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Editör’den

Irak Dramı Nereye Kadar
ABD’nin 2003 Mart’ında girdiği Irak’tan çıkacağı 2011 yılının sonu yaklaşırken, işgalin son bulduğuna herkes gibi biz de inanmak istiyoruz. Dünyanın
jandarması kabul edilen ABD, Irak’ı düşündüğü biçimde tanzim ettiği için (!) artık bölgeden çekiliyor.
Bağımsız ve onurlu bir ülke hâline dönüşen Irak’ta
adil ve güvenli bir yönetim sağlanacaktır (!).
Ajansların verdiği haberlere göre Irak’ta 200 binin üzerinde insan öldürüldü. Bazı kaynaklara göre
gerçek rakam 400 bin dolayındadır. Bu rakamı bir
milyon olarak telaffuz edenler varsa da, insan buna
inanmak istemiyor. İşgalin geride bıraktığı daha
başka dramatik tablolar da var. Irak’ta 2 milyon dolayında aç ve sefil kalan dul kadın ve 4 milyondan
fazla yetim çocuk bulunuyor. Bunun bir ülkenin
geleceği için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu düşünmek, insanı korkutuyor. Eğer verilen
bu rakamlar doğru değilse -ki doğru olmadığını temenni ediyoruz- gerçek rakam nedir acaba?
Haberi daha önce veren ve herkesin kulak ardı
ettiği ayrı bir haber daha var ki, gerçekten tüyler
ürpertici… Haber Bağdat’ın ortasında satılan kız
ve erkek çocuklar ile ilgili… Okuyan önce inanamıyor. Haberi veren Tiris Christenson ve Thor
Bjorn Andersen adlı iki İsveçli gazeteci…10 Kasım 2009 tarihli “Swedish Agency for World News
Express” gazetesinde yer alan haberde, Bağdat’ın
göbeğinde, hem de parlamento ve diğer bakanlık
binalarının bulunduğu Yeşil Bölge (Mantıkatü’lKhadra/Green Zone)’nin bitişiğinde satılan kız ve
erkek çocuklar gösteriliyor. Bu dramdan söz eden
gazeteciler, bütün tehlikelere rağmen bunları fotoğraf ve filmlerle belgelemişlerdir. Bu pazarda
Zehra adında 4 yaşındaki bir kız çocuğunun, hem
de 400 dolara satıldığını duyuran bu haberin İsveç
televizyonlarına düşmesi sonucu, kamuoyunda büyük tepkilere yol açmışsa da, Bağdat hükümetinin
bu konuda ne yaptığı bilinmiyor.
ABD’nin müdahalesi sonucu Irak, özgürlük serüveni sonucu gerçekten derin yaralar almıştır. Özellikle Irak’ın Şii ve Sünni olan Arap nüfusunun beşerî
potansiyeli çöktürülmüştür. Peki, Irak’a müdahale
eden ABD, umduğunun ne kadarını bulmuştur?
ABD, Irak’a ve daha sonra Körfez Ülkelerine
2
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yerleşmek suretiyle Körfez’den küresel ekonomiye petrol-doğalgaz akışının kesintisiz devamını
kontrol altına almıştır. Bu arada hem bölgede istikrarsızlık abidesi haline gelen Saddam Hüseyin yok
edilmiş, hem de İran’ın Körfez’deki olası hamleleri büyük ölçüde engellenmiştir.
Şu noktayı da göz ardı etmeyelim: Irak’ta hükümetteki Şii-Sünni ve ABD’nin kolladığı Kürt çekişmesi, aynı zamanda İran-ABD (Suudi Arabistan
dâhil) nüfuz mücadelesi ile de sürmektedir. Sünni
Baas rejimini deviren ABD, Irak’ta Şii İran’ın etkisinin yükselişini görebilmektedir. Muhtemelen bu
sebepledir ki, 2011 sonunda Irak’tan tamamen çekilen 46 bin kişilik (sivil ağırlıklı) ABD kuvveti en
azından 4.500 civarında -bu rakam 5.000 olarak da
verilmektedir- olacak, Irak kuvvetlerini ve güvenlik güçlerini eğitmek maksadıyla varlığını sürdürecektir. Bunlara 2.000’e yakın ve çeşitli alanlarda
uzman personelin (tarım, iklim, teknik, enerji, ulaşım, iletişim, eğitim vb) katılması kararı alınmıştır.
Bu hususta kuşkusuz ki “Arap Baharı”nın Körfez
Ülkelerinde meydana getireceği olumsuzluklarda
ABD’nin yerinde müdahalesi de düşünülmüştür.
ABD ve İngiliz petrol şirketleri Irak’ın zengin
petrolünü işletme konusunda sözleşmelerin aslan
payını imzalamışlardır. Bu bakımdan ABD, en
azından 10-15 yıllık bir süreçte Irak’ın iç siyasetinde etkin rol oynayacak demektir.
Siyasî gözlemciler Irak işgalinin sonuçlarını
değerlendirirken, ABD’nin amaçladığı ve uzun
vadede izleyeceği politikanın ana hatlarını şöyle
tespit etmişlerdir:
Orta Doğu’da varlığı ve bekası ABD açısından
son derece önemli olan İsrail üzerinde, bölgenin
gelişme potansiyeli yüksek Irak tehdidi ortadan
kaldırılmıştır. Ayrıca Orta Doğu’da, gerektiğinde
İsrail’e yakın siyaset güdebilecek ve ele geçen ilk
fırsatta devletleşecek ikinci bir “sadık dost” ve
“stratejik ortak” gibi algılanan Irak Kuzey Yönetimi olgunlaştırılmıştır.
ABD Irak’tan büyük ölçüde çekilse bile, Arap
Baharı’nın bir gün körfez ülkelerini de etkisi altına
alabileceği endişesi ve İran’a olası askeri müdaha-
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Editör’den

lelerin hâlâ masada varlığını sürdürmesi gibi sebeplerle Körfez’den ayrıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Üstelik körfez ülkeleri, olası bir İran
müdahalesi ile korkutularak çoğunluğu ABD’den
olmak üzere silahlanma yarışı içerisine girmişlerdir. ABD, Irak’tan çekilse bile kendisine çok daha
fazla bel bağlayan demokrasi yoksunu körfez ülkelerindeki varlığını daha da pekiştirmektedir.
ABD’nin Irak müdahalesi, bölge ülkelerinden
en fazla Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu
harekât sonucunda gerilen Türk-Amerikan ilişkileri, Türkleri tüm dünyada ABD karşıtlığı en yükseğe tırmanan bir millet haline dönüştürmüştür.
Hükümetler arası ilişkiler düzelse de, Türklerin
ABD’ye karşı güven bunalımının daha uzun yıllar
devam edeceği anlaşılmaktadır.
Irak’a Özgürlük (!) adıyla başlayan müdahale
sonucu Irak tamamen yıkılmış ve bir enkaz haline gelmiştir. Ülkede milli birliği tesis edebilecek
bir siyasi olgunluk mevcut değildir. Kurulan hükümetler adeta yamalı bohça gibi olup, halen bir
“Azınlık Hükümeti” ile yaralar sarılmaya çalışılmakta, ama pek de başarılı olunamamaktadır.
Irak’ın altyapısı, askeri müdahale sonucunda
bazı yerlerde %50’ler, bazı yerlerde %30’lar civarında tahrip olmuştur. Dünyanın 3. Petrol kaynaklarına sahip bu ülkede hâlâ elektrik kesintileri
saatlerce sürmekte, dışarıdan işlenmiş petrol ürünleri satın alınmaktadır. Başta tıp alanında olmak
üzere, üniversite gibi yüksek eğitim kurumlarının
öğretim üyeleri yurt dışına kaçmakta, ülke adeta
bir beyin göçünün travmasını yaşamaktadır.
ABD’nin müdahalesi sonucunda Irak’ta en kazançlı çıkan etnik grup Kürtler olmuş, devlet yönetiminde en üst makamları işgal etmişlerdir. Her
ne kadar Irak Anayasa’sında federal bir yapı öngörülse de, ne Şiilerin, ne de Sünni Arapların ayrı
birer federal yapı içerisinde olmadıkları görülmektedir. Buna karşılık Iraklı Kürtler, adeta “devlet
içinde devlet” kurarak, pek çok konuda da Merkezi Hükümet’e danışmadan iç ve dış politikada
bağımsız hareketlerini sürdürmektedirler.
ABD ve bir yerde İsrail’in telkini ve planlaması ile Irak’ta Arap varlığı silinmiştir. Irak’taki
siyasî oluşumlardan söz edilirken Arap kavramı telaffuz edilmemektedir. Nitekim her fırsatta Irak’ta
Şiiler, Sünniler ve Kürtler telaffuz edilmektedir.
Sürekli mezhep kışkırtıcılığı yapılarak ikisi de
Arap olan Şii ve Sünni bloklar da, ne yazık ki bu
oyuna gelerek kamplara ayrılmışlardır. Bu sebeple 325 sandalyeli Irak Meclisi’nde en çok yani 91
milletvekilliğine sahip “Irakiye” koalisyonu ve 89
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milletvekili çıkaran “Irak Hukuk Devleti” grubuna karşılık, ülke yönetimine 42 sandalye kazanan
Kürt ittifakı egemen olmuştur.
Anahtar rolünü başarılı biçimde oynayan “Kürt
Bloğu”, olabileceği kadar ve en iyi şekilde Irak yönetiminde gene en önemli yerleri tutmuştur. Celal
Talabani Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken,
Hoşyar Zebari de dışişleri bakanlığı görevini devam ettirmiştir. Irak’ın dış temsilcilerinin Avrupa
Birliğine mensup ülkeler gibi en hassas bölgelerinde Kürt Büyükelçileri yerleştirilmiştir. Edinilen bilgilere göre bunun bir hazırlık olduğu, gelecekte bir
devlet ilanı olunca, Irak’a ait olan bu dış temsilcilik
binalarının yeni kurulan devlete geçeceği, Bağdat
merkezli Irak devletinin dış temsilcilik binalarına
böylece el konulacağı planlanmaktadır. Hatta dışarıda Irak devleti adına elçilik binaları, evler ve
değişik amaçlar için gayrimenkuller satın alınması
için Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin bütün Kürt
Büyükelçilerine talimat verdiği ifade edilmektedir.
Irak Kuzey Yönetimi, her ne kadar Irak’ın bir
parçası ise de, çoğu kez dışişlerinde dahi bağımsız
hareket etmesine hiç kimse karşı koyamamaktadır.
Nitekim Ağustos 2011 sonlarına doğru, İsrail’in 6
adet insansız hava aracı dâhil harp-silah ve araçlarını Irak’ın kuzeyine yerleştirme isteği, Kürdistan
Demokratik Partisi (KDP) tarafından kabul edilmiştir. İnsansız hava araçlarının 4’ünün Kerkük’ün
kuzeyinde, 2’sinin ise Musul’daki hava limanında
konuşlanacağı öğrenilmiştir. Buna merkezî hükümetin oturduğu Bağdat da ses çıkaramamaktadır.
Kuzeyde kurulmakta olan ve provaları yapılan yeni
bir devletin finansmanı Bağdat, inşası ise Ankara
tarafından gerçekleştirildiği ve fiilen yürütüldüğü
iddia edilmektedir.
Irak’taki merkezi hükümetlerin en az orta vadeye kadar ABD ile İran çekişmesi sebebiyle istikrarlı dönemler geçirmesinin pek mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Irak’ta böylesine büyük
sorunlar var iken, ülkenin nasıl düze çıkacağı merak konusu… Bu bakımdan Irak’ın ABD’nin çekilmesinden sonra muhtemel gelişmeler hakkında
bazı yorumlarda bulunmak da doğrusu kolay değildir. Bu hususta ülkedeki siyasî kutupların nasıl
bir hazırlık yaptığını ve beklentilerinin neler olduğunu anlamaya çalışarak, ülkenin nereye gideceğini tahmin etmek için biraz beklemek gerekir.
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP
mnakip@yahoo.com

