ve hepmalarının hareketlerini takbihi
mütezammın Kürdistan her
tarafından Irak’ın yüksek makamlarına telgraflar yakdi.
Bu münasebetle, El- Mukattam gazetesi namına, bu bir kaç şahsın
yaptıkları işler hakkındaki fikrini
sormak için Irak Dahiliye nazırı
Parçecizade Müzahim bey ile
temas ettim.5 Müşarinileyh bu
babtaki suallerime şu cevabı verdi:
“ Hiç bir memleket yoktur ki böyle
efkârı umumiyenin aksine olarak
düşünen fertlerden hali olsun.
4

Mehmet Şükrü Sekban (1881-1960),
Diyarbakır,
Ergani’de
doğmuş,
İstanbul’da Askerî Tıbbiye’den yüzbaşı
rütbesiyle mezun olmuştur. 1923
tarihinde Irak’a geçmiş, 1939 yılında
tekrar Türkiye’ye dönerek Türkiye İşçi
ve Çiftçi Partisinin kurucu üyelerinden
olmuştur. (E.H)
5 Parçeci değil Paçacı ailesinden Müzahim
Paçacı (1891-1982), Irak’ın 1948-1949
arasında 32. Başbakanı oldu. 1924
tarihinde Irak’ın kurucu meclisinde
Hille delegesi olarak hizmet gördüğü
gibi, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında
bulundu ve Irak’ın Birleşmiş Milletler
Temsilciliğini de üstlendi. Darbelerden
sonra Abdüsselam Arif zamanında
Dışişleri Bakanlığı ve Irak’ın ABD
tarafından 2003 yılında işgalinden
sonra Hüküm Konseyi üyesi olan
Adnan Paçacı (1923- )’nın babasıdır.
(E.H)
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Bununla beraber bu gibi fertler
her memlekette efkârı umumiye nazarından sakıttırlar. Bunun
içindir ki Kürt liderleri beni ziyaret ettiler. Müstemlikecilerin
propogandacılarının
hareketlerini takbih ederek Kürtlerin,
Irak’ın birliğini muhafaza etmekte, ki menfaatlarının arapların bu
babtaki menfaatlarından aşağı
olmadğını tekit ettiler. Kürt liderlerinin bu beyanatı yüreğime derin bir iz bıraktı; bu gibi
denaetgârane harekâtları, muayyen bir unsurun hizmeti değil,
Iraklıların ezilmesi istenildiğinin
her kes tarafından anlaşılmış bir
mesele olduğu hakkındaki kanaatı da kuvvetlendi. Zaten bu gibi
hadiseler milli hissiyatın kuvvetli
bir şekilde zuhuruna sebep olur.
Netekim ki bu hadisede millî hissiyat filen zuhur etti. Şimaldeki
harekâta gelince : bu harekât büyük bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. Şimalin hiç bir tarafında
asılardan iz kalmamıştır. Bu akşam şimal vilâyetlerine seyahata
çıkacak ve bilhassa Süleymaniyeye gideceğim. Zira Süleymaniyede Şeyh Mahmut kendini bana
teslim edecektir. Irakın cemiyeti
Akvama girmesinin Kürdistan
mintakasının idareî şeklinin değişmesine mütevakkıf olduğu
hakkındaki rivayetler doğru değildir. Maamafi Iraklılar, parçalanmış bir halde akvam cemiyetine girmektense bir kütle halinde
olarak cemiyeti akvam haricinde
kalmayı tercih ediyorlar.”
Dahiliye nazırı, her ne kadar mevkufların ne suretle muhakeme
edildiklerini söylemek istemedi ise de mevkufların şayi
olduğu gibi hususi bir surette
teşekkül edecek askerî mahkemelerde değil, adi mahkemelerde muhakeme edileceklerini
haber aldım.
Aslına mutabıktır.
A- IV-16-2
B- 64
F- 2-36
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Telafer Kime Teslim Edilecek?
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Telafer’e Yapılanlar
IŞİD Haziran 2014 tarihinde
Musul’dan sonra Telafer’i işgal edince Türkmenler adeta
savruldular. Tahminen 120
bini Kürt yönetiminin zorlaması ile apar-topar Necef ve
Kerbela’ya gönderildiler. On
binlercesi Kerkük ve civarı
bölgelere göç etti. 50 bin Telaferli ise Suriye üzerinden
şu anda Türkiye’nin farklı şehirlerinde hayata tutunmaya
çalışmaktadır. On binlercesi
de Irak’ın farklı yerlerine dağıldılar.
Ne Necef ve Kerbela’ya göçenlerle diğer bölgelere göçenler
arasında ciddi bir diyalog var,
ne de Türkmen siyasetçiler
bu konuda bir görüş geliştirebiliyorlar. Sadece iki belirti
dikkatimizi çekmektedir. Birincisi Necef ve Kerbela’daki
Türkmenler’den 4000 civarında bir kütle Halk Ordusu’nun
içinde silahlanırken, ikincisi
Musul İl Meclis üyelerinin Irak
ve Türk yetkilileri ile temaslarının şu ana kadar bir netice
vermemiş olmasıdır. Bu da
doğrusu bataktaki Telafer’i
felaha erdirmiyor.
Güncel Gelişmeler
Hâlihazırdaki gelişmelere baktığımızda IŞİD’ın Irak’ta ciddi
kayıplara uğradığını görmekteyiz. 2015 yılının ortalarına
6
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kadar Irak’ın %40’ına yakınını elinde tutan IŞİD, bugün
sadece %20’sini muhafaza
edebilmektedir. Büyük şehir
olarak da sadece Musul ve Telafer IŞİD’ın elinde kalmıştır.
Irak’tan gelen bilgilere göre
Musul ve civarının IŞİD’tan
temizleme operasyonu Mayıs
ayından önce başlayacaktır.
Bu operasyonda Mahmur’da
konuşlanan Irak Ordusu,
Musul’u Kuzey ve Doğudan
kuşatan Peşmergeler ile ABD
hava kuvvetleri yer alacaktır.
İçinde Türkmenlerin de olduğu ve Şiilerden müteşekkil
Halk Ordusu’nun bu işe karışmasını, başta Kürtler olmak üzere, Musul halkından
oluşan Sünni Araplar da istememektedir. (Sünni) Telaferli
Türkmenlerin silahlı güçleri
olmadığı için de gelişmelere seyirci kalmaktadırlar. Bu
konuda Musul İl Meclisi’nin
Türkmen üyeleri çırpınıp durdukları halde bir çözüm bulamamaktadırlar. ITC’nin de
elinden bir şey gelmemektedir.
Musul’u kurtarmak, Selahattin
ve Anbar’ı kurtarmak kadar
kolay olmayacaktır. Herkesin
Musul ile ilgili bir planı ve
beklentisi var. Bu konuda belki de en hazırlıklı kesim Kürt
siyasi gruplarıdır. Bölgeden
gelen bilgilere göre Musul
Yıl/Year 18 السنة
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kurtarılmaya başlar başlamaz PKK, PYD ve Yezidilerden
oluşan silahlı güçler Telafer’e
girmeye çalışacaklardır. Her
ne kadar KDP bu gruplarla iyi
ilişkiler içerisinde olmasa da,
Telafer’e girmelerini hoş görecek ve silahlı (Şii) Türkmenlerin girmesini tercih edecektir. Ayrıca PKK ve PYD’nin bir
taraftan KYB ile diğer taraftan
da Başbakan İbadi ile temasta
oldukları bilinmektedir. Hal
böyle olunca IŞİD Telafer’den
çıkınca Türkmenlerin tekrar
şehirlerine dönmeleri zor görünmektedir.
Telafer, Türkiye’ye Daha Çok Lazım
Türkiye’nin, Kuzey Suriye’de
PYD’nin Fırat’ın Batısına geçmesini kırmızı çizgi kabul
etmesi doğru ve haklı bir tutumdur. Çünkü Carablus ve
Azez PYD’nin denetimine geçerse, Kürt coğrafyası İran sınırından başlar ve Akdeniz’de
biter. Böylece Türkiye, topyekun Arap alemi ile ya da Suriye ve Irak’taki Türkmenlerle
karasal bir bağlantı kurmak
isterse, Kürt yönetimlerinden izin alması gerekecektir.
Onun için Suriye’de Carablus
ve Azez Türkiye için ne kadar
önemli ise, Irak’ta Telafer de o
kadar hayatîdir. Türkiye, bu iki
bölgeyi nefes alabileceği birer
menfez mesabesinde görmeli
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ve değerlendirmelidir. Her iki
bölge de Türkmenler kadar
Türkiye için gereklidir. Bu iki
menfez, milli güvenlik açısından önemli olduğu kadar
ekonomik açıdan da ayrıcalıklı bir önem arz eder; kapandığı takdirde 21. Asırda Türkiye
çok zor günler yaşayacak ve
hareket alanı da bir hayli daralacaktır.
Türkmenler bütün mücadelelerine rağmen ne Irak’ta ne
Suriye’de ilerleme kaydedebiliyorlar. Çünkü silahsızdırlar
ve onları eğitip silahlandıracak bir merci bulunmamaktadır. Telafer ve Türkmenleri aslında kullanılabilir bazı
avantajlara sahiptir. Her şeyden önce Musul’dan başlayıp
Sincar’a kadar uzanan şeritte
takriben yarım milyona yakın Türkmen yaşamaktadır.
Bugün bu kütlenin 300 bini
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yerini terk etmişse, 200 bini
hâlâ bölgesinde yaşamaktadır. Türkmen adına hareket
eden bir örgütlenme ya da
eylem başlarsa kartopu gibi
büyüyebileceği söz konusu
olabilir. Unutmamak gerekir ki şu anda misafir olarak
Türkiye’de bulunan 50 bin
civarındaki Telaferli Türkmenler arasında Telafer için canını
verebilecek binlerce şuurlu
ve yetenekli genç bulunmaktadır. Esas bunları örgütleyebilecek bir merciinin harekete
geçmesi gerekmektedir. Geç
kalınmamışsa en azından zaman çok daralmıştır.
Türkiye’nin Telafer konusunda bir
politikası olsaydı şu ana kadar
belli olurdu. Varsa Türkmen
yetkililerin haberi olmalıdır,
yoksa Türkiye tavrını, politikasını ve niyetini behemehâl tespit etmelidir. Ya da Telaferliler
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başlarının çaresine bakmalıdırlar.
Telaferlilere Düşen Görev
Halk Ordusu dışında kalan Telaferli Türkmenler mutlaka bir
araya gelip örgütlenme kararlarını vermelidirler. Özellikle Türkiye’de yaşayan on
binlerce Telaferli Türkmen
içinden 4000 binden az olmamak kaydıyla bir askeri kuvvet çıkarmalıdırlar. Bu kütle
oluştuktan sonra bağımsız
silahlanabilip mücadelelerini
idame ettirebilirlerse ideal
olur. Olmazsa, Musul’un kurtarılmasında rol alan bütün
aktörlerle görüşerek birisine
karar verip o çatının altında
fakat Türkmen kimliği altına
Telafer’i kurtarma operasyonunu gerçekleştirmelidir. Yoksa Telafer PKK, PYD ve Yezidilere kalacaktır.
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Türkmen Şehri Erbil’in
Atabekler Dönemindeki
Fiziki Özellikleri Üzerine
Bir Değerlendirme-2
Abdulhalik BAKIR*
II. Şehir Kalesi, Suru, Hendeği ve
Kapıları
Erbil ile ilgili Verilen bilgilerden, bu
şehrin, Atabekler döneminde
özellikle de buranın meşhur hükümdarı Muzafferüddin Gökbörü zamanında korunaklı bir kaleye sahip olduğu anlaşılmaktadır1. el-Kazvinî, şehrin çok korunaklı bir kaleye sahip olduğunu
ve Moğolların, bölgedeki bütün
kale ve şehirleri zapt ettikleri
halde, Erbil kalesini ele geçiremediklerini ifade etmektedir2.
Yakut, şehrin bir tarafında yer
alan kalenin çevresinde derin
bir hendek bulunduğunu, topraktan yüksek bir tepe üzerinde
yer alan geniş ve oldukça yüksek şehir surunun ise sadece
şehrin ortasına kadar uzandığını, ayrıca içinde çarşıların, halka
ait evlerin ve bir caminin yer aldığı bu kalenin Halep Kalesi3’ne
1 Yakut el-Hamevî, c. I, s. 138.
2 Moğollar 634/1226 yılında Erbil kalesi
dışında kalan şehir surunda gedik açarak burayı zapt etmişler, şehir halkını
tamamen kılıçtan geçirerek malları
yağmalamışlardır. Anlatılanlara göre
buradaki evler ve kuyular insanların
mezarları haline gelmiş ve cesetler
kokuşmaya başlamıştır. Bu esnada
Abbasî halifesi adına şehri yöneten
Bâtekin adındaki emir, Moğollara karşı
direnmiş ve kaleyi teslim etmemiştir.
Böylece Moğollar kaleyi zapt edemeden burayı terk etmişlerdir. Bkz.
İbnu’l-‘İmâd, c. VIII, s. 284. ayrıca bkz.
Sami b. Hamasi es-Sakkâr, s. 73.
3
Türkiye
Diyanet
Vakfı
İslam
Ansiklopedisi’nde Halep Kalesi şöyle
*
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benzediğini, ancak ondan daha
büyük ve daha geniş olduğunu
bildirmektedir4.
Erbil Kalesinin zamanımızdaki durumuna bir göz atmak gerekirse, şunları söylemek mümküntanıtılmaktadır: “İlkçağ Halep’ine ait
49 m. Yüksekliğindeki oval biçimli höyüğün üzerinde yer alan iç kale bugün
her yönüyle tam bi İslâmî eser hüviyetindedir. İyâz b. Ganm, Seyfüddevle
ve Nureddin Mahmud Zengî kaleye
büyük özen götermişlerdir. Kalenin
en parlak günlerini Eyyubî hükümdarı
el-Meliku’z-Zâhir Gâzi döneminde yaşadığı bildirilmektedir. Hülâgû ve Timur tarafından tahrip edilen bu kısım
tekrar inşa edilmiştir. Son olarak da
Kansu Gavri (1501-1517) zamanında
yeniden yapılarak onarılmıştır. Kalenin
en ilgi çekici kısmı ise güneybatıdaki
büyük kulelerle birleşen ana girişidir.
Zengiler dönemine ait olan (1209) ve
çeşitli onarımlar geçirmesine rağmen
orijinal şeklini büyük ölçüde koruyan
bu kısım, savunma ve gözetleme kulesi vazifesini gören iki burç ile uzun
bir köprüden oluşmaktadır. Büyük ve
geniş iki burcun altında yer alan aşağıya doğru meyilli şekilde inşa edilmiş
yüksek ayaklar üzerindeki köprü, kaleyi, çevreleyen hendeğin üzerinden
geçerek daha aşağıdaki diğer bir savunma kulesinde son bulmakta, giriş
burcundan daha küçük ölçülerdeki
kaleden bağımsız bu ön kuleden başlayan ikinci köprü de aşağıyla irtibatı
sağlamaktadır. Bugün harap durumda
olan kalenin içindeki binalar arasında
dikkat çekenler ise 1367 tarihli bir hamam, dokuz kubbeli bir taht odası, XV.
yüzyıla tarihlenen bir kapı ve bir minareden ibarettir. Halep kalesi İslâm
dünyasının hârikalarından biri sayılmış
ve bu yönüyle darbımesel olmuştur.”.
Bkz. Tâlib Yâzîcî, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Halep Maddesi, İstanbul, 1997,
c. XV, s. 243.
4 Yakut el-Hamevî, c. I, s. 138.
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dür: Arkeologların “dünyada
canlılığını koruyan en eski şehir” olarak tanıtmaya çalıştığı
Erbil’in şüphesiz ki en eski ve en
meşhur mimarisini, Erbil Kalesi
oluşturmaktadır. Yüzölçümü,
60.000 metrekare, yüksekliği
35 metre olan Erbil Kalesine, ilk
ikisi eskiden, üçüncüsü ise geç
dönemde açılan üç adet yokuştan ulaşılabilmektedir. Eski iki
yokuştan birinde, dış görünümünden, kalenin korunaklı bir
savunma noktası olduğu anlaşılan büyük bir burç bulunmaktadır. Bu mekân, bir süre valilik
konağı, sonra bir okul, daha
sonra bir adliye binası ve en son
olarak da bir sağlık ocağı olarak
kullanılmıştır. Kalenin yer aldığı tepenin yollarının hem eski
hem de dar olması ve bu yolların ortasında kirli suların akması sebebiyle havasını bozmakta
ve burada yaşayan insanların
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kalede ayrıca Erbil’in
ileri gelenlerinin ve devletin
konumlu görevlilerinin evleri
ve konakları yer almaktadır. Burada yer alan Tophane, Dergâh
ve Saray adlarını taşıyan mahallelerin yanında bir ulu cami,
mescitler, dergâhlar, suyu arıtıp
halka dağıtmak için bir su havuzu bulunmaktadır5.
Bir şehrin giriş ve çıkışını kontrol
eden ve sayısıyla o şehrin önemini ve büyüklüğünü simgeleyen kapıları da önemlidir. Erbil
5 Bkz. Abdurrezzak el-Hasenî, s. 238.
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şehrini diğer şehir ve bölgelere
bağlayan yedi kapıdan söz edilmesi, buranın önemli bir kültür
ve ticaret şehri olduğunu gösterse gerektir. Atabekler döneminde Erbil’i çevreleyen surun
kapılarını şöyle sıralamak mümkündür:
1. el-Bâbu’ş-Şarkî (Doğu Kapısı)
2. el-Bâbu’l-Ğarbî (Batı Kapısı)
3. Bâbu’l-Ferah (Sevinç kapısı)
4. Bâbu’l-Fahhâmiyye (Kömürcüler
Kapısı)
5. Bâbu’l-Mavsıl (Musul kapısı)
6. Bâbu Amukâ (Amukâ Kapısı)
7. Bâbu’l-Lûne (el-Lûne Kapısı)
Son iki kapının şehrin en büyük kapıları olduğu ifade edilmektedir6.
III. Şehir Çarşıları
Atabekler döneminde Erbil, Irak’ın
diğer büyük şehirleri Bağdat,
Musul, Basra ile yarışırcasına
ticaret alanında büyük bir gelişme göstermiştir. Yakut elHamevî, Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü’nün, şehirde
çarşılar ve kapalı çarşılar inşa
ettiğini söylese de bu çarşılar
hakkında detaylı bilgilere sahip
değiliz. Ancak anılan çarşılar
dışında burada şu çarşıların da
bulunduğunu kaynaklarımız bildirmektedir.
1. Sûku’s-Saffârîn (Bakırcılar çarşısı).
2. Sûku’l-Beyâtire (Veterinerler çarşısı).
3. Sûku’l-Harrâtîn (Tornacılar çarşısı)7.
IV. Şehir Mezarlıkları
Erbil şehri Atabekler döneminde
büyük bir gelişme göstererek
nüfusu bir hayli artmıştır. Bir şehirde insan nüfusunun artması,
ölümlerin de artması anlamına
gelmektedir. Bu durum, sonuç
olarak mezarlıkların da çoğalmasına yol açmaktadır. Erbil’de
de bu olay meydana geldi.
Atabekler döneminde Erbil’de
bulunan mezarlıkların isimleri
şöyledir:
6 Guy Le Strange, s. 122.
7 Guy Le Strange, s. 121-122; Sami b.
Hamasi es-Sakkâr, s. 74-75.
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1. el-Makberetü’l-‘Âmme (Avam tabaksına ait Mezarlık) mezarlığı.
Burası el-Makberetü’ş-Şarkiyye
(Doğu Mezarlığı) olarak da adlandırılmaktaydı. Buraya adından da
anlaşıldığı gibi, avam tabakasından insanlar defnediliyordu.
2. Meşhedü’l-Keff mezarlığı.
3. Adı belli olmayan bir mezarlık.
Bu mezarlık eski Baytarlar çarşısının yanında yer alıyordu.
4. Bâbu’l-Meydân mezarlığı. Burası
Tel Zuttî (Zuttî tepesi)8 olarak tanınan meydanın yakınında yer
almaktaydı. Bir rivayete göre
H. 632 yılında vefat eden Erbilli
şair İsâ b. Sencer el-Hâcirî9 bu8

Bir eski insan topluluğu olan Zuttîlerin
ilk vatanı, bugün Hindistan olarak bilinen Mükran ve Sind bölgeleri idi.
İslâmiyet’in ortaya çıkışından önce
Mükran bölgesinden Serendîb bölgesine kadar uzanan topraklar Sâsânî imparatorluğu sınırlarına dahildi. Fars ve
Bahreyn bölgesinde yaşayan Seyâbice
ve Zutt grupları, Hz. Ebu Bekr zamanında meydana gelen Ridde savaşları
esnasında Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır takındılarsa da, hezimetle
birlikte, eski vatanları olan Mükran’a
kaçmak zorunda kaldılar. Fakat onlar,
Hz. Ömer döneminde gerçekleşen Ebâ
Musa el-Eşa’rî’nin çeşitli fetih faaliyetleri neticesinde, İslâm’ı kabul ederek
Basra ve Kufe’ye yerleştiler ve Müslümanların yanında Fars, Horasan,
Sicistan, Kirman, Mükran ve Sind’in
fethedilmesinde büyük hizmetlerde
bulundular. Hz. Ali zamanında onların
birçoğu devletin idarî işlerinde görev yapmaktaydılar. Bkz. el-Belâzurî,
Fütûhu’l-Büldân, Beyrut, 1987, s. 221,
230, 235, 538, 615, 624; et-Taberî, Ebu
Ca’fer Mahammed b. Cerir b. Rüstem,
Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, (Thk. Muhammed Ebu’1-Fadl İbrahim), Beyrut,
1967, c. III, s. 304; Ebu’l-Ma’âlî Athar el-Mubarekburî, el-İkdu’s-Semîn
fî Fütûhi’l-Hind ve men Verede Fihâ
mine’s-Sahabeti ve’t-Tâbi’în, Kahire,
(Trz.), s. 28-37, 43, 50, 82, 88-195,
229. Ayrıca bkz. Abdulhalik Bakır, Hz.
Ali ve Dönemi, s. 436, dipnot no: 200.
9 Tam adı Ebu Yahya ve Ebu’l-Fazl İsâ
b. Sencer b. Behrâm b. Cibril b.
Humârtekin b. Taştekin el-İrbilî’dir.
Türk asıllı olan bu şair el-Hâcirî olarak
tanınmaktadır. Güzel anlamlı şiirler
içeren bir şiir divanı ve başlangıcı hikaye ve hurafeler içeren avama ait bir
çeşit şiir kalıbı olan “kâne ve kâne”
türünden şiirleri vardır. İbn Hallikân’ın
arkadaşı olan bu şairin şu şiirleri bulunmaktadır: “O yanak ancak bir gelincik çiçeğini yeşertmek için siyah ben
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rada defnedilmiştir.
5. el-Mâristân mezarlığı.
6. ez-Zimnâ ve’l-‘Umyân (Özürlüler
ve körler) mezarlığı.
7. es-Sûfiyye (Sufîler) mezarlığı.
Yukarıdaki mezarlıklar dışında Atabekler dönemi Erbil’inde aile
mezarlıklarının da bulunduğuna dair bilgilere rastlanmaktadır. Sami b. Hamasi es-Sakkâr’ın
bildirdiğine göre H. 585 yılında vefat eden Erbilli şair Muhammed b. Yusuf el-Bahrânî10,
Erbil’in ortasında yer alan ve
kış ve bahar aylarında sel sularının aktığı geniş bir vadi olan
el-Best’in karşı kıyısındaki aile
mezarlığında defnedilmiştir11.
taşımaktadır.”. Onun çok sevdiği bir arkadaşına ise şu şiiri yazmıştır: “Ey yakınlığı arzulanan kişi! Allah bilir ki benden ayrılığın bir ramak kadar kalmıştır.
Mektubunu gönder ve ona yas olarak
veda et, belki de o mektup gelmeden
şevkimden ölmüş olurum.”. Bu şair bir
müddet hapiste kaldıktan sonra kılık
kıyafetini değiştirmiş ve sûfî elbisesine bürünerek el-Meliku’l-Mu’azzam
Muzafferüddin Gökbörü’nün hizmetine girmiştir. Bu hükümdar vefat
ettikten sonra Erbil’den ayrılmış, ancak bir müddet sonra Abbasî halifesi
el-Müstansır’ın nâibi emir Bâtekin
döneminde buraya geri dönmüştür.
Erbil’de bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen el-Hâcirî, Bâbü’lMeydân (Meydan Kapısı) mezarlığında
defnedilmiştir. Öldüğünde elli yaşında
idi. Bkz. İbn Hallikân, c. III, s. 501-504;
İbnu’l-‘İmâd, c. VII, s. 272-275. Ayrıca
bkz. Nazım Reşîd, s. 6.
10 Tam adı Ebu Abdullah Muhammed b.
Yusuf b. Muhammed b. Kâ’id’dir. Lakabı Muvaffakuddin el-İrbilî olan bu şair
Erbil kökenli olup Bahreyn’de doğmuştur. Büyük bir Arap dili âlimi, şair ve
şiir eleştirmeni idi. Bahreyn’de küçük
yaşlarda şiir söylemeye başlamış olan
bu zat “Tarihu Erbil” adlı eserin sahibi
el-Müstevfî’nin de hocasıdır. Şehrizor
şehrine gitti ve orda bir müddet ikamet
etti. Sonra buradan Dımaşk’a gitti ve
uzun bir kaside ile Sultan Salahaddin
Eyyûbî’yi övdü. Onun kaliteli şiirler içeren bir divanı ve güzel mektupları bulunmaktadır. Şairin Erbilli olan babası
ticaretle uğraşıyordu ve sık sık inciler
getirmek için buradan Bahreyn’e yolculuk yapıyordu. el-Muvaffak da orada
doğmuştur. Bkz. İbn Hallikân, c. V, s.
9-11.
11 Sami b. Hamasi es-Sakkâr, s. 74.
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V. Erbil’in Mescitleri
Atabekler dönemi Erbil’inde birçok
mescit inşa edilmiştir. Bunların
başında da şehir kalesinde yer
alan mescit camidir. Şehirdeki
en eski ibadet mekânı olduğu
anlaşılan bu mescitte, daha ziyade Muhammed b. Gıyâs adında
bir kişinin ailesine mensup hatipler imamlık yapmaktaydılar.
Bu imamların en meşhuru da H.
608/M. 1211 yılında vefat eden
Osman b. Abdullah b. Muhammed idi. Şehirde daha önce de
adı geçen kalede bulunan elKeff mescidi dışında Erbil emiri
Muzafferüddin
Gökbörü’nün
babası Zeynüdddin Ali Küçük’ün
defnedildiği ez-Zeynî mescit camisi, Ömer ed-Dezicânî mescit
camisi ve el-Mescidü’l-Câmi’
(Mescit cami) olarak adlandırılan üç mescit daha bulunmaktaydı. Ancak bunların dışında
Muzafferüddin Gökbörü tarafından inşa edilen mescit hakkında da bilgi verilmektedir. Sami
es-Sakkâr, yüksek bir minaresi
bulunan bu mescidin daha önce
de el-Kazvinî tarafından tanıtılan
el-Keff mescidi olduğunu ifade
etmektedir. Anlatılanlara göre
anılan mescidin minaresinin
yüksekliği 6 metre ve 90 santimetreyi bulmaktaydı. Irak Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılan ve korumaya alınan bu minare günümüzde
“el-Muzafferiyye minaresi” olarak bilinmektedir12.
İbn

Hallikân,
Muzafferüddin
Gökbörü’nün babası Erbil sahibi Zeynüddin’in Ali Küçük’ün
azatlı kölesi ve nâibi olan Ermeni asıllı Emir Ebu Mansûr Sereftigin b. Abdullah ez-Zeynî13’nin

12 Sami b. Hamasi es-Sakkâr, s. 81-83.
13 Muzafferüddin Gökbörü’nün babası
Zeynüddin Ali Küçük’ün kölesi iken
azat edilmiş ve kendisine siyasî sorumluluklar verilmiştir. Ermeni kökenli
olan Sereftigin, Erbil ve köylerinde birçok mescit inşa ettirdi. Ayrıca o, Bağdat yönündeki Mekke yolu üzerinde
bulunan Feyd şehrinin surunu yaptırdı. Bu yöneticinin kendi malından da
birçok bina yaptırdığı söylenmektedir.
H. 559 yılının Ramazan ayında vefat
10
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(öl. H. 559), Erbil’de ve buranın
köylerinde çok sayıda mescit ve
bir medrese inşa ettiğini bildirmektedir14.
VI. Erbil’in Hânkâhları
Bugünkü anlamıyla dergâh veya
tekke anlamına gelen hânkâh,
İslam Ansiklopedisi’nde şöyle tanıtılır: “Hânkâh kelimesi
Farsça hân “kervansaray, ev,
mâbed, sultan”; hân “sofra,
eyvan” ve hâne “ev, oda” kelimelerine yer bildiren -gâh
ve geh eklenerek türetilmiştir.
Farsça edebî ve tarihî metinlerde hângâh, hânegâh, hângâh,
hâncâh, hânkah, hângeh gibi
çeşitli şekillerde geçen kelime
hânkâh olarak Arapçalaştırılmış ve bu şekliyle kullanımı yaygınlaşmıştır. Hânkâhın, “yemek
yenilen ve sofra kurulan yer”
anlamına gelen hôrdengeh kelimesinden geldiğini ileri sürenler de vardır.”15.
Atabekler döneminde Erbil şehri,
şehir yöneticilerinin tasavvuf
ve mutasavvıflara göstermiş
oldukları yoğun ilgi ve sevgiden
dolayı Hânkâhlarıyla da şöhret
kazanmıştı. Erbil atabeği Muzafferüddin Gökbörî’nin hayatı
ile ilgili bilgilerden, bu şehrin,
onun döneminde İslam dünyasının her bölgesinden gelen
mutasavvıfların akınına uğradığını öğreniyoruz. Atabekler
döneminde Erbil’de bulunan
Hânkâhları şöyle sıralamak
mümkündür:
1. el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin Gökbörü b. Zeynüddin
Ali Küçük’ün es-Sehliyye’de inşa
ettiği Hânkâh.
2. H. 565 yılında vefat eden ve
İbnu’d-Dâye olarak tanınan
Mecdüddin Ebu Bekr Muhammed b. Muhammed b.
Nûştekin’in, Erbil’in İbnu’letmiştir. Bkz. İbn Hallikân, c. II, s. 239.
14 Bkz. İbn Hallikân, c. II, s. 239.
15 Bkz. Süleyman Uludağ, T. D. V. İslam
Ansiklopedisi, Hânkâh Maddesi, İstanbul, 1997, c. XVI, s. 42-43.
Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 69 العدد

Fürâtî arsasında
Hânkâh.

yaptırdığı

3. H. 573 yılında kirişle boğdurularak
öldürülen
Atabek
İmadeddin’in kızının azatlı kölesi Sa’duddin Gümüştekin elHâdim’in, Benî’l-‘Adîm evleri
yakınında inşa ettiği Hânkâh.
4. H. 531 yılında vefat eden Şemsüddin Ebu Bekr Ahmed İbnu’lAcemî’in kendine ev olarak
yaptırdığı ve anılan kişinin
kardeşi Şeyh Şerefüddin Ebu
Talib Abdurrahman’ın ölümü
esnasında Sûfilere vakfettiği
Hânkâh.
5. İbnu’t-Tinnebbî olarak tanınan
Emir Cemalüddin Ebu’s-Senâ’
Abdulkâhir b. İsâ’nın Zeylü’l‘Akabe’de inşa ettiği Hânkâh16.
VII. Erbil Mâristanı
Atabekler döneminde Erbil şehrinde tababetin gelişmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Buranın meşhur hükümdarı Muzafferüddin
Gökbörü’nün tabiplere büyük
destekler sağladığı bildirilmektedir. Bu hükümdar özellikle
bu şehirde bir hastane yaptırmış ve buraya tabipler tayin
etmiştir17. Bu dönemde, İbnu’lMüstevfî18, bizzat bu hastane ile
16 Bkz. İbn Şeddâd, İzüddin Muhammed
b. Ali b. İbrahim, el-A’lâku’l-Hatîre fi
Zikri Ümerâi’ş-Şâm ve’l-Cezîre, (Thk.
Yahya Zekeriya Abbâre), Dımaşk,
1991, c. I/1, s. 234. Ayrıca bkz.
17
Bkz. Muhammed Said Rıda, elA’lâku’l-Hatîre (Kısmu’l-Cezîre) Adlı
Eserin Yazımında İbn Şeddâd, (Çev.
Abdulhalik Bakır), Ortaçağ Tarih ve
Medeniyetine Dair Çeviriler II, Ankara,
2008, s. 422.
18 Tam adı Şerefüddin Ebu’l-Berekât elMübârek b. Ahmed b. el-Mübârek
b. Mevhûb İbn Ğuneyme b. Ğâlib elLahmî el-İrbilî el-Kâtib’dir. Ancak daha
çok İbnu’l-Müstevfî olarak tanınmaktadır; zira babası ve dedesi burada
müstevfi olarak görev yapmışlardır. H.
564 yılında Erbil’de doğmuş ve H. 637
yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Yakut el-Hamevî, onun, edebiyat alanında çok bilgili bir âlim, ayrıca edipleri
seven ve onlara iyilik yapan bir insan
olduğunu bildirmektedir. Dindar bir kişiliğe ve vezirlik payesinde bir konuma
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ilgileniyordu ve Dımaşk’ta bulunan Ali b. Osman es-Süleymânî
el-Erbilî’den anılan hastanede
idarecilik yapmasını istemiştir.
Bir rivayete göre Erbil Atabeği
Muzafferüddin Gökbörü, kolon
hastalığına yakalanan Abdullatif es-Sühreverdî’yi tedavi etmeleri için anılan hastanedeki
tabiplere emir vermiştir. İbnu’şŞa’âr’a dayanan bir habere
göre, H. 622/M. 1225 yılında
vefat eden İbrahim b. İsmail elHarrânî adında bir tabip, anılan
hastanede kehhal (göz doktoru) olarak görev yapmaktaydı.
Ayrıca Yusuf b. Câmi’ el-Erbilî
(öl. H. 615/M. 1218) adında bir
kişi de buradaki eczanede memur olarak çalışmaktaydı19.
İbn Şeddâd, Gökbörü’nün sık sık
Mâristanı ziyaret ettiğini ve burada tedavi olmak maksadıyla
sahip olan bu âlimin, şehrindeki (Erbil)
yönetici tabakayla da içli dışlı olduğu
anlaşılmaktadır. Yaşamış olduğu dönemde bu zat, Erbil’i ziyaret eden Abdulvehhab b. Ebî Habbe, Mübârek b.
Tâhir, Hanbel, İbn Taberzed, Nasrullah
b. Selâme el-Hitî adındaki âlimlerden
bol sayıda hadis dinlemiş ve eserler
kaleme almıştır. Aynı zamanda şair
olan İbnu’l-Müstevfî, memleketine
gelen Yakut el-Hamevî’ye kendi eliyle
yazmış olduğu şiirlerden birkaç dûbeyt (dörtlük) okumuştur. Onlardan
birisi şöyledir: “Rüzgârın bahçeye
hastalıklı bir şekilde süzülerek geçtiğini hatırlar mısın? Üstelik bu esnada
şafak sökmüştü. Eğer istekler ve anılar bizi birbirimize yaklaştırmışsa, ne
bir ev uzak kalır ne de bir konak engel
teşkil eder.”. İbnu’l-Müstevfî şu eserleri kaleme almıştır: el-Nizâm (on cilt
halinde olan bu eserde, el-Mütenebbî
ile Ebû Temmâm’ın şiirlerini şerh etmiştir), İsbat el-Muhassal fi Nisbeti
Ebyat el-Mufassal (bu eserde, ezZemahşerî’nin el-Mufassal adlı eserini
şerh etmiştir), Sirrü’s-Sınâ’a (bu eser
edebî sanatlar hakkındadır), Ebâ Kumaş (bu eser münazaralarla ilgilidir).
Onun ayrıca bir şiir Dîvanı vardır. Bkz.
Şemsüddin Muhammed b. Ahmed
b. Osman ez-Zehebî, Siyerü A’lâmi’nNübelâ’, (Thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûfMuhyi Hilâl es-Serhân), Beyrut, 1996,
c. XXIII, s. 49-52; Yakut el-Hamevî, c.
I, 138; Ramazan Şeşen, Salahddin’den
Baybars’a Eyyubiler-Memluklar (11931260), s. 362. Ayrıca bkz. Nazım Reşîd,
s. 6.
19 Bkz. Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 86.
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kalan hastaların durumlarını
sorduğunu ve isteklerinin nelerden ibaret olduğunu öğrenmeye çalıştığını bildirmektedir20.

nada burada barınan 200 kadar
sûfinin her Cuma gecesi ziyafet
tertip ederek zikirle meşgul olduklarını belirtmektedir. Aynı
yazarın sözlerinden, bu hükümdarın ayrıca ziyaretine gelen her
mutasavvufu ağırladığını ve ona
iyilikte bulunduğunu, memleketinden ayrılırken de ona bir dinar
verdiğini öğrenmekteyiz22. Sami
es-Sakkar, anılan ribat’ın İbnu’lMüstevfî ve el-Fûtî tarafından
belirtilen el-Cüneyne ribatı olduğunu ileri sürmektedir. Buna
gerekçe olarak da anılan hükümdardan önce de Bâbu’l-Ferah
yakınında sûfilere ait bir hânkâh
bulunması hasebiyle Erbil’deki
sûfiliğin kökleşmiş bir müessese olduğunu belirtir. Bu yazarın
ifadelerinden, anılan hânkâh’ın
yıkılışı sonucunda burada barınan sûfilerin daha sonra elCüneyne ribatına taşındıkları
anlaşılmaktadır23. Bu dönemde
tasavvuf şeyhi olarak öne çıkan
Bedel b. Halil el-İrbilî, Muhammed b. Ebî’l-Fahr el-Kirmânî (öl.
H. 635/M. 1237) ve Muhammed
b. İsmail b. Müslim el-İrbilî (H.
618/M. 1221)’yi anabiliriz.