ABD’nin Çekilmesinden
Sonra Irak ve Türkmenler
Amerika’nın Çekilmesi
Bilindiği gibi Obama Hükümeti iktidara gelir
gelmez Irak’tan çekileceğini ve bunun 2011 yılının
en geç sonunda tamamlanacağını beyan etmişti.
Bu konuda uzun müzakereler ve tartışmalar yapılmıştır. Bütün oluşumlarıyla Araplar Amerikalıların
çıkışını arzularken Kürtler, bu konuda endişeli bir
tavır takınmıştır. Irak Hükümetinin dört dönemlik
Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hoşyar Zebari
ve Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti Başbakanı Berham Salih sınırların ve hava sahanlığının Amerikan güçleri tarafından korunması gerektiğini vurgulamışlardır. Aslında Kürt yetkililerin endişeleri
bu kadar masumane değildir. Çünkü onların esas
dört endişeleri bulunmaktadır. İlki Amerikalılara
dayanan güçlerinin zayıflaması, Arapların bir ihtilaf halinde kendilerine havadan ve karadan saldırma ihtimalinin bulunması, İran’ın Irak yönetimi
üzerinde etkisinin artması ve kendi bölgelerinde
yabancı firmalarla petrol anlaşmaları imzalamalarının engellenmesidir. Bütün bu tartışmalara rağmen 1 Aralık 2011 günü Bağdat’ta düzenlenen resmi bir törenle Amerika resmen Irak’tan çekildiği
ve bütün askeri yetkileri Irak ordusuna devrettiğini
açıkladı.
Aslında bu ricat kitabına uygun görünebilir.
Netice itibariyle bir zamanlar Amerika Irak’ta
180.000 asker istihdam etti. Bugün ise asker olarak sadece 5500 asker bulundurmaktadır. Yani
Irak’ı tam boşaltmadıysa da büyük oranda çekilmiştir denilebilir. Ama esas üzerinde durulması
gereken husus, Bağdat’ın Yeşil Bölgesi’nde bulunan Amerikan Büyük Elçiliği’nde çalışan personel sayısı dikkat çekici ve düşündürücüdür. ABD
tam tamına 15.000 personel çalıştırmakta ve bu
personel görevlerine devam edeceklerdir. Bu sayı,
askeri işgalin bitmesine rağmen, sivil işgalin devam ettiğini her haliyle göstermektedir. Bu heyula
kadronun nelere kadir olduğunu, kimleri koruyacağını ve ne gibi kararlara müdahil olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Sünnilerdeki Hareketlenme
İlginçtir. Amerikalıların çekilmeye başlaması4
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nın arifesinde merkezi hükümetin Sünni vilayetlerde takriben 600 kişiyi tutuklaması üzerine önce
Selahattin sonra Enbar vilayetlerinin federasyon
talepleri gelmiştir. Musul Vilayetinden de bu talep
destek görmüştür. Sünni liderlerden Irak Meclis
Başkanı Üsame El-Nücayfi ve Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık El-Haşimi de bu talepleri haklı
bulmuştur. Başbakan olarak Maliki ve bilumum
Şii mahfiller bu talebi anayasal bulmakla beraber
amacının Baasçılara üreyebilecekleri rahat bir ortam yaratmak olduğunu ve bu isteğin Irak’ı bölebileceğini savundular. Kürtler ise Sünnilerin bu
sürpriz hareketinin sebeplerini çok iyi bildikleri
halde can-ü gönülden alkışladılar ve Sünnilerin
de kendi federasyonlarını kurma hakkına sahip olduklarını gayri resmi biçimde Meclisteki vekilleri
ağzıyla beyan ettiler. Eğer Sünniler bu federasyon
taleplerinin içine Kerkük’ü de katmak isteselerdi,
Kürtlerin şiddetli muhalefetiyle karşılaşacaklardı.
Onlar da akıllı davranarak bu talepte (şimdilik)
bulunmadılar. Halbuki Sünniler bütün renkleriyle
ta Anayasa kaleme alındığı günlerde federatif sisteme karşı idiler ve bu uygulamanın Irak’ı böleceğini söylüyorlardı. Pekiyi ne oldu da Sünni Araplar böyle ters bir yola girmeyi tercih ettiler.
İki temel sebep üzerinde ağırlıklı olarak durulabilir. İlki Sünniler, zaten Irak nüfusunun %65’ini
Şiilerin oluşturduğunu; inançları gereği mobilizasyon kabiliyeti yüksek olan bu kalabalık nüfusun
zamanla kendi bölgelerine girmeye başlayacaklarını tahmin edebilmektedirler. Nitekim Bağdat büyük ölçüde Şiileşmiştir; bir Sünni şehir olan Samarra Şii nüfus almaya başlamıştır; Basra giderek
Sünnilerden arındırılıp Şiileşmeye yüz tutmuştur.
Bu şehirleri kaybeden Sünniler “bari Enbar Selahattin ve Musul’u kurtaralım” diye düşünüyorlar.
İkincisi ise Amerikalıların çekilmesinden sonra
Irak üzerinde İran nüfuzunun daha da artacağı
korkusu, Sünnileri ciddi anlamda sarmıştır.
Türkmenlerin Duruşu
Bilindiği gibi Türkmenler farklı listelerinden
Meclise girmiş ve bugün 10 milletvekili ve merkezi hükümette iki bakanı olan üçüncü millet ama
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

dördüncü siyasi güçtür. 2003 yıllarına nazaran bugünkü Irak siyaset arenasında varlıkları biraz daha
hissedilmektedir. Ancak Amerika’nın çekilmesinden sonraki gelişmeler konusunda serdettikleri görüşler su yüzüne çıkmasa da birbirinden farklıdır.
Grupsal olmaktan çok kişisel olan görüş ayrılıklarını burada anlatmanın gereği yoktur. Fakat görüş
ayrılıklarının grupsal olmaktan çok kişisel olması
daha iyidir ve ortak görüş oluşturmada da kolaylık sağlayıcıdır. Zaten alternatif görüşler de bellidir. Özetle kimisi içinde Tuzhurmatı’nın olduğu
Selahattin’in federasyon olması Türkmenleri daha
da böler ve zayıflatır, kimisi de Türkmen varlığını
güçlendirir ve emsali teşkil ettirir görüşündedir.
Bir diğer çakışan ikilem Telafer konusundadır. Bir
görüş Telafer ve Tuzhurmatı’nın merkezî hükümete bağlı birer vilayet olmasını savunurken, karşıt bir görüş de Telafer’in Musul’dan ayrılmasının
doğru olmadığını ileri sürmektedir.
Farklı görüşlerin olması doğaldır ve her argümanın da bir mesnedi elbette vardır. Hiçbir görüş
yabana atılmamalı ve “hainlik ve satılmışlık”la
yaftalanmamalıdır. Hepimizin bilmesi gereken
husus şudur: bu gibi hayatî bir meselenin kapalı
kapılar ardında tartışılması doğru değildir. Hangi
Türkmen yıllarca ihmal edilmiş iki şehrimiz olan
Telafer ve Tuzhurmatı’nın birer vilayet olmasını
istemez? Ama bunu ne ölçüde başarabiliriz, nasıl
başarabiliriz, başarırsak ne gibi yeni problemlerle
karşılaşırız? Sorularının tartışıldığı bir yerimizin
olması gerekir. Her görüş bir seçenek ve her seçenek de enine boyuna tartışılmalıdır. Ancak bu tartışma nerede ve ne zaman yapılmalıdır? İşte esas
can alıcı olan husus budur.
Her şeyden önce bunları tartışmakta geç kalmakla beraber treni kaçırmış değiliz. Dolayısıyla
ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Bu meseleleri
tartışacağımız yerin “Genişletilmiş Türkmen
Meclisi” olduğuna inanıyorum. Bu meclis hiçbir
siyasî teşekkülümün meclisi olmayıp bütün halkın
meclisi olmalıdır. Böyle bir meclise duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Aslında hemen kurulması da zor değildir. Kolları bugünden
sıvayıp böyle bir meclis için gayret gösterebilir ve
bir-iki ay içerisinde bu hayatî meseleleri bu mecliste tartışabiliriz.
Bu millet bu meclisi kurabilecek güç ve iradeye sahiptir. Niyet bizden Tevfik Allah’tandır.
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Telafer’de
Barış ve Dostluk için
Umarım Allahtan kalpler saf olsun
Dünya hoşa gitsin öyle kalmasın
Mazi unutulsun suçlar af olsun
Gönüller yıkansın çile kalmasın
Akşamüstü koyun kuzu karışır
Kanlı kinli elbet bir gün barışır
Demimiz1 vayımız bize yerişir
Yüz karası cilden cile2 kalmasın
Kardeş kardeşinden darılır küser
Sam yeli ardından serin yel eser
Yüz derenin başın bir axlan3 keser
Bağımız tarlamız sele kalmasın
Hani milletini kayıran mertler
Baskına uğramaz bekçili yurtlar
Yese beni yesin tanıyan kurtlar
Telafer Kalesi ele kalmasın
Hepimiz Türkmen’iz belli soyumuz
Dayı yeğen ortak nesil boyumuz
Birliktedir şenliğimiz toyumuz
Acı türkü kırık tele kalmasın
Getirelim eski marşımız dile
Di baba di gene görüldü kale
Silin gönül pasın verin el ele
Kuran’a el basın hile kalmasın
Anayurda çirkin ayak degmesin
Vilad El-baş4 yâda boyun egmesin
Gelecek nesiller bizi sögmesin
Şanımız tehne5 söz dile kalmasın
Yalvarırım her kim sesimi duyar
Bu uğurda taşı taş üste koyar
Kanı kan yıkamaz su kanı yıkar
Şimdiki hal gelen yıla kalmasın
1. Dem: Kara gün
2. Kuşaktan kuşağa
3. Aklan. Sularını bir denize veya göle gönderen bölge
4. Vilad El-baş: Komşu Arap aşireti Şammar tarafı dan mert Telaferlilere verilen ad
5. Tehne söz: Acı söz

Rıza ÇOLAKOĞLU
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İzzettin KERKÜK

Kerkük Hatıralarım - VII
Ağlayan Kerkük
1949 yılı sonlarında öğrenci yurdunda kaldığımız sıralarda akşamları yurdun kantininde
arkadaşlarla toplanıp çay içerdik. Bir yandan
da radyo dinler, günün olaylarını takip ederdik. Bir akşam radyodaki haber bülteninin
sonunda Ankara’daki at yarışlarının sonuçları
verilirken birinci gelen atın adının Ağlayan
Kerkük olduğunu duymuştum. Bu haber beni
pek çok etkilemişti. Kendi kendime hep düşünüp durdum: Acaba bu atın sahibi kim? Ne
kadar bağrı yanık biri imiş ki, atının adını Ağlayan Kerkük koymuştur. Mutlaka bir Kerküklü olmalı idi.
Bu zatı bulup kendisi ile tanışmak arzusu
ile yanıp tutuştum. Kim bilir bize neler anlatacaktır. Memleketimizin hazin hikâyesini bir
de ondan duymalı idim. Fakat maalesef, o zamanki iletişim şartları ve okul durumum dolayısıyla bu muhterem zata ulaşamadım. İçimde
hep ukde kalmıştı.

Benim ricam üzerine Kerkük Vakfı’ndan
bir ekip verdiğim bilgilere dayanarak, Ağlayan Kerkük adlı yarış atının peşine düştü.
1949 yılı ve sonrasında bu hususta bilgi kırıntılarına ulaşmaya çalıştı. Nihayet Uzman
Veteriner Hekim Dr. Mustafa Altuntaş’ın “At
Yetiştiriciliğimiz ve Türk Safkan Arap Atının
Gelişimi” adlı kıymetli araştırmasını, internet
ortamında buldu. Dr. M. Altuntaş yazdıklarını
bu alanda ünlü ve yetkili olan birisine dayanarak yazısını hazırladığını, bu satırlarla ifade
etmektedir:
“Osmanlıdan miras kalan ve halen hassasiyetle yaşatılan yegâne kaynaklardan olan Türk
Safkan Arap Atı yetiştiriciliğimizin gelişimini
yansıtmak için, Türk At yetiştiriciliğine katkılarını şükran duygusu ve kendisini rahmetle
anarken, Kiper Hoca’nın “Türkiye’de Yapılan
Arap Atı Yetiştiriciliği ile Yapılması Düşünülen Sonuçlar” adını taşıyan notlarını (notların
kaynaklara geçmesi ve ilgilenenlerin istifadesi için) olabildiğince aslına sadık kalarak ver-

Kerkük Kalesi
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İzzettin KERKÜK
mek uygun olacaktır.”
Daha sonra Altuntaş rahmetli M. Ali
Kiper’in “Çok eski bir tarihe sahip olan evcil
at, Türk ulusunun üzüntülü ve mutlu günlerinde çok vefalı ve sadık aracı olmuştur” sözleri
ile başlayan notlarından şu bilgileri veriyor
“Osmanlı döneminden Cumhuriyete kadar at
ve atçılık tarihimizde önemli rol oynamıştır.
Memlekette yetiştirilen atlardan başka en çok
Suudi Arabistan’dan da safkan Arap atları alımı devam etmiştir. Arabistan’dan satın alınan
atlara güzel isimler de verilmiştir. Bunların
arasında “Semiramis, Irak Yıldızı,Ağlayan
Kerkük, Bağdat Gülü, Sümer Kızı, Halep
Güzeli ve Çöl Çiçeği gibi soylu Safkan Arap
kısrakları da Karacabey Harasına verilmiştir”
şeklinde verilen bilgilerden, radyodan dinlediğim at yarışları programında anons edilen
“Ağlayan Kerkük” adındaki atın varlığı da
böylece ortaya çıkmıştır.
Kerkük o günlerde ağlıyordu, bugün bile
ağlamaktadır. Daha doğrusu feryat etmektedir.
Ama yardımına koşan ve ona sahip çıkan yok.
Şehrin her tarafı ve bütün kamu kuruluşları
Peşmergelerin ve onların uzantılarının işgali
altındadır. Türkmenlere nefes aldırılmamaktadır. Türkmenler için kutsal sayılan bu güzelim
şehre göz dikenler, ABD ve İsrail tarafından
destek görmektedir. Diyalog ve uzlaşma saf-

satası altında Türkmenlere türlü tuzaklar kurulmaktadır. Merkezî hükümet ise adeta olaylara seyirci kalmaktadır.
Öz be öz bir Türkmen şehri olan Erbil bu
türlü entrikalarla elden çıkmadı mı? Maalesef
Türkmenler bu “ölüm-kalım” mücadelelerinde Anavatan’dan ciddi bir destek görmemektedirler. Afrika’nın en ücra köşelerinde faaliyet gösteren ve kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın neden Kerkük’te
hiçbir çalışması ve faaliyeti yoktur? Şam’da,
Filistin’de temsilciliği olan TİKA’nın,
Kerkük’te bir temsilciliği yok. Türkmenlerin
en büyük kültür merkezi Kerkük’te Türk Dışişleri neden bir konsolosluk açmıyor? Türkmenler yıllardır vize almak için ya başkent
Bağdat’a veya eskiden olduğu gibi Musul’a
gitmek zorunda bırakılıyor. Her yıl binlerce
Türkmen turist vize konusunda çile çekmeye
mahkûm ediliyor.
Türkmenler, hemen hemen her sahada tek
başlarına bırakılmışlardır. Türkmenlerin varlıklarını koruyabilmeleri için tek hedef etrafında birleşmeleri ve bütün imkânlarını bu uğurda
seferber etmelerinden başka çareleri yoktur.
1950’li yılların başlarında, Irak’ta Türk Varlığını Anavatan’da tanıtmak için gençlik olarak
yaptığımız mütevazı faaliyet ve gayretleri önümüzdeki sayılarda anlatmaya devam edeceğim.

Erbil Kalesi
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Cengiz Dağcı’nın Hatırlattıkları
Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın, 22 Eylül
2011 tarihinde Londra’daki evinde vefat haberini duyunca, gözümde ve gönlümde Kırım
ve Kırım’da yaşanan acılar tekrar canlanmış
oldu. Çünkü o Kırım davasının simgesi ve
adeta bayrağı idi.
Gurzuf’ta 1919 yılında doğmuştu. Çocukluğu Kızıltaş köyünde geçmişti. İlk ve orta
öğrenimini köyünde ve Akmescit’te tamamlamış, Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında
iken İkinci Dünya Savaşı çıkmıştı.
Ukrayna cephesinde 1941 yılında Almanlara esir düşmüştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletlere sığınmıştı. Eşi ve kızıyla birlikte 1946
yılında önce Edinburgh’a gelmiş ve daha
sonra 1947’de Londra’ya yerleşmişti. Vatanı
Kırım’dan ayrıldıktan sonra bir daha Kırım’a
dönmemişti. Yani 1941’den vefat ettiği 2011
yılına kadar tam 70 yıl vatan hasretiyle yaşamıştı.