VIII. Erbil’in Ribat ve Zaviyeleri
Atabekler döneminde sûfîlerin ve
yabancıların kaldığı ribatların
ve zaviyelerin yapımına ve idaresine büyük ilgi gösterilmiş ve
bu müesseselere bolca maddî
destek sağlanmıştır. el-Meliku’lMu’zzam Muzafferüddin Gökbörü tasavvuf erbabına büyük
bir ilgi ve sevgi gösteriyordu. elKazvinî, bu hükümdarın sufilere
aşırı derecede ilgi duyduğunu
ve nedenle de Erbil’de onlar için
bir ribat21 inşa ettiğini ve bu es20 İbn Hallikân, c. II, s. 116.
21 Sınır boylarında askerlerin atlarını
bağlayıp nöbet tuttukları mekanlara
ve buralarda inşa edilen müstahkem
yapılara verilen addır. Cihad sevabı
almak için ribatlarda toplanan gönüllü
askerlere de murâbıt denilmektedir.
Bir rivayete göre Hz. Ömer döneminde bazı eyaletlerde her an Allah
rızasını kazanmak için 4.000 at ve atlı
bulunmaktaydı. O dönemlerde cihad
için hazır tutulan atların bağlandığı
ve murâbıtların konakladığı ribâtlar,
kıldan mamul basit çadırlardan oluşmaktaydı. Ancak daha sonraki dönemlerde bu mekânlar giderek müstahkem yapılara dönüşmüştür. Emevîler
döneminde Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki sınırlarda ribat niteliğinde kale ve
karakollar inşa edildi. Ribatlar, Kuzey
Afrika’nın fethinin ardından Akdeniz
sahilinin güvenliğinde büyük rol oynadı. Hatta Kuzey Afrika fatihi ve valisi Ukbe b. Nâfi’, Kayrevan şehrini bir
ribat olarak yaptırdı. Ribâtların yapımı
Abbasîler döneminde de özellikle Kuzey Afrika sahillerinde devam etti. Kuzey Afrika sahillerinde birbirini görecek şekilde inşa edilen ribâtların içinde veya dışında ateş kuleleri bulunurdu. Bu kuleler vasıtasıyla bir gecede
İskenderiye’den Septe’ye haber ulaştırılabilir, düşmanın hareketleri diğer
ribâtlara ve civardaki noktalara haber
verilirdi. Ribâtlar sayesinde düşman
saldırıları davullar çalınarak bölgedeki
merkezlere bildirilir, oralardan asker
toplanırdı. Geç Ortaçağlarda ribâtların
nitelik değiştirmesiyle birlikte Hicaz,
Irak, Mısır, Suriye ve Filistin’de ribât
kelimesi “dervişlere mahsus zâviyehânkâh, yolcuları, kimsesizleri, hacıları barındıran misafirhane” anlamında
kullanılmaya başlanmıştır. Ribâtlar birer hânkâh ve zâviye haline gelince de
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Atabekler döneminde Erbil’de bulunan diğer ribat ve zaviyeleri de
şöyle sıralamak mümkündür:
1.

er-Ribât el-Mücâhidî (elMücâhidî ribatı) veya diğer adıyla el-Hânkâh el-Mücahidiyye:

ister istemez “savaşçı ve asker” anlamındaki murâbıt kelimesi daha ziyade
“derviş, velî” anlamında kullanılır hale
geldi. Bu fonksiyonuyla da İslam dünyasında siyasî bir teşekkül veya devlet
bile kurulmuştur. Böylece, Abdullah b.
Yâsîn tarafından Senegal nehrinin bir
adasında kurulan bir ribât, daha sonra Murâbıtlar Devleti’nin (Murâbitûn)
kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Bkz.
İsmail Yiğit, T. D. V. İslam Ansiklopedisi,
İstanbul, 2008, c. XXXV, s. 76-78.
22 el-Kazvinî, s. 290.
23 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 83. elCüneyne Ribatı için bkz. Şerefüddin
Ebu’l-Berekât Mübârek b. Ahmed
el-Lahmî el-İrbilî el-Müstevfî, Tarihu İrbil el-Müsemmâ Nebâhetü’lBeledi’lHâmil bimen Veredehü mine’lEmâsil, (Thk. Sâmi b. es-Seyyid Hamâs
es-Sakkâr), Bağdad, 1980, c. I, s. 387.
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Bu ribatın Erbil hâkiminin nâibi
Mücâdiduddin Kaymaz24 tarafından inşa edilmiştir.
2. Ribâtu’l-Manzare: Bu ribat Erbil
Kalesi’nin altında bulunuyordu.
3. Ribatu’z-Zâhid: Bu ribat da Erbil
Kalesi’nin altında yer alıyordu.
4. Zaviyetü’l-Ğurebâ’ (Kimsesizler
Zaviyesi): Bu zaviye, el-Meliku’lMu’azzam Muzafferüddin Gökbörü tarafından inşa edilmiştir.
Burası zaman zaman Şeyh Muhammed b. Muhammed b. elHüseyin el-Keridî Zaviyesi olarak da anılmaktaydı.
5. Zavitü’l-Büstî (el-Büstî Zaviyesi):
24

12

Sicistan kökenli olan Mücahiduddin
Kaymaz, Küçük yaşlarda Ali Küçük
tarafından yetiştirilmiş ve 559/1163
yılında Erbil Atabeyliğine ve Gökbörü
ile abisi Zeyneddin Yusuf’un atabeyliğine görevlendirildi. Ali Küçük vefat
edince onun küçük oğlu Muzafferüddin gökbörü Erbil’in idaresini ele
geçirdi. Ancak buranın atabeyi Kaymaz, Bağdat halifesine Gökbörü’nün
bu iş için yetersiz olduğunu bildirdi,
sonra da Gökbörü’yü hapse attırdı ve
Ali Küçük’ün büyük oğlu Zeyduddin’i,
Erbil atabeyi olarak tayin etti. Ancak
bu esnada Erbil’in idaresi daha ziyade
Mücahiduddin’in elinde bulunuyordu.
Mücahiduddin, 571 yılında Atabek
Seyfeddin tarafından Musul şehrine
dizdar olarak atandı. Ertesi yıl (572) yıl,
Musul dışındaki Bâbu’l-Cisr’de kendi
adını taşıyan camiyi yaptırdı. Daha
sonra da bu şehirde bir ribat, bir medrese ve bir maristan inşa ettirdi. Onun
Musul’da ve Erbil’de hânkâhlar ve
köprüler yaptırdığı da söylenmektedir. Kaymaz, 595 yılının Rebi’u’l-Evvel
ayında Musul Kalesi’nde vefat etmiştir. İbnu’l-Esîr’in ifadelerine göre, bu
yönetici akıllı, dindar, faziletli bir insandı; ayrıca Ebu Hanife’nin mezhebinin bir saliki olarak da bu mezhebin
fıkhına vakıf bir kimseydi. Şiir, hikaye,
fıkra ve tarih alanlarında çok bilgili bir
insan olan bu yönetici, özellikle de üç
ay orucunu tutar ve her haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu
geçirirdi. Ayrıca Allah’ı bolca zikreder
ve sık sık yoksullara sadaka dağıtırdı.
Bkz. İbnu’l-Esîr, et-Târihu’l-Bâhir fi’dDevleti’l-Atabekiyye, (Thk. Abdulkadir
Ahmed Tuleymât), Kahire, 1963, s.
177, 193; Gülay Öğün Bezer, Begteginliler Erbil’de Bir Türk Beyliği (526630/1132-1253), s. 57.
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Aslında burası, Kale camisinin
bir köşesinden ibaret olup insanlar tarafından bu adla adlandırılmaktaydı.
6. Ahmed b. el-Muzaffer el-Harrât
Zaviyesi.
7. İshak b. İbrahim Zaviyesi: Bu zaviye İshak b. İbrahim tarafından
Erbil’in dışında yapılmıştır25.
IX. Erbil’in Sosyal Konutları
Atabek hükümdarları, kendilerinden önceki Abbasî ve Selçuklu
hükümdarlarının izinden giderek hayır kurumlarına büyük
önem veriyorlardı. Onlardan
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferudddin Gökbörü, yoksulları,
ihtiyaç sahibi kimseleri, özürlüleri ve yaşlıları kollar ve gözetirdi. Bir rivayete göre anılan
kurumların yıllık gideri 200,000
dinarı bulmaktaydı. Bu hükümdar tarafından inşa edilen konutları şöyle sıralayabiliriz:
1. Dârü’z-Zümnâ (Özürlüler Evi/
Yurdu): Bu konut, kendi bakımını sağlamaktan aciz olan özürlü
kimselere tahsis edilmişti. Burada kalan insanların beslenme, giyinme ve tedavi yönünden ihtiyaç duydukları bütün
giderleri karşılanıyordu. Ayrıca
her bir özürlüye bir hizmetçi
tahsis edilmişti.
2. Dârü’l-‘Umyân (Körler Evi): Burası da bir önceki mekân gibi, gözlerini kaybedip de kendi rızkını
temin edemeyen kimselere tahsis edilmişti. Bu vesileyle de bu
insanların dilencilik yapmaları
önlenmeye çalışılıyordu. Anlatılanlara göre Gökbörü, anılan insanları bizzat ziyaret ederek ihtiyaçlarını öğrenmeye çalışırdı.
3. Öksüzler Evi: Gökbörü, bakımsız
kalan kız ve erkek çocukları burada toplayarak ihtiyaç duydukları
her şeyi temin eder eksikliklerini
gidermeye çalışırdı. Burada kız
çocuklara da özel bir muamele
25 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 83-84.
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gösterilmekteydi. Hatta onların
sağlıklı bir şekilde evlendirilmeleri de sağlanmaktaydı.
4. Kimsesiz Çocuklar Evi: Burada daha
ziyade küçük yaşta anne ve babaları tarafından yollara bırakılan
kimsesiz çocuklar barınmaktaydı.
Anlatılanlara göre Gökbörü, anılan çocuklara emziren anneler ve
dadılar tayin etmişti.
5. Dul Kadınlar Evi: Burada kocaları
vefat edip de dul kalan kadınlar
barınmaktaydı. Gökbörü, anılan müessese ikamet eden dul
kadınların bütün ihtiyaçlarını
temin ediyordu. Anılan hükümdar sık sık burayı ziyaret ederek
bizzat dul kadınların dertlerini
dinlerdi.
6. Misafirlik Evi (Misafirhane):
Gökbörü zamanında Erbil misafirhanesinde günümüzdeki
gibi para ödeyerek kalınmıyordu. Aksine dışarıdan Erbil’e
gelen bütün misafirler, anılan
misafirhanede ücretsiz ikamet ediyorlardı. Bir rivayete göre, Gökbörü zamanında
bu müesseseye yıllık 100.000
dinar tahsis edilmişti. Sami
es-Sakkâr, Gökbörü’nün, bu
uygulamayı, Abbasî halifesi enNâsır’ın H. 605/M. 1208 yılında
Bağdat’ta yaptırmış olduğu,
içinde hacıların ağırlandığı evin
de bulunduğu Dârü’z-Ziyâfe
(Misafirhane)’yi örnek alarak
inşa ettiğini ileri sürmektedir26.
Gökbörü tarafından inşa edilen
bu konutta misafirlerin ikamet
ettikleri süre boyunca bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Üstelik
buradan ayrılmak isteyen yolculara ihtiyaçları nispetinde yol
masrafları da ödenmekteydi27.
X. Erbil’in Medreseleri
Atabekler döneminde Erbil’de ekonomik, dinî ve sosyal hayatta
meydana gelen gelişmelerin yanında kültürel hayatta da büyük
bir canlılık ve şahlanış gözlemle26 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 85.
27 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 84-85.
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nir. Bu dönemde eğitim ve öğretim kurumlarının en önemlileri
olan medreselerin yapımına,
eski medreselerin onarımına
büyük miktarda harcamalar yapıldığını görmek mümkündür.
Atabekler döneminde Erbil’de
kurulan ve ilmî kapasite yönünden günümüz üniversitelerin fakültelerini andıran medreseleri
şöyle tanıtabiliriz:
1. Medresetü’l-Kal’a (Kale Medresesi): Bu medresenin H.
1361/M. 1941 yılına kadar
Erbil’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiği bildirilmektedir. Burada görev yapan
en son öğretmenin ise anılan
tarihte vefat eden Molla Efendi
es-Sağîr olduğu da ifade edilmektedir. Fizikî yapısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip
olamadığımız bu medresede
şu âlimler ilmî tahsil görmüşlerdir: el-Husr b. Nasr b. Akîl, Nasr
b. Akîl b. Nasr28, Muhammed
b. Abdullah el-Mühânî (öl. H.
627/M. 1229), Osman b. İsâ b.
Deryâs el-Hezbânî, (H. 602/M.
1205 yılında vefat eden bu âlim,
öldüğü güne kadar Kahire’de
kadılık naipliği ve buradaki bir
okulda hocalık yapmıştır).
28 Tam adı Ebu’l-Abbas el-Husr b. Nasr
b. Akîl b. Nasr el-İrbilî el-Fakîhu’şŞâfi’î’dir. Mezhepler ve farzlar konusunda söz sahibi seçkin bir âlim ve
fakîh idi. Bağdat’a İlkiyâ el-Herrâsî ve
İbnu’ş-Şâşî’den dersler aldı ve buranın
âlim hocalarıyla görüştü. Sonra Erbil’e
döndü ve H. 533 yılında Erbil sahibinin nâibi Emir Ebu Mansûr Sereftekin
b. Abdullah ez-Zeynî, onun için Kale
medresesini yaptırdı. Ebu’l-Abbas
el-Husr’un, Erbil’de hocalık yapan ilk
kişi olduğu söylenir. Onun tefsir, fıkıh
ve diğer ilim dallarında yazmış olduğu değerli eserleri bulunmaktadır. Bu
fakîh, Hz. Peygamberin yirmi altı hutbesini içeren bir eserin de sahibidir.
Ziyaüddin Ebu Amr Osman b. İsâ İbn
Dirbâs el-Hezbânî ve İzzüddin Ebu’lKâsım Nasr b. Akîl İbn Nasr adlarında
iki öğrenci yetiştirmiştir. Ebu’l-Abbas
el-Husr, H. 478 yılında doğmuş ve H.
567 yılının Cümâda’l-Ülâ ayının dördü
olan Cuma gecesi Erbil’de vefat ederek
bağımsız bir kubbe halinde buradaki
medresesinde defnedilmiştir. Bkz. İbn
Hallikân, c. II, s. 237-238.
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2.

Medresetü’r-Rabaz
(erRabaz Medresesi): Bu okul,
Medresetü’l-Husr (Husr Medresesi), el-Medresetül-Ukayliyye
(el-Ukayliyye Medresesi) adlarıyla da tanınmaktadır. Erbil’de
ilk medrese olarak inşa edildiği
söylense de Kale medresesinden sonra faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır. Muhammed b.
Abdusselâm es-Sincârî’nin de
burada tahsil gördüğü ifade edilmektedir.

3. el-Medresetü’l-Fakîre (el-Fakîre
Medresesi): Burası Medresetü’tTîn (Çamurlu Medrese) adıyla
da anılır. Bu medrese, Muzafferüddin Gökbörü tarafından inşa
edilerek Şafi’î fakîhlerine vakfedilmiştir.
4.

el-Medresetü’l-Mücâhidiyye
(el-Mücâhidiyye
Medresesi):
Adından da anlaşıldığı gibi bu
okul, Mücâhidüddin Kaymaz tarafından inşa edilmiştir. Bu zat,
Gökbörü’nün babası Zeynüddin
Küçük29 döneminde Erbil naip-

29

el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferuddin Gökbörü’nün babasıdır. Türkmen
kökenli olan bu emir kısa boylu olduğundan bu lakabı almıştır. H. 563
yılında Erbil ile birlikte birçok şehir
ve kasabaya (Sincar, Harran, Aker elHumeydiyye kalesi, Hakkarî kaleleri,
Tikrit, Şehrizor ve diğerleri) hakim olduktan sonra, bu şehirleri Atabek Kutbeddin Mevdûd b. Zengi’nin oğullarına dağıttı. Erbil ise kendisinde kaldı.
Anlatılanlara göre yüz yıl kadar uzun
bir ömür yaşamış ve hayatının son
günlerinde gözlerini kaybetmiştir. Güçlü ve otoriter bir kişiliğe sahip olduğu
ifade edilen Zeynuddin Ali Küçük’ün
Musul’da medrese ve benzeri kurumlardan meydana gelen birçok vakıf
kurduğu da söylenmektedir. H. 555
yılında Ebu’l-Hâriz el-Meliku’l-Mansûr
Esedüddin Şirkûh b. Şâzî ile birlikte
Hac farizasını yerine getiren Zeynüddin, henüz on dört yaşında olan oğlu
el-Meliku’l-Mu’azzam Muzafferüddin
Gökbörü’yü yerine halef bırakarak 563
yılının Zilhicce ayının on biri olan Pazar
günü vefat etti ve şehrin eski camisinin
yanında hazırlanan türbesinde defnedildi. Bkz. İbn Hallikân, c. IV, s. 114.
Ayrıca bkz. Mahmud Yâsîn Ahmed etTikritî, s. 131-132; Gülay Öğün Bezer,
Begteginliler Erbil’de Bir Türk Beyliği
(526-630/1132-1253), 11-55; Abdullah Ekinci, Muzafferüddin Gökböri’nin
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liği görevinde bulunmuştu. Bu
medresede müderrislik yapan
âlimleri şöyle sıralamak mümkündür: Ömer b. İbrahim elHılkânî (öl. H. 609/M. 1212), elMüşerref b. Abdullatif el-Kazvinî.
5. Medresetü’l-Meliki’l-Mu’azzam
(el-Meliku’l-Mu’azzam Medresesi): Burası el-Medresetü’lMuzafferiyye adıyla da tanınmaktadır. Adından da anlaşıldığı gibi bu medrese Muzafferüddin Gökbörü tarafından inşa
edilmiştir. Anılan hükümdar bu
medresenin müdavimlerinden
idi. Buraya sık sık uğrar ve hadis
dinlemeye çalışırdı. Günümüz
Erbil’inde kalıntısı bulunan minarenin, H. 604/M. 1207 yılından önce inşa edildiği söylenen
ve çok geniş bir mimari yapıya sahip olan bu medreseye
ait olduğu ileri sürülmektedir.
Meşhur tarihçi İbn Hallikân’ın
babası olan Muhammed b. Ebî
Bekr b. Hallikân’ın H. 610/M.
1213 yılında vefat ettiği güne
kadar burada müderrislik yaptığı ileri sürülmektedir. Daha
sonra Musul’a taşınan Ahmed
b. Musa b. Men’a’nın da burada
müderrislik yaptığına dair bilgi
verilmektedir30.
Anılan yukarıdaki medreselerin dışında, Ortaçağ İslam dünyasının
bütün şehirlerinde olduğu gibi,
Erbil’in cami ve mescitlerinde
ilim tahsil edilmekteydi. Atabekler döneminde ilim ve irfan
saçan medreselerde daha ziyade Şafi’î fıkhının okutulduğunu
da vurgulamak gerekir31.
Devamı var.
Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri, Türkler,
Ankara, 2002, c. IV, s. 1369; Ayşe Dudu
Küşçu, Eyyûbî Devleti Teşkilâtı, Ankara,
2013, s. 94-97; Mustafa Kılıç, T. D. V.
İslam Ansiklopedisi, Şirkûh el-Mansûr
Maddesi, İstanbul, 2010, c. XXXIX, s.
203-204.
30 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 94-96.
Ayrıca bkz. Gülay Öğün Bezer, Begteginliler (Erbil’de Bir Türk Beyliği 526630/1132-1253), s. 132.
31 Sâmi b. Hammâs es-Sakkâr, s. 96.

Ocak-Mart/January-March 2016 آذار-كانون الثاني

13

KERKÜK VAKFI

Bahaettin Salihî

–Usta Aruz Şairi–
(Kerkük, 1930 - Bursa, Şubat 2014)
Ata TERZİBAŞI
KAYNAKLAR
1. Şair hakkında şahsi malumatım. 1973-1975 yıllarında Kerkük Evkaf Müdürlüğü’nde mimar mühendis olarak çalıştığı zaman benim de aynı dairenin hukuk müşaviri ve davalarında vekil olmam
hasebiyle kendisiyle sık sık görüşme ve temasım
olmuştur.
2. Daha sonra isteğim üzerine kendi eliyle yazıp bana
gönderdiği kısmen yayımlanmış, kısmen de yayımlanmamış yazı ve şiir örnekleri.
3. Soyu sopu hakkında ailece ilişkileri bulunan 1905
doğumlu terzi ustası Hacı Reşit Sıdık’tan aldığım
toplu bilgiler.
4. Bazı şiirlerinin yayımlandığı yerli Afak gazetesiyle
Kardeşlik dergisinin ilgili sayıları.
SOYU SOPU
Şair Bahaettin, Kerkük’te soylu bir Türkman ailesinin
bir ferdi olan Salihli beylerinden Abdurrahman
bin Mehmet’in oğludur. Anası Çay Mahallesi’nde
sakin Ağalara mensup Hatice Hanım’dır ki bu aile
eskiden Kerkük’e bağlı bir köy, 1914’te şehrin bir
mahallesi hâline gelen ve günümüzde yıktırılmış
olan Hamzalı eşrafındandır. Şairin babasının annesi Şemse Han ise Kerkük’te Gedik Ahmet Paşa’nın
sülbünden gelen ünlü Gedük ailesine mensuptur.
Halkımız arasında hep Baha namıyla tanılan şairin
hakiki adı Bahaettin, lakabı da Salihî’dir. Şiirlerinin başında kullandığı bu asli lakap yerine son
zamanlarda, bilmediğimiz bir sebeple Akasya
takma adını benimsediğini görüyoruz. 1930 yılında Kerkük’te baba ocağında göz açan Bahaettin,
henüz bir yaşında iken babasını kaybetmiştir. Bu
kez annesinin himayesinde, emlaklarının varidatıyla geçinerek yetişmiştir. İlk, orta ve lise tahsilini
Kerkük’te bitirdikten sonra bir süre şahsi işleriyle uğraşarak tahsiline iki yıl ara vermiştir. 1954
yılında yüksek tahsilini bitirmek üzere İstanbul’a
giderek orada İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girmiştir. Buradan mezun oldukta
14
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Değerli Okuyucularımız,
Hemşerimiz Yük. Müh. Mimar Bahaettin Akasya
(Salihi)’nın vefat haberini maalesef geç de
olsa öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda
şair ve edebiyat meraklısı olan Salihi, romantik, duygulu ve zarif bir insan olarak da
tanınırdı. Mimarlık mesleğinde de temayüz
etmiş olan Salihi’nin birçok mimari projesi
Kerkük’te uygulanmıştır.
Rahmetlinin hayatını ve edebî şahsiyetini kültür
tarihçimiz Av. Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri
adlı kıymetli külliyatında etraflıca ele almış,
nesir ve şiirlerinden örneklere yer vermiştir.
Terzibaşı’nın Salihi hakkındaki yazısına elinizdeki Kardaşlık dergisinin bu sayısında yer verilmiştir. Bir süreden beri Bursa’da huzurevinde kalan Salihi’nin, 2014 yılının Şubat ayında
vefat ettiği öğrenilmiştir. Bu vesileyle Bahaettin Salihi’ye cenab-ı haktan rahmet dilerken
Türkmen kamuoyuna da başsağlığı dileriz.
Kardaşlık
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kendi memleketine dönerek mimarlık mesleğinde
çalışmaya başlamıştır.
Bir ara Kerkük Evkaf Müdürlüğü’nde tayin olunarak
bu vazifede iken Korya Çarşısı’nın doğu bitiminin
karşı tarafında evkafa ait akarat üzerinde büyük
bir banka ve yuvarlak bir gazino ve birçok mağaza
ve iş yerlerinden oluşan tesislerin tasmim (tasarım) ve haritasını (projesini) yapmıştır. Bina ikmâl
edildiğinde kendisine “Elinize sağlık! Bu muhteşem yapı çok güzel ve şahane mimari bir eser olmuştur.” dediğim zaman bana “Hayır! Bu tesisler
bir kül olarak benim eserim sayılmamalıdır! Çünkü hendese ve mimarlık biliminden anlamayan
bazı sorumlular binada, arzum hilafına beni bir
takım değişiklikler yapmaya zorladılar ve böylece
tesisler, sanat orijinalliğini yitirdi” yollu yanıt verdi. Kendisiyle görüştüğüm günlerde onun çok mütevazı, sakin ve mahcup bir genç ama zeki ve kabiliyetli bir edebiyatçı ve şair olduğunu sezmiştim.
O her zaman hayal âleminde yaşar bir görünüşte
idi. Bazen çevresiyle pek ilgilenmeyerek düşüncelere dalar ve düşündükçe dalgınlaşırdı.
ŞİİRİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Şiire ilk kez 1954 yılında fakülte öğrencisi iken
Heybeliada’ya yaptığı seyahatinin etkisiyle hece
vezninde yazdığı bir manzumeyi Adalar gazetesine
göndererek bunun yayımlandığını gören Bahaettin cesaretlenerek bu kez aruzun ahenk tutturan
uyumlu şekil ve inceliğine kapılıp öz bir dille daha
müzikal ve daha heyecanlı şiirler yazmaya başlamıştır. Aruz vezinlerini güzelce kullandığı hâlde
bunlara uygun yakışıklı kafiyeler bulmada aceleye
gelmiş görülüyor. En çok Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü
Fa‘ülün vezniyle tabiat güzelliğini yansıtan şiirler ve
garamî şarkılar tanzim ettiği gibi Feilâtün Feilâtün
Feilün vezniylede âşıkane bazı manzumeler yazmıştır. Aruzun az kullanılan vezinlerinden olan
Mefûlü Mefâîlü Fa‘ûlün ölçüsünü de denemiş,
ayrıca Mefâîlün Mefâîlün Fa‘ûlün veznini de eserlerinde kullanmıştır. Şair bana yazdığı 22.8.2001
tarihli mektubunda etkilendiği şair ve edebiyatçılardan söz ederek aruzu kimden öğrendiğini şöylece anlatıyor: “Şiire başlamamın üstünde yarım asır
kadar bir zaman geçmiş bulunmaktadır. Hadiseleri
çok iyi hatırlamıyorum. Ama hatırladığım bazı şeyler var. O zaman eski şairlerden bir kısmı hayatta
idi. Bunlardan Behçet Kemal Çağlar, Yahya Kemal
Beyatlı ve Faruk Nafiz Çamlıbel’i hatırlıyorum. Eski
şiir daha ölmemişti. Hatta aruzla bile yazanlar vardı. 1955 kışında İstanbul’da tahsilde bulunan arkadaşların ısrarlı teşvikiyle üç dört şiir kitabı almıştım. Bunların içinde bir de okul kitabı vardı. Nihat
Sami Banarlı’nın yazdığı ortaokul veya lise kitabı
idi. O kitabı nasıl edinmiştim pek hatırlamıyorum.
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Aruzu o kitaptan öğrendim.” Şair 1990’larda bir
ara yazdığı bir manzumeyle hece veznine dönmüş
gibi görünmekte ise de heceli başka şiirlerine tesadüf edemedim. Ancak aynı tarihlerde serbest stilde tanzim ettiği bir satır şiirini, aruzla yazdığı çok
sayıdaki şiirleriyle birlikte kitaba almışızdır. Düz
yazılarına gelince bunlar, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi süslü püslü sanat eserleri olmadığı hâlde
düzgün ve tekellüfsüz biçimde yazılmış ve kolaylıkla anlaşılan çekici kavramlı hatıra eserleridir.
DÜZYAZI ÖRNEKLERİ
Bir Anı Bir Şarkı
“Bundan kırk yıl evvel 1955 yazında, hemşehrilerim
tıp öğrencisi Cabbar Saatçi’yle Adnan Lastikçi
İkinci Levent’te bir ev kiralamışlardı. Adnan beni
evlerine davet etti. Biraz tereddütten sonra davetini kabul ettim. Levent’te iki hafta kalmıştım.
Bir akşam Cabbar’la beraber eve dönüyorduk.
Cabbar’ın teklifi üzerine sokak başındaki bakkaldan iki şişe bira aldık. Yumurtalı kıyma ve salatamızı hazırladıktan sonra biralarımızı açarak çilingir soframızı arka bahçeye bakan terasta kurduk.
Biraların son bardaklarını yudumluyorduk. Alkolsüz vücudumuza giren bir şişe bile kafalarımızı
keyiflendirmeye yetmişti! Artmıştı bile! Sohbet
derinleşmişti, saatler ilerlemişti. Hava karardıkça
mehtabın ışığı artıyordu. Ağustos böceklerinin
sesleri çıkmaya başlamıştı.
Birden bire billur gibi bir ses yükseldi! Sesin güzelliği
şarkının ahengi dalga dalga akşamı sardı. Ses çok
yakından geliyordu. “Cabbar! Bu ses nereden geliyor?” diye heyecanla sordum. “Boşver” diye yanıtladı. “Boşverilir mi? Çok merak ettim” dedim.
“Yandaki komşu belki radyo açtı” dedi. Şarkının
çalgısız, ara nağmesiz söylendiğinin farkına bile
varmadan hemen yerimden fırladım. Yan komşunun terasına baktım; Kimse yoktu. Yerime döndüm. Daha sandalyeye oturmamıştım. Aniden ses
kesildi! Çıngırak gibi bir kahkaha yükseldi! Ancak
o zaman anladım Cabbar’ın benimle dalga geçtiğini. Karşıdaki pembe evin ikinci katındaki banyonun penceresi açıktı ve duştan akan suyun sesi
geliyordu. Çok utanmıştım. “Aşk olsun Cabbar”
demiştim.
Evin şömineli bir salonu ve iki yatak odası vardı. Arka
bahçeye bakan yatak odasında Cabbar yatıyordu.
Ben de Adnan’la sokağa bakan odada yatıyordum. Adnan gelince olayı kendisine anlattım.
“Şadiye’nin ablası filandır” dedi. Filan diye benim
tanımam gereken bir hanım ismi söyledi. “Tanımıyorum” dedim. “Nasıl tanımazsın! Radyoda şarkı
söyler, sesi çok güzeldir. Münir Nurettin Selçuk’un
öğrencisidir” dedi. Şadiye’nin ismini bugün anım-
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sadım, ama ablasının ismini anımsayamadım!
Aradan kırk yıldan fazla bir zaman geçmiş. Arka
bahçede Şadiye ile bir iki kere göz göze gelmiştik. Bir akşam eve dönerken otobüsten indim.
Meğer Şadiye de otobüste imiş! O da otobüsten
indi, bana selam verdi. Ben de selamına karşılık
verdim. Eve doğru yürüyorduk. Bu selamından
cesaret alarak yakınına yaklaştım, hatırını sordum. Karşılık verdi, ama irkildi ve etrafına bakındı.
Beraber yürümemizin doğru olmadığını söyledi.
Ben de uzaklaştım. Zira o zamanlar iki ayrı cinsin
bir arada yürümeleri, hele akraba değillerse kız
için sakıncalı idi ve dedikodulara sebep olurdu.
Soğanağa’da kaldığım eve dönmüştüm. Aylar geçmişti, ama o akşamı ve Şadiye’yi her şeye rağmen
hiç unutamadım ve Levent şarkısını yazdım:
Yükseldi o akşam beyaz evden o güzel ses
Ey tatlı esen bâd bu hazîn rûhda da gel es
Rüzgârla gelen şarkıyı dinler gece herkes
Ey tatlı esen bâd bu hazîn rûhda da gel es
Ben mest-i şarâbdım güzelim sen ise şendin
Şarkınla eden belki de mest gönlümü sendin
Yer etti o gün sevgisi rûhumda Levend’in
Ey tatlı esen bâd bu hazîn rûhda da gel es
Bu anı ve bu şarkıda doğru olmayan yalnız iki şey vardı. Biri şarap diğeri de Şadiye’nin evinin rengi idi.
Şarkının ikinci dörtlüğünün birinci mısraında ‘Ben
mest-i bira idim’ diyemezdim. Biraz gülünç olabilirdi. Evin de renginin pembe olduğunu diyemiyordum. Aruzun Mefûlü Mefâilü MeFâilü Fa‘ûlün
vezniyle yazdığım şarkıda evin rengine vezin icabı
sarı, yeşil, mavi, gri ve beyaz renkler ve aynı zamanda büyük ve küçük (kelimeleri) uyuyordu (ve)
diğer renkler –pembe- de dâhil vezni bozuyordu.
O Levent yazının üzerinden üç dört yıl geçmişti. Artık
Şadiye’nin o güzel sesi, o güzel yüzü hayalimden
yavaş yavaş siliniyordu. Karlı soğuk bir kış günü
Beyoğlu’nda idim. Tatlı yemekten daha ziyade
ısınmak için İstiklal Caddesi’nde bir muhallebiciye
daldım. Mekânın orta yerlerinde iskemleli masalar, duvar diplerinde ise divanlar vardı. Bir divana oturdum. Garsona bir muhallebi ısmarladım.
Başımı kaldırdım etrafa bakındım. İki göz dikilmiş
bana bakıyordu. Karşı divanda Şadiye oturuyordu. Büyümüş, daha da güzelleşmiş, ben bakınca
gözlerini indirdi. Tatlısını yemeye devam etti. Muhallebi geldi, ben de muhallebiyi yedim bitirdim.
Başımı kaldırdım; karşı divanda Şadiye yoktu. Bir
müddet hüzünlü düşüncelere daldım. Şarkıyı oracıkta bir kâğıda yazıp kendisine sunabilirdim. İşte
buna akıl erdiremedim.
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Bir ihtimal: Belki de bu şarkı bugün Münir Nurettin
Selçuk tarafından bestelenmiş olabilirdi. Bir ihtimal daha: Bu şarkıyı ona verişim aramızda güzel
bir arkadaşlığın doğmasına sebep olabilirdi. Bir
daha böyle güzel bir fırsat doğmadı… Yazık oldu.”
Damda Bir Uyku
Gök kubbenin altında yatardım
Gönlümle de yıldızlara yârdım
Sevdâyla coşup aşkla taşardım
Dalgın geceler yan yana yattık
Lezzetleri lezzetlere kattık
Vuslat denilen zevki de tattık
Kaldık ikimiz dünyada yalnız
Görmez bizi göklerdeki yıldız
Ben bir de cihân bir de seven kız
Mehcûr Vâdi
Bu vâdîler beyâz sislerle dolmuş
Sararmış yemyeşil yaprak da solmuş
Ölüm çökmüş nedir hilkat mi donmuş
Güneş yok esmiyor bâd yâr ne olmuş
Bu vâdîden ılık rüzgâr eserdi
Güneş altın ışıkların sererdi
Yeşil dallarda bülbüller öterdi
Tüm âşıklar çadırların gererdi
Ağaç yaktık çadır kurduk bu yerde
Bilir herkes dayanmam ben bu derde
O yârim âh şimdi bilmem nerde
Gelir bir gün sabâ belki eser de
Erbil
Gamsız ve kedersiz tehi ufkumda uçan kuş
Her akşam açar eski hayâl sana âguş
Beykoz sahilinden bakışım ufka takıldı
Birden bire yandım vücudum sanki yakıldı
Aşkım oradan başladı gönlüm mütehayyil
Kerkük’le uzaklarda kalan sevgili Erbil
Erbil ki hayâlinde kalan aynı seherdir
Kerkük’teki sevdiklerimin olduğu yerdir
Kökleşti bütün arzularım kalbi içinde
Ey hâtıralar eski güzellikte geçin de
Ey gamlı gönül hatta cehennem ise ferdâ
Aldım diyeyim kâm bu ömürden bu cihânda
Körfezde Gurub
Akşamları yalnız dururum bahçede hergün
Rüzgâr esiyor dalgalı körfezde batan gün
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Âheste gurûbuyla yayar kalbe melâli
Kuvvetlice his ettirir insana zevâli
Âsûde ufuk gitgide âlevlenir artık
Kaybolmadadır manzara artmakta karanlık
Yaprakları okşar hafi bir ses gibi rüzgâr
Kalbimde ümit belki gelir beklenilen yâr
Solmuş sarı bir cân çekişen gül beni üzdü
Her bahçesi hicrân dolu kasvetli bir güzdü
Ye’simle o şimşekle gelen mektubu aldım
Ka‘rında ışık olmayan ummâna daldım
Düştüm çıkamadım ben dolu girdâbla ummân
Artık öleyim söndü cihân kalmadı cânân
Şarkı
Kerkük’te güzel kızları bayram günü seyret
Sabrım da benim kalmadı söyler bana sabret
Ey zülfü siyâh isteğin olmasa sen emret
Sabrım da benim kalmadı söyler bana sabret
Herkes öpüşür hep darılanlar barışıktır
Al pembe yeşil kırmızı renkler karışıktır
Genç kızları sevmekle gönüller de yanıktır
Sabrım da benim kalmadı söyler bana sabret