8
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Yurdunu kaybeden adam, ümidini hiç kaybetmemişti. Hep o topraklar bizimdi, diyordu.
Soydaşlarının hayatı ölüm ve korku günleri
içinde geçti. Kırım Türklerine bütün insanlığın kulak vermesini istedi; çünkü onlar da insandı. Badem dalına asılı bebekler’i hatırladı.
Dönüş’ü düşündü, yansılar’ı tekrar dinledi.
Oturdu anneme mektuplar’ı yazdı. Yaşadığı
korkunç yıllar’ı hiç, ama hiç unutmadı.
Kırımlı bir Tatar olan Cengiz, ömrü boyunca Kırım’ı ve Kırım Tatarlarının dramını
yazdı. Otuza yakın eserinin tamamını Türkçe
yazdı ve Türk edebiyatının lirik yazarı olarak
büyük ilgi topladı.
Yazdığı romanlarda hep Kırım’ı andı ve
vatanını sayıkladı. Gençlik yıllarımızdan beri
okuduğumuz romanlarında bizlere de Kırım’ı
ve oradaki güzelliklerle birlikte vatanında
yaşanan zulüm ve baskıları anlattı. Üslubu
sıcaktı, anlatımı sade ve yalındı. Zulme uğrayan Kırım’ı, soylu bir duruşla dile getirdi.
En önemlisi anlattıkları yaşanmış gerçeklerdi.
Böylece onun kitaplarını okuyanların gözyaşları, Kırım için
sel olmuştu.
Anna Ahmetova’nın deyişiyle, başkaları için çizmeye
yapışmış bir çamur parçası olabilir; ama onun için Kırım vatan toprağı idi. Hüzünlü üslubu
ile Kırım Türklerinin Rusların
zulmü altındaki hayatını anlattı. Üslubu Yalıboyu denilen
Kırım’ın Karadeniz sahilindeki Türkçeyle, Kırım’ı ve Kırım
Tatarlarının yaşantılarını anlatıyordu. Türkiye’ye hiç gelmediği halde kitaplarının tamamını
Türkiye’de yayımlandı. Sadece
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Türkçe yazdı ve Türk edebiyatının lirik yazarı
olarak büyük ilgi topladı.
Nobel Edebiyat ödülleri her yıl bir idealist
eğilimi, en farklı şekilde ifade eden yazara
verilmektedir. Bu ölçüt çok yerinde ve doğru.
Bu ölçüte göre Cengiz Dağcı tam Nobellik bir
yazardı. Mensup olduğu Kırım Türkleri, yirminci yüzyılın en büyük faciasını yaşamıştı.
Bir gün içinde trenlere bindirilerek, Sibirya
bozkırlarına hayvan vagonları içinde sürülen
yarım milyona yakın insan, evlerinden, yerlerinden, yurtlarından, yeşil Kırım’larından sökülmüşlerdi. Kırım’ın ve Kırımlıların feryatları bozkırlarda çınlarken, herkes çift elleriyle
kulaklarını tıkamıştı. Sürülen Kırımlıların yarısı soğuktan, açlık ve hastalıktan yollarda can
verdi. Bu facia karşısında, dünyanın aydınları,
insan hakları savunucuları dâhil bütün insanlık suskun kaldı.
Cengiz Dağcı da 70 yıl boyunca, soydaşlarının yaşadığı zulüm ve haksızlıkları dile getirdi. Onların tekrar yurtlarına dönmeleri için,
gece gündüz durmadan yazdı, inledi, gözyaşı
dökerek ağladı. Yani tam Nobellik bir idealist
portresi çizmişti. Bu hususa değinen ve kalem
oynatan arkadaşları da kutluyorum. Hatta Kırgızistanlı Türk yazar olan diğer Cengiz’e de
Nobel Edebiyat ödülünün neden verilmediğini
dile getirenleri alkışlıyorum. Üstelik onun romanları bütün dünya dillerine de çevrilmişti.
Cengiz Aytmatov da Kırgız Türklerinin yaşadıkları dramları, çok ince bir dille eleştirmişti.
O da bizzat kendisinin yaşadığı acıları gözler
önüne sermişti. Ama ona da Nobel edebiyat
ödülü yakıştıran bir kimse çıkmadı.
Cengiz Dağcı davasını savunurken, hiç
kimseye hakaret etmemiş, hiç kimseyi aşağılamamış ve hatta hiç kimseye kin ve nefret
duymamıştı. Tek sitemi aydınlara idi. Başta
Rus aydınlarının Kırım’ın Türk halkına reva
görülen insanlık dışı zulüm karşısında suskun
kalmalarına kırgındı. Ona göre Kırım’da, kendi topraklarında Tatar Türklerinin de yaşama
hakları vardı.
Hüseyin Özbay’ın dediği gibi Cengiz Dağcı Yahudî veya Ermeni olsaydı yer yerinden
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rilirdi; nice diziler, tiyatro oyunları veya nice
sinema filmlerine dönüşürdü. Ama o Türk’tü
ve başı dikti… Günün birinde sesini duyan
olur diye bıkmadan, usanmadan Kırım’ı savunmaktan vazgeçmedi. Ona kulak verenler
mutlaka çıkacaktı. Nitekim Kastamonu’nun
yiğit ve idealist evladı, gazeteci ve yazar rahmetli Kemal Çapraz bu davaya gönül verdi.
Birkaç kez Kırım’a gitti; soydaşlarına başvurdu. Onların dramını dinledi, hâlâ çektikleri
acıları, sıkıntı ve yoklukları dile getirdi. Basın
yoluyla Kırımlıların sesini, şikâyetlerini kamuoyuna duyurdu. Rahmetle andığımız Kemal kardeşimiz Londra’ya da giderek Cengiz
Dağcı ile görüştü. Fotoğraflarını çekti. Onunla
röportaj yaptı. Ayrıca Kırım için bir kitap yazdı ve adına Sürgünde Yeşeren Vatan dedi.
Biri söylemiş “en mutlu insan, vatanı için
ölendir”. Cengiz vatanı için her gün ölen insan
olarak yaşadı. Onun için bir gün mukadder
olan şeydi ölüm. Ama ana yurdundan binlerce
kilometre uzakta, gurbet elde ölümü ve orada
gömülmesi, Kırım’da olan bacısı Ayşe’ye zor
geldiği gibi, Dağcı’yı yıllardır görmeyen, ancak onun romanları ile ihtiyarlayan kuşaklar
için de ağır ve buruk bir son olacaktı.
Buna gönlü el vermeyen Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Cengiz’in gurbette gömülmesine razı olamadı ve yoğun bir diplomatik
çabayla Cengiz’in cenazesini doğduğu topraklara taşımak için her türlü engeli aştı. Kırımlı
yazar Dağcı’nın cenaze törenine kalabalık bir
heyet ile katılmak üzere Kırım’a gitti. Dağcı’nın
cenazesi de Londra’dan uçakla Kırım’a nakledildi. Davutoğlu’nun yaptığı bu hizmet, bana
kalırsa bütün hayatı boyunca unutulmayacak
en şerefli ve en büyük kadirşinaslık örneği olarak tarihe geçecektir. Bu bakımdan kendilerine
saygı ve şükran arz etmek isterim.
Dağcı için ilk olarak Akmescit’teki Kebir
Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından, Dağcı’nın cenazesi defnedilmek üzere Simperofol’e 100 km uzaklıktaki Yalta’ya bağlı Kızıltaş köyünde anacığının
yanında toprağa verildi. Bu açıdan Kırım’ın
sıcak kolları arasında yatan Dağcı’ya yüce
Allah’tan binlerce rahmet diliyoruz.

Sayı/Issue 52 العدد

Ekim-Aralık/October-December 2011  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

9

Mehmet Niyazi
m.niyazi@zaman.com.tr

Gurbette Ölüm
Yalta’nın Kızıltaş köyünde doğan Cengiz Dağcı
anlatılması mümkün olmayan dramlar, facialar yaşadıktan sonra Londra’da hayata gözlerini kapadı.
Büyük şairimiz Necip Fazıl; “Öleceğiz ne
çare!” diyor; evet ölüm hayatın parçası, ondan kaçış yok, Allah imandan, Kur’an’dan ayırmasın. Fakat gurbet diyarında ölmenin garipliğini herhalde
bugüne kadar hiçbir kalem yeterince anlatamamıştır. Yıllarca önce hayata tutunmasında biricik yardımcısı olan eşini kaybetmesi mutlaka o duygulu
insanı çok yalnızlaştırmıştı.
Köyünde ve Akmescit’te ilk ve ortaöğrenimini
tamamlayan Cengiz Dağcı öğretmen olmak sevdasıyla Kırım Pedagoji Enstitüsü’ne girdi. Ancak II.
Dünya Savaşı patlak verince, tahsilini bitirmeden
askere alındı. Odesa’da subaylık eğitimini tamamladıktan sonra Almanlara karşı savaşa iştirak etti.
Rusların safında savaşırken, rivayete göre, Ruslara
duyduğu kinden dolayı bilerek Almanya’ya esir
düştü. Bunda belki de I. Dünya Savaşı’nda Almanlarla müttefik olmamız rol oynamıştır. Çünkü
biz Doğulular silah arkadaşlığının temelini menfaatte değil, yürekte ararız. Cengiz Dağcı da dünya
Türklüğünü bir gördüğü için Türkiye’nin dostunu
kendilerinin de dostu kabul etmiş olabilir. Oysa
Batı kültürü ırkçılığa dayanır; diğer milletleri hor
görürler. Herhalde bunun farkında olmadığı için
Almanların esirlere, bilhassa Türklere karşı zalim
davranmaları onu şaşırttı. Savaşın sonlarına doğru
bir fırsatını bulup Polonya’ya sığındı. Alman işgaline karşı Polonyalı milli direnişçilerin yanında yer
aldı. Savaşın bitimiyle Polonya komünistlerin avucuna düşünce başına gelecek felaketi tahmin ettiğinden çare aradı; zira Polonya Sovyet Rusya’nın
peyki oluyordu; Dağcı da Sovyet vatandaşı olduğu
halde onlara karşı savaşmıştı. Türk konsolosluğuna başvurdu, maalesef ilgi göremeyince, Kızılhaç
vasıtasıyla Almanya’yı işgal eden müttefiklere sığındı; Londra’ya yerleşti.
Londra’ya yerleşti, ama o sisli dünyada bulunduğu sürece çocukluk, ilk gençlik yıllarının geçtiği Gurzof’ta, Kızıltaş’ta, Kırım’ın diğer yerlerinde
yaşadı. Geçimini temin etmek için lokantada ça10

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

lışırken, evinde gece yazarken hasretini duyduğu,
Karadeniz’in yeşillikle kucaklaştığı güneşli diyarlardaydı. Aksi takdirde ağıt dolu, o lirik sayfaları yazabilir miydi? Duygulu bir yüreğin doğduğu
toraklardan, çocukluk hatıralarından, yakınlarından, bilhassa annesinden kopması mümkün mü?
Şu cümlesi hangi ırk, hangi dinden olursa olsun,
insanlıktan nasibini almış herkesi titretmez mi:
“1940’ın kışı Akmescit demiryolu istasyonunda
birbirimizden ayrıldığımız gün onun yüzü ve kendisinden uzaklaşan trenin arkasından bakan gözleri, taze çimentoya batmış bir taban izi gibi kaskatı
kaldı aklımda.”
Gençliğimizde başucu kitaplarımızın arasında
“Korkunç Yıllar”, “Yurdunu Kaybeden Adam”,
“Onlar da İnsandı”, “Ölüm ve Korku Günleri”, “O
Topraklar Bizimdi” gibi eserleri bulunurdu. Yaşar Nabi Nayır’a “Korkunç Yıllar”ı gönderirken
anlattıklarının doğru olduğunu belirten şöyle bir
not da bulunduğu basında yer almıştı: “Elhamdülillah Müslüman’ım ve bu notlarımda yazdıklarımın hepsinin de hakikat olduğuna yemin ederim.”
Edebiyatla ilgilenenler ancak hayattan kuvvet alan
eserlerin canlı, etkileyici olduğunu bilirler. Başka
türlü o unutulmaz tabloları resmedemezdi. Daha
sonra “Yansılar”ı kaleme aldı; dört ciltten oluşan
bu kitap ağıt, hasret, gözyaşı yüklüdür. Anlattıkları aslında bir ferdin değil, bir milletin dramıdır.
Yazdıklarından nasibine düşeni almayana yürek
taşıyor denir mi!?
Kaybetmeyen, vatanın ne olduğunu bilemez;
vatanı olmayan, dünyalara sahip olsa, hiçbir şeyi
yok demektir; o artık hüznün, çaresizliğin, kimsesizliğin esiridir. Dağcı’nın şu satırları, söz konusu
ruh halini ne güzel anlatıyor: “Esirlik yılları bitti
artık. Ömrümde ilk defa hür hissediyorum kendimi.
Hür insanların yaşadıkları topraklardayım. Ölüm
korkusu, işkence korkusu bıraktı artık yakamı. Yıllarca peşinden koştuğum hürriyete kavuştum, ama
içim neden kapalı? Kendimi bildiğim anda kaybettiğim yaşama sevincine neden kavuşamadım yeniden? Yurdunu kaybeden adam için hürriyetin bile
manası kalmadığını şimdi anlıyorum.”