Samanyolu
Gemilerin ardından insanı bir hoş eder
Martıların çığlığı mest eder sarhoş eder
Dalgalı okyanusa sakin akan bir dere
Hiç farkına varmadan daldım düşüncelere
Samanyolu içinde bizim güneş sistemi
Koskoca okyanusta yalnız yüzen bir gemi
Güneş sistemimizin çapı bir kilometre
Olsa olur dünyayın çapı bir milimetre
Samanyolu’nun çapı dünyamız kadar olsa
İçinde mikroskopla dünya görülmez asla
Koca sonsuz evrende sonsuz gök adalar var
Samanyolu içinde dünyamız bir toz kadar

Şeb-i Yelda
Kapkaranlık uyuyor meşcerede
Duruyor bir silüet pencerede
Şimdi Ferhât ile Şîrîn nerede

Böyle uçsuz bucaksız böyle bir evrende biz
Altı milyar insanız bir tozun üstünde biz

Uyuyan meşcere ervâha mekân
Durdurulmuş gibidir yerde zamân
Yaşıyor sanki Anastasya bu ân
Eski edvâr görünür her rinde
Bir karanlık gecenin ka’rında
Kleopatra uyuyor kabrinde
Yelda târîhlerin esrârlı sesi
Afrodit’in esiyor aşk nefesi
Dile gelmiş hayatın efsanesi

Böyle bir kâinatın yaradanı yanında
Özdeşleşir onunla yarışırız anında
Kimimiz oğlu olur kimimiz sevgilisi
Sanırız kendimizi evrenin efendisi
Aslında biz değiliz evrenin efendisi
Tam tersine hepimiz tımarhane delisi
Doğruyu bilmek gerek gerçekler çok önemli
Lakin evrende her şey çok derin çok gizemli

Biz de bir gün gelecek âtîden
Soracaklar da bizi mâzîden
Önlerinden geçeriz ânîden

Birden bire uyandım dipsiz düşüncelerden
Durup dururken bunlar aklıma geldi nerden

Viran Köşk
El değmemiş bahçesi
Çok eskimiş terk edilmiş
Bakımsız ve tarumar Viran Köşk
Her tarafı sarılmış
Otlarla sarmaşıklarla
Taş kaplamalı kuytu köşede
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Mermer havuzda
Kuru yapraklardan görülmeyen
Kirli yağmur suyunda
Hayal meyal gördüğüm
Bir kuş kadar ince
Solmuş bir çiçek kadar üzgün
Kalemle çizilmiş kadar düzgün
Hüzün dolu duygulu
Aşka yakın solgun sarı
Unutamadığım kadın

Deli misin Baha sen nasıl düşünür insan
Böyle bir manzarada böyle şeyleri her an
Çevreye bir bakındım önümde uzanıyor
Ufka doğru okyanus alev alev yanıyor
Yıl/Year 18 السنة
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Türkmeneli Şehitleri
Ankara’da Anıldı
Kardaşlık
Türkmeneli Dernekler Federasyonu tarafından Ankara’da
Türkmenleri Şehit günü anma
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM de Ak Parti Van
Milletvekili Burhan Kayatürk,
AK Parti Karabük Milletvekili
Burhanettin Uysal, MHP Gurup
başkan vekili Oktay Vural, MHP
Gaziantep
Milletvekili Ümit
Özdağ, Dışişleri Bakanlığı adına
Irak ile İlişkiler Genel Müdürü Yardımcılığı Daire Başkanı
Ali İhsan İzbul, Ak Parti Sosyal
Politikalar Başkan Yardımcısı
24. dönem Konya Milletvekili
Ayşe Türkmenoğlu, 24. dönem Bursa Milletvekili Tulin
Erkan Kara, eski Bakan Hasan
Celal Güzel ile birlikte AFAD
başkanı Fuat Oktay ve Kızılay
Genel Müdür yardımcısı Alper
Küçük ve TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Kerkük Vakfı
Başkanı Erşat Hürmüzlü değişik Üniversitelerden Akademisyen Rektör, Basın Yayın ve
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Televizyon Ankara temsilcileri,
ORSAM temsilcisi Habip Hürmüzlü, Türkmen şahsiyetler ve
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan (TKÜUGD), katıldı.
Toplantı Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın
Beyatlı’nın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Beyatlı Irakta
AFAD, TİKA ve KIZILAY’IN yardımları konusunda bilgi verdi
ve bu Kurumlara teşekkür etti.
Ayrıca Türkiye Irak’ın değişik
illerinde patlama sonucu yaralananları Ambulans uçaklarla
Ankara’da tedavi ettiğini Irak
halkları olarak bunu hiç unutmayacaklarını söyledi. Irak’lı
sağlıkçılar olarak biz de reddi
cemil ve insanî görevimizi yapmak istediğimiz için deprem
anında Van’da, terörden zarar
gören yerlerde Hatay’ın yayla
dağında Suriyeli Türkmen kar-
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deşlerimize sağlık hizmetinde
bulunduk. Biz bir bütünüz ve
öyle kalacağız dedi. Bugün
Türkmeneli’nde güvenlik ve
geleceğe dönük çalışmalarda
oluşmaya başlayan ciddi boşlukları Irak’ın başka komşu
ülkeleri doldurmak peşindedir. Buna ciddî bir şekilde eğilmemiz için ülkemizin saygın
kuruluşlarının dikkat etmesi
elzemdir. Aksi takdirde o bölgelerde istenmeyen ve hiç tasvip etmediğimiz, üzüntümüze
sebep olacak manzaralar çıkabilir dedi. Daha sonra Şehitlerin Ruhuna Fatiha okunda ve
AFAD, KIZILAY ve TİKA Başkanlarına Federasyonun Teşekkür Plaketleri verildi.
Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü ise Türkmenlerin millî
mücadelesini her zaman demokratik platformlarda arayan
bu liderler, Irak’ın gelişmesinde büyük rol oynamış, bağlı
bulundukları devlete hizmet
etmiş, barışçı, uygar ve entelektüel yapıya sahip kişilerdi.
Onları kaybedeli 36 yıl oldu.
Yerleri kolay doldurulmayacak
liderlerimizi, Şehitler Günü ilan
ettiğimiz bu günde rahmetle
anıyor, Irak Türkmen toplumuna başsağlığı diliyoruz. Irak
Türkmenlerinin bu gününü anlatan Hürmüzlü şöyle devam
etti bu uygar akımın mensubu
olan Irak Türkmenleri ne yazık
ki bu sıralarda IŞİD saldırıların-
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dan en çok zarar gören toplum
olmuş, hemen hemen bütün
yerleşim bölgeleri işgale uğramış ve on binlerce aile mecburi göçe zorlanmıştır. Ancak bütün bu acı tecrübelere rağmen
Türkmenler, Irak vatandaşlığı
şuurunu kaybetmemiş, Arap,
Kürt ve Kildani-Aşurilerle bağlarını devam ettirerek, özgür
ve onurlu yaşama yolundaki
bir toplumun yaratılması için
verilen mücadeleye katkıda
bulunmuşlar ve bu halklarla
beraber yaşamanın zaruretine
inanmışlardır dedi.
TİKA’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Irak ve Suriye’deki Türkmenlere yardımlarından dolayı Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na
(TİKA) teşekkür plaketi
verdi.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu
tarafından,
Ankara’da Irak Türkmenleri Şehit Günü Anma
Toplantısında Irak ve Suriye’deki Türkmenlere yardımlarından dolayı TİKA,
AFAD ve Kızılay’a teşekkür plaketi verildi. Teşekkür plaketini TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam adına
TİKA Başkan Yardımcısı
Ali Maskan aldı.
Toplantıda konuşan Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı “Türkiye’nin, Irak’ın
değişik illerinde patlama
sonucu yaralananları ambulans uçaklarla Ankara’da
tedavi ettiğini, Irak halkları
olarak bunu hiç unutmayacaklarını söyledi.”
Kerkük Vakfı Başkanı Erşat
Hürmüzlü ise, “Irak’ın
gelişmesinde büyük rol
oynayan bu liderleri kayKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Daha sonra Bakanımız Sayın Hasan Celal Güzel, Milletvekillerimiz Sayın MHP Milletvekilleri Oktay Vural, Prof. Dr. Ümit
Özdağ, Ak Parti Milletvekilleri
Burhan Kayatürk, Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve Ayşe Türkmenoğlu Türkmenlerin sıkıntıları ve yapılması gerekenler
konusunda yararlı konuşmalar
yaptılar. Irak ile İlişkiler Genel Müdürü Yardımcılığı Daire Başkanı Ali İhsan İzbul’da
Dışişleri olarak bakan, bakan
yardımcısı ve tüm üste düzey
yönetim olarak Türkiye’nin

Türkmen soydaşlara bugüne
kadar olduğunu gibi en güçlü
desteğin devam edeceğini belirtti.
Basın temsilcileri ve Akademisyenlerin katkılarından sonra
önümüzdeki günlerde Federasyon tarafından hazırlanacak olan taslak Türkmen deklarasyonu üzerinde mutabakat
sağlamak amacı ile Partilerin
milletvekilleri tekrar bir araya
gelip müştereken deklarasyonun imzalanması konusunda
mutabakata varıldı.

bedeli 36 yıl oldu. Yerleri
kolay doldurulmayacak
liderlerimizi,
şehitler
günü ilan ettiğimiz bu
günde rahmetle anıyor,
Irak Türkmen toplumuna
başsağlığı diliyoruz” diye
konuştu.
TİKA her zaman Türkmenlerin yanında
TİKA, gerek Suriye’de gerekse Irak’ta terör nedeni
ile yerlerinden edilen ve
kamplarda yaşamak zorunda kalan Türkmenlere yardımda bulunuyor.
TİKA, Kuzey Irak’ta kamplarda yaşayan 3 bin aileye
gıda, temizlik malzemesi
yardımlarının yanı sıra,
battaniye, yatak, klima ve
beyaz eşya gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri temin
ediyor.
Kuzey Irak bölgesinde Türkmen çocukların okuduğu
tüm okullarda donanım
desteği, kırtasiye ve kıyafet yardımı TİKA tarafından sağlanıyor. Altınköprü ve Yahyava Kampı
El Sanatları Merkezlerine
kurulan atölyeler ve verilen eğitimler ile terörden
en fazla zarar gören kesim olan kadınların kendi
ihtiyaçlarını karşılamaları
sağlanıyor
Yıl/Year 18 السنة
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Tazehurmatu İçin
Konya’da Yürüyüş
Kardaşlık
Kerkük’ün 20 km. güneyinde
yer alan Türkmen beldesi
Tazehurmatu’ya kimyasal silahlarla yapılan saldırıyı protesto etmek için Konya!da
protesto yürüyüşü yapıldı.
Mevlana meydanında başlayan yürüyüşe, Türkmeneli
Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, dernek
üyeleri ve çok sayıda Türkmen
katıldı. Mevlana meydanından
Kayalı Park´a kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, Türkiye, Irak
ve Türkmenistan bayrakları
taşındı, sloganlar atıldı. Basın
açıklaması yapan Türkmeneli
Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, bugün
Irak´ta 2,5 milyon Türkmenin
varlık mücadelesi verdiğini belirterek.
“Irak´ta, IŞİD terör örgütünden
en çok zarar gören Türkmenler oldu ve hâlâ zarar görmektedirler. Bir buçuk yıldan
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beri Telafer şehrimiz IŞİD´in
zulmü altındadır. Yerinden ve
yurdundan başka yerlere göç
edenlerimizin sayısı 500 bini
aşmıştır” dedi.
Amaçlarının dünya kamuoyunun
dikkatini
Tazehurmatu´da
IŞİD´in yaptığı zulme dikkat
çekmek olduğunu belirten
Beyatlı, şöyle konuştu: “8
Mart 2016 gününden beri bu
şehrimiz IŞİD´in kimyasal klor
ve hardal gazı bombaları ile
bombalanmaktadır. Bin 100
vatandaşımız bu zehirli gazdan
zehirlenerek yaralanmış ve
hayatını kaybetmiştir. Bu sayı
sürekli artmakta ve yaralılar
içerisinde ölenler olmaktadır.
Yaralıların bir kısmı Kerkük bir
kısmı Bağdat hastanelerinde
tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak maalesef çoğu sakat
kalmaktadır. Tedavisi zor olan
16 hastamız Türkiye tarafından Ankara´ya getirildi ve şu
an çeşitli hastanelerde tedavi
görmektedirler.
Öncelikle ağır
hastalarımızın
tedavisini üstlenen Türkiye
devletine şükranlarımızı ve
minnettarlığımızı bildirmek
istiyoruz. Irak
Türkmenlerinin
yaralarını her
Yıl/Year 18 السنة
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zaman ilk saran ülke Türkiye
Cumhuriyeti devleti olmuştur.”
“Türkmenler Bin Yıldır Yaşadıkları
Toprakları Terk Etmeyecek”
Terör örgütlerinin dünyanın neresinde olursa olsun sivil insanlara yönelik silahlı eylemlerini
şiddetle kınadıklarını söyleyen
Beyatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bütün dünya kamuoyundan
Tazehurmatu´da Türkmenlere
yönelik menfur ve alçak saldırıyı kınamalarını bekliyoruz.
Bütün dünya ülkelerinin Irak
Türkmenlerine baskı yaparak
IŞİD´in pençesinde inleyen
Beşir ve Telafer şehrinin kurtarılmasını ve Tazehurmatu´yu
IŞİD tehlikesinden korumasını talep ediyoruz. Bu konuda
Irak Türkmenleri silahlanarak
kendi topraklarını korumaya
istekli ve hazırdır. Ancak Irak
merkezi hükümeti ve Kuzey
Irak Kürt Yönetimi, Türkmenlerin kendi şehirlerini ve topraklarını IŞİD´ten kurtarmak için
silahlanmalarına izin vermiyor.
Ne olursa olsun Irak´ın üçüncü
asli unsuru olan Türkmenler
bin yıldır yaşadıkları topraklarını ve şehirlerini terk etmeyecek ve haklı mücadelelerine
devam edeceklerdir.”
Yürüyüş sonunda kalabalık olaysız
dağıldı.
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Türk’tür, Türk Kalacak” “Ne
Mutlu Türküm Diyene” slogan
atan gruba, birçok sivil toplum
kuruluşu da destek verdi.
Grup adına basın açıklaması yapan Irak Türkmen Birliği ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Adnan Kerküklü, dünyanın
Irak Türkmenlerinin sorunlarına duyarsız kaldığını savundu.

Diğer yandan Antalya’da yaşayan
Türkmenler
de
Tazehurmatu’ya Kimyasal Silah Saldırısına Protesto etti.
Antalya’da Irak Türkmen Birliği
ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör örgütü IŞİD’in Kerkük
kentine bağlı Türkmen kasabası Tazehurmatu’ya kimyasal
silah (hardal ve klor gazı) saldırısını protesto etti.

Antalya‘nın en kalabalık ve hareketli yeri Kazım Özalp Caddesi Kışlahan Meydanı’nda
toplanan Irak Türkmen Birliği
ve Dayanışma Derneği üyesi
yaklaşık 100 kişi IŞİD’in Türkmen kasabası Tazehurmatu’ya
kimyasal silahla saldırmasını
protesto etti. Ellerinde Türkmen ve Türk bayrakları ile
“Kahrolsun IŞİD-PKK”, “Kerkük

Selçuk Üniversitesi Rektörüne Tebrik Ziyareti
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr.
Aydın Beyatlı ve Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şube Başkanı Adil Beyatlı
Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e başarılar dileyerek,
yeni görevinde tebrik ettiler.
Beyatlı konuşmasında Selçuk Üniversitesi tarafından bugüne kadar 184 Iraklı uzman hekime
tıbbi eğitim kursu verildiğini; 2016 yılında ise
32 Türkmen’e yüksek lisan eğitim fırsatı sağlanmıştır. Üniversitenin genel olarak Irak ve özellikle de Türkmeneli’ye bugüne kadar yaptıkları
yardım ve desteklerden dolayı teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ise bilim konusunda
Irak’ın hep yanında olduklarını zaten Türkiye
Cumhuriyeti Devleti de Irak halklarına hep eşit
mesafede olmuştur. Desteğimiz dün olduğu
gibi yarın da daha yoğun bir şekilde Irak’a ve
özellikle Türkmenlere devam edecektir, dedi
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ziyaretten dolayı
heyete teşekkür etti.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Bölgede bir takım grupların federasyon ilan ettiğini aktaran Kerküklü, “Türkmenlerin öz yurdunda kayıtsız kalması kabul
edilemez. Dünya ve koalisyon
güçleri bu durumu çözemezse, Türkmen halkı geçmişine
bağlı kalarak, bağımsızlığını,
federatif yapısını ilan etme durumunda kalacaktır. Bu haykırış her durumda yüksek sesle
duyurulacaktır. Her Türkmen
bir neferdir, bugün verilecek
emekler geleceğin Türkmen
çocuklarına armağanımız olacaktır” diye konuştu.

Konya Selçuk Üniversitesi
Türkmen Öğrencilere Kucak Açtı
Bugün Konya’nın değişik üniversitelerinde öğrenim gören 100 e yakın Türkmen öğrencimiz bulunmaktadır.
Bu yıl 37 Türkmen öğrenci Yüksek Lisans eğitimi
için Konya’da Selçuk Üniversitesine başvurmuştur. Türkmeneli Dernekler Federasyonu 6 aydan
beri yeni gelen Türkmen öğrencilerle yakından
ilgilenmiştir. Federasyon Başkanı Dr. Aydın Beyatlı
TÖMER Başkanı, Bölüm Başkanları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürü ve Rektör ile görüşerek
kabulleri konusunda girişimlerde bulunmuştur.
Sonuçta 27 Türkmen öğrencinin Yüksek Lisans öğrenimi kabul edilmiştir. Adı açıklanmayan 6 öğrencinin kabulu için de Federasyon adına tekrar başvuruda bulunulmuştur.
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Aşır Genç ile görüşen Federasyon Başkanı
Beyatlı, önümüzdeki yıl Yüksek Lisans eğitimi için
Türkmen öğrencilere belli sayıda ücretsiz kontenjan verilmesi konusunda ön mutabakata varmıştır.
Kazanan tüm öğrencilerimizi kutlar, vatanımıza ve
milletimize hayırlı olmalarını dileriz.
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Türkmeneli Dernekler
Federasyonu Kültür ve Turizm
Bakanı ile Görüştü
Kardaşlık
Türkmeneli Dernekler Federasyonundan bir heyet 7 Mart 2016
tarihinde T.C. Kültür ve Turizm
Bakanı Mahir Ünal ile görüştü.
Görüşmede Federasyon Başkanı Dr. Aydın Beyatlı Irak’ta
ve özellikle Türkmeneli’de yaşanan sıkıntıları anlattı. Irak
Türkmenlerinin yaşadığı bölgeler, tarihî ve ekonomik zenginliğinin yanında ciddi kültürel mirasa da sahiptir, dedi.
Beyatlı; Irak Türkmenleri Irak topraklarında gelişen 1000 yıllık
Türk Kültürünü korumuş ve
yaşatmıştır. Ancak 2003 yılı
sonrası Irak’ta yaşanan siyasi
kargaşa ve terör olayları neticesinde Türkmen kültür mirası
yağmalanmaya, yıkıma uğramaya ve kaybolmaya yüz tut-

muştur. Başta Türkiye olmak
üzere Türk Dünyası, UNESCO
gibi uluslararası kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşlarını bu
kültür ve insanlık mirasının
kurtarılmasındaki sorumluluklarını üstlenmesinin gerekliliğini söyledi.
Irak Türkmenleri olarak yaşamakta olduğumuz büyük sıkıntıları aşmak için can u gönülden
mücadele vermekte ve verdiğimiz mücadelenin yanında siz
değerli Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanımız
olarak desteğinize ihtiyaç duymaktayız. Türkmenlerin yaşadıkları coğrafi, siyasi, içtimai
ve kültürel zeminin gerektirdiği bazı koşullar nedeniyle kısa
sürede gerçekleşmesi gereken

önemli gereksinimler söz konusu olduğunu, bu meyanda
tarihî Kerkük Kalesinde bulunan ve geçmişi takriben 1000
yıllık olan Camiler, Han ve
Çarşılar bakımsızlık nedeni ile
ciddi tahribat görmüştür. Bunların yanı sıra Kerkük Kışlasının
aslına uygun projelendirilerek
Bu eserlerin restore edilmesini önemli olduğunu söyledi.
Beyatlı, Kerkük, Tuzhurrmatu
ve Bağdat’ta Türkmen Kültür
Merkezlerinin açılması Türkmen ve Türkmeneli ile ilgili
film, belgesel ve kısa metrajlı
filmlerin gösterilmesi, görsel
ve işitsel yayın organlarına
destek verilmesi, kısa vadede
hayati önem arz ettiğini ifade
ederek Federasyonun hazırlamış olduğu Türkmen Kültür
Raporunu sayın bakanı sundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal dün olduğu gibi bugün
de Irak Türkmenlerine yardımların devam edeceğini ve
Federasyon tarafından önemli
konularda istenilen desteğin
yapılacağını ve gerekli talimatlarını ilgili birimlere vereceğini
ifade ettiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye
Federasyon Başkan Yardımcısı
Dr. Adnan Kerküklü, Doğramacı Vakfı Genel Sekreteri Nesrin
Erbil ve Türkmeneli Televizyonu Müdürü Hanefi Uzunçam
katıldı.
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“Konya Türkmeneli
Gençlik Topluluğu”
Aylık Toplantısını Yaptı
Kardaşlık
Konya Türkmeneli Gençlik Topluluğu 1 Şubat 2016 tarihinde
Selçuk Üniversitesi Süleyman
Demirel Kültür Merkezinde
bir araya geldi. Toplantı saygı
duruşu ve Kuran-i Kerimden
ayetlerin tilaveti ile başladı.
Toplantıya Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı
Dr Aydın Beyatlı, Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şube Başkanı Adil
Beyatlı, Kahtan Efendi oğlu
ve kalabalık Türkmen Öğrenci
topluluğu katıldı.
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Federasyon Başkanı Beyatlı 32
Türkmen Öğrenciyi Selçuk Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimini kazandıklarından dolayı
tebrik etti ve Türkmeneli’nin
geleceği siz öğrenci ve gençlerimizin elinde olduğunu; Bilgi,
saygı, disiplin ve iman gücü
sizlerin vazgeçilmez ilkesi olmalıdır, dedi. Daha sonra Türkmen öğrenciler Irak’taki son
gelişmeleri tartışıp, önümüzdeki ay Türkmeneli Şiir Şöleni
ve Altınköprü Katliamını anma
toplantısını düzenlemek için
komisyonlar kurdu.
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Erbil´den İstanbul´a
Gençlik Rüzgarı
Kardaşlık
Nevruz Kutlamaları kapsamında Erbil´den İstanbul´a gelen
ve aralarında çoğunluğu Erbilli, 30 kişilik gençlik grubu
İstanbul´daki Türkmen hemşehrileri ile bir araya geldi.
24 Mart 2016 tarihinde Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği (ITKYD) Genel Merkezi
tarafından teknede düzenlenen yemekte ağırlanan Türkmeneli Öğrenci ve Gençlik Birliği (TÖGB) Erbil Kolu heyeti ve
beraberindeki gençler İstanbul
Boğazı´nın tadını çıkardı. ITKYD
gençlik oluşumu Türkmeneli Fikir Kulübü (TFK) üyesi gençler
de iki gün boyunca gruba eşlik
ederek İstanbul tanıtımında ve
etkinliklerde yardımcı oldu.
Konuk heyet, 26 Mart 2016 tarihinde Derneğin genel merkezinde
düzenlenen kahvaltılı toplantıda Dernek Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Başkan Yardımcısı Diyar Erbil ile yönetim kurulu

üyeleri, Türkmen Basın Derneği
Başkanı Kemal Beyatlı, Türkçe
Konuşan Ülkeler Uluslararası
Gazeteciler Derneği Başkanı
Güngör Yavuzaslan, TFK Başkanı Gönül Silav ve kulübün diğer
üyeleri ile bir araya geldi.
Heyet sorumluları, İstanbul´daki
Türkmenler ile buluşmalarından duydukları memnuniyeti
dile getirdi. Yöneticilerle yapılan gündem değerlendirmesi
ve gençliğin sorunları ile beklentileri hakkındaki fikir alışverişinin ardından Erbil´den gelen
gençlik heyeti ile TFK üyeleri
arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede
Türkmen okullarında öğretmen
eksikliğinin önemine değinen
konuk heyet üyeleri, bu yüzden Türkmen okullarına olan
ilginin azaldığını ve bu sorunun
aşılabilmesi için Türkiye´de eğitimini tamamlayan gençlerin
Türkmeneli´nde hizmet etmelerinin vicdani bir yükümlülük

olduğunu dile getirdi. Toplantıda ayrıca bölgedeki bazı eksiklerin tamamlanması amacıyla
TÖGB Erbil Kolu ve TFK´nın ortak projeler ile işbirliği içerisinde hareket edeceği vurgulandı.
Aynı gün Tazehurmatu´ya yapılan
kimyasal saldırıyı kınama amacıyla Türkmeneli Dernekler
Federasyonu tarafından düzenlenen basın açıklaması ve protesto eylemine katılan konuk
heyet daha sonra ITKYD tarafından düzenlenen Altunköprü
Katliamını anma toplantısı ve
paneline katıldı.
Toplantı sonrasında akşam yemeğinde ağırlanan konuk heyet
üyeleri, hemşehrileri ile tanışmanın ve bir arada olmanın
mutluluğunu ifade etmenin
yanı sıra bundan sonra Türkmen meselesi için ortak çalışma içerisinde hareket edeceklerini belirttiler. Yapılan
sohbetin ardından Erbil heyeti,
İstanbul grubu ile yakın gelecekte işbirliği yapma temennisi
ile veda etti.
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Erbil’de Mirisuyu ve Okul
Hayatım
Ahmet TELAFERLİ
Tarihî kalesi olan Erbil, 1945 yılında
21000 nüfuslu küçük bir şehirdi.
Musul yönünden gelen geniş
bir yol, kalenin dibinden geçerek Kerkük istikametine devam
ederdi. Erbil’in en büyük caddesini oluşturan bu geniş yol, kenti
boydan boya ikiye bölerdi.
Kalenin dibinden aşağı doğru ve bu
cadde boyunca Erbil Çarşısı devam ederdi. Köylüler bu pazara
sebze, yoğurt, peynir, getirirdi.
Yoğurdu ve peyniri çok meşhurdu. Kalenin içi Erbilli ailelerle
meskûndu; evler daracık sokakların iki yanında yer alırdı. Erbil
Ağzında sokağa “küçe” denir.
Erbil Kalesinde tekkeler vardı. En meşhuru Telaferli Abdulkerim Molla
Hıdır Tekkesiydi. Ayrıca kale kapısından içeri girince sağda Erbil’in
en büyük camii vardı. Her Cuma
günü İzzettin Küçük Molla Efendi, kendi köyleri olan Badava’dan
arabası ile gelir, Cuma namazını
kıldırdıktan sonra arabasıyla tekrar köyüne dönerdi.
Erbil’in etrafı bahar aylarında yemyeşil olur ve halk pikniğe çıkar
ve gezerdi. Adı geçen yolun
üzerinde kalenin takiben iki kilometre batısında mutasarrıflık
ve diğer hükmet daireleri vardı. Tam bu dairelerin karşısında
ortaokul ve liseden meydana
gelen Erbil Erkek Saneviyesi (Lisesi) vardı. 1945’te bu okulun
ilk sınıfına kaydımı yaptırdım.
Beş yıl devam ettikten sonra
mezun oldum. Bu okulda esas
Erbilli çocuklar çoğunluğu teşkil
ediyordu; tek tük Dizeyi ağalaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

rının çocukları da vardı. Ayrıca
Hıristiyan olan Ankavalı çocuklar
vardı. Bunlar her gün bir saatçik
yolu yaya olarak gelirlerdi, hiç
okulu aksatmazlardı. Yağmurlu
günlerde ayak bileklerine kadar
çamura batmış olarak geldikleri
yol asfalt değildi. O tarihlerde ne
servis ne de minibüs vardı. Onların durumuna hep acırdım ve
ama takdir de ederdim.
Okul müdürümüz tarih hocası Erbilli
Osman Koca’ydı. Uzun boylu, çok
dirayetli ve iyi bir idareciydi. Erbilli Musa Samed coğrafya hocası,
Cemil Reşid Duhoklu tabiat hocası da çok iyi idi. Musullu hocamız
Sıddık Halife çok iyi cebir, hendese ve matematik öğretirdi. Yine
Musullu Sait Hıdır Fizik’e hâkimdi;
sonra Bağdat Üniversitesine intisap etti. İngilizce hocamız Ahmet
Uraykat Filistinli idi; daima Kral
Abdullah’a küfür ederdi. Arapça
hocalarımız hep Mısırlı olurdu.
Grameri çok iyi öğretirlerdi. Fakat
günlük konuşmayı Musul’da ve
Bağdat’ta okuyan Türk öğrenciler
kadar rahat konuşamadık. Çünkü Telafer ve Erbil’de birbirimizle
hep Türkçe konuşurduk.
Yaz aylarında arkadaşımız Hamza
Osman’ın tam kale kapısına bakan cadde üzerinde dayısının
oğlunun elektrik malzemesi satan ve tamir işleri ile uğraşan
bir dükkânı vardı. Her gün ikindi
vakti orada buluşur, birkaç arkadaş olarak Mirisuyu’na doğru
yürürdük. Gidişimiz 25-30 dakika sürerdi. Mirisuyu’nun köprüsünün geçtikten sonra dönerdik.
Aramızda Erbil’de günlük olan
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biteni anlatırdık. Arkadaşlarımızın arasında, sonradan öğretmen olan orta boylu Talat isminde çok şık giyinen biri vardı.
Yanılmıyorsam 1949 yılında bu yürüyüşlerimize Türkiye’den gelen,
Ankara’da tahsil görmekte olan
şehit Rıza Demirci katılmaya başladı. Zaten rahmetli ağabeyi Aziz
Demirci bizim hocamızdı. Erbil’de
o zaman Cemal Muhtar, Suphi
Pasvan adlı Kerküklü gençlerle de
tanıştık. Rıza Beğ’in sözlerine kulak vererek heyecanla dinlerdik.
O bize Ankara ve İstanbul’u anlatır ve Türkiye hakkında bilgi verirdi; bir yaz boyu kendisinden Ankara ve İstanbul’a hakkında çok
şeyler öğrendik. Çankaya’yı anlattı, Gençlik Parkı’nı Kızılay’ı, Yeni
Şehri, Ulus’u… Ayrıca İstanbul’un
ortasından deniz geçtiğini ve buraya Boğaz denildiğini, sağ tarafında Asya, sol tarafında Avrupa
kıtası bulunuyordu.
İstanbul’un en meşhur yerlerinin
Beyoğlu, Taksim, Beyazıt ve
Aksaray olduğunu ondan duymuştuk. İstanbul ve Ankara’nın
temizliğinden ve halkın disiplininden bahsederdi. Ankara Üniversitesinden Dil Tarih Coğrafya
Fakültesindeki münazaralardan,
Ziraat Fakültesinin Dışkapı’da
olduğunu ve ayını fakültenin
öğrencileri için yurdu olduğunu
ve böylece Türkiye hakkında çok
bilgiler verirdi. Biz de “acaba
bize de bir gün Allah Türkiye’yi
görmeyi kısmet eder mi?” diye
düşünürdük. Çok değerli ve
vatansever bir kişiydi. Mekânı
Cennet olsun…
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Türkmen Dağarcığı

Acı Kaybımız
Mehmet Bayız

(Kerkük, 1938-İstanbul, 14 Ocak 2016)
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Ömrünü Türkmen davasına adayan
değerli hemşerimiz Mehmet
Bayız 1938 yılında Bayız ve Rabia çiftinin ikinci çocuğu olarak
Kerkük’ün Piryadı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta
öğrenimini Kerkük’te tamamladıktan sonra Bağdat’ta Eğitim
Fakültesi’ni bitirmiş ve genç bir
öğretmen olarak hayata atılmıştır.
1967 senesinde hayatını Remziye hanımla birleştirmiş ve bu
evlilikten 6 çocuğu dünyaya
gelmiştir. Üçü kız, üçü erkek
olan çocuklarının adları doğum tarihlerine göre şöyledir:
Şengül (1971), Yıldırım (1973),
Esin (1974), Erdal (1977), Erol
(1981) ve Fatma (1991).

Türkmen toplumu değerli bir evladı olan Mehmet Bayız’ı 14
Ocak 2016 tarihinde ebediyete
uğurladı. Türkmeneli dünyasında vatanseverliği ve
millî şuuruyla her zaman saygıyla anılan
Mehmet Bayız, Kerkük ve Türkmen davasının önde gelen
şahsiyetlerinden biri
idi. Türklük uğruna
verdiği sessiz ve asil
mücadele üslubunu
ömür boyu sürdürmüş ve gösterişsiz
tavır ve hareketleriyle takdir toplamıştır.
26
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Öğretmenlik yaptığı yıllarda milliyetçi görüşleriyle defalarca
Raniya’ya sürgün edilmiş ve
1982 yılında emekli olmuştur.
1970’li yıllarından itibaren Baas
rejiminin takibatına maruz kalmıştır. 1980’li yıllarda dikta yönetimi tarafından çeşitli gözaltı
ve işkencelere tabi tutulmuştur.
Baskıların dayanılmaz hal alması yüzünden 1986’da çok sevdiği Kerkük’ten ayrılmak zorunda
kalmıştır. Ailesi ile birlikte önce
İran’a geçmiş ve 14 ay orada
gurbet hayatı yaşadıktan sonra
Türkiye’ye iltica etmiştir.
İstanbul’a yerleşen M. Bayız,
Irak’taki dikta rejiminin baskılarına rağmen yılmamış, çalışmalarına devam etmiştir. Saddam
yönetimi tarafından şahsına
Yıl/Year 18 السنة
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yönelik tehditler devam etmiş, hatta İstanbul’da çocukları
İle birlikte iken suikasta uğramış, ancak yara almadan kurtulmuştur.
İstanbul’da Türkiye gazetesinde çalışmaya başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Baas yönetiminin devrilmesinden sonra
Kerkük’e duyduğu hasreti dindirmek için doğduğu toprakları
ziyaret ederek çeşitli hizmetler
yapmıştır. Kendisine teklif edilen görevleri ise kabul etmemiş,
davaya manevi desteğini devam
ettirmiştir. M. Bayız 2016 yılının 14 Ocak ayında çok sevdiği
Kerkük’ten uzakta İstanbul’da
hayata gözlerini yummuştur.
Daha ilkokul yıllarında yaşıtlarından
farklı olarak vatan sevgisi ve
milliyetçilik ruhu ile memleket
meselelerini dert edinen Bayız,
milliyetçi camia ile gençlik kesiminin ilgisini çekmiştir. Genç
yaşta kendisini Türkmen edebiyatı ve Türkmen tarihi öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır
Kerkük’ün gençlerini yetiştirmeye
ve onlara Türklük şuuru ve vatan sevgisi aşılamaya özen göstermiştir. Türklük ve milliyetçilik konusunda gençleri sürekli
bilinçlendirmeye çalışan Bayız,
böylece Kerkük’ün dava önderlerinden biri olmuştur.
Oldukça kibar ve zarif olan M. Bayız
gerçek bir İstanbul efendisi olarak ilgi odağı olmuştur. Gösteriş-
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siz ve aynı zamanda alçak gönüllü tavırlarıyla her zaman saygı ve
sevgiye mazhar olmuştur.
Entelektüel kişiliği ve edebiyatsever
yanıyla da ilgi çeken M. Bayız,
ayrıca Osmanlıca Farsça Arapça
dillerinden onlarca eserin çevirilerini yapmış, birçok makale,
deneme ve şiirler yazmıştır. Yazdığı şiir ve hikâyelerin bazılarını
gençlere vererek onların adına
yayımlanmasını sağlamıştır.
İstanbul’da kaldığı dönemde birçok
eserin çevirisini yaparak yayına
hazırlamış ve bu çalışmaları kitap halinde yayımlanmıştır. Çevirisini yaptığı kitapların yayını
gerçekleşmiş olmasına rağmen,
bu baskılarda çevirmen olarak
imzasını dahi kullanmamıştır.
Çevirisini yaptığı kitapların bir kısmı şunlardır:
1. Kıyamet ve Ahiret (Hakikat kita-

bevi yayınları -  2011)
2. Fâideli Bilgiler (Hakikat kitabevi
yayınları - 2011)
3. Cevâb Veremedi (Hakikat kitabevi yayınları - 2000)
4. İslâm Ahlakı (Hakikat kitabevi
yayınları - 1994)
5. Herkese Lâzım Olan Îmân (Hakikat kitabevi yayınları - 1995)
6. Kıymetsiz Yazılar (Hakikat kitabevi yayınları - 2011)
7. Tam İlmihâl-Saâdet- i Ebediyye
(Hakikat kitabevi yayınları - 2008)

M. Bayız, geride bıraktığı 78 yıllık
hayatı boyunca davasını, memleketini ve arkadaşlarını hiçbir
zaman unutmamış ve Kerküklü
gençleri her zaman sevgiyle kucaklamıştır. Kendisi de gönüllerde taht kurarak bu fani dünyadan ebediyete intikal etmiştir.
Mekânı cennet, ruhu şad olsun

Eski kültüre oldukça aşina olan M.
Bayız’ın eski harfli yazıların hat
çeşitlerine de meraklı idi. Kendisi de bizzat eski harfli not ve
yazılarını oldukça zarif bir üslupla yazardı. Bana yazdığı bir
bayram tebrikini, hâlâ koleksiyonumda sakladığımı ifade
etmek isterim. Rik‘a hattıyla
yazılan 5 Haziran 1993 tarihli
bu zarif notu, yanda görmek
mümkündür.