Sayı/Issue 52 العدد

Ekim-Aralık/October-December 2011  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

Mehmet Niyazi

m.niyazi@zaman.com.tr

İçini kemiren vatan hasretini dindirmek ümidiyle Türkiye’den getirttiği çiçek tohumlarını bahçesine diker; büyüyen çiçeklerin adlarını bilmez;
sorduklarından bilen de çıkmaz. Ansiklopedilere
bakar; ama Latince adları onlara yakıştıramaz ve
şöyle der: “İsimleri önemsiz; çiçekler Türkiye çiçeği, bu yetiyor bana. Yaz boyunca her akşam suladım, üzerlerine eğilerek okşadım; okşarken akrabayız, kardeşiz diye fısıldadım bile çiçeklere.”
Sovyet Rusya dağılma sürecine girince, belki Kırım’a gidebilirdi. Kızıltaş’ın camilerini,

Akmescit’in yaşmaklı kızlarını bulamayacak,
yâdında kalan Kırım’ın yerinde yellerin esmesi
ona dayanılmaz bir cehennem sunacaktı. Gerçekle yüz yüze gelmeyi göze alamadı; hayallerinde
yaşamayı tercih etti. İkinci vatan bildiği ülkemize gelmeyişinin sebeplerinin ne olabileceğini düşündükçe gözkapaklarımın altında acı bir sıcaklık
hissediyorum. Günahları varsa, Rabb’imin çektiği
acılara karşılık bağışlamasını diliyorum.
Zaman, 26 Eylül 2011

Cengiz Vatana Döndü

Dal aradı konmaya
Kanadı kana döndü
Merhaba Gelinkaya
Cengiz vatana döndü

Deyin Kont Şeremet’e
O uğursuz lânete
Bindi bir cansız ata
Cengiz vatana döndü

Gün geçti devran döndü
Hem matem hem düğündü
Zulmün ocağı söndü
Cengiz vatana döndü

Gurbeti yol eyledi
Dikeni gül eyledi
Acıyı bal eyledi
Cengiz vatana döndü

Hasret dolu sinesi
Bir Gözyaşı Çeşmesi
Kucak açtı annesi
Cengiz vatana döndü

Müjde hanlar, giraylar
Müjde Bahçesaray’lar
Geçti seneler aylar
Cengiz vatana döndü

Talihiyle savaştı
Nice engeller aştı
Sonunda kitaplaştı
Cengiz vatana döndü

Yılları saya saya
Daldı derin uykuya
Bitti korkulu rüya
Cengiz vatana döndü

Bin şükür Allah kerim
Kızıltaş’ım, Salgır’ım
Gözün aydın Kırım
Cengiz vatana döndü

Ali AKBAŞ
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Aslan TEKİN

Cengiz Dağcı’nın Kaybı
Edebiyatın Ölümü
Cengiz Dağcı’yı kaybettik...
Benim nazarımda Cengiz Dağcı 20. yüzyılın
edebiyat dünyasına damgasını vurmuş en büyük birkaç yazarından biridir.
Hüzünlü üslûbu ruhuma hitap ettiği için mi?
Turan’ın parçası Kırım’ın bir evlâdı olduğu için
mi?
Hepsinden önce, o bir “yazar” ve gerçek anlamda bir “yazar”dı. Zaten ismini ilk duyduğumda belki
15, belki 16 yaşımdaydım. Daha “temyiz” edecek bir
yaşta değildim. Üslûbunu çok sevmiştim.
Her varlık ölümü tadacaktır... Acı olan ölümü
duyuş şekli...
İsa Kocakaplan’a Cengiz Dağcı’nın damadı meyil atıyor... İsa, Zafer Karatay’ı arıyor,
Zafer Karatay meyilleri her tarafa ulaştırıyor.
Ne olmalıydı?
Ajanslar “Flaş!.. Flaş!.. Flaş!..” demeliydi...
Televizyon kanalları alt yazı geçmeliydi...
Ne zaman olmalıydı bunlar?
Önceki gün. Dağcı perşembe günü hayatını
kaybediyor ve biz ancak cuma günü öğreniyoruz.
İsa Kocakaplan Kültür Üniversitesinde edebiyat
dersleri veriyor, Zafer Karatay Kırım davasına kendisini adamış bir gazeteci... TRT’de çalışıyor. Cengiz Dağcı’nın “belgesel”ini TRT ekranlarından yayınlayan Zafer Karatay’dır.
İsa Kocakaplan, Dağcı’nın eserleri üzerine çalışmış ve kitap yayınlamıştır.
Rahmetli Kemal Çapraz, Cengiz Dağcı’yla görüşen ender gazetecilerdendi. Kemal, Kırım’ı en iyi
bilen arkadaşımızdı aynı zamanda. (Onu da bu ay
içinde, 16 Eylül 2008’de bir elim kazada kaybettik.)
Bir Kırım gazetesini göstermişti bana... Resmini
basmışlar ve altına “Kırım’ga en kop kelgen jurnalist” yazmışlardı.
Cengiz Dağcı...
“Yurdunu Kaybeden Adam”dı...
Cengiz Dağcı ve soydaşları...
“Onlar da İnsandı” ama, emperyal güçler hiçbir
kıymet atfetmiyorlardı. Stalin’in Sovyetlerinde Kızıl
askerler, 1944’te Kırım’ı bir gecede boşalttılar. Türkleri Sibirya’ya, Orta Asya’nın bozkırlarına sürdüler...
Ahıskalılar gibi, Karaçaylılar gibi, Balkarlılar gibi,
Çeçenler gibi... Neredeyse yarısı dolduruldukları
12
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hayvan katarlarında kırıldı. Kalanlar dönüş mücadelesini ancak 1980’li yıllarda kazandılar. Yurtları için
öldüler... Yurtları için hapislere düştüler... Yurtları
için mücadeleden hiçbir zaman geri adım atmadılar.
Stalin’in yok ettiği Özbekistanlı ünlü şair Süleyman
Çolpan (1897-1938) ne diyordu:
“Külgen başkalerdir, yığlegen menmen
Oynagen başkaler, ingregen, menmen
Erk erteklerini eşitken başka
Kullik koşuğını tinglegen menmen...”
(Gülen başkalarıdır, ağlayan benim
Oynayan başkaları inleyen benim
Hürriyet masallarını işiten başka
Kölelik türküsünü dinleyen benim...)
Cengiz Dağcı 1920’de, İkinci Dünya Savaşı galiplerinin dünyayı bölüşmek için toplandığı
Yalta’nın Gurzuf kasabasında doğdu. İkinci Dünya Savaşı çıkınca Stalin onu da cepheye sürdü.
1941’de Almanlara “esir” düştü... Esaret onun için
fark etmiyordu... Ha Sovyetler’de esir ha Almanlarda... Savaşın bitiminde esaretten kurtuldu ve
1946’da Londra’ya yerleşti... O günden bugüne
Londra’dan çıkmadı... Bir yandan yazdı, bir yandan çalıştı ve bir yandan da hasta karısına baktı.
Yazdıklarını Türkiye’ye Yaşar Nabi Nayır’a (19081981) gönderdi. Yaşar Nabi, Türkiye’nin en uzun
soluklu dergilerinden Varlık’ı çıkarıyordu. Dağcı’nın
sıradan bir yazar olmadığını hemen fark etti. Yazıları
düzeltmesi için ünlü şair Ziya Osman Saba’ya (19101957) verdi.... Biz, “Korkunç Yıllar”ı, “Yurdunu
Kaybeden Adam”ı, “Onlar da İnsandı”yı, Cengiz
Dağcı’nın kaleminden okuduk ama, asıl bize bu kalemi
kazandıran Yaşar Nabi ve Ziya Osman Saba olmuştur.
Dağcı, dünya çapında bir edebiyatçıydı. Herkes bunu
kabul etse de, çok kişi, sırf sırf Stalin’in zulmünü anlattığı ve “insanlığın dramını” yazdığı için, ilk kitapları Varlık Yayınlarından çıktığı hâlde, yok saydı..
Hak yerini bulur. Dağcı, kimseyi “düşman” bilerek yazmadı. Yaşadıkları, hayatın ta kendisiydi
ve hayatına tuttuğu ayna hapimize yansıdı; o yansımanın içinde kendimizden bir şeyler bulduk. Onun
için, onu, çok sevdik.
Allah rahmet eylesin
Yeniçağ Gazetesi, 24 Eylül 2011
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Montun Cebindeki Mesaj
Türkiye’de yaşayan Iraklı Türkmen doktorlar,
depremden sonra kendi aralarında acil sağlık ekibi
oluşturup, zelzelenin ikinci gününde bölgeye ulaşarak işe koşuldular; yara sardılar, ilâç verdiler,
destek oldular.
Ekipten bir doktor, tesâdüfen şahit olduğu bir
hadiseyi şöyle anlatıyor:
-Havaların soğuk olması sebebiyle Van’daki
depremzedelere giyecek gönderen bir yardımsever,
yolladığı montun cebine kendi telefon numarasını
yazarak şu notu iliştirmiş: “Geçmiş olsun kardeşim, ben de Gölcük’te senin şu an yaşadıklarını
yaşadım. Maddi-manevi ne sıkıntın olursa bana şu
numaralı telefondan ulaşabilirsin, hiç çekinme.”
Bu montu alan depremzede cebinden çıkan numaraya 3 gün sonra şu mesajı yollamış: “Allah razı
olsun kardeşim. Şu an gönderdiğin montla ısınıyorum. Sana söz, bir gün sen düşersen ben de seni
kaldıracağım.”
Hâdise budur, fazlaca tafsili de gerekmiyor.
Biz eğer bir millet isek, birbirine insânî duygularla bağlı, ortak değerlere sahip organize olmayı
becerebilen bir toplum olabilmişsek, içimizden
biri düştüğünde öteki kolundan tutup kaldıracak,
icabında sırtında taşıyacak; aşını-ateşini paylaşacak. Öyle de oldu hamdolsun, büyük imtihandan
geçiyoruz, müteyakkız bulunalım, âgâh olalım.
Tabii âfetlerin ilâhi bir mesaj taşıyıp taşımadığını
tartışmıştık vaktiyle. İbret almasını bilene ikindi rüzgârının ağaç dallarındaki hışırtısı bile ilâhi
haberdir, hattâ âyet. Deprem bize, kavmî asabiyetin hırçınlaştırdığı bir itiş-kakış esnasında birbirimiz için ne ifade ettiğimizi hatırlattı: “İnnemel
mü’minûne” kavl-i celîlince biz kardeşiz ve kardeşlerin ara sıra kavga ettiği de olur lâkin birimiz
düştüğünde öteki hiç karşılık düşünmeksizin yerden kaldıracaktır.
Karşılık dedim de zihnime takıldı: Hürriyet
gazetesi, düzenlediği yardım kampanyasıyla alınacak konteynır tipi evlerin Erciş’te kurulduğu yere
Hürriyet mahallesi adını vermiş. Asîl düşünce,
fakat keşke kurum adı zikredilmeseydi diye düşündüm, öylesi daha vakur olurdu. Kezâ iki hayırKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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sever kardeşin reklam olarak algılanmaması için,
İstanbul’daki 155 dükkânın kira gelirini “sessizce”
Mehmetçik Vakfı’na bağışladıkları haberinin manşetten iri iri gösterilmesi de kendi içinde çelişki taşıyor; ister istemez, “Sessizlik böyleyse...” demeden edemiyoruz. Haber değeri var, bunu anlıyoruz
ama hayır sahiplerinin seçtiği “Mahviyetkârlık,
meçhul kalmak arzusu” bu durumda güme gitmiş
olmuyor mu?
Bölgeden güzel kareler yansıyor; Erciş İlçe
Jandarma Komutanlığı’nın eratını, halkının hizmetinde gösterirken çekilen fotoğrafları MGK üyeleri
birlikte seyrederken Cumhurbaşkanı gözyaşlarını
tutamamış. Demek ki, nerede bir bölük askeri uygun adımda yürürken görünce gözleri sulananlardan biri olmakta yalnız değilim: Ahalimiz askeri
evlâdı, yeğeni, oğlu gibi görür. Sıkıyönetimli günlerden hatırladığım çok dikkat çekici görüntülerden biri şuydu meselâ; sokağa çıkma yasağı var,
caddelerde asker devriye geziyor; o esnada evinde
yemeğe oturan vatandaş, kapısının önünde devriye gezen Mehmedi farkedince boğazından yemek
geçmiyor; bir dürüm (Düremeç deriz biz ona) bir
bardak çay, olmadı yarım ekmekle biraz peynir,
illâ ki tutuşturacak eline. 12 Eylül Darbesinde bile
aynı manzaraların yaşandığını biliyorum. Sokaktaki askeri başka, onların en üstte bir yerde darbe
yapan âmirleri daha başka bir yerde değerlendirir
ahalimiz; büyüktür ha.
En çaresiz ânında onu yanıbaşında görünce nasıl mutlu olmaz!
O fotoğraflardan içinde öpüp kalbime koyduğum bir kare daha var. Gölgeden belli ki, öğle
namazı. Sakallı (ve üstelik) takkeli orta yaşlı bir
adam, yolun hemen kenarındaki bir metrelik kaldırım bozması toprak zemine paltosunu sermiş bir
güzel, giren vaktin hakkını edâ etmekte. Hemen
sağında belli ki nöbet tutulan, kum çuvallarıyla
tahkim edilmiş bir mazgal var; arka planda ise
stadyum, bahçesine çadırlar kurulmuş dizi dizi...
Ki bu çerçeve anlatır bizi, resimaltına hâcet bırakmaksızın.
Zaman, 31 Ekim 2011
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Kerkük Vakfı

Kerkük Vakfı Kitap Fuarlarında
Kerkük Vakfı bu yıl iki kez kitap fuarına katıldı
Boğaziçi Kitap Fuarı
İlk olarak Kerkük Vakfı Boğaziçi Kitap
Fuarı’na katıldı. İkincisi düzenlenen Boğaziçi Kitap Fuarı 15-21 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleşti. Kerkük Vakfı, Boğaziçi Kitap Fuarı’nda
yayınları ile görücüye çıktı. Fuar süresince panel,
söyleşi ve sohbetler de yapıldı.
Yayın hayatını on iki yıldan beri sürdüren ve
Kardaşlık dergisini hâlâ devam ettiren Kerkük
Vakfı’nın kaynak eserleri fuar süresince sergilendi.
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30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye
Yayıncılar Birliği işbirliği tarafından düzenlenen
30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12-20 Kasım
2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleştirildi.
Bundan 30 yıl önce 1982 yılının Kasım ayında
28 yayınevinin katıldığı ilk kitap fuarından bugüne
TÜYAP, milyonlarca okuru, yazarı, yayıncıyı, şairi, editörü, araştırmacıyı, çevirmeni akademisyeni
ve yayıncılık sektörünün tüm renklerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul Kitap Fuarı, otuzuncu yılında “uluslararası” yurt içi ihtisas fuarı
olmayı hak ederek kapılarını açtı.
Fuar bünyesinde 12-15 Kasım 2011 tarihleri
arasında açık olan “Uluslararası Salon” 30’un üzerinde ülkeden yayınevi, telif ajansı ve ulusal katılıma ev sahipliği yaptı. Fuara bu yıl katılan konuk
ülke Mısır’dı. Kitapseverler bu yıl fuarda Mısır
edebiyatı ve kültürüyle tanıştılar. “Onur Konuğu:
Mısır”ın ülke standı ve etkinlikleri 12-15 Kasım
2011 tarihleri arasında Uluslararası Salon’da yer
aldı.
Kerkük Vakfı’nın Standı İlgi Topladı
Kerkük Vakfı 50’nin üzerinde Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınları yanında 13 yıldır devam
eden Kardeşlik dergisiyle fuarda yerini aldı. Bu yıl
hareketli geçen fuarda
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Kerkük Vakfı