Rıza Çolakoğlu Üstada
Bu şiir, Türkmeneli’nin usta şairi Rıza Çolakoğlu Hoca’mın, Suphi Saatçı Hoca’ya yazmış olup,
dergimizin 65. sayısında yayımlanan Suphi Bey adlı şiirine cevaben yazılmıştır.
Kelimeler anlatıyor her şeyi
Bu ne hüzün, bu ne mihnet üstadım
Mektubunuz kahretmiş Suphi Bey’i
Bu ne zulüm bu ne kasvet üstadım!

Afer’in sesini duyan olmuyor
Gözler kan akıtır yüzler gülmüyor
Kime sorsam sebebini bilmiyor
İçimizde kaldı hasret üstadım

Ortak olduk Emirli’nin derdine
Selam olsun Türkmeneli yurduna
Tuzhurmatu Beşir kimin merdine
Tattıramaz kimse zillet üstadım

Dizeleri ah çekerek okudum
Gözlerimden yaş dökerek okudum
Yıkılarak diz çökerek okudum
Bu ne kahır bu ne illet üstadım

Telafer boynunda düşman ipidir
Etrafını saran çakal tipidir
Karakıştır fırtınadır tipidir
İçimizde dinmez hiddet üstadım

Bekâra kolaydır karı boşamak
Uzaklardan ahkâm kesip yaşamak
İstanbul’da sakin durup taşmamak
Kolay değil hayli zahmet üstadım

Telafer’in hâline mi yanalım
Yoksa sürgün halkını mı analım?
Bağdat sattı, ha yana1 yönelelim?
Nerede baş hani devlet üstadım?

O gün bugün kalem kızıl yazıyor
Gözünüzden akan yaşa benziyor
Bizi param parça edip eziyor
Eyvah eyvah bu ne şiddet üstadım

İktidara gelen bize bilenir
Verilen sözlerse terse dolanır
Acep neden hep Türkmen baltalanır?
Halimiz oldukça berbat üstadım

Mesajınız pek bellidir zahirdir
Ustasınız kaleminiz mahirdir
Ümidimiz Allah’tır O kadirdir
Onun elinde var kudret üstadım

Bağdat bizi hep dışladı hor gördü
Ankara’ysa bu işi hep zor gördü
Dünya bizi dilsiz sağır kör gördü
Ne talihsizmiş bu millet üstadım?
Ya ne bahtsızmış bu millet üstadım

1 Ha yana: Nereye, hangi yöne.

Diyar ERBİL
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Irak Türkmen Kültüründe Önemli
Bir Kilometre Taşı:
“Kardeşlik”ten “Kardaşlık”a
Veysel ERGİN*
Yaşadıkları bölgede köklü bir geçmişe sahip olan Irak Türkmenlerinin, aynı oranda zengin bir
edebî mirasa sahip oldukları
da şüphesizdir. Bölgedeki siyasi çalkantılar yüzünden, bu
edebî mirasa dair araştırmalar
hem detay ve kapsam hem de
nicelik bakımından belli bir
düzeyin ötesine geçememiştir. Öyle ki Irak Türkmenlerinin
edebiyatı, bugünlerde bile,
Irak’ın komşusu olan ülkeler
tarafından sadece satır başlıkları ile tanınmaktadır.
Yakın dönem fikir ve edebiyat
tarihimizin ana kaynakları
arasında “mecmualar” çok
önemli bir yere sahiptir. Edebiyat ve fikir eserlerinin kendilerinden sonra, ilk sırayı
mecmualar alır. Bu bakımdan
Irak Türkmenlerinin düşünce ve edebiyatının 20. ve 21.
yüzyıllarına ait edebiyat tarihi, mecmualar incelenmeden
tam olarak kaleme alınamaz.
Bu düşünce çerçevesinde ele alınan çalışmamızda, 1961-1976
yılları arasında Bağdat’ta 16
cilt olarak yayımlanan “Kardeşlik” dergisi, öncelikle genel yönleriyle ele alınacaktır.
Daha sonraki çalışmalarda da,
muhtelif türlerde kaleme alınan fikrî ve edebî ürünler, me*
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tinlerden alıntılar da yapılmak
suretiyle, ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

muna siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda büyük zararlar
vermiştir.

1920-1960 Yılları Arasında Irak
Türkmenlerinin
Kültürel
Mücadelesi: Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Irak’ta yaşayan Türkmenlerin kaderi,
tarih kitaplarına Musul Meselesi olarak anılan bir sorun
ile çizilir. Zira Türkmenlerin
büyük bir kısmı, İngiltere ile
Türkiye arasında uzun süreli
çekişmelere neden olan Musul vilayetinde yaşamışlar
ve Türkmenler bu bölgede
Osmanlı Devleti’nden önce
Atabeyler,
Karakoyunlular,
Akkoyunlular ve Zengiler
gibi devlet ve beylikler kurmuşlardır. Ancak Mondros
Mütarekesi’ne rağmen İngilizlerin, Musul vilayetini
işgal etmesi ile birlikte, Irak
Türkmenlerine karşı başlayan
baskı, asimilasyon ve sindirme politikası, günümüze kadar Irak’ı yöneten tüm devlet
adamları tarafından benimsenmiştir. Bu politikanın en
büyük kanıtı, kısa bir zaman
dilimi içerisinde (1924-1959)
yöneticilerin desteği ve devletin silahları ile Irak’ta üç kez
katliama uğrayan tek millet,
Irak Türkmenleridir. Söz konusu katliamlar, Irak’ta Türkmen
varlığının simgesi olan Kerkük
şehrinde meydana gelmiştir.
Bu katliamlar, Türkmen toplu-

Ayrıca Irak’ta Türkmenlere karşı
izlenen yok etme politikası
katliamlarla sınırlı kalmamıştır. Türkmenler kültürel ve
millî kimlik yönünden de büyük baskılara maruz kalmışlardır. Zira Irak’ta çıkan anayasaların birçoğunda Türkmenlerin
kültürel haklarından söz edilse
de, uygulamada bu hakların
hiçbirine yer verilmemiştir.
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1925’te yayınlanan ilk anayasanın metni “Arapça, Türkçe ve
Kürtçe” olarak basılmış ama
1933 yılında son şeklini alan
anayasanın, 17. maddesinde “Kanunla istisna edilmiş
hususlardan başka, Irak’ta
resmi dilin Arapça olduğu”
kararlaştırılmıştır. Ne yazık ki
Krallık döneminde çıkarılan
anayasada Irak Türkmenlerine tanınan kültürel haklar,
hiçbir zaman doğru ve adaletli bir şekilde uygulanmamıştır. Bu davranışın temel
gayesi, Türkmenlere “Iraklılık”
ve bununla birlikte “Araplık”
şuuru vermek olmuştur. Gerçi
Türkmenler, Musul vilayetinin
Irak’a verilmesinden sonra,
topraklarına bağlı ve ülkelerine sadık Irak vatandaşları
olarak yaşamayı kabul etmişlerdir. Ancak Krallık Yönetimi,
Türkmenlerin bu sadakatini
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takdir etmek yerine, uluslararası taahhütnamelere rağmen
onları birçok kültürel ve siyasi haktan mahrum bırakarak
Irak’taki Türkmen varlığını
çeşitli yollarla asimile etmeye
çalışmıştır.1
Bu süreçte Irak’ta, yarısı eski harfler ile yazılan Türkçe ve yarısı
Arapça yayımlanan sadece iki
gazete bulunmakta idi. Biri,
1926’dan beri Kerkük belediyesi tarafından haftalık yayımlanan “Kerkük” gazetesi diğeri
ise emekli mülkiye kaymakamlarından Kerküklü Şakir
Hürmüzlü tarafından çıkartılan “Afak” gazetesidir.
Söz konusu tarihlerde Kerkük’ün
genç araştırmacılarından Ata
Terzibaşı, Milli Kültür adıyla
edebi bir gazete çıkarmaya
çalışmışsa da, Irak hükûmeti
kendisine izin vermemiştir. Bu
dönemde, yeni Türkçe harfleri
ile basılan ne bir gazete vardı;
ne de böyle bir gazetenin basılmasına imkân verecek bir
matbaa bulunmakta idi.2
Kraliyet Dönemi’nin tüm baskılarına rağmen, bu dönem içerisinde Türkmen bölgelerinde,
ömürleri az olmakla beraber
Türkmenlere ait bazı gazeteler yayınlanmıştır. Arapça ve
Türkçe olarak yayınlanan bu
gazetelerin tümünün Türkçe bölümlerinde Osmanlıca
harfler kullanılmıştır. Irak’ta
basın tarihi Zevra gazetesinin
15 Haziran 1869 tarihinde yayın hayatında yola çıkmasıyla
başlamakla birlikte, 19111958 arası Kerkük, Musul ve
Bağdat’ta basılan Türkmen
gazete ve dergileri şunlardır:
“1-Havadis (11 Şubat 1911 -1
Mayıs 1918), 2-Maarif dergi1
2
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si (11 Nisan-7 Kasım 1913),
3-Kevkeb-i Maarif dergisi
(Ocak-Mart 1915), 4-Necme
gazetesi (15 Aralık 1918-15
Ekim 1926: 1282 sayı), 5-Teceddüt Gazetesi (20 Kasım
1920: 4 sayı ), 6-Kerkük/Gavurbağı gazetesi (12 Kasım
1926-20 Ağustos 1972: 2036
sayı), 7-İleri gazetesi(2 Mart
1935: 18 sayı), 8-Afak gazetesi (8 Mayıs 1954-27 Mart
1959: 202 sayı), 9-Beşir gazetesi (23 Eylül 1958-17 Mart
1959: 26 sayı)”3

meyi geliştirerek hizmetimizi
sonradan Bağdat’ta Kardaşlık
dergisinde devam ettirdik.”4
Sancılı Türkmen Dağarcığının
Birleştirici Meyvesi: Kardeşlik dergisi Kardeşlik dergisi
birçok bakımdan Türkmen
yayıncılık hayatında eşine az
rastlanan bir dergidir. Mayıs
1961 talihinde ilk sayısı yayımlanan bu dergi, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen
günümüze kadar ulaşabilmiş,
bugün de yoluna ısrarla devam etmektedir.

47 yıllık dönemde neşredilenler
arasında Türkmen kamuoyunda büyük destek gören Beşir
gazetesi, Irak Türkmenlerinin
kültür haklarına önem vermesinden dolayı kısa zamanda
Türkmen gazeteleri arasında
en iyi tiraja ulaşmıştır. Nitekim
gazetenin kurucuları arasında yer alan Habib Hürmüzlü,
kendisiyle yapılan bir röportajda, gazeteyle ilgili şu kısa
değerlendirmeye yer verir:

Aslında dergi, devamlılık gücünü,
yalnız etrafında sıkıca toplanan kültür adamlarından
değil Türkmenler için taşıdığı
sembolik anlamlardan almaktadır. Nitekim Türkmenler, bu
derginin diyetini, 14 Temmuz
1959’da işlenen Kerkük soykırım cinayetinde şehit düşen
insanlarının günümüze kadar
kurumayan kanlarıyla ödemiştir.

“Beşir gazetesini üç avukat arkadaş çıkarırdı. Ata Terzibaşı,
Mehmet Hacı İzzet ve Habib
Hürmüzlü. Türkçe ve Arapça olarak çıkan haftalık Beşir
gazetesinin Türkçe kısmını
değerli üstadımız Ata Terzibaşı, Arapça kısmını ise ben
yürütürdüm. Beşir, Türkmen
basınında yeni bir çığır açmış
ve Türkmen kültürüne büyük
katkıda bulunmuştu. Ne yazık
ki 26. sayısı çıktıktan sonra
o zamanki rejim tarafından
kapatıldı. Beşir, haftalık haberlerden başka, makaleleri,
şiirleri, folklor araştırmaları
içeren ve Türkmen tarihini aydınlatan zengin bir yayın organı idi. Beşir, bizim bir gençlik denememiz idi. Bu dene-

14 Temmuz 1958’de ilan edilen
Cumhuriyetin ilk yılında Türkmenlerin önünde açılan fırsatlar, yeni bir kültür ve edebiyat
anlayışının teşekkülüne zemin
hazırlamıştır. Türkmenler, normal haklarından sayılan basın
ve yayın özgürlüğüne ciddi
manada ilk kez kavuşmuşlardır. Ancak 23 Eylül 1958’de
haftalık çıkarılan ve halka hitap eden bilinçli siyaset anlayışına sahip 16 sayfalık Beşir
gazetesi, Kasım rejiminin hoşuna gitmez ve 26. sayısından
sonra 17 Mart 1959 tarihinde
herhangi bir neden gösterilmeden kapatılır. On gün sonra, Afak gazetesi de aynı akıbete uğrar. Ardından, Kerkük
Belediyesi tarafından çıkarılan

3 Mehmet Hurşit Dakuklu, “Gazetecilik
Tarihimizin Kaynakları Hakkında”, Kardeşlik Dergisi, C.11. S.9, Ocak 1973,
s.24
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Kerkük gazetesinin adı Gavurbağı olarak değiştirilir. Türkçe
bölümü, 3. sayıdan itibaren
kaldırılır.
Türkmen gazetelerinin böyle trajik bir biçimde açılıp kapatılması veya ad değiştirilmesine
zorlanması, Irak Türkmenleri
kültür ve edebiyatı üzerinde
gizli dolaplar çevrildiğinin de
açık göstergesi kabul edilir. Nitekim bunların kapatılış tarihlerinin Kerkük soykırımından
kısa bir süre öncesine rastlaması, el altından yürütülen bu
komplonun varlığını ispatlar
mahiyettedir. Irak Türkmenlerine yönelik kışkırtmalar,
cumhuriyetin ilanının birinci
yıl dönümünde son aşamasına varır ve Kerkük soykırımı
14 Temmuz 1959 tarihinde
vuku bulur. Birkaç gün süren
bu kara olayda Türkmenlerin canına vahşice kıyılır. Irak
Türkmen aydınların birçoğu
bu olaya kurban gider, şehit
olur; diğerleri de izlenir, baskılara ve işkencelere uğrar.
Bu komplonun kamuoyunca büyük tepki ile karşılandığını
gören iktidar, işlediği bu büyük cinayetin suçunu üstünden atmak için, Türkmenlerin
önünü açıcı fırsatlar arama
peşindedir. Tam da bu sürece denk düşen bir dönemde
Bağdat’ta yerleşen Türkmen
aydınlar, Türkmenlerin kültürel güçleriyle idari haklarını
birleştirmek için, Mayıs I960
tarihinde, Türkmen Kardeşlik
Ocağını faaliyete geçirirler. Bu
ilk kuruluş sürecini Habib Hürmüzlü şöyle ifade eder:
“Önce bir kurucu heyet oluşturuldu. Irak İçişleri Bakanlığına izin için resmî müracaatta
bulunuldu. Gerekli izin 7 Mayıs 1960 yılında çıktı. Ocak o
günden itibaren tüzel kişiliğe
30
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sahip oldu ve genel kurul toplanarak ilk yönetim kurulunu
seçti. Bu kurul, Irak’taki Türkmen bölgelerinin her yönüne
mensup üyelerden oluşmakta idi. Ocağın ilk başkanı Dr.
Merdan Ali idi. Yönetim kurulunun ilk üyeleriyse Abdulkadir Süleyman (Başkan yardımcısı), Celâl Nakip (sekreter),
Necmettin İzzettin (sayman),
Kemal Emin Sarıkâhya (idare
müdürü) ve üyeler: Dr. Yasin
Abdülkerim, Dr. Rıza Demirci,
Sadettin Abdülgani ve Fazıl
Hıdır idi.”5
Ocağın hem yöneticileri hem de
üye ve yandaşları, değişik kesimlerden ve değişik Türkmen
bölgelerinden gelmekteydi.
Kardaşlık Ocağı, hem bir siyasî
parti gibi siyasî mahfillerde
Türkmenlerin haklarını arama
yönünde faaliyet göstermekte
hem bir sivil toplum kuruluşu
yani bir dernek gibi çeşitli sosyal faaliyetler icra etmekte
hem de bir kültür merkezi gibi
çalışmaktadır. Ocağın kuruluş
tüzüğünde yer alan “Ocağın
gazete ve dergi çıkarmak, bilimsel ve yazınsal kitaplar yayınlamak hakkı olduğu” maddesinden hareketle, “Türkçe
ve İngilizce kurslarının açılması, üniversite öğrencileri için
yurt temin edilmesi, zengin bir
kütüphanenin oluşturulması,
Türkmen sanatını ve folklorunu canlandıran geceler düzenlenmesi, haftalık aile toplantılarının yapılması, güçlü bir
futbol takımının oluşturulması” çalışmalarının yanında; en
etkili ve uzun soluklu kültürel
faaliyet olarak “Kardaşlık”
dergisinin çıkarılması dikkati
çekmiştir.
Diyetini Kerkük soykırımında
ödeyen Türkmenlerin “Kardeşlik” diye adlandırdıkları
5 Önder SAATÇİ agy, s.20
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bu dergi, “Kardeşlik Çıkarken”
adlı ilk başyazıda da söylendiği üzere, sancılı Türkmen dağarcığının birleştirici meyvesi
olmuştur:
“Geçen devrin karanlıklarını biz
de yaşadık, acı suyunu içtik,
sıkıntılarını çektik. Talihimize
şan veren 14 Temmuz gününde, yeni doğmuş bir çocuk gibi
gözlerimizi dünyaya açtık. …
Kardeşlik bize iyilikleri, dokunan bilgileri artırmak yoluyla
yayımlamaya ve şimdiye kadar araştırılmamış, yayımlanmamış ve saklanmış her millî
varlığımızı belirtmeye, gelecek törelere ölmez bir iz olarak bırakmaya götürecektir.
Irak Türkmenleri; meselelerini, edebiyatını ve iç durumunu
dünyaya anlatacaktır.”6
Derginin Yürüyüşünde Önemli
Gelişmeler:
1-Derginin ilk sayısı Mayıs 1961
tarihini taşımaktadır. Aylık
olarak yayın hayatına başlayan dergi, ikinci yılının son sayısından (Nisan / Mayıs 1963
tarihini taşıyan sayısından)
itibaren kimi sayıları iki ayda
bir veya üç ayda bir çıkarılmaya başlamıştır. Buna, en fazla
maddi sıkıntılar neden olmuştur. Zira Türkmen Kardeşlik
Ocağı, devletten hiçbir maddi
destek görmemekte idi. Dolayısıyla Ocak, çoğunlukla kardeşlik dergisinin abone ücreti,
satış gelirleri, Ocağın üyelik
gelirleri ve halk tarafından
toplanan bağışlarla çalışmalarını yürütmekteydi. Bu da, her
zaman muntazam bir şekilde
sağlanamıyordu.
2-Şubat 1977’de Baas rejiminin
Türkmen Kardeşlik Ocağına el
koyması sonucu, derginin yazı
6

İmzasız başyazı, Kardeşlik Çıkarken,
Kardeşlik Dergisi, Y.1, S.1, s.1, 14
Temmuz 1961
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işleri komitesi topyekûn değiştirilmiştir. Hem Ocak hem
de Ocak tarafından çıkarılan
Kardeşlik dergisi yeteneksiz,
millî duygusu zayıf kişilere
teslim edilmiştir. Bu yüzden
dergi, başlangıçtan beri izlediği ilkelerin, tuttuğu istikametin dışına çıkarılmış, kalitesi
zayıflamıştır.
3-İkinci Körfez Savaşı’ndan sonra
ülkedeki ambargo nedeniyle
yaşanan ekonomik sıkıntılar
yüzünden devlet, tüm sivil
toplum kuruluşlarına verdiği
destekleri kesmiş, bütün gereksiz saydığı işlemlerin durdurulmasına karar vermiştir.
Bu karardan en çok etkilenen,
Türkmen Kardeşlik Ocağıyla
bu Ocak tarafından çıkarılan
Kardeşlik dergisi olmuştur.
Dergi, böylece 1991 yılından
itibaren, ülkenin koalisyon
güçleri tarafından işgal edildiği tarihe kadar durdurulmuştur. Bu iki tarih arasında tek
bir sayısı çıkarılmıştır. Bu sayı
Temmuz-Ağustos/ 2001 tarihini taşımaktadır.
4-Nisan 2003 tarihinde Koalisyon güçlerinin Bağdat’ı işgal
etmesiyle başlayan yağma
eylemlerinden büyük zarar
gören Türkmen Kardeşlik
Ocağında, tüm faaliyetler durdurulmuştur. Sağ duygulu insanlarımız acil bir şekilde bir
araya gelerek kolları sıvamış,
Ocağın inşaat işleriyle onarım
çalışmalarına başlamışlardır.
Bunları yaparken Kardeşlik
dergisini
unutmamışlardır.
Dergi için yeni bir yazı kurulu
oluşturarak, dergiyi yeniden
canlandırıp durduğu yerden
yayın yoluna koymuşlardır.
Böylece dergi 204. sayısıyla
Temmuz 2003 tarihinde tekrar hayata geçmiştir. Bu sayıdan itibaren Türkçe bölümü
yeni Türk harfleriyle yazılmaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ya başlanmıştır.
5-Başlangıçtan beri yarı Arapça
yarı Türkçe olarak yayın yapan
dergi, çoğu zaman 48 bazen
de 56 sayfa olarak çıkarılmıştır. Derginin adı her zaman
sağ kapağında yani Arapça
tarafından açılan kapağında
Arapçası büyük Türkçesi ise
küçük olmak üzere iki dilde
yazılmıştır. Oysa sol kapağı
ya boş bırakılmış ya da Türkmeneli bölgesinden görüntü
veren bir resim veya Türkmen
şahsiyetlerinin bir fotoğrafına
ayrılmıştır.
6-Derginin Türkçe bölümünde
ufak tefek değişikliklerle hep
Osmanlıca kullanılır. Daha
sonra Türk harflerini yani Latin harflerini benimseyen Kardeşlik, 1964 yılında çıkarılan 3
ve 4. çift sayısından itibaren
1971 yılının Temmuz ayında
çıkarılan yine 3 ve 4. çift sayısına kadar Türkçe kısmının
bir bölümünde bu harfleri
kullanılmıştır. Bu tarihte Tanıtma Bakanlığından gelen bir
emre göre yeni harflerle yazılan ürünlerin yayımlanması
yasaklanarak durdurulmuştur.
Bu eylemin hedefi, Türkmenleri güçlendirebilecek -Türkiye
başta olmak üzere- Türk dünyasıyla kültürel kaynaşmaya
yol açabilecek herhangi bir fırsata imkân vermemekti. Oysa
derginin 2003 yılından sonra
çıkan sayılarında, artık kesin
bir surette yeni Türk harfleri
kullanılmaya başlanmıştır.
Söz konusu süreçte yaşananlara
dair dönemin canlı tanığı Habib Hürmüzlü’nün kısa değerlendirmesi şöyledir:
“Irak Türkleri tarihinde ilk kez,
yazıda yeni Türk harflerinin
(Lâtin) kullanılması, Kardeşlik
dergisi tarafından başlatıldı.
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İlk sayısı Mayıs 1961 tarihinde
çıkan derginin, 1964 yılı Temmuz ayındaki sayısı (4. yılın 3.
sayısı), iki sayfalık yeni harfli
yayınla çıktı. Böylece dergi
eski yazı ve Arapça sayfaların yanında yeni harfli Türkçe
sayfalara da yer vermiş oldu.
1964 - 1968 yılları arasında
ülkede siyasî istikrar kısmen
sağlanmış ve o dönemde
Türkmenler nispeten rahat bir
nefes almaya başlamışlardı.
Dergi bu siyasî ortamı değerlendirerek yeni harflerle yayına geçmeyi başarmıştı. Derginin her sayısında yeni harfli
yayın artarak devam etmişti.
Baas Partisinin Irak’ta iktidara geldiği tarihte Kardeşlik dergisinde yeni harflerle
yayımlanan sayfa sayısı 13’e
kadar çıkmıştı. Yeni harfli sayfalar Baas Partisi döneminde
de 3 yıl boyunca devam etti
ve yeni harflerle yazılan sayfa
sayısı 28’e çıktı. Ancak rejim
bu uygulamayı 1971 yılının
sonlarında Tanıtma Bakanlığının bir kararıyla resmen
yasakladı.”7
Kardeşlik dergisi, ilk sayısından
itibaren, kapağında “kültürel ve edebî” ibaresini taşısa
da, Türkmenleri her yönüyle
hem kendi çevrelerine hem
de tüm dünya milletlerine
tanıtmakta önemli roller oynamıştır. Basıldığı tarihten itibaren -daha sonraki yazılarda
ayrıntılı şekilde değerlendirileceği üzere- “başyazı, şiir,
öykü, roman, edebiyat tarihi,
eleştiri, araştırma, deneme,
röportaj, özel sayılar ve yarışmalar, muhtelif konulu fikir
yazıları” gibi alanlarda sayısız
çalışmayı sütunlarına taşıyan
Kardeşlik; 1961-1976 yılları
arasındaki yayınlarıyla, Irak
Türkmenlerinin Cumhuriyet
devri edebiyat tarihini anlama
7 Önder SAATÇİ agy, s.21
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ve anlamlandırma yolunda,
vazgeçilmez bir temel kaynak
hüviyetindedir.
Derginin Türkçe bölümünde, “Haşim Kasım Salihi, Ali Marufoğlu, Reşit Kazım Bayatlı, Osman
Şengönül, İzzettin Abdi Bayatlı, Mehmet Hurşit Dakuklu,
Mevlüt Taha Kayacı, Kerim
Çoban, Hidayet Kemal Bayatlı,
İhsan Sıddık Vasfi, Nesrin Erbil, Salah Nevres, Necmettin

Esin, Ata Bezirgân, Ata Terzibaş” gibi birçok imzaya rastlanmaktadır. Ayrıca, Türk dünyasıyla edebiyatıyla kurulan
yıkılmaz kültür köprüsünün
neticesinde, “Halide Nusret
Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar Ziya Gökalp, Namık Kemal,
Ziya Osman Saba, Abdülbaki
Gölpınarlı, Cahit Sıtkı Tarancı,
Faruk Nafiz Çamlıbel, İbrahim
Kafesoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Resul Rıza, Abbas

Zamanov, Mirza Ali Ekber” gibi
Azerbaycanlı ve Türkiyeli yazarlardan gelen yazı ve şiirler
gecikmeden yayımlanmıştır.
Derginin Türkçe bölümü kadar
Arapça bölümü de zengindir. Burada, Arapçada kalemi
güçlü olan Türkmen yazarları
yanında, Arap edebiyatında
tanınmış yazarların “tarih,
edebiyat” alanlarındaki araştırmalarıyla çevirileri öne çıkar. Burada emeği geçen Türkmen yazarları arasında “Ata
Terzibaşı, Vahdettin Bahaddin, Habip Hürmüzlü, İbrahim
Dakuklu, Cemal İzzettin, Erşat
Hürmüzlü. Şemsettin Tahir
Hancı, Adnan Kutup, Mehmet
Bayat, Muhsin Behçet” sayılabilmektedir.
Neticede “Zaman, değerli olanı
tarih yapar” düşüncesinden
hareketle Kardeşlik dergisi,
Irak Türkleri için millî bir mücadele sembolü ve gençler
için bir okul hâline gelmiştir.
ne var ki 1977 yılından başlayarak Türkmenlerin üstüne
dikta devrik rejim tarafından
uygulanan dayanılmaz baskılar, aydınların ülkeyi terk
etmek zorunda bıraktırır.
Türkiye’ye yerleşen aydınlardan bir kısmı, Kerkük Vakfının desteğiyle, Ocak 1999
tarihinde İstanbul’da bir dergi
çıkarmaya başlar. O tarihlerde
hâlâ dikta rejimin gözetimiyle yönlendirilerek çıkarılan
Bağdat’taki Kardeşlik dergisine karşı bir sevgi ve özlem
ifadesi olarak, derginin adını
“Kardaşlık” koyarlar. Günümüzde Bağdat’ta yayın yapan
KARDEŞLİK ile İstanbul’da çıkarılan KARDAŞLIK dergileri,
kültür ve edebiyat aracılığıyla
Türkmen davasına hizmetlerini omuz omuza özveriyle
sürdürmektedir… İkisinin de
ömrüne bereket…
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Babamın Ardından…
Ziyat KÖPRÜLÜ
Ömrüm boyunca hiçbir gün babamın ardından böyle bir yazıyı
yazacağım aklımın ucundan
bile geçmemişti. Evet.. ölüm
haktır ve kaçınılmazdır. Ancak nedense hep gaflette iken
gelir ve kapıyı ansızın çalar!
Rahmetlinin kapısını da 10
Kasım 2015’te öğle vakti çalmıştı. Ebediyet âlemine intikali sadece biz evlatları, kardeşi ve yakınlarını değil bütün
Türkmeneli’yi yasa boğmuştu.
O gün telefonum nerdeyse
kilitlenme durumuna geldi.
Onu tanıyan ve değerini bilen
herkes bana ulaşmaya çalışıyordu. Türkiye, ABD, Kanada,
Finlandiya, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Ürdün, Avusturalya ve
dünyanın her bir tarafından
arayanlar oldu. Bütün arayanlara ve üzüntümü paylaşanlara minnettarım. Bende, merhum babamla ne kadar gurur
duysam azdır hissini uyandırdılar. Bir insan ancak bu kadar
sevilir ve sayılır. Babamın bir
pırlanta olduğunu biliyordum.
Ne yazık ki kaç kıratlık olduğunu ancak vefatında anladım.
Ne mutlu bana ki böyle bir babanın evladıyım.
Vefatından sonra birçok değerli
yazar, şair ve edebiyatçımız
rahmetliyi anlattılar. Hepsini
şükranla anıyorum. Bizden
çok uzakta yaşamış ve hasbelkader rahmetliyle ilgili yazılanKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ları gazete ve dergilerimizden
okuyan Özbekistanlı bir bayanın ‘’Senin baban Türklük
uğruna ne kadar şeyler yapmış, okudum öğrendim Allah
rahmet eylesin ’’ ifadesi beni
derinden etkilemiş ve gururlandırmıştır.
Değerli dergimiz ‘’KARDAŞLIK’’
benden 68. Sayısı için bir yazı
hazırlamamı istemişti, ancak
zaman darlığı nedeniyle yazımı yetiştirememiştim. Dolayısıyla bu sayıda Av. Tarık Zeynel
Köprülü’yü bir de oğlunun kaleminden öğrenelim.
Doğumu ve Yetişmesi
1931 yılında gözlerini dünyaya Altunköprü Nahiyesinin Ortayaka mahallesinde açan rahmetli
babam, Altunköprü’de tanınmış Zeynel Recep Ağa’nın oğludur. 1888/1889 (1304 Rumi)
doğumlu Babası Zeynel Ağa
Birinci Dünya Savaşında (Seferberlik) Osmanlı ordusunda
Rusya cephesinde Başgedik
İstasyonunda esir düşmüş ve
4 yıllık esirlik hayatından sonra tekrar memlekete İstanbulKonya-Adana- SüleymaniyeKerkük güzergâhı üzerinden
geri dönmüştür. Babam, daha
4 yaşındayken annesini kaybetmiş. Dedem de, onu pek
çok seven babamın teyzesi
kızı olan Ahmet Tevfik Efendi
kızı Cahide hanımla evlenerek
oğlunun üvey anne elinde kalmamasını sağlamıştır. Babam
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bu annesinden Natık, Faruk
ve Faik adlarında üç erkek kardeşe sahip olmuştur. Babam,
ilkokulu Altunköprü, ortaokulu Kerkük ve liseyi Bağdat’ta
tamamlamıştır. Daha sonra
Bağdat Hukuk Fakültesine girip 1954 yılında bir hukukçu
olarak mezun olmuştur.
Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1954 Yılı Mezunları
1956 yılında Altunköprü’de tanınmış Mohammed Tahir Ağanın
kerimesi ile evlenen Tarık Zeynel bir erkek iki kız çocuk babasıydı. Ortanca olan kızı daha
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ları çerçevesinde Musul ili Telafer ilçesine bağlı olarak yeni
ihdas edilen Rabia nahiyesine
11.7.1960-28.9.1963 tarihleri
arasında Nahiye Müdürü olarak atanır. Bu münasebetle
kendisine devlet tarafından
bu Nahiyenin sembolik anahtarı teslim edilir. Buradaki hizmetlerinden sonra Sincar ilçesi Merkez Nahiyesine atanır. 4
Nisan 1964 tarihinde ise Sincar ilçe kaymakamlığına, görevini hemşerisi olan merhum
Haşim Naci Hürmüzlü’den
devralarak atanır.