Irak ve Türkmenler ile ilgili kaynak kitaplarıyla
tanınan Kerkük Vakfı fuar süresince 4. Salon 118.
numaralı stantta kitaplarını sergiledi. Kitapseverlerle yazarları buluşturan Kerkük Vakfı, Türkmen
yazarları için imza günleri düzenledi. Cumartesi
ve Pazar (12-13 ve 19-20 Kasım 2011) günleri saat
12.00-17.00 arasında okurlar ile buluşan Türkmen
yazarları, görüş ve düşüncelerini paylaştılar ve kitaplarını imzaladılar.
Bu yıl hareketli geçen fuarda Kerkük Vakfı
standı da ziyaretçi akınına uğradı. Pek çok okurun
uğrayıp Kerkük ve Türkmeneli ile ilgili yayın ve
kitaplar araştıran ve soran meraklılar oldu. Kerkük
Vakfı standının ziyaretçileri arasında ünlü kişiler
de vardı. Bunların arasında gazeteci, yazar, İmbat Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı,
Yirminci Dönem Yalova Milletvekili, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, Sendikacı, DİSK eski Genel Başkanı, 24. Dönem CHP
İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından M. Bahaettin Cebeci, Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Zeki
Sarıhan ve Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Güngör Yavuzaslan yer aldı.
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Nilüfer BAYATLI*

Tarihi Kent Kerkük
Kerkük, Kuzey Irak’ın doğusunda tarihî bir
şehirdir. Şehir Zağros dağlarının eteklerinde deniz seviyesinden 310 m. yükseklikte kurulmuş
tur. Irak’taki Türk toplumunun en önemli kültür
merkezlerinden biri olan Kerkük Musul’a 140
km., Bağdat’a ise 248 km. uzaklıktadır. Şehrin
adı tarih boyunca farklı şekillerde geçer. Asur
Hükümdarı “Sartnabal’ın şehri” anlamında Kerh
Suluh (kerh=şehir), milâttan önce II. yüzyılın ortalarında Arrapkha, Seleukoslar döneminde Seleukos, Sâsânîler tarafından Kermakân, Süryânî ve
Hıristiyan kaynaklarında Beyt-i Kermay, el-Kerh
olarak anılır. XIV. yüzyılın sonlarına doğru burayı
fetheden Timur döneminde şehir Kerkük şeklinde
ilk defa Nizamüddin Şâmi’nin Zafernâmesinde,
daha sonra Şerafeddin Ali Yezdî’nin tarihinde
zikredilir.
Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememişse de Asur Hükümdarı Sartnabal tarafından milâttan önce 800’lerde Medyalılar’a karşı
koyacak bir kale olarak kurulduğu tahmin edilmektedir. Burası Asurlular’dan sonra Persler’in
eline geçti, Makedonyalı İskender’in idaresinde
bulundu. Bu dönemde Hıristiyanlık da yayılmaya başladı ve şehir Nestûrîler’in önemli bir
merkezi oldu. Hz. Ömer’in kumandanlarından
İyâz b. Ganm’ın idaresindeki müslümanlar 21
(642) yılında Kerkük ve civarını ele geçirdiler. Emevîler. özellikle de Abbasîler döneminde
önemli sayıda Türk nüfusu bölgeye yerleştirildi.
Hamdânîler ve Ukaylîler idaresinde bulunduktan
sonra Büyük Selçuklular’ın hâkimiyetine girdi.
Begteginliler’in ardından Abbâsîler’in idaresine
giren Kerkük Moğol istilâsını müteakip sırasıyla İlhanlı, Celâyirli, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve
Safevi yönetimine geçti. Yavuz Sultan Selim’in
İran’a karşı Çaldıran zaferini kazandıktan sonra
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun fethi için görevlendirdiği Bıyıklı Mehmed Paşa, Rebîülâhir
922’de (Mayıs 1516) Mardin Koçhisarı (günümüzde Kızıltepe) yakınlarında Safevîler’i kesin
* Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü
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bir yenilgiye uğratıp Kerkük de dâhil Mardin, Musul, Hasankeyf (Hısnıkeyfâ) ve Rakka gibi yerleri alarak bölgede Osmanlı hâkimiyetini sağladı.
Fakat bölge üzerindeki Osmanlı-İran mücadelesi sırasında sık sık el değiştiren şehir, Kanunî
Sultan Süleyman’ın 1534 tarihinde düzenlediği
Irakeyn Seferi’nin ardından tam olarak Osmanlı idaresine girdi ve doğudan gelecek saldırılara
karşı önemli bir savunma merkezi oldu. Bu sefer sırasında Kanunî 17 Şevval 941’de (21 Nisan
1535) Kerkük’e gelmiş ve yirmi dört gün burada
kalmıştı. Kerkük bundan sonra Musul ile Bağdat arasındaki ticaret yolunun önemli bir uğrağı
konumunu da kazandı. 1033’te (1624) Bağdat’ı
alan Safevîler Kerkük’ü ele geçirdilerse de Hüsrev Paşa tarafından 1039’da (1630) geri alındı.
1145’te (1732) Bağdat’ı kuşatan İranlılar Erbil ve
Kerkük’e de birer askerî müfreze gönderdiler. Fakat Osmanlı kuvvetlerinin karşı saldırısı üzerine
büyük kayıplar vererek geri çekildiler. Ertesi yıl
şehre beş saat mesafede olan Leylân mevkiindeki
savaşta Osmanlılar yenilince (26 Ekim) Şehrizor,
Kerkük ve Derne Nâdir Şah tarafından işgal edildi, ancak ardından yeniden Osmanlı idaresi altına
alındı. Nâdir Şah, 1156’da (1743) 10.000 civarındaki ordusuyla Kerkük Kalesi önüne gelip burayı top ateşine tuttuktan sonra ele geçirdiyse de
kale 1746 tarihli Osmanlı-İran Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne devredildi. I. Dünya Savaşı’nın
sonlarına doğru 1918 Nisanında Tuzhurmatu’da
bozguna uğrayan Osmanlı birlikleri Kerkük’e
çekildi. 7 Mayıs’ta İngilizler Kerkük’ü İşgal ettiler, ancak 27 Mayıs’ta şehir Osmanlı kuvvetleri
tarafından geri alındı. 28 Ekim 1918’de başlayan
İngiliz hücumları üzerine Osmanlı birlikleri bu
rayı boşaltıp Altınköprü’ye çekildiler ve böylece Kerkük’te İngiliz idaresi kurulmuş oldu. 10
Ekim 1922’de İngiliz-Irak Antlaşması ile Irak
İngiltere himayesi altına alındı. Kerkük, Misâk-ı
Millî sınırlarına dahil olmasına rağmen 5 Haziran 1926’da Ankara’da İngiltere, Irak, Türkiye
arasında imzalanan “sınır ve iyi komşuluk iliş
kileri” antlaşmasıyla İngiliz mandasındaki Irak
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Nilüfer BAYATLI
Devleti’ne bırakıldı.
Kerkük şehri düz bir ovada kurulmuştur.
Milâttan önce III. yüzyılda yapılan kale, bir tepenin üzerinde yer alır. Şehrin ortasından kışın taşan, yazın kuruyan Hassa çayı geçer. Hassa çayı
şehri Eskiyaka ve Koryayaka olmak üzere iki yakaya ayırır. Kale ile beraber şehir üç kısma bö
lünür. Kale askerî yönden stratejik öneme sahiptir
ve şehrin ilk yerleşim yeridir. Çevresine hâkim
surları ve dar sokakları vardır. Kerkük’e uğrayan
seyyahlar kalenin ve etrafındaki surların topraktan
yapıldığını bildirirler. Kalenin içindeki kesim Ha
mam, Ağalık ve Meydan adlı üç mahalleden oluşmaktadır. Şehrin kale dışına taşması muhtemelen
nüfusun da baskısıyla XVII. yüzyılda olmuştur.
Eskiyaka (Karşıyaka) kesiminde kale çevresinde
zaman içerisinde ortaya çıkan Çay, Çukur, Mu
salla, Bulak, Avcı, Piryadi, Ahî Hüseyin, İmam
Kasım adlarında sekiz mahalle bulunuyordu.
Korya kısmında ise Şatırlı, Sarı Kâhya, Beyler ve
Tisin adlı mahalleler vardı.
XVIII. yüzyıl sonlarıyla XIX. yüzyıl başla
rında şehri gören seyyahlar burayı güzel bir şehir
olarak tavsif ederler, Hıristiyanların Nesturi ve
Keldânî kilisesi mensubu olduklarını, Müslümanlara ait otuz kadar cami ve mescid bulunduğunu, buradaki tüfekçi ustalarının civarda oldukça
şöhret yaptıklarını, şehirde 6000 kadar hanenin
160’ını Hıristiyan, 300’ünü Yahudilerin oluşturduğunu, geri kalanların Türklerden meydana
geldiğini yazarlar. 1830’da veba salgını şehirde
etkili olmuş ve nüfusun azalmasına yol açmıştır.
Kerkük’ün yerleşik halkı, ilk yerli unsur olan
Asurîlerin yanı sıra İslâmiyet’ten sonra Araplar
ve zaman içerisinde İranlıların gelişiyle Kürtler
ve bölgeye uzun süre hükmeden Türkmenlerden
oluşmaktadır. Türkmenler şehrin merkez ve yakın köylerinde çoğunluğu teşkil ederler. Şehirde
Türkmenlerin yanı sıra önemli sayıda Yahudi ile
Hıristiyan ve az sayıda Ermeni vardı. Kürtler
şehrin kuzey mahallelerinde oturuyorlardı; Araplar ise güney ve güneybatıda yoğunlaşmışlardı.
Şehrin nüfusu hakkındaki en eski kaynak 955
(1548) yılına iner. Bu sayım defterindeki kayıtlara göre Kerkük kasabasında 185 hâne, yirmi dört
mücerred (bekâr) Müslüman, 104 hâne Yahudi ve
elli üç hâne, bir mücerred Hıristiyan olmak üzere toplam 342 hâne, yirmi beş bekâr erkek nüfus
bulunmaktaydı. Aynı tarihte Kerkük’ün merkez
olduğu sancakta ise toplam 6283 hâne ve 934
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bekâr nüfus mevcuttu (45.000 kişi). XVI. yüzyıldaki bu nüfus sonraki asırlarda çeşitli dalgalanmalarla da olsa süreklilik gösterdi. XIX. yüzyılda giderek artış eğilimine girdi. Kerkük şehrinin
1850’lerdeki nüfusu 17-20.000 kişi arasındaydı.
1881-1883 genel nüfus sayımına göre Kerkük’te
22.008 Müslüman, iki Rum, 243 Katolik ve 441
Yahudi olmak üzere toplam 22.694 kişilik bir
nüfus mevcuttu. Şemseddin Sami 1890’lardaki
Kerkük nüfusunu 30.000 kişi olarak verir. 1308
(1890) tarihli Musul Vilâyeti Salnâmesi’ne göre
Kerkük şehrinde 4630 hâne, on iki han, 1183
dükkân ve mağaza, sekiz hamam, otuz altı cami
ve mescid, beş medrese, on iki mektep, üç fırın,
on tekke ve zaviye, beş kilise ve manastır, iki kışla ve on karakolhâne bulunmaktadır.
Kerkük çevresi özellikle petrol kaynaklarıyla
tanınır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü’nce basılan Osmanlı Döneminde Irak
isimli kitapta II. Abdülhamit döneminde maden
mühendisi Paul Groskoph’a yaptırılan petrol
araştırmasının raporları ve haritaları yayımlandı.
Musul, Kerkük, Bağdat ve Erbil’de petrol yatakları gösterildi. Çevrede petrolden başka tuz, mermer ve zift kömürü kaynakları da bulunmaktadır. Bu yörede neft (ham petrol), kükürt ve ziftin
mevcudiyeti eski çağlardan beri bilinmektedir.
Tanzimat’tan önce petrol kaynaklarını işletme
ve bunlardan faydalanma hakkı toprak ve tımar
sahiplerine verilmiş, 1847’den itibaren devlet
denetimine alınmış ve müzayede yoluyla işletilmiştir. 1927’de Kerkük’ün güneyindeki Baba
Gürgür’de yapılan sondaj sonucunda 500 m.
derinlikte zengin petrole ulaşılmıştır. Kerkük’ten
çıkıp Türkiye’nin Yumurtalık Limanı’na kadar uzanan petrol taşıma hatlarından birincisi
1977’de ikincisi 1987’de devreye girmiştir.
Şehirde birçok tarihî eser mevcuttur. Bunların
başında Kerkük Kalesi gelmektedir. Kale içinde Dânyâl, Mîkâil, Hanâniyâ (Huneyn), Azriyâ
adlı Yahudi peygamberlerine atfedilen türbe ve
camiler, Meydan Camii ve Şeyh Necib (Tekke)
Camii bulunmaktadır. Kale dışında İmam Kasım ve İmam Muhammed ile Ahî Hüseyin, Şeyh
Muhiddin, Berzencîve Ebû Ülûk türbeleri vardır.
Bunlardan başka kiliseden çevrilme Büyük Cami
(Câmi-i Kebîr), Nu’mân Camii, Emîr Mehmed
Paşa Camii. Arsalân Paşa Camii, Bulak Mahallesi Mevlevîhânesi, Nakışlı Minare, Kayserî
(Kaysâriyye) denilen kapalı çarşı ile Kerkük
Askerî Kışlası gibi tarihî yapılar da mevcuttur.
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Nilüfer BAYATLI
Osmanlı idaresi altına girdikten sonra 1534
Irakeyn Seferi ardından Bağdat fethedilip aynı
adla bir eyalet teşkil edilince Kerkük de sancak
merkezi haline getirilerek Bağdat eyaletine bağlandı. 1542 tarihli olduğu tahmin edilen Bağdat
eyaleti kanunnâmesine göre Kerkük, Bağdat
eyaletinin bir sancağının merkeziydi. Bu tarihte Kerkük merkez nahiyesinin yirmi dört köyü
mevcuttu. 1548 yılında Kerkük sancağı Kerkük
ve Dakuk adlı iki nahiyeden oluşuyordu. Kerkük
nahiyesi sınırları içinde elli altı köy, yedi taife
(aşiret) bulunmaktaydı. Dakuk’ta ise köy sayısı
on sekizdi. XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait sancak listelerinde Kerkük Bağdat eyaletine bağlı
bir sancak olarak geçer. XVII. yüzyılda tutulmuş
listelerde ise adına rastlanmaz. Bu muhtemelen
Şehrizor (Şehrizol) Beylerbeyiliğinin aynı adlı
sancağı ile birleşmesinden kaynaklanmıştır. Nitekim XVII. yüzyılın ikinci yansında Şehrizor
eyaleti içinde zikredilir. XVIII. yüzyıl başlarında
yıkıma uğrayan Şehri-zor’un yerine eyalet merkezi (Paşa sancağı) oldu. Doğuda Musul, kuzeyde Diyar-bekir, batıda Halep ve güneyde Suriye
ile çevrili Zor sancağı ile isim benzerliğinden dolayı bilhassa yazışmalarda birine ait olan evrak
ve mektuplar yanlışlıkla diğerine gittiğinden 25
Şaban 1310 (14 Mart 1893) tarihinde adı tekrar
Kerkük olarak değiştirildi.
1266 (1850) yılında Bağdat vilâyetinin sancağı olup Kerkük ve Karahasan, Göktepe, Şivân,
Tâzehurmatu, Tâûk (Dakuk), Beşîr, Cebâri, Gül,
Kalkanlı, İftihar ve Melha nahiyelerinden müteşekkildi. 1284’te (1867-68) Bağdat vilâyetinin
Şehrizor livasının merkeziydi. Sancak NefsiKerkük, Köysancak, Erbil ve Altınköprü’den
oluşuyordu.
Kerkük 1892’de Musul vilâyetine bağlıydı.
Nefsikerkük’ün yanı sıra Melha, Tuzhurmatu, Altınköprü, Keyl (Gil) ve Şivân olmak üzere beş nahiyesi ve bu nahiyelere bağlı 352 köyü mevcuttu.
Kerkük, 1894 yılında ve daha sonraki dönemler
de Musul vilâyetinin bir sancağı durumundaydı.
Erbil, Salâhiye, Köysancak, Râvandüz ve Râniye
kazaları bu sancağı teşkil etmekteydi. 1902’de
merkeze (Kerkük) bağlı nahiyeler, Nefsikerkük,
Melâhiye, Tuzhurmatu, Altınköprü, Keyl (Gil) ve
Şivân olup toplam 348 köyü vardı. Nefsikerkük’e
bağlı köy sayısı 133’tü. Irak yönetimindeki Kerkük vilâyeti 1957’de merkez ilçe, beş nahiye ve
520 köyden ibaretti. Kerkük vilâyetinin diğer
18
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ilçeleri olan Kifrî’nin 318, Çemcemal’ın 202 ve
Tuzhurmatu’nun 234 köyü vardır. Böylece Kerkük vilâyetine toplam dört ilçe, on dört nahiye
ve 1274 köy bağlıdır. 1976’dan sonra Irak’taki
İdarî yapı yeniden değiştirilmiş, yeni muhafazalar ortaya çıkarılarak Irak’ın muhafaza sayısı on
sekiz olmuş, bu arada Kerkük muhafazasının adı
da Temîm olarak değiştirilmiştir. Bu muhafazanın merkezinin adı yine Kerkük’tür.
Kaynaklar
Nilüfer Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti,
Ankara 1999.
Enver Yakuboğlu, Irak Türkleri, İstanbul
1976.
Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri: 15251919 (BA Daire Başkanlığı), Ankara 1993.
Erdinç Gülcü, Osmanlı İdaresinde Bağdat:
1534-1623 (doktora tezi. 1999), Fırat üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Suphi Saatçi, Tarihi Gelişim İçinde lrak’ta
Türk Varlığı, İstanbul 1996.
Suphi Saatçi, Irak Türkmen Boyları Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri, İstanbul 2009.
Fazıl Demirci, “IrakTürklerinin Bugünkü
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Sıla Özlemi
Her taraf sis dağlarsa mor peçeli
Hatıralar geçmişi aralıyor
Memleketim tutsak ve kelepçeli
İçimde dert ruhumsa daralıyor
Canlanıyor gözümde sevdiklerim
Anam babam evimiz mahallemiz
Paylaşırdık arada varsa nemiz
Birer birer göçüyor bildiklerim
Bir bir aktı mevsimler bahar yaz güz
Paylaşanlar kalmadı ülkümüzü
Söylesin bari birkaç aşina yüz
Hatırlayan olursa türkümüzü
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Dr. Mehmet ÖZBEK