gençliğine doymadan amansız
bir hastalık nedeniyle 2002 ve
eşi ise 2005 yılında Allah’ın
rahmetine
kavuşmuşlardır.
Küçük kızı ise eşi ve oğlu ile
Kerkük’te ikamet etmektedirler.
Çalışma Hayatı
Daha üniversite öğrencisi iken
yani 1953-1955 yılları arasında Bağdat Merkez Telgraf
Dairesinde Çağrı Kontrolörü
olarak çalışmıştır. Mezuniyetinden belli bir süre sonra
Bağdat’ta Eski Eserler Genel
Müdürlüğü sonra da Diyala
Maarif Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Mülki İdarelerdeki çalışma hayatı ise 11 Eylül 1957
tarihinde Kifri ilçesinde merkezi Serkale olan Şirvane Nahiyesine Nahiye Müdürü olarak
atanmasıyla başlar ve yaklaşık
iki buçuk yıl sonra 6.2.1960
tarihinde Çemçamal ilçesine
bağlı Ağcalar Nahiyesine atanır. Bu görevi sırasında Çemçamal Kaymakamlık görevini
de vekâleten yürütür.
Irak Hükümetinin Tarım Reform34
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Rabia Nahiyesinin Gümüş Anahtarı
Bölgedeki görevi sırasında herkesin sevgi ve takdirini kazanmış
ve birçok aşiretler arası sorunu çözmeyi başarmıştır. İdarecilikte çözüm üretmenin sadece kâğıt üzerinde değil fiiliyata
aktarılması gerektiğine inanan
birisi olarak Sincar’da yaşanan
Yezidi sorununa el atmış ve
devletle aralarındaki sıkıntıları
bir nebze hafifletmiştir. Kendisinden iki Kaymakam önce
atanan meslektaşını devletin
adamı diye öldüren Yezidilerle
diyalog kurmayı başarmıştır.
Devletin yasalarını çiğnettirmeyip gerektiğinde kuvvet
kullanmış, zaman gelmiş onlarla kardeş gibi oturup can
kulağıyla dinlemiş ve dertlerine derman olmaya çalışmıştır. Rahmetli halka hizmetin
Belediyeden geçtiğini bildiği
için Sincar Belediye başkanının halk tarafından sevilen ve
onlar tarafından sözü dinlenen bir kişinin olması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle
2015 yılında dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran
ve Yezidileri temsil eden Irak
Parlamento üyesi Bayan Vian
Dakhil Şeyh Sait’in dedesi olan
Şeyh Sait Khudhur’u zamanın
Irak hükümetine önererek Sincar Belediye Başkanı olmasını
Yıl/Year 18 السنة
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sağlamıştır. Böylece Yezidilerin
gönüllerini kazanmayı başarmıştır. Buna rağmen yaklaşık 3
yıl devam eden Sincar Kaymakamlığı görevi sırasında kaderin cilvesi mi desem Belediye
Başkanı Şeyh Sait sayesinde
bir suikast girişiminden sağ
olarak kurtulmuştur. Yine bu
süre zarfında Yezidilerin bir
isyanını barışçıl bir yöntemle
ve bizzat Sincar dağına çıkarak askeri operasyona gerek
kalmadan ve kan dökülmeden
asileri güvenlik güçlerine teslim olmaya ikna etmiş ve onlarla birlikte aşağı inmiştir. Bu
başarısından dolayı Irak Genelkurmay Başkanlığından bir
teşekkür yazısı almıştır.
11.3.1967 tarihinde ise Musul
Merkez Kaymakamlığına atanmıştır. Bu görevi sırasında
Musul Valiliği görevini birkaç
defa vekâleten yürütmüştür. 16.9.1968 tarihine kadar
devam eden bu görevi döneminde Musul bölgesinde
yaşayan Kürt Herki aşireti ile
Alyut aşireti arasındaki anlaşmazlığı barışçıl bir yöntemle
çözmüştür. Göstermiş olduğu
bu çabadan dolayı 27.7.1967
tarihli bir teşekkürname ile
Irak hükümetinin takdirine
nail olmuştur. 1968 yılında
Sosyalist Arap Baas Partisi iktidara gelince devlet hizmetindeki başarılarına bakmaksızın sırf Türkmen olduğu için
17.9.1968 tarihinde işine son
vermiştir.
Bu tarihten sonra serbest avukatlık görevine ilk yıl Altunköprü
nahiyesinde başlamış ondan
sonra da Kerkük’te devam etmiştir.
Milli Mücadele Hayatı
Milli mücadele hayatı lise öğrenciliği dönemi olan 1948 yılından
beri başlar, kâh dönem gizli
kâh dönem açıktan vefat etti-
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ği saate kadar devam etmiştir.
Merhum babamın milli mücadelesini hep başkalarından
öğrenirdim. Kendisi yaptıklarını hiç anlatmaz ve kiminle ne
şekilde çalıştığını söylemezdi.
Bu hususta aşırı ketumdu. Hep
söylerdi: “Millet için çalışıyorsan elinden geleni yap fakat
herkesin bunu senin yaptığını
bilmesine gerek yok. Bu yolda
birlikte çalıştığın arkadaşlarını
çok iyi seç sonradan pişman
olma derdi.” Saddam rejimi
dönemi ve benim Türkiye’deki
üniversite hayatım döneminde yani yetmişli ve seksenli
yıllarda milli davada gizlilik
ve arkadaş seçimi konusunda bana iki önemli hadisede
çok önemli iki ders vermiştir.
Kerkük’te olmasına rağmen
benim Türkiye’deki siyasi çalışmalarımı ne kadar yakından
takip ettiğini de bu sayede
anlamıştım. Bu iki ders benim
milli mücadele hayatıma çok
önemli şeyler katmış ve daha
sonra milli mücadele hayatımda yolumu çizme hususunda
bana rehber olmuştur. Rahmetli benim çalışmalarım ve
yazılarım yüzünden Saddam
rejimi istihbaratından çok eziyet çekmiştir. Belki diğerleri
gibi bedeni işkenceye tabi tutulmamıştır ancak yoğun bir
psikolojik işkence ve baskıya
maruz kalmıştır. Türkiye’ye
yaptığı bir ziyareti sırasında,
dolaylı yoldan kendisine benim yüzümden sıkıntıda olduğunun farkında olduğumu
ifade ettiğimde bana söylediği ‘’Sen millet için çalış ben
Kerkük’te işkenceye razıyım’’
sözü beni derinden etkilediği gibi aynı zamanda bana bu
kutlu yolda büyük bir rahatlık
ve cesaret vermiştir. Bize terk
ettiği yazılı vasiyetinde bile ilk
olarak dinimiz ve milletimizi
bırakmamamızı istiyordu.
Rahmetli 2003 yılından sonra
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açıktan çalışmaya başlamış
ve Ağustos/2003’te Kerkük
Belediyesi Salonunda yapılan
toplantıda Türkmen İstişare
Kurulu Başkanı I. Yardımcılığına seçilmiştir. Kerkük’te gerçekleşen Türkmeneli Genel
Kurulundan sonra Türkmen
Meclisi Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Dr. Sadettin Ergeç’in
Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına seçilmesinden sonra,
başkan tarafından ITC Başkanı Hukuk Danışmanlığına getirilmiş ve vefatına kadar bu
görevine devam etmiştir. Yine
2003 yılında ilk olarak kurulan
Türkmen Avukatlar Birliği Başkanlığına seçilmiş ancak Türkmen Meclisindeki ve ITC’deki
diğer görevleri nedeniyle bu
görevinden arkadaşı Avukat
Mehmet Ali Kırdar’a feragat
etmiştir.
Yaşı ve sağlık durumuna rağmen
mücadeleden pes etmeyen
rahmetli, Türkmenler tarafından düzenlenen hemen hemen bütün etkinliklere ve en
ön sırada katılmıştır. Örneğin
Kerkük Kaymakamlık Halk yürüyüşü, Bağdat Al-Khadra Bölgesi protestosuna, Kerkük’te
yapılan Türkmenlerin toplantı,
kongre ve mitingleri ile Bağdat
Babil Oteli salonunda yapılan
Türkmen Partileri konferansına katılmıştır.
Basın yayın alanında da faaliyetlerini sürdüren rahmetli kısa
bir süreliğine Irak Türkmen
Meclisi gazetesinin yazı işleri
müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Daha sonra Irak’ta yayınlanan Türkmenli ve Kale gazeteleri ile Kurtuluş dergisinde
ve Biz Türkmeniz gibi internet
sitelerinde siyasi, milli ve aktüel yazıları yayınlanmıştır.
Ayrıca başta Türkmeneli Uydu
ve TERT televizyon kanalları ile
Irak’ın diğer radyo ve televizyon kanallarına ve Yurtdışında
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ABD’de bulunan Al-Hurra TV
ile Türkiye’de TRT-Türkiye’nin
Sesi Radyosu Arapça yayınına
Türkmenlerin sıkıntılarıyla ilgili röportajlar verdi.
Almış Olduğu Teşekkür, Takdirname ve Madalyalar
Yaklaşık 16 yıllık (1953-1968)
kamu yönetimi hizmeti süresince hizmet belgesine kayıtlı
çeşitli alanlarda toprak reformu, kaçakçılıkla mücadele,
cinayetlerin çözümü, vergi
toplama, aşiretler arasındaki sorunları çözme, il idaresi,
1967 Filistin savaşında silahlı
kuvvetlere bağış toplama v.s
alanlarda toplam 17 teşekkür
ve takdirname almıştır.
Bunun yanı sıra 1960 yılında
Irak’ın Rabia Nahiyesinin ihdası münasebetiyle şehrin
anahtarıyla ödüllendirilmiştir.
26 Ocak-26 Mart 1963 tarihlerinde katıldığı Kaymakamlık
Kursunu ikincilikle bitirdiği için
Irak İçişleri Bakanlığı tarafından bir saat ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca Iraklı Hukukçular
Günü münasebetiyle kendisine Irak Hukukçular Birliği tarafından İnovasyon Madalyası
ve 1933 yılında kurulan Irak
Avukatlar Sendikası tarafından bir madalya ile ödüllendirilmiştir.
Son olarak,
Babamın ölümünden sonra anladım ki bir babanın ardından
onun için ne yaparsan yap
nafile… Netice itibariyle hayatta iken ona hizmet yapamamanın burukluğu ile bizi
10 Kasım 2015 günü bıraktı ve
gitti… Ben, sevgili kız kardeşim
ve torunları inşallah onun için
birer sadakayı cariye olmayı
becerebiliriz. Allah mekânını
cennet eylesin… Amin.
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Erbil’de Telaferli
Hacı Molla Hızır Tekkesi
Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

Osmanlı coğrafyasında tarikat erbabı tarafından inşa edilmiş
zaviye, dergâh, hanekah veya
tekke adı verilen mekânlar,
cami ve mescitlerden sonra
en çok uğranılan ibadet yeri
olmuştur. Zikir halkaları düzenlenen ve ayinler icra edilen tekke ve dergâhlar aynı
zamanda yolcu, kimsesiz ve
miskinlerin karın doyurma ve
barınma işlevi görmüştür. Ayrıca tekke ve zaviyeler etrafında teşekkül eden zengin sözlü
kültür geleneği de, son derece
önemlidir. Erbil dolaylarında
tarikatlar arasında Nakşibendi
ve Rıfai mevcut olmakla beraber yörede en çok Şeyh Abdülkadir Geylanî hazretlerine
atfedilen Kadirî tarikatı itibar
görülmüştür. Erbil, birçok veli,
şeyh ve tarikat mürşidi yetiştirmekle birlikte dışarıdan gelen
pek çok âlim ve ermiş zatlara
kucak açmıştır.

Söz konusu tekkeler arasında
XIX. asrın ikinci yarısında Erbil
âlimlerinden tahsil görmüş,
Erbil kalesindeki üç tekkenin
kurucularından biri de Telaferli Hacı Molla Hızır’dır. Eskiden
Erbil nüfusunun dörtte üçünü
kale sakinleri oluşturmaktaydı.
Tophane, Saray ve Tekke adlı
üç ana mahalleye ayrılan kale,
evler dışında devlet daireleri
-Osmanlı döneminde ve Irak
Cumhuriyeti kuruluşunun ilk
yıllarında- ulu cami, mescit,
hamam ve üç tekke yer almaktaydı. Saray Mahallesinde halk
tarafından Şeyh Şerif Tekkesi
olarak bilinen Zadeler tekkesi
ve Tophane Mahallesinde bulunan Hacı Salih Yegen Tekkesi1 ve Tekke Mahallesinde yer
alan Hacı Molla Hızır Tekkesi
kentin bilinen en eski tekkeleri
idi. Kurucusunun adını taşıyan
Hacı Molla Hızır Tekkesinin,
XIX. asrın son yıllarında açıldığı
tahmin edilmektedir. Kalenin
batı cephesine düşen ve yüz
metre kare civarında alana
sahip olan bu mütevazı tekke,
tuğla ve topraktan yapılmıştır.
Tekkede düzenli olarak haftanın Pazarı Pazartesiye ve Perşembeyi Cumaya bağlayan geceleri Kadirî tarikatının usul ve
adabına göre zikir halkası kurulurdu. Zikir halkalarına halkın
her kesiminden katılım olurdu.
1

Şeyh Abdulkerim Hacı Molla Hızır
36

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Hacı Salih Yegen Tekkesi, mescit olarak
da kullanılmıştır. Nitekim halkça mescit diye bilinir.
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Ayrıca tekkede Kandil geceleri
zikir ve vaaz verilmekle birlikte
Mevlid-i Şerif okutulurdu. Pek
çok halife ve mürşit yetiştirilen tekke de, ruhani bir eğitim
merkezi haline dönüşmüştü.
Erbil’de Hacı Baba lakabıyla tanınan tekkenin kurucusu Hacı
Molla Hızır, Şeyh Ali Şeyh Süleyman Şeyh Mustafa’nın oğludur. Günümüzde IŞİD zulmünün altında kalan ve tamamen
Türkmen nüfuslu olan Telafer
ilçesinde 1838 (H 1254) yılında dünyaya gelmiştir. On
yaşındayken yetim kalan Hacı
Hızır ağabeyi Sofu Süleyman’ın
yardımıyla Kuran-ı Kerim öğrenir, ancak on beş yaşında
da ağabeyini kaybeder. Tahsil
amacıyla Diyarbakır’a gider
ve üç yıl kaldıktan sonra tekrar Telafer’e döner. Bu defa
Musul’un Türkmen köylerinden Reşidiye’ye gitmeye
karar verir. Reşidiyeli Şeyh
Mustafa’nın babası olan Şeyh
Abdülaziz’in yanında Kadirî tarikatına intisap eder. Tarikatın
seyr u sülukunu tamamlayınca Molla Hızır Erbil’e gelerek
devrin âlimlerinden Müezzin
lakabıyla şöhret bulan Hacı
Abdullah ile meşhur Molla
Efendi’nin babası büyük âlim
Hacı Ömer Efendinin yanında
5 sene ilim tahsilinde bulunur.
Hac farizasını eda etmek için
uzun süreli bir yolculuğa çıkan
Molla Hızır, Hicaz’da altı yıl kal-

Ocak-Mart/January-March 2016 آذار-كانون الثاني

KERKÜK VAKFI

dıktan sonra İstanbul’u ziyaret
eder, Mısır seferinin ardından
memleketine döner. Mekke-i
Mükerreme’de iken o devrin
Hicaz müftüsü Şeyh Ahmet
Zini Dehlan ile karşılaşır ve
onun teveccühünü kazanır. Bu
süreçte Hacı Molla Hızır, Rufai
tarikatının büyük mürşitlerinden biri olan Şeyh Dehlan’dan
Rufaiyye icazeti alır.
Bu defa Mürşidi Reşidyeli Şeyh
Mustafa’nın tavsiyesi üzerine
Hacı Molla Hızır ailesiyle tekrar
Erbil’e Şeyh Muhammed Çöli
yanına gelip yaklaşık iki yıldan
fazla süre huzurunda kalmıştı.
Şeyhin yüce ve himmeti sayesinde pek hikmetli şeyler
öğrenen Molla Hızır’ın olgunlaşmasında önemli etkiler yaratmıştır. Şeyhin engin ilim ve
irfanından faydalanmış, marifet ve erdemliğinden nasibini
almıştır. Bu arada Molla, Erbil
halkını da yakından tanımaya
başlar ve bu vesileyle birçok
dost edinir. Bir ara Molla Hızır
kendi tekkesini inşa etmeden
önce kalenin Ulu Camiinin küçük bir hücresini tekke olarak
kullanacaktır.
Telafer’de 1920 yılında İngilizlere karşı patlak veren Kaçakaç
ayaklanmasından2 kısa bir
süre önce Ulu Camide görev
aldığı için ailesini bırakarak
Telafer’den Erbil’e gelmiştir.
Bu olay üzerine Hacı Molla
Hızır, tekrar Telafer’e dönerek
hemşerilerin yanında yer almış ve onlara destek vermiştir.
Olay yatışınca ailesiyle birlikte
Telafer’i bırakıp Erbil’e yerleşir. Kalede ikamet eden Molla Hızır, evin hemen yanında
tekke açarak irşat hizmetine
başlar. Ancak Erbil’de ikamet
etse de Şeyh doğup büyüdüğü
Telafer’den vazgeçmemiştir.
Ara sıra Telafer’de bulunan
2

Olayla ilgili bkz.: Suphi Saatçi, Tarihi
Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı,
TADV., İstanbul, 1996, s. 186.
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zaviyesiyle yakın dost ve hemşerileri ziyarette bulunmuş,
orada da birçok halife ve mürit yetiştirmiştir. Halkça sevilen
ve sayılan Molla Hızır, hiçbir
zaman fukara ve muhtaç insanlara karşı yardım elini esirgememiştir.
Daha önce gelen benzer ermiş
ve salih zatlar gibi Hacı Molla
Hızır’ın da halk arasında yayılmış birçok menkıbe ve keramete sahip olduğu rivayet edilir. Erbil’de meydana gelen bir
deprem esnasında Hacı Molla
Hızır kaledeki Ulu Camiinin
direklerinin birine dayanarak
dua okur, öylece camii zarar
görmekten korur. Bu vakıa, o
devirde yaşayan insanların hafızasında yer eden en yaygın
rivayetlerden biridir.
1932 (H 1352) senesinde vefat
eden Molla Hızır Erbil’in Büyük Mezarlığına gömülmüştür.
Yörede Telaferli Hacı Molla
Hızır ve oğlu Şeyh Abdülkerim
Türbesi, Erbil’liler tarafından
ziyaret edilen yatırlardan biri
sayılır.
Beş kız iki erkek çocuk sahibi olan
Hacı Molla Hızır’ın, vefatının
ardından postnişini olan büyük oğlu Şeyh Abdülkerim,
Telafer’de 1887 senesinde
dünyaya gelmiştir. İlim ve irfan
ortamında göz açan Abdülkerim tahsilini babasından ikmal
eder. Şeyh Abdülkerim her
zaman pederinin yanında bulunarak ondan büyük feyiz almıştır. Ayrıca babası Hacı Molla Hızır çevresinde bulunan
halife ve müritlerinden de destek gören Şeyh Abdülkerim’in
yetişmesinde büyük katkıları
olmuştur. Babası Hacı Molla
Hızır’ın izinden giden Şeyh Abdülkerim kısa zamanda adını
duyurarak yörede halkın sevgisi kazanmıştır. Yardıma muhtaç
insanlara el uzatan Şeyh, kapısı daima herkese açık, cömert
bir insan olarak tanınmıştır.
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Eski tekkenin ön cephesi

Babasının vazifesinden vazgeçmeyen Şeyh Abdülkerim,
irşat hizmetini vefatına kadar
yürütmüştür. 1963’den itibaren zikir halkasından sonra
Şeyh, tekkede Kadirî efradına irşat ve vaaz vermeyi adet
edinmiştir. 1981 yılında Allahın
rahmetine kavuşan Şeyh Abdülkerim kendi vasiyeti üzere
Erbil’in Büyük Mezarlığında
babasının yanına defnedilmiştir. 1980’lı yıllarının sonlarında
kale sakinleri şehrin yeni yapılan aşağı mahallelerine taşınınca babasının yerine geçen
Şeyh Abdulhalik (doğ. 1932)
Yedi Nisan Mahallesinde yeni
bir tekke açtırmıştır.
1987’den beri yeni tekkede irşat
görevi sürdüren Hacı Molla
Hızır’ın torunu Şeyh Abdulhalik de 24 Nisan 2014 tarihinde
uçmağa varmıştır. Günümüzde
rahmetli Şeyh Abdulhalik’in
oğulları Şeyh Visam ile Şeyh
Hisam tekkede büyük dedelerinin görevini yürütmektedirler.
Son olarak üç defa Hacca giden
Şeyh Abdülkerim Hac sırasında
Peygamber efendimizin şehri Medine’ye giderken, Türk
edebiyatının büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre’nin deyişi
kabul edilen “Ehlen ve sehlen
merhaba” uyaklı şiirine nazire
mahiyetinde yazdığı manzume
aşağıda verilmiştir.
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Beşle altı bağışla bize
İyice dikkat et bize
Ehlen ve sehlen merhaba
Hem ‘Aşere-i Mübeşşere
Saki durur Kevserlere
Salavat ver peygambere
Ehlen ve sehlen merhaba
Çağır her dem ashapları
Mustafa’nın ahbapları
Evliya hem aktabları
Ehlen ve sehlen merhaba
Bütün gönülden ya Rahim
Afv ister Abdülkerim
Muhammedin fazıl u ‘emim
Ehlen ve sehlen merhaba
Yanar gönlüm ateşi çıkar
Gözlerimin yaşı akar
Nezir için yola bakar
Ehlen ve sehlen merhaba
Eski tekkenin içinden bir kare

Ya Mustafa ya mücteba
Ehlen ve sehlen merhaba

Şefa‘atten koyma cüda
Ehlen ve sehlen merhaba

Meded ya kutb-ı rabbani
Baz Abdulkadir Geylani
Her zamanda çağır anı
Ehlen ve sehlen merhaba

Güzel cemalin göreyim
Payine yüzler süreyim
Yoluna canlar vereyim
Ehlen ve sehlen merhaba

Sana kurban ola canım
Ki sensin menbe‘-i imanım
Fedadır ruh-i revanım
Ehlen ve sehlen merhaba

Bu evliyalar rehberi
Budur âşıklar gevheri
Evlad-ı Ali Haydar’ı
Ehlen ve sehlen merhaba

Medine’de hurma bağı
Yüreğimde yanar yağı
Ziyaret et Uhud dağı
Ehlen ve sehlen merhaba

Şarab-ı ‘aşk nuş ettim
Ki içtim kavli hoş ettim
Bu muhabbetten men coş ettim
Ehlen ve sehlen merhaba

Elinden içtim şerbeti
Hiç görmedim ben mihneti
Çok çok oldu muhabbeti
Ehlen ve sehlen merhaba

Mühbeti vah-yi İlahi
Budur enbiyalar şahı
Dünya ve ahiret mahı
Ehlen ve sehlen merhaba
Ziyaret et sen iyice
‘Âşık isen koyma gece
Şübbak öginde et rica
Ehlen ve sehlen merhaba
Talep eyle şefa‘atten
Kurtulasın bu mihnetten
Geri kalma muhabbetten
Ehlen ve sehlen merhaba
Ruhum olsun sena feda
Her an ederem men nida
38
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Ziyaret et yar Sıddık’ı
Madeni adlı Faruk’ı
Bunlardır Ahmet maşukı
Ehlen ve sehlen merhaba
Dilinden salma ‘Osman’ı
Budur cami‘ü’l-Kur’anı
Ali’dir sırr-ı rabbani
Ehlen ve sehlen merhaba
Hasan Hüseyin ve hem Betül
Bunlardır evladı Resul
Kıyamette koyma melül
Ehlen ve sehlen merhaba
Nida ettim Abbas Hemze
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Kimin Toprağından
Kimi Kovuyorsunuz?
M. Kemal SALLI

mksalli@yahoo.com.tr

“Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?” haykırışı, I. Körfez
Savaşı’ndan sonra başlatılan
ve Irak’ı işgaliyle bilinçli olarak
hızlandırılan Türkmen varlığını Ortadoğu’dan silmeyi, İsrail
merkezli olarak kurulmak istenen enerji imparatorluğuna
uygun bir demografik iklim
oluşturmayı hedefleyen katliam ve tehcir operasyonlarına
duyduğumuz öfkenin, isyanın
bir ifadesidir.
“Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?” sorusuna sığdırmaya
çalıştığımız isyanımız, bir hamaset söylemi değil, hem Doğulu hem de Batılı emperyalistlerin duymasını istediğimiz
tarihi gerçeklerin özetidir!
Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP)
hayata geçirme adına eski
Osmanlı coğrafyasındaki Türk
varlığını yok etmeye yönelik
katliamlar, Balkan faciasının
bir devamı olarak, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biridir.
Günlerdir gazetelerimizde “Türk
askeri Musul’da”, “Irak Başbakanı Haydar İbadi, ‘Türk
askeri Musul’dan çekilsin, aksi
takdirde BM’ye başvuracağız’
dedi” ve “ABD Başkanı Obama, ‘Türkiye Irak’ın hassasiyetlerine saygı göstermeli’” haberlerini okurken boğazımıza
düğümlenen isyanın tercümeKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

si şu: “Kimin toprağından kimi
kovuyorsunuz, tarih cahili yağmacılar ve kuklaları?”
Sayın İbadi,
1. Başbakanı olduğunuz ülke, ne
zamandan beri “Irak” olarak
anılıyor?
2. Sizi Nuri el Maliki’nin yerine
hangi güç, ne zaman, hangi koşullarla o makama taşıdı; Musul konusuna bu kadar duyarlı
olmanızla sizi o makama taşıyan gücün hedefleri arasında
bir ilişki var mıdır?
3.

Anlaşmalar
çerçevesinde
Başika’da bulunan Türk askerini
işgalci sayarak BM’ye gitme tehdidi savuruyorsunuz. Peki, ülkenizdeki ABD askeri varlığı BM’nin
barış gücü askerleri midir?

Çağdaş haramilerin başkanı Sayın
Obama,
1. 2003’te, “Demokrasi götürüyorum” masalıyla işgal ettiğiniz
Irak’ta 1.5 milyon masum insanı katlederken, bu insanların
yaşama haklarına, Musul konusunda gösterdiğiniz duyarlılığı neden göstermediniz?
2. Musul ve Kerkük konusundaki bu kadar duyarlı olmanızın
gerçek nedeni nedir? Musul
ve Kerkük petrollerinin merkezi yönetimin malı olduğu konusunda ısrarcı olan Başbakan
Nuri el Maliki’nin görevinden
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uzaklaştırılmasında bir rolünüz
oldu mu?
3. Hiç de inandırıcı olmayan gerekçelerle işgal ettiğiniz Irak’ın
petrol bölgelerini (Musul ve
Kerkük), ülkenin kuzey bölümünde bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanan Barzani yönetimine bağlayarak yağmalamak
istediğinizi sağır sultan bile biliyorken, Türkiye’yi Irak’ın toprak
bütünlüğüne saygılı olmaya çağırmanızın anlamı nedir?
Musul konusundaki duyarlılığımızın nedeni
Sovyetler Birliği’nin dağılması
sonrasında, bölgemizde, 22
ülkenin sınırlarını değiştirmeyi
hedefleyen Büyük Ortadoğu
Projesi’ni (BOP) hayata geçirme bağlamında uygulanmakta
olan yağmalama, katliam ve
tehcir operasyonları hız kesmeden sürdürülmektedir.
Bizim, Musul’un geleceğini tarihi
boyutuyla birlikte irdelememizi, “tarihte kalmış bir sevgiliye
duyulan özlem” olarak değerlendirenlere sormak isteriz:
onbinlerce kilometre ötelerden “Demokrasi götürüyoruz”
kandırmacasıyla gelerek işgal
ettikleri Irak’ın petrol bölgelerini Musul üzerinden yağmalama hazırlığında olan Atlantik
teröristlerinin insanlık dışı, hukuk dışı operasyonlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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Kuzey Afrika’dan İran’a uzanan
eski Osmanlı coğrafyasında
İsrail merkezli bir enerji imparatorluğu kurma çalışmaları, uluslararası hukuk ayaklar
altına alınarak sürdürülürken,
bizim Musul’un, Kerkük’ün,
Ortadoğu coğrafyasındaki yüzlerce yıllık Türkmen yerleşim
birimlerinin geleceğini sorgulamamız, en azından hakkımızdır ve geleceğimizi görebilmek
açısından da tarihi sorumluluğumuzdur.
Musul bir kentin değil, tarihi bir
bölgenin adıdır. Musul konusunu, insanlığa yazı yazmayı öğreten Sümerlerden, … Selçuklardan, Abbasilerden, Musul
Atabegliği’nden, Osmanlı’dan,
Lozan’dan, I. Körfez Savaşı’dan,
Irak’ın işgal gerekçelerine uzanan tarihi çerçevede irdelemediğimizde Büyük Ortadoğu
Projesi’nin gerçek hedeflerini
görebilmek mümkün değildir.
Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP)
hayata geçirme adına eski
Osmanlı coğrafyasındaki Türk
varlığını yok etmeye yönelik
katliamlar, Balkan faciasının
bir devamı olarak, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biridir.
Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?
“Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?” haykırışı, I. Körfez
Savaşı’ndan sonra başlatılan
ve Irak’ı işgaliyle bilinçli olarak
hızlandırılan Türkmen varlığını Ortadoğu’dan silmeyi, İsrail
merkezli olarak kurulmak istenen enerji imparatorluğuna
uygun bir demografik iklim
oluşturmayı hedefleyen katliam ve tehcir operasyonlarına
duyduğumuz öfkenin, isyanın
bir ifadesidir.
“Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?” sorusuna sığdırmaya
çalıştığımız isyanımız, bir ha40
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maset söylemi değil, hem Doğulu hem de Batılı emperyalistlerin duymasını istediğimiz
tarihi gerçeklerin özetidir!
Ortadoğu coğrafyasında küresel
aktörlerin eski Osmanlı mirasını paylaşama kavgasında
olduklarını, Rusya’nın özellikle
Suriye’deki üslerini ve askeri
kazanımlarını koruma kaygısıyla, ABD’nin de İsrail merkezli
olarak oluşturmaya çalıştığı
enerji imparatorluğuna uygun
bir demografik iklim oluşturma çabasıyla yüzlerce yıllık
Türk yerleşim birimlerini “IŞİD/
DEAŞ” bahanesiyle bombaladıklarını görüyoruz, biliyoruz.
I. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan yapay devlet sınırlarının
öte yakasında kalan kardeşlerimizin, bir paylaşım savaşı deneniyle katledilmesine seyirci
kalamıyoruz. Bu vahşete seyirci kalmamıza ne kardeşlik ne
de insanlık anlayışımız asla izin
vermiyor; isyanımızın tek cümleyle anlatımı şu: “Kimin toprağından kimi kovuyorsunuz?”
2 - MUSUL’DA NELER OLACAK?
Plana göre, ABD önderliğinde gerçekleştirilecek Musul operasyonu ile IŞİD/DEAŞ’tan geri alınacak “emanet”, yani Musul,
Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ne
bağlanacak. Irak merkezi yönetiminin olası itirazlarını geçersiz kılmak için de, Barzani
en kısa zamanda bağımsızlık
referandumuna gidecek ve bağımsızlığını ilan edecektir. Hatırlanacağı gibi, Irak’ın en büyük petrol bölgelerinden biri
olan Kerkük de, IŞİD’DEAŞ’ın
Musul’u tek kurşun atmadan
teslim alması sırasında doğan
kaostan yararlanan Barzani tarafından ele geçirilmişti. Kuzey
Irak yönetiminin bağımsız bir
devlet olarak tanınmasıyla da,
Irak petrol rezervlerinin tümü,
Barzanistan üzerinden “kontrol altına” alınmış olacaktır.
Yıl/Year 18 السنة
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Hades’in Kraliçesi’nin uzmanlık
alanına girmek gibi bir niyetimiz yok, 2016 yılı konusundaki
öngörülerini ilgiyle ve heyecanla okuyacağız. Biz, Irak’ın
petrol rezervlerini “kontrol altına almayı” hedefleyen Musul
merkezli olarak kurgulanmış
“büyük oyun”undan söz etmek
istiyoruz. Mayıs ayından bu
yana ertelenmekte olan “altın vuruş” niteliğindeki Musul
operasyonuyla Irak petrollerinin mülkiyeti Kuzey Irak Kürt
yönetimine geçecek ve bu el
değiştirmenin Türkiye’ye çok
yönlü yansımaları olacaktır.
Peki, IŞİD/DEAŞ eliyle, tek kurşun
atılmadan Irak merkezi yönetiminden koparılan, ülkenin
ikinci en büyük kenti Musul’da
neler olacak?
Hades’in Kraliçesi ne der bilemeyiz, ama bu sorunun arkasında bazı ürkütücü gerçekler
var. Bölgesel ve küresel barışı
tehlikeye atabilecek bir dizi
paylaşım kavgası yaşanma
olasılığı oldukça yüksek. Çünkü, geçtiğimiz Mayıs ayından
bu yana ertelenen Musul’u
IŞİD’DEAŞ’tan geri alma operasyonu heran gerçekleşebilir.
Barzani’nin bağımsızlık referandumu hazırlıkları bunun en
önemli işaretidir.
Plana göre, ABD önderliğinde gerçekleştirilecek Musul operasyonu ile IŞİD/DEAŞ’tan geri alınacak “emanet”, yani Musul,
Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ne
bağlanacak. Irak merkezi yönetiminin olası itirazlarını geçersiz kılmak için de, Barzani
en kısa zamanda bağımsızlık
referandumuna gidecek ve bağımsızlığını ilan edecektir. Hatırlanacağı gibi, Irak’ın en büyük petrol bölgelerinden biri
olan Kerkük de, IŞİD’DEAŞ’ın
Musul’u tek kurşun atmadan
teslim alması sırasında doğan
kaostan yararlanan Barzani ta-
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rafından ele geçirilmişti. Kuzey
Irak yönetiminin bağımsız bir
devlet olarak tanınmasıyla da,
Irak petrol rezervlerinin tümü,
Barzanistan üzerinden “kontrol altına” alınmış olacaktır.
Ya III. Dünya Savaşı Ya Da Yeni
Yalta Konferansı
Atlantik ötesi haramilerinin planı
böyle. Peki, gerçekleşme olasılığı var mı?
Hem var, hem yok. Sonucu, bölgesel ve küresel güçlerin Ortadoğu petrollerini ve Osmanlı mirasını paylaşma konusundaki
pazarlıklar belirleyecek.
Irak’ın petrol rezervlerinin Musul üzerinden “kontrol altına”
alınmasıyla, Büyük Ortadoğu
Projesi’nin (BOP) en önemli
hedeflerinden biri hayata geçirilmiş olacak. İş burada bitmiyor; Barzanistan üzerinden
“kontrol altına” alınacak bu
servetin Akdeniz’e akıtılarak
dünya pazarlarına ulaştırılması zorunluluğu var. 2011’den
bu yana Suriye’de, ABD ile
Esad’a destek veren Rusya/
İran cephesi arasında sürmekte olan “Kürt Koridoru”nun
Akdeniz’e bağlanmasını engelleme kavgası, ya bütün
dünya ülkelerini içine çekecek
III. Dünya Savaşı’nın kapısını
aralayacak ya da yeni bir Yalta
Konferansı’yla Ortadoğu yeniden parsellenecek..
Özetle, önümüzdeki günler, bölge
ülkeleri için mutluluk müjdelemiyor…
Küresel liderliğini ve doların saygınlığını Ortadoğu enerji kaynaklarını kontrol altına alarak
sürdürme kararlılığında olan
ABD’nin hedefi bellidir; Ortadoğu enerji kaynaklarını kontrol altına almak, İsrail merkezli
bir enerji imparatorluğu oluşturmak, İsrail’i Ortadoğu’nun
en güvenli enerji terminali
yapmak, Akdeniz’i bir Batı
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Gölü”ne dönüştürmek, Doğu
Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya
pompalayarak AB ülkelerini
Rus gazına bağımlı olmaktan kurtarmak ve Türkiye ile
Rusya’yı enerji dağıtımı konusunda safdışı bırakmak.. Bu
karşılık Rusya da, Suriye’deki
üslerini ve askeri kazanımlarını korumak, kendisini enerji
dağıtımı konusunda saf dışı
bırakmayı hedefleyen “Kürt
Koridoru”nu ve ABD’nin bölgeyle ilgili planlarını engellemek çabasındadır..
Türkiye- Rusya arasında giderek
derinleşmekte olan uçak krizini
de, Türkiye ile İsrail arasındaki
yumuşamayı da bu “Büyük
Oyun”un ayrıntıları olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü,
Rus doğalgazını Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak
olan Türk Akımı projesi, uçak
krizi sonrasında artık tarih olmuştur. Doğu Avrupa ülkelerini Rus doğalgazına bağımlı
olmaktan kurtaracak İsrail doğalgazı, bir dizi anlaşmayla yumuşatılacak olan Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine
ulaştırılacaktır. İsrail doğalgazı
da, yazılarımızda hep söz ettiğimiz gibi, Kıbrıs’ın güneyindeki 12 Afrodit Parseli’nden
çıkarılacak ya da çıkarılmakta
olan doğalgazdır. Bu arada, deniz altıdan döşediğimiz 120 km
boruyla KKTC’ye ulaştırdığımız
suyun, ikinci etapta, aynı teknolojiyle İsrail’e uzatılabileceği
de konuşulmaktadır.
Işid/Deaş Muslu’u Tek Kurşun Atmadan Nasıl Teslim Almıştı?
Bilindiği gibi Musul, Nuri el
Maliki’nin başbakanlığı döneminde, bir grup IŞİD/DEAŞ
militanı tarafından tek kurşun
atılmadan teslim alınmış, Musul Merkez bankası yağmalanmıştı. Irak ordusunun koruduğu iki milyonluk Musul’un
bir grup IŞİD/DEAŞ militanı
tarafından nasıl ele geçirildi-
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ği uzun süre tartışma konusu
olmuştu. “Koca bir ülke nasıl
tek kurşun atmadan ABD’ye
teslim olduysa, aynı şekilde,
Musul da IŞİD’DEAŞ’e teslim olmuştur” dediğimizde,
Irak’ın “Paralel Yapısı” Kesnizani Tarikatı’ndan haberdar
olmayanlar, bu saptamamızı
pek inandırıcı bulmamıştı.
Şimdi anlaşılıyor ki Nuri el Maliki,
İran ve Rusya’nın desteğine
güvenerek, Musul ve Kerkük
petrollerinin merkezi yönetime ait olduğu konusunda ısrar
ettikçe, Irak’ın petrol varlığını
bir plan çerçevesinde kontrol
altına almak üzere okyanus
ötesinden gelerek ülkeyi işgal
eden ABD’nin tekerine çomak
sokmuş oluyordu.
Maliki’nin Musul konusunda
Barzani ile sürtüşmesi, IŞİD/
DEAŞ’ın Musul’u işgal etmesine ve Musul merkez bankası’nı
yağmalamasına neden oldu.
Bu kargaşadan yararlanan Barzani de, Kerkük’ü işgal ederek,
burasının Kürt toprağı olduğunu, yakında bağımsızlık kararını açıklayacaklarını duyurdu. Bu gelişmeler Maliki’nin
koltuğunu
kaybetmesine,
yerine aynı partiden, adı bugüne kadar pek duyulmamış,
ABD sempatizanı Haydar elİbadi’nin başbakan olmasına
yol açtı.
Musul’un IŞİD/DEAŞ’a geçmesi ve
Barzani’nin bu kargaşadan yararlanarak Kerkük’ü almasıyla,
dünya rezervlerinin önemli
bir bölümünü oluşturan Irak
petrollerini yağmalamak üzere okyanus ötesinden gelerek
Irak’ı işgal edenler, hedefledikleri yolda çok önemli bir
adım atmış oldular: Musul ve
Kerkük petrolleri artık merkezi yönetimin değil, Barzani’nin
(dolayısıyla ABD’nin) denetimindeydi.
Devamı var.