Abdülvahid Küzecioğlu
Dost bir seda, sevdalı bir ses, engin bir gönül
Kendisini 1971 yılında yakından tanıma fırsatını bulduğumda, eski bir dostu seneler sonra yeniden bulmuş gibi heyecanlanmıştım. 1959 yılında
Bağdat Radyosu’nda yankılanan büyüleyici sesin
sahibi karşımdaydı. Yalnız ben değil, fakat bütün
Urfa, hatta diyebilirim ki tüm Güneydoğu halkı
onu sevmiş ve benimsemişti. Sesindeki sıcaklık,
üslubundaki esrar kendisine binlerce hayran yaratmıştı. Eski bir dost, büyük bir sanatkârla tanışmanın gurur ve hazzını yaşamıştım o zaman.
Gerçek bir halk sanatçısıydı Küzecioğlu. Hafızasında var olan ezgileri engin ruhu ve yaratıcı
zekâsıyla birleştirerek yeni ezgisel buluşlar yaratmakta çok mahirdi. Irak Türkmen halkının musiki
anlayışı ve zevkine sadık kalmakla birlikte, hoyrat
ve bestelerini ezginin ruhuna inerek ustalarından
farklı olarak temiz, berrak ve duygulu bir üslupla okurdu. Her seferinde emsalsiz bir besteci gibi
bambaşka bir güzellikle başka süslerle Türkmen
havalarını bize takdim ederdi. Ruhu her defasında
onu başka bir tarafa götürür ve o yeni bir ifadeyle
karşımıza çıkardı. Irak Türkmen müziğinin gerçek
örnekleri onun dilinde daha müzikal bir biçime
ulaşmış, hakiki üslubuna kavuşmuş ve sonraki kuşaklara örnek olmuştur. Kendi kuşağındaki sanatçılar arasında yaratıcılığının yanı sıra çalışkan bir
musıki mürşidiydi. Onda daima terakki eden bir
sanatkâr ruhu gördüm.
Türkiye ve Azerbaycan radyolarından dinleyip
beğendiği ve Bağdat Radyosu’nda okuduğu türküler üzerinde öyle güzel ezgisel buluşları vardı ki
her birini Türkmen halk müziğinin orijinal eserleriymiş gibi dinlemişizdir.
Küzecioğlu’nun önemli özelliklerinden biri de
nüktedan biri olmasıydı. Sohbetinin tadına doyum
olmazdı. Gülen yüzünde ruhunun güzelliğini, kalbinin içini görürdünüz. Dostluğundan, kibarlığından, muhabbetli meziyetlerinden dolayı tanıyanlar
kendisine hayran kalırlardı. Gönül adamıydı.
Sesinin güzelliği sayesinde pek genç yaşlarda
sanat muhitinde büyük bir şöhret elde etmişti Küzecioğlu. Üstad Cemil Beşir’in kemanı eşliğinde,
ilkel şartlarla Kerkük’te yapılan ses kayıtlarının
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İsveç’te ve Pakistan’da plağa dönüştürülmesiyle
ünü ülke sınırlarını aştı.
1971 yılında İstanbul’da ilk tanıştığımda sanatçı Yavuz Top’la bir gece sabaha kadar karşılıklı
türküler okumuş onu daha yakından tanıma fırsatı
bulmuştum. Okuduğum Yolcu, Muçula, Dellihaseni, Dermangâhı, Yetimi, Ömergele hoyratlarını
ve ilk defa Kerkük Divanı adını verdiğim Kerkük
Urfası’nı ondan öğrenmiştim.
1977 yılında İstanbul’a geldiğinde ise yine
yaptığım derleme çalışmaları sırasında seçtiğim
beste ve hoyratlarla kendisinden iki radyo programı almıştım.
Küzecioğlu, başta besteler olmak üzere hoyrat,
divan, gazel gibi Irak Türkmen havalarına temel
biçimlerine vakıf olmanın yanı sıra, ana dili gibi
bildiği Arapçaya da hâkim olması ile Arap musikisinin çeşitli formlarını da ustaca icra edebilen çok
yönlü bir sanatçıydı.
1924 (H. 1340) yılında Kerkük’te doğan Küzecioğlu, 27 Haziran 2007 gecesi 83 yaşında aramızdan ayrılarak Hakk’a yürüdü. Ruhu şad olsun.
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Cengiz EROĞLU

Bu Psikolojik Savaştır

Son günlerde Irak’ta ve özellikle Kerkük’te
öldürme, kaçırma ve fidye isteme olayları artarak devam etmektedir. Ve ne yazık ki, bu olayların %90’ından fazlası Türkmen ileri gelenlerine
karşı uygulanmaktadır. Bilhassa geçen günlerde şehit edilen Merhum Dr. Yıldırım Abbas Demirci ve kardeşinin feci ölümleri halk arasında
görülmemiş bir infiale neden olmuştur.
Dikkat edilirse merhum Dr. Yıldırım ve öldürülen diğer insanların birtakım ortak özellikleri var. Bunlar; halk arasında saygın bir yere
sahip olmaları, halkın büyük bir kesimi tarafından sevilmeleri, itibarlı ve toplumun değer yargılarına katkısı olan insanlar arasından seçilmiş
20
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olmalarıdır. Bu insanlara karşı uygulanan bozguncu faaliyet o kişilerin şahsında Irak’ta yaşamını sürdüren milyonlarca Irak Türkünü sindirmek, manevi olarak zayıflatmak ve bıktırarak
hedeflenen sonuca ulaşılmasını sağlamaktır.
Şöyle ki, toplum mühendislerinin Irak’ı parçalamak için yıllardır uyguladıkları psikolojik savaş yöntemleri yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamıştır. Bu psikolojik faaliyetlerden bir
tanesi de Kerkük’te uygulanan adam kaçırma,
öldürme ve fidye isteme olaylarıdır.
Peki, bu psikolojik savaş denen şey nedir?
Psikolojik savaş; klasik anlamıyla biten ya da
devam eden savaşta, düşmana üstünlük sağlamak için halkın ve askerlerin ruh haline etki
ederek sonuç alma yöntemi olarak tanımlanır.
Psikolojik savaş bizatihi savaş değildir ama
topyekûn savaşın en yakın yardımcısı ve destek unsurudur.
Irak’ın son otuz yılına baktığımız zaman bu
psikolojik savaşın izlerine çokça rastlamak mümkündür. Eski rejim döneminde Irak halkına karşı
uygulanan yöntemler toplumu öyle bir hale getirmişti ki halk, Saddam rejiminden kurtulmak için
ihtilal gücü dâhil her şeye razı olur hale gelmişti.
Hatırlarsanız, Irak halkı ABD güçlerini alkış ve
zılgıtlarla karşıladı. Şimdi de aynı yöntem devam
etmektedir. Her ne kadar oyuncular değişse de
yöntem değişmemiştir. Peki, bu sefer amaç ne?
Amaç aynı. Halkı sindirip, bıktırarak parçalanmayı kendi arzularıyla kabul ettirmektir. Ölümü
gösterip sıtmaya razı etmektir.
Tarihte birçok devlet ve toplum yeryüzünden silinmiştir. Ancak bu her zaman sadece
dış güçlerin etkisiyle olmamıştır. O toplumun
kusurlarından, zayıflığından ve bir arada özgür
yaşama iradesinin yok olmasından kaynaklanmıştır. Savaş meydanlarında karşınıza çıkmaya
cesaret edemeyen devletler veya güçler psikolojik savaş yöntemlerinin hile ve aldatmalarıy-
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la kardeşleri birbirlerine düşürerek sonuç da
almışlardır.
Amerika’da okuyan bir arkadaşım anlatmıştı; tarih bölümünde doktora yapan bir Türk öğrenciye hocası: “Osmanlılar nasıl yıkıldı?” diye
sormuş. Türk öğrenci hocasına, İngilizlerin,
Fransızların ve onlarla işbirliği yapanların hile,
kıskançlık ve taassubu kullanarak nasıl sonuç
aldığını anlatmış. Ancak Amerikalı hocanın
cevabı çok ilginç olmuştur: “Onlar görevlerini yapıyorlar ve yapacaklar. Siz onlara karşı ne
yaptınız?”
İşte bütün mesele bu, Irak’ta Türkmenlere karşı uygulanan “Kontrollü Gerilim
Stratejisi”ne karşı ne yapmalı ve nasıl davranmalıyız?
Düşmanımızı ve Kendimizi Tanımalıyız
Bir toplum düşmanını tanımazsa askeri gücü
ne olursa olsun yenilgi muhakkaktır. Düşmanını
tanımayıp kendisini tanıyan savaştan sonra belki başarıya ulaşabilir ama hem kendisini hem
düşmanını tanımayan savaşta yenildiği gibi savaştan sonra da toparlanmaz ve yok olur. Hem
kendisini hem düşmanını tanıyan toplumların
gücü ne olursa olsun, yenik düşme ihtimali yok
gibidir. Bu nedenle karşımızda kimin olduğunu
bilmeli ve anlamalıyız. Ama her şeyden önemlisi biz kendimizi bilmeli ve tanımalıyız.
Bilgi Sahibi Olmak İçin Okumalıyız
Hile ve aldatmaların etkili olabilmesi için
gizli kalması gerekir. Bizim hedefimiz, bu hile
ve aldatma yöntemlerini ortaya çıkartmak ve
bilinmesini sağlamaktır. Bu, topluma yapılacak
en büyük hizmet olacaktır. Psikolojik savaşta yenilen taraf, bilgi gücü zayıf olan taraftır.
Doğru insanların ayakta kalması ve gelecekte
söz sahibi olması bilgiye dayalıdır. Türkmenler
arasında okuma alışkanlığı arttıkça güçleri de
artacaktır.
Halkı Bilinçlendirmeliyiz
Okumak ne kadar önemli ise, bilgilendirmekte bir o kadar önemlidir. Özellikle sivil
toplum örgütlerimiz halkı bilgilendirmek ve
psikolojik savaş yöntemleri hakkında topluma
doğru bilgi vermek görevini yerine getirmelidir. Bugün Irak’ta uygulanan psikolojik savaş
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yöntemi hakkında bir fikir vermek gerekirse,
en basit anlatımıyla uygulanan yöntem “Fil
Yöntemi”dir.
Fil, bir kez öğrendiği yoldan her gün geçen
bir canlıdır. Asla yolunu değiştirmez. Fil avcıları da bu yola tuzak kurarak onları çukura düşürür. Daha sonra siyah giyinmiş adamlar gelerek
fillere her türlü işkenceyi yaparlar. Birkaç gün
sonra siyah yerine beyaz giyen adamlar gelip
filleri kurtarır. Onlara gayet iyi davranır, yemek
ve su verirler. Fil, artık beyaz giyen adamları
kurtarıcı gibi görür ve güvenir. Fil Yöntemi
toplumlar için de hemen hemen aynı kurallarla
işler: “Toplumu önce bunalıma sok sonra kurtar
ve kendine bağla.”
Demokrasiye İnanmalıyız
Dikta rejimlerde hesap verme duygusu yoktur. İnsanlık tarihinde deneme-yanılma yöntemiyle özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi düzeyine geliş toplumsal şiddetin en aza inmesi ile
eşdeğerdir. Gerçek demokraside ülkeyi yönetenler yani DEVLET, halka karşı hesap vermek
durumundadır. Aksi takdirde Saddam Hüseyin
benzeri çağdaş diktatörler ortaya çıkar. Bu
çağdaş diktatörlerin bazı yöntemleri şunlardır:
Akıllı ve nitelikli insanları sindirir veya öldürür.
Toplantılar, örgütlenmeler ve bilgilenmelerden
rahatsız olur, bunları engellemeye çalışılır, engelleyemezse bilgi çarpıtma veya bilgi kirliliği
yöntemine başvurur. Vatandaşları birbirinden
kuşkulandırır. Özel hayatı yok eder. İşte bugün
Kerkük’ün hali bundan farklı değildir.
Biz toplum olarak çok eski ve şerefli bir
tarihe sahibiz, devlet geleneğine ve devlet bilgisine sahibiz, yani fikri olan bir topluluğuz.
Bütün mesele bu fikirleri ortaya çıkartmak
ve bu fikirlere inanmak ve güvenmektir. Zira
fikrine güvenen şiddete başvurmaz. Şiddet ve
öfke zayıflık işaretidir. Sözden anlamayan ilkel
kabilelerin yöntemini uygulayanlar haklıyken
haksız duruma düşeceklerdir. O halde doğruyu doğru şekilde savunmak gerekir. Kalem ve
bilgi silahtan daha etkili bir yöntemdir. Irak’ta
her şey tehlike noktasına yaklaşmıştır. Ancak
unutmayın meşhur şair Hölderlin’in dediği gibi
“Tehlike ne kadar yaklaşmışsa, kurtuluş o kadar yakındır.”
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Irak Türkmenlerinin Eğitim Dili
Dergimizin 51. sayısında, değerli ağabeyim Mahir Nakip “Yeni Erdoğan Hükümeti ve
Türkmenler” başlığını taşıyan bir yazı kaleme
almıştı. Nakip yazısında Irak Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerini dile getirmiş,
ayrıca Erdoğan hükümetinin zayıf olan Irak karnesi üzerine geniş ve derin tahlillere girişmişti.
Bu tahliller arasına haklı eleştirilerini de serpiştiren yazar Türkmenlerin eğitim meselelerine de
temas etmiş, Kerkük, Telafer, Erbil ve Tuzhurmatu gibi Türkmeneli’nin çeşitli yörelerindeki
ilk ve orta dereceli okullarda Türkiye Türkçesiyle eğitim veren çok sayıda okulun bulunduğunu
yazmış, bu başarıyı Türkmenlerin kendi çabalarıyla elde ettiklerinin de altını çizmişti.
Bizce, Türkmenlerin bu kazanımı elde etmesinde kendi gayretlerinin öne çıkması, Türk
hükümetinin bunda bir dahlinin olmaması Türkmenler ve Türkiye açısından bir kazanç olabilir.
Zira, her şeyden önce, Türk Dünyasında ve İslâm
âleminde tarih boyunca birçok temel hak ve hürriyetin, toplumun talepleri doğrultusunda değil
de tepeden inme yollarla, insanlara adeta sadaka
kabilinden verildiği bilinmektedir. Bu yüzden,
Türkmenlerin ana dilde eğitim talebini kendi gayretleri sonucunda hayata geçirmeleri Türkmen
mücadelesi tarihinde önemli bir safhadır, kanaatindeyiz. Bu durum, Türkmenlerin ileride bu ve
benzeri haklarına aynı dirayetle sahip çıkacaklarının da bir göstergesidir. Hele hele son günlerde,
Irak Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün kurulması bu hakkın
resmen de tescil edilmesi demektir. Meselenin
Türkiye cephesine gelince, demin de işaret ettiğimiz gibi, olayların bu şekilde gelişmesi Türkiye
için de hayırlı olmuştur; çünkü Türkmenlere ana
dilde eğitim hakkı için çabalayan bir Türk hükümeti eninde sonunda Türkiye içindeki Kürtçe
eğitim taraftarlarının boy hedefi hâline gelecekti.
Irak ve Türkiye’nin yakın geçmişlerini, devlet
yapılanmalarını(biri üniter diğeri federatif) ve
iç politika dengelerini tarafsız bir gözle muka22
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yeseye tabi tutmadan birçok tartışma yaşanacak,
Türkiye çifte standart uygulamakla suçlanacak,
Türkmenler de hak etmedikleri ithamlara maruz
kalacaklardı. Oysa bilinmelidir ki Irak Türkmenlerinin ana dillerinde eğitim almaları bugünün
bir meselesi olmayıp bu hak Türkmenlere, Irak
devletinin kuruluş yıllarında verilmiştir. Nitekim, Irak’ın Milletler Cemiyetine üye olmasının
hemen ardından, 30 Mayıs 1932 tarihinde yayımlanan bildirinin 8. maddesinde ana dili, resmî
dil Arapçadan farklı olan toplulukların (Türk ve
Kürt) çocuklarına Irak eğitim sistemi içinde ana
dilde eğitim alma hakkı tanınmaktaydı.1 Bunun
yanın sıra, o yıllarda Irak’ta yayımlanan 74 sayılı Mahallî Diller Kanunu’nda da Türkmenlerin
nüfus bakımından çokluk teşkil ettiği yerlerdeki
okullarda Türkçeyle eğitim yapmaları güvence
altına alınmıştır.2 Ayrıca, 24 Ocak 1970 tarihinde
Devrim Komuta Konseyi tarafından yayımlanan
kanun hükmündeki bir kararnameyle Irak Türkmenlerine, içinde, ilköğretim kademesinde Türkçeyle eğitim alma da bulunan bazı kültür hakları
verilmiştir.3
Elbette, Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra,
Irak Türkmenlerine verilen bu haklar dün de bugün de tatmin edici olmamış, Irak makamları her
devirde kaşıkla verdiklerini kepçeyle almasını
bilmiştir. Meselâ, 1930-1931 ders yılında, Irak
Türkmenlerinin ana dilleriyle eğitim almaları
Kerkük il merkezine hasredilmiş, Türkmen ilçelerinde eğitim dili Arapça olarak kabul edilmiş,
1937’deyse Türkçeyle eğitim tamamıyla rafa
kaldırılmıştır.4 1970’te tanınan kültür haklarıysa,
üzerinden bir yıl bile geçmeden yozlaştırılmaya
ve sembolik hale getirilmeye başlanmıştır. Türkçe eğitim verecek okulların sayısının azaltılması, bu tür okullara verilen Türkçe adların Arapça
1. Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Öt ken Yayınları, İstanbul 2003, s. 202.
2. Erşat Hürmüzlü, E’t-Turkman ve’l-Vatan’il-İrakî, Kerkük
Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 23.
3. S. Saatçi, a.g.e., s. 236-237; E. Hürmüzlü, a.g.e., s. 75-76.
4. S. Saatçi, a.g.e., s.207.
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adlarla değiştirilmesi, birçok öğretmenin Irak’ın
güney bölgelerine sürülmesi, Türkmen öğrenci
velileri adına düzmece dilekçeler hazırlanarak
Türkçe eğitim veren okulların eğitim dilinin
Arapçayla değiştirilmesinin temin edilmesi bu
cümledendir.5 Hatta, 1991’den sonra Irak’ın kuzeyinde ilân edilen güvenlik bölgesi(36. paralelin kuzeyi)nde bile Mahallî Kürt yönetimi Türkçe eğitim veren okullarda Kürtçenin de eğitim
dili olması için baskılarda bulunmuştur.6 Bundan
başka, kendilerine verilen ana dilde eğitim hakkını savunan Türkmenlere karşı gelmiş geçmiş Irak
hükümetlerinin hiçbiri anlayışlı davranmamıştır.
Meselâ, 1971’de, Irak hükümetinin yukarıda
anılan tutumunu protesto etmek için sokaklara
dökülen ve okullarda boykot yapan Türkmenlere
ağır işkenceler uygulanmış, baskılar tehditler bugünlere kadar sürüp gelmiştir.
Görüldüğü üzere, Türkmenlerin Irak’ta elde
ettikleri ana dilde eğitim hakkıyla Kürtçülük siyaseti güdenlerin Türkiye’de devletten istedikleri
Kürtçe eğitim hakkı aynı kefeye konamaz. Zira,
günümüzde Irak’ta her ne kadar federatif görünüm arz eden bir devlet yapılanması olsa da Irak
fiilen bölünmüştür. Kuzeyde de bugün için milletler arası camiada tanınmamış; ancak günün birinde devlet olarak tanınmayı hedefleyen bir Kürt
yönetimi bulunmaktadır. Kaldı ki Türkmenlerin
Irak’ta dünden bugüne elde ettikleri kazanımlarla Kürtlere, özellikle 1991’den bu yana tanınan
geniş imkânlar asla mukayese kabul etmez. Bunun ötesinde, günümüzde yeni Türkmen nesillerinin, Arapçanın ağır baskısı altında Türkçeyi
unutmaya yüz tuttuğu, Türkiye’de yaşayan Kürt
vatandaşlarının birçoğunun ise henüz Türkçe bilmediği ortadadır. Ayrıca, Irak’ta halen Türkçeyle eğitim veren okullarda Arapça da okutulmaktadır. Oysa, Türkiye’den istenen ana dilde eğitim
hakkının içinde Türkçeye yer bulunmamaktadır.
Hatta, üniversitelerdeki akademik eğitim dilinin
dahi Kürtçe olması istenmektedir. Bunların hepsinin üzerinde şu gerçeğin de bilinmesi lâzımdır
ki Irak Türkleri Osmanlı’nın bu bölgeden çekilmesinden sonra derin bir yalnızlığa itilmelerine
rağmen Irak’ta hiçbir zaman ayrılıkçı bir siyaset
gütmemişlerdir. Türkmenler, Irak’ın ana vatanları olduğu gerçeğini bir gün olsun gözden uzak
tutmadıkları gibi, Irak toplumunun bir parçası
olduklarını da asla inkâr etmemişler ve uğradık-

ları bütün mezalime rağmen, hiçbir zaman bölge
üzerinde hesapları olan yabancı güçlerle iş birliğine girişmemişlerdir. Oysa bugün, Türkiye’de
Kürtçülük politikası güden kişi ve kurumların,
yabancı güçlerle olan gizli açık bütün bağlantıları bilinmekte olup açıkça ifade etmeseler de
Türkiye’den ayrılmayı çoktan kafalarına koymuş
durumdadırlar. Bu gibi çevreler için Kürtçe eğitim hedefe giden yolda sadece bir istasyondur.
Son olarak diyebiliriz ki bir ülkede fertlerin
devletle olan ilişkilerinin yürütülmesinde tek
bir resmî dilin kabul edilmesi, eğitim dilinin de
resmî dilden başkası olmaması sağlıklı bir devlet
yönetimi için en uygun olanıdır. Aksi takdirde o
ülkede -bugünkü Irak’ta olduğu gibi- millî birliği
sağlamak fazlasıyla güçleşir. Öte taraftan, bir ülkede ana dili resmî dilden farklı olan toplulukların
kültür haklarının en geniş biçimde, demokrasinin
şemsiyesi altında güvenceye kavuşturulması da
iç barış için elzemdir. Ancak Irak’taki şartlar bugün için böylesi bir uygulamayı mümkün kılmamaktadır. Zira, taassuba varan kavmiyet ve mezhep aidiyetinin yegâne geçer akçe olduğu, siyasî
partilerin, hem de Irak Anayasası’nın güvencesi(!) altında, bu esaslar dâhilinde örgütlendiği
bir ülkede Türkmenler bu uygulamayla yalnızca
varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