Ocak-Mart/January-March 2016 آذار-كانون الثاني

41

KERKÜK VAKFI

Türkmen Albümünden
Türkmeneli’nin eski görüntüleri
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Turkey and its
Co-Ethnics Abroad
Mehmet ÇAĞRI
and in 1923 with Greece) and
the active encouragement of
attracting ‘people from Turkish descent and culture’ from
surrounding areas through the
drafting of favorable migration
policies. An example of this was
the 1934 Settlement which influenced not only migration patterns within its territories but
defined the parameters of who,
and under what terms, the state
allowed migration and ultimate
settlement in Turkey. As a result
of this two-pronged approach,
up until the Second World War
more than 840,000 co-ethnics
migrated to Turkey. The majority
of course were from Greece and
Bulgaria (Turks and Pomaks),
but a significant proportion,
over 120,000 were from various regions of Romania with
another 115,000 from Bosnia
and Albania1. According to the
General Directorate for Village
Words and the General Directorate for Security Affairs, data indicated that during 1923-1945
only 10,000 people ‘of Turkish
descent and culture’ migrated
to Turkey outside of the Balkan
states (there are no available
data on Turkmen migration to
Turkey within this time-frame).
What explains the disproportionate migration of Turks from
the Balkans as compared with
Iraqi Turkmens? Some scholars,
most notably Kemal Kirsci of the
Brookings Institute, argue that

Interest in transnationalism and
diaspora studies is erupting,
creating a rich space for academic enquiry and proving
useful in decentering the gaze
of the analyst from the singular nation-state.
Instead, it
has centered its attention on
the people themselves, on the
transnational linkages, and the
process and patterns connecting those people, businesses
and other entities across space.
However, what’s lacking is a
focus on states and co-ethnics
living across territorial borders
as a result of the dissolution of
greater empires or nations. This
article seeks to counter this inattentive behavior with a short
snapshot of the Turkish state’s
migration policy towards its coethnics in neighboring countries
from the 1900s to the present,
with a particular emphasis on
the Iraqi Turkmen population.
With the dissolution of the Ottoman Empire and subsequent
state-building efforts by political elites, immigration policies
became a key component in
boundary drawing practices,
both physical (territory) and
representative (identity). The
newly formed Republic’s priority of forging and solidifying its
national identity led it to take an
active role populating its territories with co-ethnics. State-led
immigration policies revolved
mainly around two strategies at
this time: population exchanges
(in 1913 and 1925 with Bulgaria,
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Kirisçi, K. (2000) Disaggregating Turkish
citizenship and immigration practices.
Middle Eastern Studies, 36:3, 1-22

Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 69 العدد

important political elites during
that time were predominantly
from the Balkan area and therefore felt an increased obligation
to the Turkic populations left
behind there. Coupled with the
policy of Westernization, state
elites engaged politically with
Balkan states with more fervor
as opposed to kins in the Middle
East. An alternative perspective suggests that Turks living
in the newly formed states to
the south (Iraq and Syria) had a
much longer historical connection to their geography. With
shared history and religious beliefs with the surrounding majority population, there was no
desire to leave on behalf of the
Iraqi Turkmen population and
therefore no incentive for the
state to lobby on their behalf.
After the major population exchanges and years of statebuilding, political elites showed
much less enthusiasm for attracting co-ethnics from abroad
after the end of World War II
until the late 1980s. There was
a standstill of migration to Turkey and during 1945-1980s the
state exhibited a cautious policy
towards its kins. This lack of enthusiasm has been attributed to
the increasing concerns of state
elites with respecting the territorial integrity of host countries. Secondly, and perhaps
more importantly, this period
was heavily influenced by Cold
War politics. On the one hand,
Turkey refrained from actively
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encouraging co-ethnics from
the Balkans and Caucasus to migrate to Turkey because of the
distrust of communism permeating across the region2. On the
other hand, Cold War politics
dictated large migration flows
of Bulgarian Turks and Pomaks
once again from Bulgaria, over
150,000 during 1950-1951
and over 300,000 in 1989. The
rise of communism in Bulgaria
and repressive state policies
on Turks and Muslims caused
the flows, and Turkey’s role as
a stalwart against communism
within the NATO eased the
process of integration into its
territories. This same Cold War
logic is evident within Turkey’s
refugee policy from the 1960’s
onwards. During the early years
of the Republic, refugees were
considered all who were of
Turkish descent/culture and in
need of protection. During the
Cold War years however, the
definition of a refugee theoretically narrowed down whilst in
practice, state elites used refugee policies, albeit to little affect, in enticing dissidents from
repressive communist regimes.
Again, Iraqi Turkmen migration
to Turkey was a very small factor during the Cold War years.
In addition to the historical and
religious variables that deterred
Turkmens from migrating to
Turkey, the non-factor of the
Iraqi regime in Cold War geopolitics can also be attributed to
both the Turkmen’s migration
behavior and also the Turkish
states lack of pro-active engagement with the population.
The post-Cold War era brought a
host of changes with regards
to Turkey’s engagement with
its co-ethnics in neighboring
countries and the migration
patterns of Turkmens to Turkey. Most notably, the Turkish
government began to institu2
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Icduygu and Aksel (2013). Turkish Migration Policies: A Critical Historical
Perspective. Perceptions, Autumn,
167-190
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tionalize new kin policy based
on aiding development of coethnics abroad took place with
the establishment of the Turkish International Cooperation
and Coordination Agency (TIKA)
in 1992. According to its website, the agency was founded
after the collapse of the USSR,
during a period when countries
from Central Asia and Caucasus gained their independence.
Scholars have argued that even
though TIKA’s principal target
group were all “republics where
Turkish is spoken and relative
communities” the agency focused more on the so-called
“Turkish Republics” (Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan) that
gained independence in Central
Asia after the collapse of the
USSR3. Whilst the Turkmen in
Iraq were not directly targeted
by TIKA, it would be more politically minded initiatives, rather
than humanitarian concerns,
that would come to describe
Turkey’s relationship with the
Iraqi Turkmens during the 1990s
onwards. Starting with the Gulf
War in 1991 and then the ensuing hardships living under repression and sanctions, the Iraqi
Turkmens began to migrate to
Turkey in large numbers. Ibrahim Sirkeci of the University of
Sheffield, estimates that over
80% of all Turkmen migrated
to Turkey after the 1991 with
45% during 1997-1998 linked to
Operation Desert Fox and the
continuous attacks inside the
country4. However, unlike the
Bulgarian case in 1989, during
the influx of Turkmens in 1991
in particular, there was no interstate relations aimed at encouraging and publicizing the refuge
of persecuted Turks back to the
homeland. Instead state elites
3

4

Aksel, D. (2014) Kins, distant workers, diasporas: Constructing Turkey’s
transnationals abroad. Turkish Studies, 15:2, 195-219
Sirkeci, I. (2005). Turkmen in Iraq and
International Migration of Turkmen.
Global Strategy Institute. Ankara: Turkey
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chose to increase presence and
take a pro-active stance at supporting Turkmens in their host
country. It was therefore during
the 1990s that political support
was most adamantly voiced in
favor of co-ethnics residing in
Iraq. This support for ‘external
Turks’ was further increased after the second incursion by the
U.S. into Iraq in 2003. A similar
policy directed towards Iraqi
Turkmens during the 1990s and
2000s is once again being replicated with respects to Turkmens
caught between the civil war
raging on in Syria since 2011.
Turkmens from Syria are migrating to Turkey but once again
the incentives for receiving and
integrating the Syrian Turkmens
into Turkey is instead dwarfed
by efforts to assist Turkmens politically and strategically within
Syria before they depart.
Turkey’s involvement with its coethnics abroad changes considerably over time and geography.
Whilst Turks living in the Balkans
and Caucuses were encouraged to migrate to modern day
Turkey during state formation
years, Turks living in the Middle
East - as a result of a shared history and religious affiliation with
their geography - tended to stay
behind. Cold War geopolitics
was then to play a major role
in Turkey’s co-ethnic policies, at
times, resulting in diametrically
opposed strategies towards coethnics, particularly those living
in Eastern Europe. With the end
of the Cold War new opportunities arose for Turkey, particularly in increasing reach and influence into Turkic territories once
under Soviet rule. This postCold War geography of relations
between the Turkish state and
its co-ethnics can be characterized as increased humanitarian
assistance in the Caucuses, and
more traditional political influence with Iraqi Turkmen, and
increasingly these days, with
Turkmens in Syria.
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الذي دار ما بين الدولة
العثمانية والصفوية للسيطرة
على العراق ،لمجاورته لهاتين
الدولتين ولموقعه الجغرافي
المميز ،فكان كركوك أحد
أشد مراكز هذه الصراعات
إحتداما ،شأنه شأن بغداد
والموصل ،والسيما في زمن
نادر شاه .ويورد المؤلف حول
هذه الصراعات الكثير من
التفاصيل النادرة والدقيقة التي
ال يجدها المر ُء في مصدر آخر
وشامل
وجامع
على نحو الم ٍ
ٍ
ٍ
كما في هذا الكتاب.
ولعل العهد العثماني من الحقب
ْ
مرت
التأريخية المهمة التي
على كركوك ،لطول هذه الحقبة
ّ
أوال ،وألن التركمان ،السكان
األصليون لهذه المدينة ينتمون
إلى العرق نفسه الذي ينتمي
إليه العثمانيون ،بالرغم من
أن العثمانين أنفسهم لم يكونوا
يميّزون بين الناس على أساس
العرق أو الجنس أو الدين أو
المذهب ،لكن اللغة المشتركة
كانت عامال من العوامل المؤثرة
في زيادة بروز التركمان
واستالمهم المراكز االدارية
والعسكرية .ولو إستثنينا فترات
الصراع بين الدولة الصفوية
والعثمانية ،والتي انتهت أخيرا
لصالح الثانية ،لصحّ لنا أن نقول
أن هذه الحقبة التأريخية كانت
حقبة إزدهار واستقرار للمدينة،
كما كانت بالنسبة لمعظم أجزاء
العراق .فقد شهدت مناحي الحياة
المختلفة ،اإلدارية والمالية
والزراعية والتعلمية والثقافية
تطورات تضاهي
وغيرها،
ٍ
تلك التي كانت تجري في المدن
المعروفة في الدولة .من هنا
فإن المؤلف قد أولى هذا الجانب
47

في كتابه عناية خاصة ،إذ أفرد
له ما يربو على مئة وخمسين
صفحة ،غنية بالمعلومات التي
تشد القاريء إليها ،للطريقة
التي أعتمدها المؤلف في سرد
تلك المعلومات ،من ناحية اللغة
واألسلوب ،ومن ناحية إيراد
المعلومة حيث ينبغي أن ترد،
دون أن يتسبب فتورا لديه أو
ملال.
وال تقل الفصول الالحقة عن
السابقة في هذه السالسة،
بالرغم مما تتناولها من
مواضيع تبعث في النفس
األسى واأللم والمرارة ،ونعني
بها عهد االحتالل البريطاني
واالنتداب االنكليزي ،التي تعد
البداية األولى للعديد من األفكار
والطروحات التي يروّج لها
اليوم أولئك الذين ال يقلّون عدا ًء
للوطن عن المحتل ،ومنها فكرة
التقسيم .ويشهد ألهل كركوك
أنهم رفضوا التعاون مع
المحتل ،بل وقاوموا االحتالل
بأساليب متنوعة ومختلفة منذ
اللحظة األولى وحتى لحظة
تتويج الملك .وكان نواب
كركوك في البرلمان في مقدمة
من يرفضون الموافقة على كل
إتفاقية يراد منها اإلساءة على
العراق والمس من سيادته أو
استغالل ثرواته بغير حق.
وللفصل األخير من الكتاب نكهة
خاصة لتناولها معالم مدينة
كركوك الحضارية المختلفة،
بدءاً من قلعتها ،وما فيها من
المواقع األثرية الفريدة ،مرورا
بالقشلة ،وانتهاء بجوامعها
وخاناتها ،والتي آل معظمها إلى
السقوط جراء االهمال المتعمد
الذي يظهر الحقد الدفين الذي
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يعتمل في نفوس البعض تجاه
هذه المدينة وأهلها ،ومحاولتهم
اليائسة لطمس معالمها وتغيير
هويتها األصلية ،ناسين أو
متناسين أن التأريخ هو التأريخ،
وال شيء يغير منه شيئاً.
ويسجل للمؤلف االستاذ نجات
كوثر أنه قد وضع جميع
الحقائق المتعلقة عن مدينته
األثيرة ،التي هي مدينة أهله
وناسه وقوميته ،أمام العالم من
خالل هذا الكتاب ،بدءاً من
تأريخ تأسيسه حتى اليوم ،دونما
تحيّز أو تحايل أو مواربة ،أو
مراوغة للتحريف والتزييف،
فكل شيء في الكتاب موثّق
بمستمسك أو صورة أو بمصدر
رصين ،حتى غدا في نهاية
المطاف وثيقة متكاملة عنها
وعن هويتها ،ال يمكن الطعن
بها ،أو االفتراء بأنها غير ما
قيل عنها في هذا الكتاب .أتمنى
أن أرى من يتولى ترجمته إلى
اللغة االنكليزية ليطلع العالم
على ما فيها من معلومات،
والسيما اولئك الذين يتبجحون
بمعلوماتهم عن كركوك ،وهم
في الحقيقة ال يعرفون عنها غير
إسمها ،ثم تراهم يؤيدون إلحاقها
بهذه الجهة أو تلك بإصرار،
لغاية أو ألخرى .واتمنى أن
تدرجه المديرية العامة للتربية
التركمانية في مناهجها ككتاب
مساعد ألبنائنا الطلبة ليزدادوا
علما ومعرفة بكركوك ،إحدى
أبرز مدن توركمن إيلي،
وليزدادوا تمسكاً بها فهم
وارثوها الحقيقيون بال جدال...
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والمصنفات وحدها ،فإلى جانب
ُ
شرعت
هذه األسفار القيمة
في سُ بر أغوار الكتب التي
وصفها لنا العلماء وصنفها،
عن المواضيع واألحداث
التي خاضوا غمارها أو التي
شاهدوها بأعينهم أو اطلعوا
ً
وصوال إلى
عليها وسمعوا بها،
البحوث والدراسات المثبتة على
صفحات الحوليات والمجالت
المتخصصة ،وما أدرجها يراع
أولئك األفذاذ من الرحالة من
مشاهدات ومالحظات .وبمرور
األيام صرت أستخلص النتف
والجذاذات عما أطلعُ عليها
عبر هوايتي األثيرة ،وأعني
ُ
وصرت أحتفظ
بها المطالعة،
بهذه القصاصات ..ثم قررتُ
أن اركز جهودي الستخالص
الوقائع واألحداث عن مديني
كركوك األثيرة على قلبي،
وتأريخها ،وما جرى فيها من
األحداث في مختلف الساحات
) ...
ويؤكد االستاذ نجات كوثر هذا
الجانب في مؤلفه الجديد،
الذي نحن بصدد الحديث عنه
والموسوم (صفحات من تأريخ
كركوك منذ فجر التأريخ إلى
 )1958والذي يتميز على األول
من حيث التنضيد والتصميم
واألخراج بشكل الفت للنظر،
فيقول (ترجع عالقتي بموضوع
كتابنا هذا إلى بداية وعيي
ُ
وجدت
باألمور الثقافية حيث
الساحة خالية من الكتب التي
تبحث في تأريخ هذه المدينة
العريقة .دفعتني هذه الحالة أن
أحصر جهودي وأوفر المساعي
في مطالعاتي ودراساتي حول
ُ
فشرعت أجمع
تأريخ كركوك.
المواد التأريخية عبر المظان

والمصادر المختلفة مما لها
عالقة بالموضوع الذي عكفت
عليه ،فصرت ،ومنذ عشرين
عاما ونيف ،أجمع القصاصات
والجذاذات واركم بعضها فوق
بعض ،وأتقصى المعلومات من
المصادر المختلفة واصوغها
في قالب يصلح إلعداد الدراسة
التي تجدر بتكبّد وتحمل المشاق
التي عانيتها طيلة هذه األعوام
المديدة لعرضها كما هي ماثلة
بين يدي القاريء الكريم) ....
والمؤلفان مكمالن لبعضهما ،فما
ال تجده هنا عن كركوك ،تراه
هناك .وقد تجد المعلومة نفسها
في الكتابين ،وردت في كل
منها بصغتين ،إحداهما تدعم
األخرى ،أو تمنحها بعداً جديدا
من العمق العلمي والتأريخي.
يقع المؤلف الثاني (صفحات من
تأريخ كركوك) في تسعة أقسام.
خصص المؤلف القسم األول
منها للحديث عن جغرافية
كركوك في فصلين ،أفرد
األول منهما لمعلومات عامة
عن حدود كركوك ومساحتها
وعدد سكانها ومناخها ومصادر
المياه فيها ،وزراعتها وثرواتها
الحيوانية والمعدنية .وألن
الثروة النفطية تشكل العامل
الرئيس القتصاد البلد ،وألن
هذه الثروة كانت ومازالت أحد
مصادر القلق للمدينة وألهلها،
وأحد اسباب عدم استقرارها،
فإن االستاذ نجات كوثر قد
ً
فصال خاصا عنها،
خصص
مبينا فيها كيف تم اكتشاف
هذه الثروة ،ومن كان صاحب
االمتياز األول في استخراجها،
وكيف تم تحويل هذا االمتياز
الى الشركات االجنبية ،وكيف
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كان تأثير هذا التحويل على
الواقع الديموغرافي للمدينة من
خالل استقدام األيادي العاملة
من خارج المدينة وإقصاء أهلها
من التعيين فيها ،وانعكاسات
ذلك على الجوانب االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
تبدو هذه المعلومات من الوهلة
األولى وكأنها معلومات عامة
عن موضوع ليست بصلة
وثيقة بمجمل القضايا التي
يتناولها الكتاب ،وهي قضايا
تأريخية بحتة .بيد أن النظر
فيها بإمعان وتأن ودقة ،ومعرفة
مدى تأثيرها في تحديد الوجهة
ْ
مضت إليها هذه المدينة،
التي
ْ
وما آلت إليها الظروف فيها،
فيما بعد ،وحتى يومنا هذا،
ْ
حلت فيها من مصائب
 ،وما
وويالت ،وما يحتمل أن تحل
فيها مستقبال ،يبرر أهميتها.
فليس ثمة ما يؤشر حتى اآلن،
إحتمال اتفاق االطراف على
كلمة واحدة حول مصير هذه
المدينة دون المدن العراقية
األخرى ،بسب إكتنازها هذه
الثروة التي يقول عنها المؤلف
على لسان أهلها ،وهو منهم،
أنها لم تجلب على أهلها غير
البالء ثم البالء ،وإنهم ليتمنّون
ً
أصال.
أنها لم تكن موجودة فيها
ثم يعرج المؤلف في األقسام
والفصول التالية للكتاب،
للحديث عن كركوك في التأريخ
متوقفا عند جميع محطاتها ،بدءأ
من نشأتها وتسمياتها األولى
والحضارات التي قامت فيها
ما قبل الفتح االسالمي وما
بعده ،والسيما الدول واالمارات
التركمانية التي حكمت فيها ،ثم
في العهد العثماني ،والصراع
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من التراث الشعبي التركماني

قراءة في كتاب
“صفحات من تأريخ كركوك”
لالستاذ نجات كوثر أوغلو
محمد عمر قازانجي
أن تكتب مقالة أو قصيدة شعرية
َ
ولدت ونشأت
عن المدينة التي
وترعرت فيها فهذا يعني أنك
تحبها ،وهو أمر طبيعي ،أما أن
تضع كتاباً عنها وعن تأريخها
الزاهر والزاخر فذلك مؤشرعلى
أنك تحبها حباً خاصاً .ولكن إذا
ما كرست حياتك وحصرت
جهدك ،باحثا في بطون الكتب
عن كل صغيرة وكبيرة عنها،
ودونت كل تلك المعلومات في
مصنّفات ،وبطريقة تدل على
االتقان ،فذلك إعالن منك على
أنك تحبها حد الجنون وبأنها
تعود لك ،لك وحدك وال لغيرك،
وإنك على استعدا ٍد أن تقيم
القيامة على من يريد أن يرميها
بحجارة.
مدينة كركوك نحبها جميعا حد
الجنون ،ولكن لنعترف أن حبنا
لها ال يرتقي إلى مصاف الحب
الذي يحمله المؤرخ االستاذ
نجات كوثر بين جنباته لهذه
المدينة ،أو أنه ال يشبه هذا الحب
على أقل تقدير .فهو يحاول أن
يجسد هذا الحب في كل ما يخط
ويكتب .وما محاوالته األخيرة
إال امتداد لهذا التجسيد .وأقصد
بذلك محاوالته في وضع بعض
المؤلفات عنها وعن تأريخها
ْ
وقعت فيها
وأهم األحداث التي
49

مدعماً بالوئاثق والمستمسكات
التي ال تقبل التأويل ّ
إال بوجه
واحد..
في مؤلفه األول (من حوادث
كركوك ما بين األعوام
 1377 – 1112هـ 1700 /
–  1958م) أحاطنا علما
بأهم ما جرى في كركوك من
االحداث والوقائع على مستوى
الفتن والثورات واألوبئة
واالمراض وما اشتملت عليه
من تطورات في مجال التعليم
والعمران والزراعة واالدارة
وما إلى ذلك من االمور التي
كانت في معظمها خافية علينا
وغير معروفة ،والسيما اولئك
الرحالة الذين زاروا كركوك
وكتبوا عنها وعن معالمها .وقد
رتب تلك االحداث والوقائع
َ
حسب تسلسلها الزمني وعلى
نحو اتسم بالدقة والمهارة ،مع
اإلشارة إلى المصادر التي
استقى منها معلومته تلك ،دونما
إهمال الي منها .لكن تنضيد
ذلك المؤلف وإخراجه لم يكن
بالمستوى المطلوب .فآلمني
ُ
وتمنيت مع نفسي
هذا األمر،
لو أنني كنت على علم بأمره
قبل وضعه ،وساهمت في
تحمل مسؤولية ترتيبه وتنظيمه
بالصيغة التي تجعل منه أكثر
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بها ًء وأحلى رونقاً ،وأقل حجما
في هفواته المطبعية ،إيفا ًء
علي في
لبعض الدين الذي يقع ّ
ً
اوال ،وزميلي
خدمة مدينتي
االستاذ نجات كوثر ثانيا ،لما
يربطني به من وشائج المحبة
التي يمتد عمرها الى أكثر من
أربعين عاما .غير أن ما خفف
جزءاً من وطأة األلم الذي كنت
أشعر به ،هو مضمون المؤلف
ومحتواه الغني بالمعلومات
النادرة التي وجدت أنها تغطي
على تلك النواقص والهفوات
وتجعلها في عداد النسيان عند
الذين يقدرونها ،ويثمنون جهد
المؤلف في إستخراجها ،بل
وإقتناصها بذكاء من مراجع لم
تعد من السهولة بمكان الوصول
إليها ،خاصة وإن تلك المراجع
لم تتوفر له بين ليلة وضحاها،
وال في مكان واحد محدد ،وإنما
استنفذت منه معظم سنوات
عمره ،متحريا عنها ،وقارئاً
إياها صفحة فصفحة ،مدوناً ما
هو مهم منها وملفت للنظر :إذ
يقول في مقدمة ذلك الكتاب:
(لقد أغرمت منذ نعومة أظافري
بالمطالعات التأريخية ،والبحث
في بطون الكتب التأريخية
والسير والتراجم .ودفعني هذا
االهتمام إلى عدم االكتفاء بما
ذاع صيته من الكتب والمؤلفات
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التي كانت قائمة بيننا وأسراراً
كبيرة تبادلناها منذ كنّا معاً برتبة
ثان»ْ ،إذ كان يحاول غلق
«مالزم ٍ
ً
هذا الموضوع مرارا ويترجاني

بعدم العودة إليه كونه قد أقسم
اليمين على اإلحتفاظ به سرّ اً،
وحتى في جلساتي اإلنفرادية
معه سوا ًء بعد عودته في هذه
المرّ ة أو عند رجوعه سالماً للمرة
الثانية من مهمّة مُشابهة بلبنان
أيضاً عام ( )1978إستغرقت
( )9أشهر أخرى ،بل وحتى بعد
إنقضاء ( )10سنوات على ذلك
التأريخ خالل األسابيع العديدة
التي قضيناها سوي ًّة ضمن إيفادَين
رسميّين إلى «اإلتحاد السوفييتي
و مصر» عام (ّ ...)1986
إال أنّه
بانت على م َُحيّاه إبتسامة عريضة
حين سألته عن سبب عدم تفتيش
أفراد زورق البحريّة اإلسرائيليّة
لباخرة الشحن اليونانيّة التي كانت
تُ ِقلّه نحو «لبنان» بعد ْ
أن صعدوا
فوق سطحها ،قبل ْ
أن يُجيب-:
((وهل تعتقد  -يا صبحيّ -
أن
«إسرائيل» لم تكن على علم
تام ّ
بكل تحرّ كاتنا؟؟ ولكن اليهود
ْ
كانوا مُسْ َتأ ِنسين بسكب الوقود
على النار المُشت ِعلة في لبنان
ما دام العرب يقاتلون بعضهم
بعضاً ،والصهاينة يتفرّ جون عن
بعد على بلد يحترق ويُ َدمّر على
أيدي أبنائه والجوار ،ومن دون
ْ
أن يخسروا ُهم شيئاً ...فهل هناك
ما هو أفضل إلسرائيل من هذا
الموقف اإلستراتيجي؟؟)).

ُم ِن َح «عصمت» ((شرف العضوية
الكاملة)) بحزب البعث في مبنى
«القيادة القومية» ونوط شجاعة
واحد ،وعلى يد «ميشيل عفلق»
بالذات فور عودته من مهمّته
األولى عام ( ،)1977ولكنه
لم يتدرّ ج في رتبه العسكرية
والمناصب ّ
إال بشكل إعتياديّ
السويّة...
ج ّداً ،ووفقاً إلستحقاقاته َ

فقد قاد «لواء قوات خاصة» وهو
برتبة «عقيد ركن» ُق َبي َْل إندالع
الحرب مع «إيران»()1980
وأثناءها لعامين كاملين ،ثم
«لواء مشاة راجل» فـ»قائداً
لقوات منطقة عكاشات» ،قبل أن
يُ َعيّ َنه «ص ّدام حسين» بمرسوم
جمهوريّ برتبة «عميد ركن»
مديراً/قائداً للقوات الخاصة
ويتر ّفع إلى
العراقية (،)1984
َ
رتبة «لواء ركن» ،ثم يتسنّم
بمرسوم جمهوريّ
ثان قيادة
ٍ
ُتأخراً كثيراً
فرقة المشاة 4/م ّ
عن البعض من زمالئه ،وقبل
أن يصبح «رئيس أركان فيلق»
العراقي للجارة
أثناء غزو النظام
ّ
«دولة الكويت» ...ولكن «ص ّدام
حسين» بعد شهرين من الهزيمة
في «الكويت» سـ ((يُع ِد ُم ُه))
ومعه العديد من كبار ضباط
الخاصة العراقيّة،
صنف القوات
ّ
وذلك في أحد أيام شهر «رمضان
المبارك» الذي وافق(نيسان/
آبريلُ )1991ب َع ْي َد إحساسه
لصالحه
الحكم
بإستقرار
وإطمئنانه على بقاء نظامه في
ّ
وبظل ظروف ُم ْبهَ مة
«بغداد»،
ّ
وأسباب ظل ْت غامضة ،ليست
ألصدقائه فحسب ،بل حتى
لزوجته وأوالده من بعده.
وسأعرف قبل ذلك عن طريق
«عصمت» وأصدقاء من ضبّاط
اإلستخبارات العسكريّة العامّة،
وأثناء خدمتي في وزارة الدفاع
ومواقع أخرى ومن خالل
إيفاداتي لدول عديدة الحقاًّ ،
أن
«القيادة القومية للحزب» قد بعثت
ً
فضالعن المساعدات التسليحيّة
خاصة
والما ّدية وال َعينيّة -قوات
ّ
عراقيّة ومتطوّعين بعثيّين أقلّ
ُ
رسل للبنان ،وذلك
عدداً من الذي أ ِ
إلى ّ
كل من «آريتريا ،موريتانيا،
الصومال ،وصحراء أوغادين»،
ولكني سوف ال ّ
أطلع على أيّ
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من تفاصيلها كونها جرت تحت
إشراف مباشر لجهاز المخابرات
العامّة أو اإلستخبارات العسكريّة،
والتي  -بطبيعة الحال  -لم أعمل
فيهما يوماً واحداً ،في حين قد
أروي للقارئ الكريم ما ُكلِّ ْف ُت به
خاصة
عام ( )1987من مهمّة
ّ
وسرّ ية للغاية في «جمهورية
تشاد» بأواسط أفريقيا في نزاعها
مع الجمهورية العربيّة الليبيّة.
ُ
شاركت إخوتي
وال أنسى بتاتاً ،لمّا
في إيداع رفاة والدتي إلى تلك
الحفرة ال ُم َهيَّأة ألجلها في «مقبرة
ُصلّى» بمدينة «كركوك»
الم َ
مساء يوم ( 2أيلول )1997حيث
س زوج أختي «د.أميرعسكر
هَ َم َ
قاسم» في أذني(( -:لقد ذهَ َبت
ّ
حقها وهي
الوالدة إلى دار
تحمل أسرار ( )76سنة))....
ّ
ترن في
وهي عبارة ما تزال
دماغي كلّما يُ َت َو ّفى لي صديق
أو قريب من مستوى نسبي من
ً
ُتسائال مع ذاتي ْ
إن
«عصمت» ،م
كانت تلك المرأة األمّية البسيطة
التي لم تتعلّم القراءة والكتابة،
ولم تعرف من السياسة والتأريخ
شيئاً ،ولم تُغادر العراق يوماً ،قد
ُصط ِح ً
ُد ِف َن ْت م َ
بة معها أسرارها،
فكيف حال من درس وتدرّ ج
ّ
وإطلع وسافر وخاض المئات من
تجارب الحياة الخطيرة؟؟!! ...وما
أزعمه ينطبق على «عصمت»
أعظم من سواه من بين أصدقائي
الذين َف َق ّدتهُم في حياتي ،فقد
طي
باتت تلك األسرار الخطيرة ّ
الكتمان ،وسيؤول إلى النسيان،
وخصوصاً أن «صدام حسين»
ونظامه قد إنتهيا بذلك الغزو
التراجيدي
العنيف واإلحتالل
ّ
وسيُول يومية
الذي تبعته
مآس ُ
ٍ
من الدماء ،لم يشهده شعب أو
بلد طوال التأريخ ،ولغاية اليوم
الذي أُ َس ّطر هذه الجمل يوم
(24نيسان/ابريل.)2007
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األمور وعميق إدراكه ألهميتها
وخطورتها وما يحتمل أن يُعانيه
«عصمت» وضباطه وجنوده
من إرهاصات في ذلك البلد ،وقد
إستمع إليه جميع الحضور.
أما «البكر» فقد أيّد «عصمت»
بحرارة عند إختتامه المؤتمر
بالساعة الخامسة عصراً بعبارات
تبدو أنه لم يُطلِقها لمجرّ د كونه
ضابطاً قديماً ومُح َت ِرفاً فحسب،
ً
نابعة من قلبه وعقله-:
بل كانت
((أنظر يا ولدي “عصمت”،
سأحاول ْ
أن أكون معك وسط
ً
هذا الموقف تحديدا في غاية
ّ
لك-:
ألوضح
الصراحة
 .1أننا بالوقت الذي نُساندك بكل ما
يُف َت َرض ْ
أن آتانا هللا به ممّا ن ّدعيه
وهمّة
أو نتباهى به من غيرة ِ
على جيشنا وأبنائنا ،ضباطاً
وجنوداً ،فال أقول لك مثلما قال
النبي
اليهود قولتهم ال ُم ِع ْي َبة حيال
ّ
“موسى”-عليه السالم ...-ولكني
أرى موقفك كالذي يُتجا َبه مع
العد ّو في أمامه ولم يخلف سوى
البحر من ورائه ،ولذلك قرّ ُ
رت
تسمية لوائك هذا ومنذ اللحظة
هذه بـ “قوّة طارق بن زياد”.
أن ال تسمع كالماً
 .2أنصحك ْ
ً
معسوال منّي أو من أيّ أحد،
وال تعتمد حتى على وعودي
وعهودي بصفتي القائد العام
للقوات المسلّحة ووزيراً للدفاع
ّ
توكل على هللا
بالوكالة ،بل
بإمكاناتك المُتاحة وت َد ِبّرْ أمورك
بنفسك ،فال شيء مضمون إيصالُه
ّ
نستخف
إليك سوى المال الذي ال
به ،فهو الوطن في ال ُغرْ بة على
“علي”  -كرّ م هللا وجه
قول سيّدنا
ّ
ه.-
ّ .3
كل إحساسي في هذه اللحظة كما
ُ
كنت أو ّدع إبني “هيثم”...
لو
فإذهب في كل خطوة تخطوها
51

العلي القدير
مستوراً برعاية
ّ
ورحمته ،وعُ ْد إلينا مع ضباطك
ّ
موفقين بإذنه
وجنودك سالمين
تعالى ورحمته ،وال أضيف شيئاً
ُ
أسلفت سوى أننا سنكون
إلى ما
جميعاً في وداعكم بعد غ ٍد في
المطار إن شاء هللا.))...
ُ
علمت بعد ّ
فض اإلجتماع من
وقد
َ
َ
«عصمت» سبب تفرّ د «صدام
حسين» به في زاوية من قاعة
المؤتمر ،أن زوّده ببطاقتين
شخصيّتين تحتويان أرقام
الهواتف التي ال َيرفع أحد سواه
سمّاعتها ،وأن «عصمت» في
لبنان أو أيّ من أفراد عائلته في
«بغداد أو كركوك « م َُخوّلون
طيلة نهار اليوم وليله أن يُهاتفوه
وقتما يشاؤون ْ
إن إحتاجوا إلى أيّ
شيء من عنده أو من سواه.
وداع في المطار
ّ
س «عصمت» أن يُسلمني
لم َي ْن َ
ً
ً
َ
مظروفا ُم ْغلقا يحتوي «وصيّة
شخصيّة» ُمعّن َو َن ًة إلى زوجته
«السيدة لَمْعان/أُم عُ َمر» وإلى
وعلي» أحتفظ بها
طفليه «عُ َمر،
ّ
ّ
شخصياً وال أوصلها لهم إال إذا
تعرض لمكروه.
ووسط حماية مش ّددة عَ م ْ
َّت ساحة وقوف
الطائرات في «قاعدة صالح الدين
الجويّة» التي ع ّم شبه حُ ِظ َر
للتجوال جميع أنحائها ّ
إال للمخوّلين،
فقد أضحى المنظر درامياً حين
صافح كبار قادة الحزب والدولة
( )540ضابطاً وجندياً من الفوج
المظلّ ّي كانوا وقوفاً باإلستعداد
قبل أن يتوجّ هوا بنظام المسير
ليستقرّ كل ( )60ضابط وجنديّ
يرتدون المالبس المدنية في متن
الطائرة الواحدة ،وكان آخرهم
«عصمت» الذي تمركز في طائرة
قائد «سرب المواصالت» ،حتى
أقلعت الطائرات التسع مع غروب
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الشمس.
لم يحضر القادة السياسيّون لتوديع
اآلخرين م َُخ ِّولِين القادة
الفوجين
َ
العسكريين بذلك ،ذلكما اللذين
سيتكا َمالن بموجودهما في
«بنغازي» باليوم الخامس ،حيث
َج َرت هناك إستحضارات الحقة
ّ
للتنقل بحراً إلى سواحل «لبنان».
طي الكتمان والنسيان
أسرارستبقى ّ
بعد توديعنا لـ»عصمت» ووصوله
بـ ((سالم)) إلى أرض «لبنان»،
فإنّه أمضى ( )11شهراً هناك ،لم
يكن في غضونها يُهاتف زوجته
«أم عُ َمر» بأفضل األحوال ّ
إال
بمع ّدل مرة واحدة في كل أسبوع،
وإياي وبعض األصدقاء في
كل شهر ،وهو يوصينا بأهله
وأوالده ...ولكننا لم نعرف ماذا
واجهه في مصر وليبيا؟ وكيف
َ
ركب البحر ،وبأيّ صفة إجتاز
العوائق ودخل المياه اإلقليميّة
اللبنانيّة السائبة ونزل في ساحل
«لبنان»؟ وماذا عانى هناك وما
عمل؟؟ وكيف قاد لواءه وقاتل
واج َه؟؟ ومن كان
به؟؟ ومع من َت َ
في الميدان من أصدقاء وأعداء
وخصوم وعُ َمالء وتجّ ار حروب،
وكيف تعامل معهم؟؟ وكم عدد
شهداء لوائه وجرحاه؟؟ وكيف
تصرّ ف بهم؟؟ وماذا صرف من
المال وكيف دب َّر أموره؟؟ ومن
أين أدام أسلحته وكيف حصل
على العتاد ،و ِممَّن؟؟  ...وعشرات
أخرى من األسئلة التي ق ّدمتُها
ً
مكتوبة -ومصحوبة بوصيته
الشخصية التي إحتفظت بها -بين
يديه ألحتفظ إجاباته بمثابة وثيقة
تأريخيّة وسط ملفاتي الشخصيّة
التي تعو ُ
ّدت على إحتضانها في
أماكن أمينة بمسكني ،بل أن
«عصمت صابر» لم ي ُِجبْني عليها
حتى ِشفاهاً على الرغم من تلك
الصداقة الحميمة والثقة العالية
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ّ
الموظف مُب َت ِسماً في أحد أدراج
مكتبه الفخم ،ومن دون كلمة
شكر!!! ولربما ((إستهزأ)) من
عقلية «عصمت» الرجعية.

شيئاًَ ،تب َعه «العيسمي» بكلمة
أطول لم نفهم منها مقصده،
وذلك قبل أن يستدرك «البكر»
مسيرة اإلجتماع ويحيدها إلى
غايته األصل ،حين طلب من
قائد فرقتنا «العميد الركن طارق
توفيق» إيجازاً عمّا وصلت
إليه آخر اإلستحضارات ،داعياً
ُوجز
«عصمت» إلى
ّ
المنصة لي ِ
ّ
الخطة العامة  -وسط مُداخالت
عديدة  -ولماذا سيتمركز أليام
عديدة في ميناء «بنغازي»
قبل ْ
أن يمخر البحر؟ وكيف
سيتصرّ ف إذا قاطعته إحدى قطع
البحرية اإلسرائيلية التي تُراقب
جميع المياه اإلقليميّة والسواحل
اللبنانية على مدار الساعة؟؟ وفي
ُنزل وحداته
أية نقطة/نقاط سي ِ
المقاتلة على ساحل «لبنان»؟؟؟
وبأيّ األساليب سيُديم اإلتصاالت
مع «بغداد»؟؟؟؟ وماهيّة خطته
المبدئية لتوزيع أفواجه ونشرها
في البر اللبناني؟؟؟؟؟ وما الذي
سيُجريه هناك من ترتيبات ميدانيّة
على أرض الواقع المرير؟؟؟؟؟؟
وأساليب مُعالَجة المُصابين
والجرحى والمرضى والتعامل
ُ
الشهداء؟؟؟؟؟؟؟
مع جثامين
وكيف سيُديم عالقاته مع المُلحقية
العسكرية وضباط المخابرات
العراقية واألصدقاء ويتصرف
أزاء الخصوم؟؟؟؟؟؟؟؟ ناهيك
عن العديد من النقاط ذات األهمّية
البالغة والتي يطول الحديث عنها.

مؤتمر يحضره كامل الدولة
في صبيحة اليوم الثامن ،وقبل يومين
من بدء نقل الفوج األول من اللواء
إلى «ليبيا» ،حضر في مقر فرقتنا
كبار قادة حزب البعث والقوات
المسلحة العراقية لإلطالع على
أضخم عملية نقل جوّي في تأريخ
العراقي وقواته المسلحة،
الجيش
ّ
والتي لم تسبقها سوى عملية نقل
الفوج 3/من لواء المشاة 1/بقيادة
«المقدم الركن طارق محمود
جالل» إلى «مصر» في عهد
الرئيس «الفريق عبدالرحمن
محمد عارف» قبل أيام معدودات
من «حرب حزيران.»1967
كان الحضور «ميشيل عفلقِ ،شبْلي
ناصيف
ال َعي َْسميَ ،زيد حيدر،
ِ
عَ وّاد» من القيادة القومية،
و»أحمد حسن البكر» و»ص ّدام
حسين» من القيادة القطرية،
«الفريق أول الركن عبد الجبار
شنشل ،اللواء الركن إسماعيل
تايه النُ َعيْمي» من رئاسة أركان
الجيش« ،العميد الركن عدنان
خيرهللا ،المقدم «نكتل َك ْشمُولَة»
من المكتب العسكري للحزب،
ّ
كل من القوة الجوية
وقادة
«اللواء الطيار نعمة الدليمي»،
ومديري صنوف التموين والنقل
والمُخابرة (اإلتصاالت/اإلشارة)
صالح الدين
وآمر قاعدة
الجوية ،ووجوه سواهم لم أتعرّ ف
عليهم ،حيث إفتتح «عفلق»
بصوته الواطئ الساعة األولى
من المؤتمر بكلمة ذات صبغة
قومية قصيرة عن ضرورة
قيادة حزب البعث لألمة العربية
من المُحيط إلى الخليج ،والتي
لم نستوعب – كالعادة  -منها

وجّ ه الرئيس «أحمد حسن البكر»،
ومن بعده نائبه «ص ّدام حسين»،
ً
وابال من األسئلة واإلستفسارات
في
والمُحرجة
الواقعية
صراحتها ،ليس لـ»عصمت»
فحسب ،بل للقادة العسكريين
األقدمين الحاضرين ،عن
مدى المساعدة التي ي ُْؤ َمل أن
يُب ُدوها لمعاونة «عصمت»
ّ
كل في مضماره وإختصاصه
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وباألخص قائد القوة
ومسؤوليّاته،
ّ
صنفي المُخابرة
ُديري
الجوية وم َ
ّ
والتموين والنقل في هذه المهمّة
البعيدة التي تفصلها عن العراق
دولة ليست على وئام معه ،وال
يُ َت َو ّقع منها  -بطبيعة الحال  -في
المستقبل المنظور أن تسمح بأيّ
تعاون عبر أراضيها وأجوائها،
ُوحة وخيالي ًّة
فكانت إجاباتهم َطم َ
في بعضها وواقعيّة في معظمها.
وبينما إلتزم «القادة القوميّون»
الصمت المطبق بشكل نهائي
بعد إلقائهما لتلكما الكلمتين
ُختصرتين وكأن مهمّتهم إنتهت
الم َ
بمجرّ د إتّخاذ القرار والتمويل من
أموال العراق والكالم ال ُم َنمَّق،
َ
وأكبرالظ ّن أنهم إ ْن َب َهروا من
تلك التفاصيل التي تشتملها هذه
ّ
الخطة ال ُم َع ّقدة ودقائق أمورها
ومايمكن ْ
أن تُواجهه هذه القوّة
ُرسلَة من مصاعب ومعاضل
الم َ
لم ت ُدرْ في أذهانهم من حيث
َ
الساذجين
األساس ،أُسْ َو ًة بمعظم
من المدنيّين ،وبضمنهم العديد
من ّ
مثقفيهم ،والذين يعتقدون ّ
أن
العمليّات العسكرية ال تتع ّدى
في حقيقتها مجرّ د حمل الجنديّ
لسالحه وإطالق مقذوفاته
ألغراض القتل والجرح،
مُضيفين إليه نظرة ال ُع ْنجُ هيّة
التي يتصرّ ف بها الضبّاط ،ومن
دون ْ
أن يعرفوا ماهيّة الخطوات
الصعبة ودقائق األمور وتفاصيل
الخطط العسكريّة التي ْ
إن لم
تُم َْس ْك بجميع نهايات خيوطها
السائبة بجدارة ومعرفة وخبرة
ومدارك ّ
فإن مصير القوّة المكلّفة
بأيّة مهمّة سيؤول إلى خسائر
جسيمة وأخطار محدقة!!! ولكن
صتاً لكل كلمة
«ص ّدام» كان ُم ْن ِ
َت َف َّو َه بها «عصمت» والقادة
العسكريّون ،ولم يُداخل ّ
إال بأسئلة
واقعيّة طيلة ساعات من المناقشة،
أظهر بها مدى إستيعابه لدقائق
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أيّة بدالت عسكريّة والتي سيت ّم
توفيرها في «لبنان».
2.2تتكون «الجماعة المُتق ِّدمة»
من ( )20شخصاً فقط يرأسهم
ضابطان ،يسافرون بطائرات
الخطوط الجوية العراقية إلى
«القاهرة» ،فيبقى منهم ()8
هناك ،فيما يواصل الباقون
سفرهم إلى مدينة «بنغازي»
الليبية.
3.3يتولّى «مكتب شؤون المواطنين
العرب التابع للقيادة القومية»،
بالتنسيق مع «جهاز المخابرات
العراقية» تنظيم جوازات سفر
مختلفة بأسماء مستعارة لجميع
ً
وصوال إلى
منتسبي اللواء
مستوى الجنديّ .
ّ 4.4
يتنقل الجميع بطيران ليلي
بالتحليق في مجاالت المالحة
المدنية العالمية على متن ()9
من طائرات النقل العسكريّة
(أوكرايينا  )AN-12التابعة
للقوة الجوية العراقية ،وبـ ()3
وجبات بمع ّدل وجبة واحدة
بين يوم وآخر ،وذلك من قاعدة
«صالح الدين الجوية» مباشرة
إلى مطار « َب ْل ِبيس» العسكريّ
شمالي القاهرة  ،حيث ال يُسْ َمح
ّ
أليّ من منتسبي اللواء ترك
الطائرة والنزول منها أليّ سبب
كان ،حيث تواصل طيرانها
فور التزوّد بالوقود إلى مطار
«بنغازي» العسكريّ .
5.5لقد َنسَّ َق ْت وزارة الخارجية
وجهاز المخابرات العامة
ومديرية اإلستخبارات العسكريّة
ّ
كل من
بوزارة الدفاع مع
الملحق العسكريّ العراقي في
«القاهرة» والسلطات المصرية
حول «الترانسيت» ،وكذلك مع
الملحق العسكريّ
العراقي في
ّ
العاصمة الليبية «طرابلس»
المتطلّبات
جميع
بشأن
الضرورية للواء وكيفيّة إسكانه
وتأمين راحته وإكمال آخر
53

نواقصه وتأجير»سفينة حاويات
يونانية» لنقل أفراده م ُْخ َت ِبئينَ في
«العنابر» ،وبمع ّدل فوج واحد
بالسفرة الواحدة.
 6.عند الوصول إلى السواحل
الجنوبية من «لبنان» ،سيكون
بإستقبال القوة ضباط من
المخابرات العراقية المرابطين
لدى الملحقية العسكرية والسفارة
العراقية في «بيروت» ومعهم
جماعة ذات خبرات بالشأن
اللبناني من مقاتلي «جبهة
التحرير العربية» المرتبطة
بالقيادة القومية للحزب.
7.7يتم شراء السيارات وأية
إحتياجات ومستلزمات ضرورية
أخرى من األسواق اللبنانيّة.
ضبط األمور الماليّة
كان «عصمت»  -والشهادة هلل -
وإستناداً لتزكية ّ
كل من عرفه
ً
فضال عن
عن قرب وصاد ََقه،
شجاعته وإنكاره الذات وسم ّو
أخالقه وطيب معشره واإلبتسامة
الدائمة التي ال تفارق م َُحيّاه،
زاهد النفس نظيف اليدين يخاف
هللا وي َُح ِّكم الضمير فيما أحلَّه
وحرَّ َمه ...وكم رأيته ُم ْه َتمّاً
َ
حين حضر موظف من القيادة
ً
حامال بين يديه حقيبة
القومية
دبلوماسية كبيرة -شبيهة لما
كنّا نشاهده باألفالم البوليسيّة
واإلجراميّة-
والجاسوسية
تحتوي( )1,000,000دوالر
أمريكي بأوراقها الخضراء
الجديدة الناصعة ،حيث لم يجلس
بمكتبنا سوى بضع دقائق قبل أن
يطلب من «عصمت» التوقيع
موضحاً
ّ
على وصل اإلستالم،
أنه على عُ جالة من أمره ْ
وأن ال
داعي لل َع ّد!!! وقتما تالقت عينانا
بنظرات الذهولُ ،م َتسا ِئلَيْن ْ
إن
ّ
الموظف البسيط
كان مثل هذا
في القيادة القومية يَسْ َت ِخ ّ
ف هكذا
بـ (مليون)) دوالر من أموال
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العراق ،فما الذي يعمله أعضاء
القيادة أنفسهم وكبار ّ
موظفيهم؟؟؟
ولماذا؟؟!!.
وفي حين كان يمكن للعديد أن
يستغلّوا هذه ((الفرصة الذهبية))
المُتاحة وهذا المال السائب ،ليس
في العراق الذي كان ما زال في
المالي
بعض ُخلُ ِّوه من الفساد
ّ
واإلداريّ مشهوداً للعيان في
ذلك الوقت ،ولكن في «لبنان»
ال َمليئة بالفوضى وإنعدام القانون
والمراقبة والتصرّ ف كل حسب
هواه في ظروف تلك الحرب
األهليّة القائمة ،وخصوصاً أن
«عصمت» يقود لوا ًء مكلّفاً بـ
((مهمّة قوميّة)) خارج البلد
وبعيداً عن األنظار وعن أيّ
حسيب أو رقيب على الصرفيّات
غير المنظورة بشكل مطلق...
ولكن «عصمت» لم يكن من ذلك
تنص عليه
الطراز الذي يُه ِمل ما ّ
القوانين والتعليمات التي تقضي
بضبط األمور المالية وحساباتها
دقة ،وفوق ّ
بكل ّ
كل ذلك ولكي
ص َب
ينأى بنفسه عن المال ويُ َن ّ
شخصه مُراقباً ومُحاسباً فحسب،
فقد َش َّك َل «لجنة خزانة» برئاسة
معاونه وعضوية المسؤول
الحزبي للواء وقادة األفواج
الثالثة وضابط الرواتب ،والذين
أمام ناظريه وتحت إشرافه َف َتحوا
ّ
ًّ
مخططاً في اليوم التالي
سجال
وأمرهم في كتاب التكليف أن
ُدرجوا فيه تفاصيل المصروفات
ي ِ
إعتباراً من الوصول إلى أرض
«مصر» ،وأن ّ
يوقع عليها الجميع
في أسفل كل صفحة على ِحدَة...
وسيُعيد «عصمت» فور عودته
بعد ( )11شهراً متتالياً ما يزيد
عن ثلث ذلك المليون إلى أحد
موظفي الدائرة الماليّة بالقيادة
القومية مع قوائم بكل التفاصيل
رسمي فقط ،ذلك
مقابل وصل
ّ
المبلغ الكبيرالذي سيق ِذف به
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في جميع المناصب الرئاسيّة
في الدولة والحزب معاً من
دون منازع ،ويطوّر بنفسه
قيادة قومية جديدة مُناوئة تماماً
ِ
لنظيرتها القائمة في «بغداد» منذ
عام ( ،)1968لتتفاقم المواقف
ُخجلة
السياسية واإلعالمية الم ِ
بين العاصمتين العريقتين بعمق
َ
ُضاف
غير مسبوق ،وقبل أن ي
إليها تصعيد جديد بإتهام القوات
العراقية المنتشرة في األرض
السورية بالتخطيط إلنقالب
عسكري على النظام السوريّ
بُ َع ْي َد َوقف إطالق النار في
تشرين...»1973/
«حرب
ولما شاهد قادة «بغداد» أمام
أنظارهم جيشاً سورياً في وسط
«لبنان» فإنهم لم يستهضموا ّ
إال
أن يتواجدوا هناك ،ال سيّما وأنهم
يمتلكون في األرض اللبنانية
ّ
منظمة مسلّحة و ُم َموّلة جيداً ،وأن
السوريين بدأوا يحاولون القضاء
على ،أو طرد كل من ينتمي إلى
صلَة!!!.
«البعث
العراقي» ِب ِ
ّ
إستحضاراتنا
كان الرئيس «المهيب أحمد حسن
البكر» ورئيس أركان الجيش
«الفريق الركن عبدالجبار خليل
شنشل» و»الرفيق ناصيف
عَ وّاد» رئيس مكتب فلسطين
والكفاح المسلّح بالقيادة القومية
لحزب البعث َي َتها َت ُفونَ مع
قائد فرقتنا و»المقدم الركن
عصمت» بمعدالت يومية
للمتابعة واإلستفسار عمّا آلت
إليه اإلستحضارات ومتى يمكن
تحديد موعد تسفيرال ُدفعة األولى
من اللواء ...أما النائب «صدام
حسين» فلم يتّصل معه ّ
إال مرتين
في تلك األيام العشرة.
وفي حين كان «عصمت»  -وأنا
بصحبته -نزور قائد فرقتنا مرّ ة
في الصباح الباكر قبل البدء
كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2016

بأعمالنا اليومية وأخرى ً
ليال في
نهاية الدوام المسائي لتوضيح
مجريات األمور والتطورات
وما إقتدرنا على حلّها من الع َُقد
عصية وفيما إذا كانت
المُس َت ِ
ُرض
األمور سائرة بشكل م ٍ
ّ
فإن «عصمت» كان
نسبياً،
ً
ً
منزعجا كثيرا من عدم التجانس
الخاصة
المُحْ ِرج في التشكيلة
ّ
ّ
للوائه ،والذي تقرّ ر أن يتألف من
( )3وحدات قتاليّة ،تعداد ّ
كل منها
حوالي ( )600شخص ،إحداها
((فوج مظلّي)) مُدرّ ب جيداً،
والثانية ( )3سرايا مغاوير تشكل
منها فوج واحد ال بأس به ،ولكن
الوحدة الثالثة المكونة من ((فوج
متطوّعين من حزب البعث)) هو
ما ْ
أش َغ َل باله ،كون «عصمت
ًّ
ُستقال لم َي ْن َت ِم للحزب،
ما زال م
ً
فجعله مهموما َكو َنهم ال يتفهمون
من الضبط والربط العسكريّ
شيئاً
ّ
وأن مُعظمهم لم يؤ ّدوا
الخدمة العسكرية ولم يتدرّ بوا
أو يُمارسوا الرمي باألسلحة
المتنوّعة سوى ببضع إطالقات
من بنادق الحزب أو مس ّدساتهم
الشخصيّة من ناحية ،وكونهم قد
َي َروْ نَ أنفسهم جميعاً حزبيّين وقد
تطوّعوا لهذه ((المهمّة القومية
غير اإلعتياديّة)) َف َي َتعالَوْ ن على
اآلخرين من ناحية ثانية…
وعلى الرغم من تأييد قائد الفرقة
 وهو العسكري المتطرف الذيال يؤمن سوى بالتقاليد العسكرية
نهجاً في الحياة  -له بحرارة في
هذا الطرح ونقل رأيه الصريح
إلى شخص «البكر» وسواه ،بأن
هؤالء سي ِّ
ُشكلون ((عالَ ًة)) في
هذه المهمّة وأنهم سيكونون بمثابة
خس ًة ال موجب لهاّ ،
إال
ضحايا َب َ
أن أعضاء «القيادة القومية» -
ومعظم أعضائها غيرعراقيين
وقد هربوا من أوطانهم ملتجئين
إلى العراق ومتنعّمين برغد
العيش على نفقة هذا البلد وشعبه
العدد Sayı/Issue 69
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 رأوا ((ضرورة أن يكونالبعثي الصاعد»
لـ»الشباب
ّ
تجارب في الكفاح المسلّح
والنضال من أجل المبادئ والقيم
العليا لتحقيق كامل وحدة األمة
العربية وحريتها وإشتراكيّتها
ومقارعتها لإلستعمار البغيض
التي سوف ال تنتهي حتى ينال ّ
كل
شبر من أرض األجداد إستقالله
الناجز!!!!!؟؟؟؟))… فما أن قرأ
«عصمت» تلك العبارات َ
الطنّانة
رسمي صادر من
في متن كتاب
ّ
«مكتب فلسطين والكفاح المسلح/
القيادة القومية» ،إستذكر المثل
العراقي القائل((-:ال َع َرب وين!!!
ّ
َ
ُورة وين!!!)).
وط ْنب َ
واصل «عصمت وخالد» وضباطهما
األقدمين تهيئة منتسبيهم لقتال
المدن والشوارع والمنازل،
الحقيقي بالعتاد الحي بال
والرمي
ّ
حدود بجميع أنواع األسلحة التي
سوف يصطحبونها ،وقد فرغنا
لهم إحدى العمارات السكنية
المهملة لدى كلية القوة الجوية
بـ»قاعدة صالح الدين» للتدريب
اإلضافي في ُغ َر ِفها ومنافذها
على تلك األمور ،م َُر ّك ِزين على
تنمية القابلية البدنية واإلقتصاد
الصارم في األعتدة والذخائر
التحمّل
درجات
وأقصى
والصبر على الجوع والعطش
وعدم اإلستحمام المتوقع،
وذلك بالتدريب العنيف ومهنة
الميدان والرياضة المُجْ ِهدة،
وأسلوب اإلركاب بطائرات النقل
العسكرية ،فيما بوشر بدورة
عاجلة وبمنهج طارئ ومكثف
لـ»فوج المتطوّعين» ،حتى ّ
حل
ّ
ليتوضح أمامهم
اليوم الخامس
العديد من األمورالحيوية اآلتية-:
1.1يرتدي الجميع المالبس المدنية،
والتي سيؤمنها معمل الخياطة
الصناعة،
لوزارة
التابع
ويصطحبونها معهم من دون
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تيح ْت لي فرصة تأريخية  -لم
أُ َ
تـُتـَح لسواي بشكل مطلق -ألطلع
عن كثب على أسرار هذه المهمة
الخاصة ومتعلقاتها وذيولها
ّ
من دون اآلخرين من ضباط
الجيش العراقي ،بمن فيهم معظم
ضباط ركن قيادة فرقتنا من غير
المُك َت ِرثين بقضايا خارجة عن
أعمالهم اليومية.
كان قرار «العراق» في هذا الشأن
ً
سياسية لمواجهة
الخطير خطو ًة
والتواجد
السياسي
النفوذ
ّ
العسكريّ السوريّ المتعاظم في
ّ
بالتدخالت
«لبنان» التي أُبْتُلِ َيت
من كل حدب وصوب ،بعد أن
أطايب العيش
ذاقت  -بشكل عامِ -
ور َغد الحياة منذ َم َن َح ْتها «فرنسا»
َ
اإلستقالل عام ( ...)1946وإذا ما
تركنا الجذور والمشكالت القديمة
جانباً مُحاولين إلقاء نظرة قريبة
على مجريات األمور في غضون
السنوات القليالت المُنصرمات
فقط ،لوجدنا أن أول الغيث القريب
جداً َس َ
قطت قطراته حين أُجْ ِب َر
المسلّحون الفلسطينيون الم َُسجَّ ـلُة
أسماؤهم باآلالف في العديد من
ّ
المنظمات الفدائية ،على ترك
األراضي األردنية بُ َع ْي َد أحداث
(أيلول/سبتمبر ،)1970ليجدوا
َم َ
جنوبي «لبنان» التي
الذهَ م في
ّ
ُ
أُضطرّ ْت حكومتها في حينه
لقبولهم مع أسلحتهم وأوضاعهم
الما ّديّة البائسة ألسباب إنسانية
مصحوبة بضغوط سياسية ،ولكن
جزءاً ُم َت َن ِّفذاً من شعبها وسُ لطاتها
ربّما َت َن َّد َم ْت على ذلك القبول بعد
أن وجدت ليست في ديموغرافية
البلد وقد تغيّرت لصالح المُسلِمين
فحسب ،بل أن السالح  -بمعظمه-
بات في أيديهم من دون ضوابط
وإلتزام بالقوانبن المرعية.
الالجئون الفلسطينيون
وفي حين كان
ِ
السابقون منذ ( 1948أو )1967
ِ
55

مستع ّدين للعمل مقابل أية
ُزاحمون بها المواطن
أجور ي ِ
ّ
فإن اآل ِتين
اللبناني األصيل،
ّ
ّ
المنظمات
الجُ ُدد بإنضمامهم إلى
المسلّحة التي تتموّل من حيث ال
َيدرون ،قد غدوا قوة متعاظمة
سوف ال تستطيع الدولة اللبنانيّة
وجيشها المتواضع بالمستقبل
القريب الح ّد من تصرّ فاتهم
ُشابهة لما كانوا عليها
الم ِ
باألردن ،وفوق كل ذلك فقد
أمسوا يُثيرون مشكالت على
الحدود مع «إسرائيل» والتي
عادة ال تسكت حيالها ،فيحصل
ما ال يُح َمد عقباه ...وبين َش ِّد هذا
ذب ذاك وتأييد هذه الدولة
َ
وج ِ
العربية وإستنكار تلك ،إلى
جانب تهديدات إسرائيلية وغربيّة
بضرورة الح ّد من اإلستحواذ
جنوبي «لبنان»
الفلسطيني على
ّ
ّ
وإنقسام اآلراء بين طوائف
ُ
اللبناني الذي كان
الفسيفساء
ّ
رائعاً فيما مضى ،والتأييد
الفلسطيني بتلك
السوريّ للتواجد
ّ
البقاع ،فقد حصل ما كان في
الحُ سبان و ُم َت َو َّقعاً ظهيرة يوم
(13آذار/مارس ،)1975حين
حاول ((البعض)) أمام كنيسة
كما ذكرناه في صفحات سابقة إغتيال «بيار الجُ َم ِيّل» -الزعيماللبناني األقوى،
المسيحي
ّ
ّ
ومؤسس «حزب الكتائب»
بميليشياته المشهودة بأسلحتها
الثقيلة من الدبابات ((الفرنسية))
الخفيفة والمدرعات المتنوّعة
الدبابات
مقاومة
وأسلحة
والطائرات والرشاشات ،قبل
أن َي َ
قتل ((البعض)) في داخل
حافلة ركاب ( )27فلسطينياً
عصر اليوم نفسه… فتحرّ ك
هذا الطرف للسيطرة على هذا
الحي وأغلق طرف آخر شارعاً
ّ
ً
ً
ً
مهمّا ليصبح حيّا «مسلما» ،بينما
إستحوذ آخرون على سواهما
ليُمسي حيّاً «مسيحياً» ،فعمّت
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الفوضى العاصمة «بيروت»
وسارت كالنار في الهشيم على
معظم البالد ،وبات هذا يقتل ذاك
والجار ي ُْخ ِرجُ جار عمره من
داره لمجرّ د هويّته أو إنتمائه أو
عرقه أو دينه.
ً
فبدال
ويا لمهازل السياسة المقرفة،
ّ
الفلسطيني المسلح
من أن يف ِدي
ّ
نفسه من أجل وطنه ومبادئه قبالة
اليهود والصهاينة ،فقد بات في
«لبنان» إما مُدافعاً عن حياته ،أو
أضحى يتقاتل حيال أبناء جلدته
ُغتصبة ،وربما
وأوالد أرضه الم َ
حتى مع أقربائه وأصدقاء عمره
ومن نفس مدينته وقريته في سبيل
البقاء مع عائلته على قيد الحياة.
سوري في»لبنان»
جيش
ّ
لم يتحرّ ك العرب  -كعادتهم عند
وقوعهم بمعضالت كبرى -قبل
إنقضاء ما يقارب من عام كامل
على سيول الدماء التي ّ
غطت
األرض اللبنانية ،وبعد أن بلغ
ّ
تدخلت
الطوفان العارم ُزباه،
الجامعة العربية لتقرّ ر أن تُ ْق ِحم
«سوريا» المُجاورة فرقة برية
متكاملة من جيشها إلى «لبنان»
بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما
ّ
تبقى ،وما لبثت أن ضاعَ َفت
عددها مع تصاعد المواقف
الميدانية حتى بلغ ( )3فرق من
الدبابات والمدرعات وعجالت
القتال والمدافع والصواريخ.
الطبيعي أن ال يروق هذا الحال
ومن
ّ
لقادة حزب البعث المنشطر في
«بغداد» ،وهم على خالف عميق
مع الجزء المنشطر الثاني في
«دمشق» ،وباألخص منذ تحقيق
وزير الدفاع السوري «الفريق
الطيّار حافظ األسد» في أوائل
عام ( )1970إنقالباً بعثياً داخلياً
سميت بـ»الحركة التصحيحية»،
ليضحى بذاته على رأس الهرم
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“عصمت صابر” قائداً للواء عراقي في
حرب “لبنان” األهلية
د .صبحي ناظم توفيق
«عميد ركن متقاعد ...دكتوراه في
التأريخ»
ً
مشاركة العراق عسكريا في
الحرب األهلية اللبنانية للم ّرة
األُولى( )1976وبواقع «لواء
خاص» لم يصطحب معه سوى
أسلحته الشخصية والخفيفة
ذات الفائدة في قتاالت المدن
ّ
واألزقة ،لهو حَ َدث لم
والشوارع
يعلم بحقائقه عن كثب سوى عدد
يسير من العراقيين ،بمن فيهم
العراقي،
معظم ضباط الجيش
ّ
ولربما لم أكن على أية معرفة
حتى بالبعض من تفاصيله ،وليس
جميعها ،لو لم أُنقل أواخر عام
( )1975بمنصب ضابط الركن
الثاني/حركات لدى مقر قيادة
الفرقة المدرعة 3/في «معسكر
صالح الدين» شمالي مدينة
«تكريت» ،ويكون جار طفولتي
وصديق عمري ودراستي «المقدم
ص َم ْت صابر
المظلّ ّي الركن ِع ْ
عُ َمر» -إبن «قلعة كركوك»-
آمراً/قائداً لهذا اللواء الم َُكلَّف بهذا
الخاص ،ويكون صديقي
الواجب
ّ
العزيز وإبن دورتي بالكلية
العسكرية «الرائد المظلّي الركن
خالد َبهلول» معاوناً له بمنصب
«مقدم اللواء» ،ولو لم تُ َكلَّ ْف قيادة
فرقتنا بإسكان وحدات هذا اللواء
الخاص بشكل ّ
مؤقت وإستضافته
في «معسكر صالح الدين»
تحديداً لتحقيق معظم إحتياجاته
واإلشراف على إعادة تدريبه
كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2016

حرب
لخوض
المدن والشوارع ثم
تسفيره بالطائرات
من «قاعدة صالح
الجوية»
الدين
الواقعة بالقرب
من «تكريت»،
ً
فضال عن تكليف
قائد فرقتنا «العميد
طارق
الركن
توفيق عبدالرزاق»
لي بصفة «ضابط
ركنه الشخصي»
بترك
ويأمرني
أعمالي
جميع
اليومية اإلعتياديّة
لتأمين
ألتفرّ غ
إ حتيا جا ت
« عصمت »
ُ
صاح َبه طيلة
وأ ِ
ساعة
()24
تسهيل
بغية
إستحضاراته وسط
تشكيالتنا ووحداتنا
و معسكر ا تنا
وساحات التدريب
المتنوعة المتوفرة
المتمركزة
ومستودعاتنا
ّ
بالمنطقة ،ولو لم يتخذ
«عصمت» من مكتبي الرسمي
ّ
موقعاً
مؤقتاً لقيادة لوائه وإدارة
شؤونه طيلة ( )10أيام متتالية
وأستضيفه -حسب رغبته -على
سرير مضاف في غرفة منامي،
العدد Sayı/Issue 69
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فأسمع كل نقاشاته مع «خالد
بهلول» وتوجيهاته لضباط
ركنه اآلخرين ومُها َتفا ِته السلكيّة
والالسلكية وأحاديثه مع آمري/
قادة وحداته والمراجع العليا
بوزارة الدفاع والقيادتين القوميّة
والقطريّة لحزب البعث ،حيث
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المصادق عليه من المجلس النيابي
بجلسته المنعقدة في الخامس من
ماس/آيار من عام  1932والموجه
الى عصبة األمم والذي يتضمن
تعهدات العراق امام مجلس عصبة
األمم كما وضعتها اللجنة التي الفها
مجلس العصبة بقراره المتخذ في 28
كانون الثاني من عام  1932اشارة
واضحة وذلك بالتصريح الوارد في
مادته التاسعة ان العنصر الغالب في
قضائي كفري وكركوك (اي مدينة
كركوك) هم من العنصر التركي
واعتمدت اللغة التركية الى جانب
اللغة الكردية كلغة رسمية ،وبعد هذه
المرحلة بدأت مرحلة تعريب كركوك
وتغيير المعالم الحضارية والثقافية
وتغيير نمط الحياة اإلجتماعية فيها
.وبحلول عام  1950اصبحت اللغة
العربية هي اللغة الوحيدة في التعليم
والمحاكم ،بعد ان كانت اللغة التركية
هي لغة التعليم في مدينة كركوك منذ
عام  1650م والتي تأسست فيه اول
مدرسة تركمانية في كركوك.
ويتحدث الكاتب عن المطابع والصحافة
والمكتبات خالل هذه الفترة ،حيث
تأسست مطبعة التتويج في شهر
نيسان عام  1958وابدل اسمها
بعد قيام النظام الجمهوري الى
مطبعة كركوك،وكانت تطبع فيها
جريدة (آفاق) التي كانت تصدر
باللغتين العربية والتركية ،وهناك
مطبعة (ترقي) وبدأت العمل في
 19/4/1955واول كتاب طبع فيها
كان كتاب (اولوم دستانى) وابدل
اسم المطبعة الى(بشير) في بداية
عام  1959وطبعت جريدة البشير
فيها باللغتين العربية والتركية
،ومن المطابع التي كانت موجودة
في كركوك مطبعة الهالل ومطبعة
الشمال وصدرت جريدة (كركوك)
باللغتين العربية والتركية وأوقفت
بعد صدور عددها المرقم 2036في
، 20/8/1972علما بانه كانت هناك
جريدة (أيله ري) صدر العدد األول
منها في  2/3/1935وكانت تصدر
التركية،وجريدة(األفاق)
باللغة
التي صدر العدد األول منها في
 8/3/1954وكانت تصدرباللغتين
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العربية والتركية ،وهناك جرائد
ومجالت اخرى.
ومن اشهر المكتبات في مدينة كركوك
في هذا العهد،مكتبة ترقي التي كانت
تقوم بطبع الكتب الشعبية التركمانية
على نطاق واسع اضافة الى
استيراد الكتاب من تركية  ،ومكتبة
فكري التي ساهمت في نشر الحركة
الثقافية في كركوك بما نشرته من
الكتب والمؤلفات التركمانية.
ومن ابرز األحداث التي مرت بمدينة
كركوك في هذا العهد ،مجزرة
كاورباغي في  12تموز من عام
 1946التي كتب عنها الكثير،
وعانى التركمان منها انواعا
من القهر والتنكيل ،وفي الكتاب
معلومات مفصلة عن مراحل
وادوار المجزرة.
وفي القسم التاسع واألخير درس الباحث
المعالم الحضارية في كركوك،حيث
قدم معلومات تأريخية مفيدة عن قلعة
كركوك واآلثار التأريخية فيها ،وعن
بابا كوركور(الناراألزلية) وسوق
القيصرية وقشلة كركوك(عزيزية
قشلة سي) وتكية خادم السجادة
وجامع ومرقد األمام قاسم وبيوك
تكية (التكية الكبيرة)أو جامع
المجيدية ،وتل تازة ومزار االمام
محمد الباقر ومزار االمام زين
العابدين ،وتطرق الباحث الى
المعالم التركمانية التي ابيدت
بمعول الحقد ،ومعلومات تأريخية
دقيقة عنها ومنها(طاش كوبري)
الجسر الحجري،القنطرة الحجرية،
والقصور اآلثارية والمدارس
ومنها مدرسة الصنائع والرشدية
ونشر قائمة بالمواقع اآلثارية في
كركوك،كما نشر مالحق تتضمن
معلومات عن الديوانيات( ديوانخانه
لر) وجوامع ومساجد كركوك حتى
عام  1958وخانات كركوك وشرح
بعض الكلمات والمصطلحات
مما ورد في الكتاب،مع صور
ومخططات مفيدة .
واخيرا وبعد ان انتهينا من قراءة هذا
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الكتاب الموسوعي فقد تجمعت لدينا
جملة مالحظات ندونها على النحو
اآلتي:
 1ـ بذل الباحث والصحفي والمؤرخ
األستاذ نجات كوثراوغلو جهدا
مضنيا ومثمرا عبر سنوات لجمع
وتوثيق المعلومات التي ضمها
الكتاب بين دفتيه،و بذلك قدم
خدمة ال تقدر بثمن لمدينة كركوك
وألبنائها التركمان،وقد عبر المؤلف
عن تعبه وجهده بالقول(وبانطواء
صفحات مسودات هذا الكتاب أكون
قد طويت اينع سني عمري واطللت
على خريفه ،والضير لو رأيتموني
قد وفقت في تكوين هذا السفر حول
تأريخ هذه المدينة العراقية األثيرة).
فبارك هللا فيكم وفي جهودكم،وان
المكتبة التركمانية تعتز بهذه
اإلضافة القيمة.
 2ـ اثبتت المعلومات التي ضمها
الكتاب اصالة مدينة كركوك
وعراقة تركمانيتها،بالوثائق الدامغة
المعتمدة،التي اليمكن أن ينكرها كل
من يبحث عن العلم والحقيقة.
 3ـ تعرضت مدينة كركوك عبر مراحل
التأريخ القديم والمعاصر الى
مجازر وهجمات وتنكيل وتهميش
التأريخية
لمعالمها
وتحطيم
واآلثارية والحضارية.
 4ـ نتمنى ان يواصل الباحث نجات
كوثر اوغلو جهوده العلمية الصادقة
إلصدار الجزء الثاني من الكتاب
لتوثيق المراحل المؤلمة والحزينة
التي مرت بمدينة كركوك منذ عام
 1958والى اليوم.
 5ـ كان طبع الكتاب انيقا والغالف
جميال وجذابا.
 6ـ نرى اعادة طبع الكتاب بكميات كبيرة
بحيث تكون هناك نسخة واحدة في
األقل في بيت كل تركماني.

السنة Yıl/Year 18
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السلطانية والمناهج الدراسية في
هذه المدارس،كما يتطرق المؤلف
الى مدارس الطوائف غير المسلمة
،كما يستعرض
في كركوك
احوال الطباعة والصحافة في
كركوك وانشاء المطابع والصحف
والمجالت التي كانت تصدر في
كركوك في العهد العثماني.
وينتقل المؤلف في القسم الخامس الى
عهد األحتالل البريطاني ،حيث
دخلت قوات اإلحتالل اإلنكليزي الى
مدينة كركوك بتأريخ /14مايس/
آيار 1918/ألول مرة ،وانسحب
الجيش العثماني من المدينة ،وفي
يوم /1حزيران 1918/عاد الجيش
العثماني الى مدينة كركوك مرة
أخرى وطرد الجيش اإلنكليزي
منها ،ومكث فيها حوالي خمسة
أشهر ونصف الشهر،وبعدها
اضطر بتأريخ /9كانون األول
 1918/الى ترك المدينة واإلنسحاب
منها فدخل الجيش اإلنكليزي الى
مدينة كركوك للمرة الثانية ،وورد
في كتاب المؤرخ( عبد الرزاق
الهاللي في كتابه المعنون (تأريخ
التعليم في العراق في عهد اإلحتالل
البريطاني  1914ـ  1921في
الصفحة (109ومن الجدير بالذكر
هو انه كما كانت اكثرية السكان
في منطقة كركوك،من العنصر
التركي ،ولغتهم هي التركية ،فقد
قررت السلطة المحتلة جعل (إدارة
منطقة كركوك منطقة مستقلة
بذاتها) وحافظت اإلدارة البريطانية
على التشكيالت اإلدارية العثمانية
في كركوك واستثنيت من ذلك
المحاكم التي وضعت في كانون
الثاني من عام  1919بأمرة النظام
القضائي المعمول في بغداد ،وفي
هذا العام تم تشكيل المجلس البلدي
في كركوك من سلطات اإلحتالل،
وتولى ( السيد عبد المجيد أفندي
اليعقوبي) رئاسة بلدية كركوك
للفترة من  1920ـ .1924وفي عام
تم انجاز مد الخط الحديدي بين بغداد
وكركوك بطول ( 326كم) مارا
بمدينة بعقوبة ومنها الى كركوك،
والغي هذا الخط في عام 1980

بهدف تغيير ديموغرافية كركوك
ولتعريب المنطقة اذ تم بناء مركز
ادارة الخط في وسط محلة محلة
تسعين القديمة والتي جميع سكانها
من التركمان وتم هدم جميع البيوت.
كما تم في عام  1919إعادة فتح
المدرسة العلمية ومدرسة ابتدائية
في مدينة كركوك ،وكانت الدراسة
باللغة التركية ،ثم يستعرض المؤلف
المدارس التي تم افتتاحها في مدينة
كركوك ،والمواد الدراسية التي
كانت تدرس فيها واحصاء مدارس
كركوك .وفي عام  1919كان في
العراق ( 119مدرسة) يتم التدريس
فيها باللغة التركية وهي التي تقع
على امتداد الحدود الشرقية من
مندلي الى اربيل وفي تلعفر ،وبذلك
فان التعليم في كركوك كان في
عهد اإلحتالل البريطاني يتم باللغة
التركية في جميع مدارسها ،ويبين
المؤلف تأريخ المطابع والجرائد
التي كانت تصدر في كركوك،
وفي مقدمتها مطبعة البلدية
وحوادث ومن الجرائد البد من
ذكر جريدة(نجم) أو (نجمة) وكانت
تصدر باللغة التركية .ونظرا لعدم
ارتياح التركمان لإلنكليز ،فقد
اتخذت حكومة اإلحتالل البريطاني
اجراءات ادارية ومالية صارمة
بحق اهالي كركوك ويبدو واضحا
من تقارير الحكومة البريطانية،
ان هناك تذمرا بين أهالي مدينة
كركوك ،وتشكلت في كركوك
جمعية سرية تعمل مع المواطنين
في سائر انحاء العراق على
مناهضة اإلحتالل.
وخصص الباحث القسم السادس من
مؤلفه القيم للبحث عن كركوك في
عهد اإلنتداب اإلنكليزي(1920
ـ )1932وشارك اهالي كركوك
بثورة العشرين ثم في ثورة عام
 ، 1922وفي عام  1923تم
تقسيم لواء كركوك الى لوائين
كركوك واربيل وبلغ عدد اقضية
لواء كركوك ( )4اقضية و()11
ناحية ،ويستعرض الكتاب تطورات
التعليم والمدارس والجرائد ومنها
(جريدة كركوك)عام 1926م .ومن
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المكتبات األهلية(مكتبة األمل)
عام  1926حيث كانت تختص
ببيع وتجارة الكتب التركية فقط،
اضافة الى مكتبات اخرى ،ومن
المشاكل التي مرت على كركوك
وأهلها ،مشكلة الموصل المعروفة،
معاهدة وقعت بين
وبموجب
العراق وتركيا وبريطانيا في 5
حزيران 1926/تقرر أن تبقى
والية الموصل ضمن العراق،
وبذلك اصبحت كركوك مدينة
تابعة للحكومة العراقية ،وفي عام
 1924وقعت مجرزة من جنود
الجيش الليفي ،بترتيب من القوات
البريطانية ،وتعمدت القوات المحتلة
أن تكون قاسية إلسكات الصوت
التركماني حسب ما خططته ،وفي
الكتاب معلومات مفيدة عن تفاصيل
والبيانات الرسمية
المجزرة
الصادرة عنها واإلضرار التي
اصابت المواطنين التركمان.
وفي يوم  23آب من عام  1921اقيمت
حفلة تتويج(الملك فيصل األول) في
ساحة (برج الساعة) في بناية القشلة
في مدينة بغداد ،ولم يشترك احد
من لواء كركوك في هذه الحفلة،
ويبين المؤلف خطوات امتياز
منطقة كركوك والغبن الفاحش الذي
اصاب اصحاب الحقوق في حقول
النفط وأهالي كركوك.
وينتقل المؤلف في القسم الثامن من
الكتاب الى الكتابة عن كركوك في
عهد اإلستقالل الوطني الشكلي
( 1932ـ  )1958وفي هذه الفترة
جرت تغييرات كبيرة في مدينة
كركوك بعد هجرة اعداد كبيرة
الى هذه المدينة بهدف العمل في
شركة النفط ،والشوارع الرئيسة
التي تم فتحها في شتى ارجاء
المدينة ،واألقضية والنواحي التي
كانت تتبع لواء كركوك ،واسماء
المتصرفين وتطور التعليم خالل
هذه الفترة ،وصدر قانون اللغات في
عام 1931لإلعتراف باللغة التركية
في المناطق التي يسكن التركمان
فيها،واجراءات المحاكمات باللغة
التركية .وجاء في التصريح
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المهة التي جرت في العراق
والمناطق المختلفة فيه ومنها
كركوك ،ومما يالحظ في هذه الفترة
ان الخليفة المعتصم شكل وحدة
عسكرية مؤلفة من التركمان في
عام 835م والتي تحكمت شيئا فشيئا
في أمور ادارة البالد ،واستقرت
الموجات التركمانية في هذه الفترة
مع اقرانهم الذين سكنوا في كركوك
منذ فجر السالالت ،ومن الدول
واإلمارات التركمانية التي حكمت
كركوك ،الدولة السلجوقية وامارة
القفجاق ،والحاق امارة قفجاق
باتابكية الموصل والدولة اإليلخانية
( 656للهجرة ـ 731للهجرة
الموافق 1258م ـ  1338م) والدولة
الجالئرية ( 338ـ  814للهجرة
الموافق  1337م ـ  1411م) .وفي
سنة  796للهجرة الموافق 1394م
دخل تيمور مع قواته مدينة كركوك
وداقوق (طاووق) ومن الدول التي
اسسها التركمان في العراق دولة
القره قوينولو ( 814ـ 872للهجرة
الموافق  1410ـ 1467م) ثم يعطي
المؤلف فكرة واضحة عن كركوك
في حكم القره قوينلو ،ثم تحت حكم
الصفويين( 914ـ 1508للهجرة
الموافق  941ـ 1534م) .وينتمي
الصفويون نسبا الى اسرة تركمانية
صفوية.
وفي القسم الرابع درس الباحث وضع
كركوك في العهد العثماني،وخالل
هذه الفترة زار السلطان سليمان
مدينة كركوك وبقي فيها مدة من
الزمن ويقال أربعة أيام ،وجاء في
بعض المصادر بأن السلطان مكث
واحدا وعشرين يوما في كركوك،
وبدأت كركوك تدعى في السجالت
العثمانية باسم (كوك يورد) اي
بمعنى(الوطن األزرق) ثم يدرس
المؤلف كركوك والصراع العثماني
اإليراني ،ويشير المؤلف ان ظاهرة
الصراع على مدينة كركوك ظاهرة
قديمة جدا تعود الى فجر التأريخ
القديم ،حيث تنازعت عليها األقوام
األكدية واألشورية في وقت ما،
وتعرضت كركوك الى اعتداءات
الكوتيين واألخمينيين والسلوقيين
والفرثيين والساسانيين الذين
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أندحروا على يد القادة المسلمين
في معركة القادسية الشهيرة في
سنة  15للهجرة المصادف 19
شباط 636م ،والشك أن اسباب
هذا الصراع تعود الى الموقع
اإلستراتيجي لمدينةكركوك ،وازداد
هذا الصراع في القرن السادس
عشر الميالدي بين الدولتين
العثمانية والصفوية،واخذ كل منهما
يحاول التوسع واإلستيالء على
حساب اآلخر ،وتعرضت كركوك
الى اعتداءين آثمين األول اعتداء
الشاه عباس (عام  1033للهجرة
الموافق  1623م) واستيالئه على
كركوك ،ثم استعادة كركوك من
قبل العثمانيين( 1034للهجرة
الموافق  1625م) وحملة السلطان
مراد الرابع ( 1408للهجرة
الموافق 1638م)على العراق،
ونزل في كركوك،كما ان الصدر
االعظم(رئيس الوزراء)توجه الى
كركوك( 25المحرم سنة 1048
للهجرة الموافق  1638م) .والثاني
حصار نادر شاه لمدينة كركوك
( 25رجب  1145للهجرة الموافق
 1732م)حيث تم قصف القلعة
منذ الصباح الباكر وحتى غروب
الشمس لمدة  10ايام ،وقام الجيش
الغزي بمجزرة في القلعة ،وقتل
األبرياء واتالف مزروعاتهم،
كما حدثت معركة بين جيش
نادر شاه والقائد العثماني طوبال
عثمان(المدفون في مقبرة جامع
امام قاسم بكركوك بعد استشهاده
عام 1733م) في سهل ليالن ،وفي
عام  1156للهجرة الموافق 1743
م ،شن نادره شاه هجوما واسعا على
كركوك ،وفرض حصارا على قلعة
كركوك ،وتم اإلعتداء على األهالي
واموالهم واسر الرجال والعلماء
وفرض الغرامات عليهم.
وفي الفصل الرابع من هذا القسم
معلومات مفيدة عن التنظيمات
اإلدارية في العهد العثماني ،وعن
ادارة كركوك ،حيث كانت مركز
والية شهرزور ،وفي عام 1296
للهجرة الموافق  1879م الحقت
كركوك بوالية الموصل واصبحت
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سنجقا تابعا لها،وفي عام 1296
للهجرة عين(فيضي باشا) واليا
على والية الموصل واتخذ كركوك
مركزا للوالية ونقل جميع اركان
الوالية من الموصل الى كركوك.
وخصص الباحث الفصل الخامس من
هذا القسم إلعطاء فكرة واضحة
عن التقسيمات اإلدارية للواء
كركوك،مركز كركوك ،محلة
بريادي ،قره قاج ،محلة آخي
حسين( ،آشاغي زيوه) ،القورية
 ،شاطرلو ،صاري كهية ،ويذكر
المؤلف معلومات مفيدة عن المناخ
الذي يسود مدينة كركوك وعن
مزارعه وبساتينه ومنتوجاته
الزراعية ،كما يذكر النواحي التي
كانت تتبع كركوك وهي نواحي
ملحة ،والتون كوبري والكيل
وشوان وداقوق وطوز خورماتو،
وكذلك يذكر القرى التي كانت تتبع
مركز قضاء كركوك واألقضية
التابعة لسنجق كركوك وهي اقضية
راوندوز ،ورانية والصالحية
(كفري) واربيل ،ويستعرض
الكتاب الجهاز اإلداري والعسكري
لسنجق كركوك ،ويذكر اسماء
والة كركوك ومجلس ادارة اللواء
والبلدية وادارة المحاكم والقضاء
واإلفتاء(المفتي) وقلم دفتر الخاقاني
وشعبة المصرف الزراعي ودائرة
التلغراف والبريد والنفوس،ودائرة
الرسوم ،واألوقاف ،ودائرة الديون
العمومية ،ودائرة األمالك السنية،
ودائرة التبغ .ويعطي المؤلف
معلومات عن الجهاز العسكري
واألمني لكركوك وادارة األراضي
في سنجق كركوك ،ثم الحياة
الثقافية والمعالم الحضارية في
كركوك .فقد كانت المدينة تعرف
المدارس الدينية والكتاتيب وظهور
التعليم الحديث ،ومدارس كركوك
الحديثة ،المدارس اإلبتدائية
واسماء هذه المدارس كانت تكتب
باللغة التركية،والمدارس الرشدية
والمدارس النظامية ،ويذكر المؤلف
اسماء المالكات التدريسية في
هذه المدارس ،ومدارس اإلناث
والمدرسة اإلعدادية ،والمدرسة
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صفحات من تأريخ كركوك منذ فجر التأريخ
الى 1958
أوميد يشار
يمتاز الباحث والكاتب والصحفي نجات
كوثر أوغلو بنشاطه ،وله نتاج
فكري وثقافي غزير،وقد صدر له
مؤخرا كتابه القيم (صفحات من
تأريخ كركوك منذ فجر التأريخ
الى )1958عن دار الحكمة في
لندن في  610صفحة ،وقد قضى
المؤلف سنوات طويلة تزيد على
عشرين عاما في البحث والدراسة
وجمع المعلومات من بطون الكتب
والمراجع والحوليات والمجالت
في تهيئة مواد هذا المؤلف الضخم،
وان من يقرأ هذا السفر ليجد مدى
الجهد الشاق الذي بذله المؤلف
ومدى المعاناة التي عاناها في
سبيل الحصول على المعلومات
الدقيقة والموثقة .جاء هذا الكتاب
في تسعة اقسام ،ففي القسم األول
نجد لمحات عن جغرافية مدينة
كركوك ،من حيث الموقع والمساحة
وعدد السكان ،وورد في احصائيات
عام  1957المعتمدة رسميا ان
نسبة التركمان في المدينة، 67%
ومن الطبيعي أن حمالت التغيير
الديمغرافي تكون قد بدأ ت قبل هذا
التأريخ،وتواصلت واشتدت بشراسة
بمرور األعوام ،بهدف محو
الهوية التركمانية لمدينة كركوك،
وفي هذا القسم هناك معلومات
عن انهار كركوك وتحمل اسماء
تركمانية واضحة (نهر خاصة
صو ،ونهر داقوق صو ،ونهر آق
صور) ومعلومات عن الزراعة
والثروة الحيوانية والمعدنية،والنفط
(مصدر البالء على التركمان).

وفي الصفحات  21ـ  )31معلومات
تأريخية قيمة وثمينة عن الفرمانات
العثمانية الصادرة بشأن منح امتياز
نفط كركوك لعائلة (السيد ناظم بك
آل نفطجي زادة) العائلة التركمانية
العريقة المعروفة ،ونشر نصوصها
التي تثبت بشكل أكيد تركمانية مدينة
كركوك ،ومن المؤلم ان شركة نفط
العراق لم تستخدم اهالي كركوك في
اعمال الشركة ألسباب سياسية،اال
في أضيق الحدود،ولعل من بين
أهم أسباب ذلك عدم تأييد التركمان
لألنكليز في اإلستفتاء حول قضية
الموصل ،ورفضهم اإلستفتاء الذي
أجري بمناسبة اعالن فيصل األول
ملكا على عرش العراق،ولم يشترك
احد من كركوك في حفلة التتويج
التي اقيمت في ساحة برج الساعة
(ساحة القشلة) ومن المشاكل التي
نتج عن النفط ،التغيير الديمغرافي
الذي جرى لمدينة كركوك
التركمانية بعد استخدام اعداد
كبيرة من خارج المدينة في اعمال
الشركة ،وتشييد دور سكنية لهم.
ويلقي المؤلف في القسم الثاني
من الكتاب نظرة تأريخية
على مدينة كركوك،ونشأتها
منذ العهد السومري .ويعود
ذكر(قلعة كركوك) الى عهد
الحضارات السومرية (عهد فجر
السالالت) 2600ق.م ولمدينة
كركوك مسميات عديدة يرجع
تأريخها الى ما قبل ثالثة آآلف سنة
قبل الميالد ،وتختلف تسميتها من
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عصر الى آخر ،وسميت المدينة
بـ (كركوك)عندما صارت ادارة
كركوك ضمن حكم دولة القره
قوينلو التركمانية سنة 1410م والتي
حكمت العراق الى عام  1467م،ثم
يستعرض المؤلف الحضارات
القديمة في المدينة (السومريون.
ا أل كد يو ن  .ا لكو تيو ن  ،ا لبا بليو ن .
الحوريون.الميتانيون.األشوريون).
ونقرأ معلومات مفيدة عن المجتمع
العائلي الموسع والحكم الذاتي في
(آرابخا) كركوك ،وعهود اإلحتالل
التي مرت بالمدينة ،ألنها اجتذبت
منذ أقدم األزمنة سكانا جدد أو
غزاة من كافة األنحاء ،ومن
اسباب تعرضها للغزو أو التدخل
هو موقعها الجغرافي .ومن العهود
واألدوار التي مرت بالمدينة ،العهد
الكوتي( 2211ـ 2120ق.م) والعهد
العيالمي( 1165ـ  1151ق.م)
والعهد الميدي ( 615ـ 546ق.م)
وعهد األخمينيين ( 539ـ331
ق.م)والعد المقدوني( 331ـ323
ق.م)والعهد السلوقي( 311ـ140
ق.م)والعد الفرثي( 140ق.م ـ
 226م) والعهد الساساني  226م ـ
 636م) ودخلت المدينة تحت راية
اإلسالم بعد واقعة القادسية حيث في
سنة 642م تم فتح منطقة كركوك
وضواحيها بقيادة عياض بن غنام.
خصص المؤلف القسم الثالث من كتابه
القيم لدراسة مدينة كركوك من
الفتح اإلسالمي حتى قيام الدولة
العثمانية،حيث يستعرض الحوادث
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مدى سنوات محامون ومهندسون
واطباء وعسكريون ومعلمون
وشعراء ايضا .وتح ّدث اق قويونلو
عن قصة زواجه من السيدة مفيدة
التي وقفت الى جانبه دائما و يقول:
مررت مع صديق بمنزل اسرتها
للسؤال عن رقم تلفون شقيقها عز
الدين كركوك (الصحفي والكاتب
التركماني المعروف والذي كان
يعيش في اسطنبول منذ عقود).8
ولم اتردد ،و ذهبت مرة ثانية الى
المنزل نفسه لطلب يدها .و كنت
محظوظا بحمد هللا بزوجة تحمّلت
الكثير اذ بعد  14سنة من ارتباطنا
تم اعتقالي وكانت تزورني اسبوعيا
في السجن و تجلب لي ما احتاجه”.
امتنع نهاد اق قويونلو عن التوقيع على
مبايعة صدام حسين ،وكان عمره
آنذاك يتجاوز الخمسين عاماً .قالها
بصراحة :لن أوقع بتاتا ولن أبايع
الطاغية ،وأنا محكوم بالسجن ،فهذا
من رابع المستحيالت .تكلم معه
اصحابه من المسجونين خوفا عليه
من مصير مؤلم وقالوا له ان الشعب
العراقي كله يبايع صدام سواء كان
حبا أو كرها ،وماذا نفعل واألمر هلل
الواحد القهار .غير ان هذا البطل
اخبرهم بقراره الرافض والنهائي
بخصوص المبايعة .وحين عرف
جالدو السجن بقراره أخذوه إلى
غرف التحقيق والتعذيب وانهالوا
عليه بالضرب واستخدموا معه
أساليب التعذيب الجسدي والنفسي
حتى وصلوا معه إلى حد كسر
احد أضالعه وحجزوه في زنزانة
انفرادية أكثر من  55يومأ بدون أية
معالجة طبية ،ومع ذلك فقد صمد
امام هذا التعذيب الوحشي ولم
يرض بهذه الكوميديا التي سمّوها
المبايعة.
ويقول نهاد عن تسريحه بعد انتهاء فترة
محكوميته  « :انني توجهت فورا
 توفي «عز الدين كركوك» االديب8
والباحث والدبلوماسي السابق ورئيس
مؤسسة «وقف كركوك»  ،بمدينة استانبول
بتاريخ  3مايو /ايار .2014
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الى كراج نقليات كركوك عائدا الى
مدينتي الحبيبة بعد فراق استمر
عشرين عاما ،وانني ال انسى كيف
خنقتني العبرات عندما اقتربت من
الكراج وسمعت من ينادي للركاب:
كركوك ،كركوك ،كركوك «.
كان نهاد اق قويونلو ،بجانب نضاله
السياسي شاعرا بارزا 9وكان ينظم
اشعاره باللغة التركية الفصحى
ويمتاز شعره بأدائه في مجال
الشعر الحر وله قصائد عديدة
في هذا المجال تتناول الشأن
القومي واالجتماعي والديني،
وله منظومات رباعية رائعة من
النوع الذي يسمى لدى التركمان بـ
«الخوريات» .وكان ينشر البعض
من قصائده في مجلة «قارداشلق –
األخاء – التركمانية الصادرة في
بغداد ،وكان لقصائده القومية األثر
الكبير في نفوس الشباب التركمان.
وقد جمع اشعاره هذه ضمن
دفتي كتاب بعنوان «ما تضمّنته
ذاكرتي» .وتم طبع هذا الكتاب
عام  2012من قبل مطبعة فضولي
بكركوك .اشتهرت قصيدته المؤلفة
من عشرين رباعية والتي نظمها
بعد عودته من أداء فريضة الحج،
وكان مطلعها «بسم هللا دوشتغ يوال
 يوره ك ايمانال دوال» ،اشتهرتكثيرا وبدأ قرّ اء المواليد النبوية
بتالوتها ضمن القصائد والتواشيح
التي تتلى عادة في حفالت المولد
والمناطق
بكركوك
النبوي
التركمانية األخرى.
والى جانب ملكته الشعرية ،فقد كان
نهاد اق قويونلو أحد الروّاد
في مجال التمثيل المسرحي
بكركوك ،وكان من ضمن الفرقة
المسرحية التي كانت تض ّم عصمت
الهرمزي وصالح نورس وجاويد
مفتي اوغلو وقحطان الهرمزي
وانور محمد رمضان وغيرهم
 - 9انظر حول جوانبه الشعريةTürkiye :
Dışında Türk Edebiyatları An;tolojisi, Kültür Bakanlığı; cilt 6
s.465
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من مؤسسي الحركة المسرحية
التركمانية بكركوك.
في عام  2009أقامت جمعية السجناء
السياسيين وعوائل شهداء تركمان
العراق بكركوك أمسية لتكريم
السجين السياسي نهاد أق قويونلو،
العراقي الوحيد والسجين السياسي
الوحيد الذي قال (كال) لدكتاتور
النظام السابق وهو في سجنه في
أبو غريب في اإلستفتاء العام الذي
اجري بتاريخ  1982الختيار
رئيس الجمهورية .وتم في هذه
األمسية تكريم المناضل من قبل
رئيس الجبهة التركمانية العراقية
الدكتور سعد الدين اركيج بتقديم
هدية جمعية السجناء السياسيين
وعوائل شهداء تركمان العراق
اليه في المقر العام لرئاسة الجبهة
التركمانية العراقية بكركوك.
وحضر األمسية جمع من السجناء
السياسيين التركمان وعدد من
الشخصيات التركمانية.
امضى البطل نهاد اق قويونلو
السنوات التي عاشها بعد انتهاء
مدة محكوميته بين اهله واقاربه
ومحبّيه ،وكان يعاني من امراض
عديدة اصابته وهو في السجن،
غير انه بقي صامدا اليحيد عن
مواقفه ،صابرا وحامدا هللا ،وكانت
آخر لحظاته في داره وهو على
سجادته يصلّي ويدعو هللا تعالى،
وخارت قواه بعد ان صلّى صالة
ّ
يتمكن من اداء الفرض
السنّة ولم
ونقلته زوجته الى المستشفى حيث
فارق هذه الحياة الفانية.
وفي صباح الخميس الرابع والعشرين
من اذار جرت مراسيم تشييعه
حيث ووري التراب في مقبرة
«سيد ّ
عالوي» الكائنة في صوب
القورية بكركوك ،وحضر مراسيم
الدفن المئات من الشخصيات
التركمانية والمسؤولين وجماهير
التركمان .تغمّده هللا بفيض رحمته
واسكنه فسيح جنّاته.
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وشقيقه األكبر 3وان زوجته الوفية
دأبت على زيارته بانتظام وطيلة
ّ
منتقلة من كركوك
عشرين عاما
الى بغداد في كل يوم زيارة
ومتحمّلة عناء السفر ومضايقات
رجال المخابرات .وتحدث البطل
نهاد في الرسالة الخطية المنوه بها
والتي سلمها الى المؤلف في انقرة
عن حادثة « البيعة « ،فيقول ان
رجال المخابرات بدأوا بمقابلة
كل سجين والطلب منه التوقيع
على عريضة تأييدا لبيعة صدام
حسين ليكون رئيسا للجمهورية
ولمجلس قيادة الثورة لفترات
الحقة ،وانه سأل رجل المخابرات
هل ان التوقيع بالتأييد او الرفض
اجباري ام اختياري؟ فاجابوه :
انت حر .وازاء ذلك امتنع عن
التوقيع بتأييد البيعة ،وان رجال
المخابرات اخذوه فورا الى غرفة
األمن حيث نال من التعذيب الشئ
الكثير وتم حبسه انفراديا لمدة تزيد
عن  55يوما ،تمت اعادته بعدها
الى زنزانته في السجن ليقضي فيها
بقية ايام عقوبته.

قادر»عن سنوات المعاناة و تقول:
امضيت الليالي وااليام وحيدة في
هذا البيت .وانتقلت للسكن مع اختي
لثالث سنوات الن منطقتنا صغيرة
و بيوتها متباعدة ،وحين شيدت ابنة
خالتي بيتا بقرب بيتنا ،عدت للعيش
به .لم اعرف النوم العميق في
ليالي الوحشة وكنت افكر بزوجي
وصحته واتساءل ماذا يفعل اآلن
وبماذا يشغل نفسه .كنت اصلي
وادعو له بالخير وان يقبل هللا
سبحانه صبري عبادة .واذكر انني
في ليلة كنت سهرانة ادعي واصلي
وجاءتني جارتي في الصباح التالي
واخبرتني بأنها حلمت برجلين
يسأالن زوجها من اين يأتي صوت
االذان؟ فقال لهما من الجامع الذي
شيّدته السيدة مفيدة .وعرفت ان
حلم جارتي كان جوابا واضحا
عن أجر تضحيتي ....كنت دائما
ازوره في السجن ،االثنين من
كل اسبوع .كنت واهالي السجناء
التركمان نذهب الى بغداد معا .كان
اخي يصحبني الى بيت المعتقل
سعدون كوبرولو 5الذهب مع
عائلته .بعد القصف االمريكي سنة
 ،1991اصبحت زيارة السجن
صعبة .بسبب صعوبة العثور على
واسطة نقل .كنا نجتمع في بيت
هاشم المختار في منطقة المصلى
ونغادر كركوك عند منتصف
الليل ،لنصل سجن «ابو غريب”
مع الفجر و نقف في صف طويل

وتح ّدث نهاد عن زمالئه التركمان في
السجن قائال انه يتذكر منهم السادة
 :انور نفطجي ،فاتح شاكر ،بهاء
الدين قوجاوا ،عزالدين اسماعيل،
أسعد رشيد ،جليل فاتح ،جليل
اوطراقجي وآخرون غيرهم من
إخوانه التركمان.4
مقطعان لبداية ونهاية رسالة «نهاد
آق قويونلو» المؤرخة 15
اغسطس 2010
المح ّررة بخط يده وعليها توقيعه
وتتحدث زوجته السيدة “مفيدة سيد
 - 3كان اخوانه الثالثة اآلخرون قد هاجروا في
تلك الفترة الى خارج العراق.
ّ - 4
يؤكد نهاد آق قويونلو في رسالته المنوه
بها اعاله ان أيا من هؤالء وكذلك ايا من
التركمان المسجونين معه لم يتفوهوا بكلمة
واحدة تضر اخوانهم سواء القابعين منهم
في السجن او الذين خارجه ،وانهم صمدوا
جميعا امام التعذيب الوحشي والتنكيل
بهم ومحاوالت اخذ اعترافات كاذبة منهم
بالقوة.

 - 5قضى المرحوم سعدون كوبرولو االديب
والشاعر والمناضل التركماني سبعة عشر
عاما في سجن ابو غريب ببغداد ،وناضل
من اجل القضية التركمانية حتى وفاته
بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تموز/
يوليو لعام .2014
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للوصول الى معتقلينا .وكان معي
من اهالي المسجونين الذين اذكرهم
امهات يشار جنكيز 6و صالح
تازلي و سعدون كوبرولو واخاه
اوميد كوبرولو .وكنا عندما نلتقي
انا وهو نجلس ونضحك ونمزح.
كان محكوما بعشرين سنة ،وانا
كنت مستعدة للوقوف الى جانبه و
انتظاره لمائة عام وهو كان يعرف
هذا الحب ويقدر تضحيتي.
نهاد اق قويونلو وزوجته السيدة
مفيدة
ورد في تحقيق صحفي اجراه معه
مصطفى اغا كوبرولو ،7ما يلي :
« كانت حياتي جميلة ومتواضعة
قبل اعتقالي وسجني .اكملت
دراستي االبتدائية في مدرسة
غازي في منطقة بكلر التي كان
مديرها االستاذ عبدالرحمن بكر،
و اذكر معلمي نجاة انور .اكملت
دراستي االبتدائية في المتوسطة
الغربية وكان المدير جبار توما
وبعدها درست في معهد المعلمين
االبتدائية فرع االعظمية بغداد،
وكان اصدقائي من التركمان في
ذلك العهد تحسين محمد علي ده
ده وعبد القادر جميل وحسن عزت
جرداغلي ،وتم تعييني معلما،
وكان من بين الذين درّ ستهم على
 - 6كان من احد المناضلين في سبيل حقوق
التركمان ،وحكم عليه ابّان العهد الصدامي
بالسجن المؤبد ،وافرج عنه بعد قضائه
 14عاما في السجن ،واستشهد في حادث
غامض لدى عودته من بغداد بتاريخ الثامن
من كانون االول /ديسمبر لعام .2005
 - 7انظر نص التحقيق الصحفي المنشور
بتاريخ  28شباط /فبراير  2010في
موقع «بز توركمنز – نحن التركمان»
االلكتروني.
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نهاد عبد المجيد آق قويونلو

الرجل الذي صرخ بوجه ّ
جالديه في سجن ابوغريب الرهيب
“لن ابايع صدام حسين رئيسا للعراق”
حبيب الهرمزي
فجع الشعب التركماني في العراق ليلة
الثالث والعشرين من اذار لهذا العام
( )2016بفقد احد ابطاله ومناضليه
في سبيل حرية وإعالء شأن
التركمان خاصة والعراق بشكل عام،
المربّي الفاضل والشاعر واألديب
«نهاد آق قويونلو» الذي وافته المنيّة
بعد مرض عانى منه أمدا طويال.
استحق « نهاد عبد المجيد آق قويونلو
« ان يطلق عـليه بجدارة لقب «
الشهيد الحي « ،ذلك انه وقف
صامدا صمود األبطال أمام
جالوزة صدام في سجن ابو غريب
الذي مكث فيه عشرين عاما او
يزيد عانى فيه من التعذيب النفسي
والجسدي ما ال يتحمله اال القلة من
االبطال ،ورفض ان يبايع صداما
رغم علمه بما سيالقيه جراء هذا
الرفض من ويالت وتعذيب.

وانتقل بعدها الى مدرسة «محمد عزت
خطاط” التي زاول فيها مهنة
التعليم طوال خمسة وعشرين عاما
ولحين القاء القبض عليه من قبل
المخابرات العراقية.

لم تكن له جريرة ،ولم يرتكب ما يعاقب
عليه القانون العراقي ،ولم يخن وطنه
ّ
أجل
العراق ،بل خدم هذا الوطن
خدمة من خالل تربية جيل ناشئ
صالح ومرتبط بتربة الوطن .ومع
ذلك فقد ألقي به في ما كان يدعى بـ
«قسم األحكام الخاصة» في سجن
ابو غريب الرهيب حيث مكث فيه
عشرين عاما واسبوعين ّ
إال اربعا
وخمسين دقيقة كما يقول في رسالة
وجهها الى المؤلف بخط يده.1

ولد نهاد آق قويونلو عام  1933في
مدينة زاخو بالعراق حيث كان
والده موظفا حكوميا هنالك في
ذلك الوقت .ودرس في مدارس
ابتدائية لمدن مختلفة من العراق
مثل راوندوز وأربيل ومخمور
تبعا لتنقل والده الموظف في الدولة
في تلك المدن ،واستقر به المقام
في مدينته كركوك حيث أكمل
فيها دراسته االبتدائية والمتوسطة،
وانتقل بعدها الى بغداد لقبوله في
الدراسة بـ « معهد دار المعلمين
االبتدائية – فرع األعظمية «
الذي تخرّ ج فيه عام  .1954وتم
تعيينه كمعلّم في مدرسة المنصور
االبتدائية التي تغير إسمها الى
مدرسة « 24أوجاق» بعد نيل
تركمان العراق الحقوق الثقافية في
عام . 19702

 - 1هذا ما ورد في الرسالة الخطية التي
سلمها الى المؤلف شخصيا بتاريخ 15
اغسطس  2010في لقاء شخصي معه في
انقرة .اذ يقول فيه « :أطلق سراحي بعد

انتهاء حكمي !! حيث استمر عشين عاما
واسبوعين اال  54دقيقة بالضبط «.
 - 2اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارا
برقم  89ومؤرخا في  24كانون الثاني /
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القت عناصر المخابرات العراقية
القبض على نهاد آق قويونلو
بتاريخ العاشر من شهر كانون
الثاني /يناير من عام  ،1981وتم
تسفيره في نفس اليوم الى مدينة
الموصل ،وبعد ذلك بيوم واحد
فقط تم تسفيره الى بغداد ،حيث تم
اخضاعه الى تحقيق واستجواب
طويلين صاحبهما تعذيب جسدي
ونفسي مرهق ،وبعد ذلك تمت
احالته الى محكمة الثورة بتهمة
التجسس لحساب دولة اجنبية ووفقا
للمادة  158من قانون العقوبات
العراقي ،وحكمت المحكمة عليه
في اواخر نفس العام بالسجن المؤبد
مع مصادرة كافة امواله المنقولة
وغير المنقولة.
ويصف البطل نهاد ايام مكوثه في
السجن بالقول ان قلة من االصدقاء
واالقرباء فقط كانوا يتجاسرون
لزيارته في السجن ،ومنهم شقيقاته

السنة Yıl/Year 18

يناير  1970يقضي بمنح حقوق ثقافية
محدودة الى الشعب التركماني في العراق،
تتضمن تدريس اللغة التركمانية في
مرحلة الدراسة االبتدائية وتأسيس اتحاد
لألدباء التركمان واستحداث مديرية للثقافة
التركمانية واصدار صحيفة اسبوعية
ومجلة شهرية باللغة التركمانية وزيادة
البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك.
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /
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قـوم يﹸدعون التركمان
ومقاال
أخرى للمؤلّف حبيب الهرمزي
ت

مضــي الســاعات الطـوال في
ن ســيكون لــو لــم يكــن مــا كان
ى قــوم يدعـون بالتركمــان في
التــي وتصوراتــي تتركــز فــي
حــال هــذه الجماعــة التــي يقـول
م لوجدتهــم يزيــدون خمسـمائة
الء التركمــان ان ّ
يقلبــوا
لــو لهــؤ
ــاء عجيبــة عــن امجــاد آبائهــم
فــي شـمال ذلــك الوطــن الـذي
ون ان هــذا الوطــن هــو وطننــا
ظــر الــى مبانينــا ،اســتمع الــى
م يدعـون التركمــان»)

قـوم يﹸدعون
التركمان

ومقاالت أخرى
للمؤلّف
حبيب الهرمزي
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Habib Hürmüzlü’nün
yeni çıkan eserini
Kerkük Vakfı’ndan isteyiniz.
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