5. S. Saatçi, a.g.e., 248-250; E. Hürmüzlü, a.g.e., s. 77-78.
6. S. Saatçi, a.g.e., 276.
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En Güzel İbadet
Bir uzatabilsen elini
Paylaşsan geç kalmadan bir lokma
ekmeğini
Tanrı katında yapmış olursun en yüce
ibadetini
Bir uzatabilsen elini
Bir uzatabilsen elini
Bir dokunsan anlarsın sevginin
sıcaklığını
Yaşarsın mutluluğun saflığını
Bir uzatabilsen elini
Bir uzatabilsen elini
Gökte yıldızlar kadar çoğalır sevgiler
Sana da uzanır duadaki bütün eller
Bir uzatabilsen elini
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Cinuçen Tanrıkorur’un
Bağdat Seyahati Hakkında
İstanbul’da 20 Şubat 1938 tarihinde doğan
ünlü ud virtüözü, bestekâr ve hanende Cinuçen
Tanrıkorur, 28 Haziran 2000’de yine İstanbul’da
aramızdan ayrılmıştı. Bu durumda 62 yaşını dolduran rahmetli 63 yaşından da dört ay sekiz gün
almıştı. Yani sünnet yaşına basmıştı. Bilgisinin,
birikiminin ve sanatının, hele hele yazacaklarının
zirvesinde ve ömrünün en verimli çağında iken vefatı, sanat camiasından başka entelektüel çevrelerde de büyük üzüntü yaratmıştı.
İtalyan Lisesini bitirdikten sonra, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Yüksek
Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Şehirci mimar
olarak mesleğini İmar ve İskân Bakanlığı Marmara
Bölge Planlama Dairesinde devlet hizmetinde sürdürmek için Ankara’ya yerleşti. 1973’te TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Şube Müdürlüğü
görevine getirildi ve burada 1982’deki istifasına
kadar programcılıktan daire başkanlığına kadar
çeşitli kademelerde çalıştı.
Konya’da Selçuk Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’ne bağlı Müzik Eğitimi Bölümünü kurdu.
1989 yılında, irsî olan böbrek hastalığı dolayısıyla
Kültür Bakanlığı tarafından ABD’ye gönderildi ve
burada 117 eser besteledi. Ayrıca bu süre içerisinde
Maryland ve Princeton Üniversitelerinde örnekli
iki konferans verdi. Yazdığı iki büyük makale Turkish Music Quarterly dergisinde yayınlandı. Hocası Garino’nun tavsiyesine uyarak öğrendiği eski
yazıyı geliştirmek için dostlarına eski harflerle sürekli mektup yazmayı severdi. Hatta ABD’li hattat
Muhammed Zekeriya’dan hat dersi almıştır. Bu
dönemden sonra hastalığı sürekli artan Tanrıkorur,
toplam sekiz ameliyat geçirmişti. Bunların üçü ise
henüz mimarlık öğrencisiyken yakalandığı kanser
sebebiyledir. Tanrıkorur, yaklaşık bir ay kadar yattığı hastanede iyice ilerleyen hastalığı dolayısıyla
28 Haziran 2000’de vefat etmiştir.
Kürdîlihicazkâr makamından bestelediği Günaydınım fantezi şarkısı ile Köyde Sabah isimli
Hüseyni saz semaisi en tanınmış eserlerindendir.
Ut icrasında, klasik tambur tavrına yakın, az mız24
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rap vuruşuyla çok melodi elde etmeyi amaçlayan
kendine özgü bir stil geliştirdi.
Hayatı boyunca davetli olarak gittiği 22 ülkede
resital, konferans ve seminerler veren Tanrıkorur,
Fransız Devlet Radyosu’nca uzunçaları yapılan ilk
Türk sanatçısı unvanını almıştır. Münir Nurettin
Bey’ den sonra üstat Yahya Kemal’in şiirlerini en
çok besteleyen ikinci bestekâr kendisidir.
1980 senesinde Konya Turizm Derneği’nin
açtığı beste yarışmasında “Beyatîarabân Âyini”
birinci seçilmiştir. Aynı eser 1981 yılında Paris’te
Akademi Enternasyonal Delutece tarafından da
altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Geleneksel
musikimize sırf bestekâr olarak değil, ayrıca kalemiyle de büyük hizmetler yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde haftalık makaleler yazmış, ayrıca
“Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler” ve “Biraz da Müzik” isimli kitapları basılmıştır. Yazdığı
hatıraları vefatından sonra Prof. Dr. İsmail Kara
yayına hazırladı. “Saz ü Söz Arasında-Cinuçen
Tanrıkorur’un Hatıraları” başlığı altında kitaplaşan bu eserin ilk baskısı Dergâh Yayınları (İstanbul, 2003) arasında çıktı. Rahmetliyi tanımak ve
anlamak isteyenler için İsmail Kara’nın özenle
hazırladığı bu eser, tavsiye edilecek en iyi kaynak
sayılır. Cinuçen Tanrıkorur, oldukça titiz, mükemmeliyetçi, prensip sahibi olan bir şahsiyetti. Musiki alanındaki benzersizliğini, üslup sahibi olduğu
fark edilen yazılarında ve kullandığı imlada da
görmek mümkündü.
Aslında dostları arasında çok kibar ve oldukça nazik bir beyefendi olmakla birlikte rahmetli
hasımlarını eleştirmede acımasızdı. Musiki konusunda yapılan yanlışlıklara tahammülü yoktu ve
bunları çok sert biçimde dile getirirdi. Cinuçen’in
bu sertliğinden dolayı hocası rahmetli Emin Ongan, kendisine soyadı “Tanrıkorur”dan mülhem ve
tevriyeli “hafazanallah”, yani Allah korusun diye
hitap edermiş. Bu güzel espriyi Fırat Kızıltuğ ağabeyden değişik biçimde duymuştum. O “Cinuçen
mi, Allah muhafaza” derdi. Udu tambur gibi icra
edişinden dolayı da yine Fırat ağabey, Cinuçen’i
“udî” değil “udburî” olarak nitelerdi.
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Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur’un adını ilk kez,
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin
Yüksek Mimarlık Bölümüne girdikten 1 yıl sonra
basılmış olan Rölöve I (İstanbul, 1968) kitabında
görmüştüm. Hocamız rahmetli Sedad Hakkı Eldem
tarafından hazırlanan bu kitap Akademinin yayını
idi ve Cinuçen Tanrıkorur’un ödev olarak yaptığı
Bucak’ta 2 ev rölövelerinin çizimleri yer almıştı.
Gerçekten adı ve soyadı ilgi odağı olmuştur.
Cinuçen Tanrıkorur, benzersiz ve müstesna bir
terkip gibiydi. Babası Zaferşan Tanrıkorur, oğluna
kendi isminin Kazan Türkçesindeki tam karşılığı
olan ve “galip, muzaffer” anlamına gelen “Cinuçen” ismini koymuştur. Ancak ilk kez bu adı duyanlar, gayri ihtiyarî “Çinuçen” diye telaffuz edince, başlarına gelecek olanları tahmin edemiyorlardı. Çünkü bu yanlış telaffuzdan dolayı, yerine göre
bazen çok sert tepki gösterir, karşısındakini fena
biçimde azarlardı. İsmi çoğu zaman yanlış telaffuz edilir diye, bu hususta hep temkinli davranır
ve tehlikeyi başından önlemeye çalışırdı. Özellikle
Radyo programlarının canlı yayınlarında spikerlerin adının yanlış anons edilmesini önlemek için,
işe başından müdahale eder ve yanlış telaffuz edilmesini önlemeye çalışırdı. Bir seferinde Erzurum
radyosundan İstanbul radyosuna naklen atanan bir
hanım spikere ismini yanlış telaffuz etmemesi için
çok uyarmış, fakat bir türlü sonuç alamamıştır.
Çünkü hanım spiker Cinuçen ismini hep Cuniçen
olarak telaffuz etmiş; rahmetli “bakınız hanımefendi benim ismim Cuniçen değil, benim ismim
Cinuçen” demişse de, o “tamam anladım Cuniçen
Bey” diyerek hatalı telaffuza devam etmiştir. Bu
hikâyeyi hatıratında uzunca anlatan rahmetli, bir
konferansında adının 38 biçimde yanlış telaffuz
edildiğini söylemiştir. Bunların içinde bir yanlış
telaffuza hiç kızmadığı itirafında bulunmuştur. O
da Urfa’da geçen bir hikâyeye dayanıyor. Konferans vermek üzere Urfa’ya giden rahmetli, konferans öncesi çarşı pazarda dolaşmaya çıkmıştır.
Konferans afiş ve ilanlarla duyurulmuştur. Çarşıda
yürürken birkaç kişinin konuşmalarına kulak kabartmış. Birisi Urfa’da bu akşam bir konferansın
olduğunu söylemiş; diğerleri de konferansı kim
verecek diye sorunca, adam cevap vermiş: “Valla,
çok tuhaf bir adı var, Çayiçen diyorlar”
Rahmetli ile yüz yüze tanışıklığım 1994 yılına dayanır. Bu tanışıklık Cemal Reşit Rey Konser
Salonunda üstad Alâeddin Yavaşça ile Bekir Sıtkı Sezgin’e Saygı Günü programında başlamıştı.
Aynı okuldan mezun olmak ve aynı mesleği paylaşmaktan kaynaklanan bir yakınlık ve sıcaklık da
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devreye girmişti. Daha sonra yayınlanmak üzere
hazırlanan kitabının tashihi için uğradığı Ötüken
Yayınevinde daha fazla sohbet etme imkânımız
olmakta idi.
Yukarıda sözünü ettiğim hatıra kitabında Cinuçen Tanrıkorur, Bağdat seyahatine de yer vermiştir. Bilindiği gibi Tanrıkorur 1970-71 yıllarında,
Bağdat’taki Güzel Sanatlar Akademisine gönderilmişti. Ancak orada kendisine karşı takınılan tavırdan dolayı yararlı olamadığını, tek kazancının
Cemil ve Münir Beşir kardeşlerle tanışmış ve bu
iki usta virtüözü dinlemiş olmakta gördüğünü ifade etmiştir. Hatıra kitabında bu hususu Bağdat’ta
Müzik Okulu1 bölümünde anlatmıştır. Bu bölümün
önemine binaen, okuyucuların istifadesine sunulmak üzere bu sayıda yayımlanması uygun görülmüştür.
Tanrıkorur, Bağdat’ta bulunduğu sırada Türk
Büyükelçiliği ile olan münasebetlere de yer vermiş
ve bununla ilgili şunları söylemiştir:
“Göreve başlayıp eve yerleşmemden bir süre
sonra, Bağdat Büyükelçimiz merhum Pertev Subaşı bir akşam çayı daveti aldım. Piyanist Ayşegül Sarıca’nın ablası Mehveş hanımefendi sefiremizdi. Eşimle gittik. Bağdat’ta kaldığımız 1,5 yıl
içinde sefaretin baş konukları arasında değildik
ama, Subaşı’ların oradaki Türk ve Türk asıllı Irak1. Cinuçen Tanrıkorur, Sâz ü Söz Arasında (Cinuçen
Tanrıkorur’un Hatıraları), İstanbul, 2003, s. 176-186.
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dı ve çıkaramadı. Sonunda iki makamda bestelenen şiir ile iki bestenin notalarını da buldum.
Cinuçen Tanrıkorur tarafından Bestenigâr ve
Segâh olmak üzere iki ayrı makamda bestelenen
“Hasret” başlıklı şarkının sözleri Aziz Sami’ye aittir. Her iki şarkıyı da Tanrıkorur, Devrihindî usulünde bestelemiştir. Notaları üzerinde de belirtildiği gibi Bestenigâr şarkı 3.2.1971, Segâh şarkı ise
13.3.1971 tarihlerinde Bağdat’ta bestelenmiştir.
Şarkının sözleri şöyledir:
Hasret
Sevdiğim kahr-ı Hüdâya inkisâr etmek de güç
Aşkı kalpde gizlemek de âşîkâr etmek de güç
Her geçen gün çevremi sardı karanlık hasretin
Gönlü zulmetler içinde neş’elendirmek de güç
Her iki makamdaki şarkının notalarını da burada verirken, şair Aziz Sami ile bestekâr Cinuçen
Tanrıkorur’u rahmetle anıyorum.
Irak Türkmen Halk
Kültürü Araştırmaları

lı aileleri bağlı tutan ilgi ve nezaketleri sayesinde,
Washington’daki gibi tecrid de edilmemiştik.
……..
Müsteşar Sencer Asena, kâtip Erdoğan Aytun,
Hatay Savaşçı ve biz gittikten kısa süre sonra ayrılan Kutlu Özgüvenç, Bağdat’ta tanıdığım diplomatlarımızdı. Sefarette mahalli kâtip olarak çalışan merhum Aziz Sami Bey ise, bana verdiği bir
şiirini iki ayrı makamdan bestelediğim değerli bir
şairdi.”2
Bu hatıralarda ilgimi çeken önemli bir nokta,
merhum Aziz Sami’nin, Tanrıkorur tarafından iki
ayrı makamda bestelenen şiiri ve bu bestelerin
nerede olduklarıydı. Kerküklü kıymetli bir edebiyatçı olan ve 1985 yılında Bağdat’ta vefat eden
Aziz Sami’nin3 bestelenen bu şiirine ulaşmak için
işe koyuldum ve araştırmaya başladım. Bu şiiri ve
bestelerin notaları, ayrıca o dönemle ilgili fotoğrafların mevcut olup olmadığını ilk önce rahmetlinin
eşi Bârihuda Hanım’a sordum. Fakat hatırlayama2. Cinuçen Tanrıkorur, a.g.e., s. 182-183.
3. Aziz Sami’nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi için
şu kaynağa bakılabilir: Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, cilt 5,
Kerkük, 2000, s. 18-30.
26
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Zengin halk edebiyatı mahsullerine sahip olan
Irak Türkmenleri hakkında yapılan halkiyat çalışmalarının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Masal ve hikâyelerden tutun da menkıbeler,
efsaneler, halk inançları, dinî ve la-dinî törensel
ritüeller, oyunlar, halk tiyatrosu, tekerleme, yanıltmaç, bilmece, atasözleri, ninni ve okşama gibi çocuk ve yetişkinlerin dünyasını süsleyen halk edebiyatı ürünleri bakımından Türkmeneli, derleme
ve araştırma yapılması bakımından hâlâ bakir bir
bölge durumundadır.
Türk dili ve edebiyatı bölümünde okuyan ve
giderek sayıları artan gençlerimiz artık bu konularda önemli çalışmalar yapmalıdırlar. Henüz girilmeyen ve araştırma yapılmayan Türkmenlerin yerleşme merkezleri ile kırsal alanda kalan ve ihmal
edilen küçük yerleşmeler de taranmalı ve yörenin
halk edebiyatı, hatta dil ve ağız incelemeleri üzerine de yoğunlaşmalıdır.
Türkmeneli’nin halk edebiyatı ürünleri üzerine
eğilen Diyale İline bağlı Türkmen ilçesi Hanekin
1979 doğumlu Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, yukarıda
değindiğimiz alanlara ilgi duyan ve bunu bilimsel
araştırma metotları ile yapmaya gayret eden bir
soydaşımızdır. Burada öncelikle kendisini okuyucularımıza tanıtmak isterim. Necdet Yaşar Bayatlı,
ilk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı.
Yüksek öğrenimini Bağdat Üniversitesi Diller Fa-
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kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2002
yılında bitirdi. Daha sonra Türkiye’de yüksek lisans (2005) ve doktorasını (2009) Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı
Bilim Dalında yaptı. Irak Türkmenlerinin Masallarında Motif ve Tip İncelemesi konulu Yüksek
Lisans tezini, 2009 yılında Irak Türkmenlerinin
Halk Masalları (İnceleme-Metin-Sözlük) başlığı
altında yayımladı.
Dr. Bayatlı’nın tanıtmağa çalıştığımız bu kitabı ise Irak Türkmen Halk Kültürü Araştırmaları (Ankara, 2011) başlığını taşıyor. Berikan
Yayınevi’nden çıkan kitap ekleri ile birlikte 280
sayfa tutuyor. Kitapta Sunuş yazısından sonra
Sözbaşı yer alıyor. Ardından Dr. Bayatlı’nın bir
kısmı Millî Folklor, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Edebiyat Otağı ve
Kardaşlık gibi dergilerde yayımlanmış toplam 11
araştırma yazısı bulunmaktadır. Kitabın sonunda
ise yazılar ile ilgili fotoğraflar Ekler kısmında yer
almaktadır.
Kitaptaki araştırma yazılarının başlıkları şöyledir:
• Kerkük Kahvehaneleri (Çayhaneleri, Çayxaneleri)
• Türk Halk Hikâyelerinden Arzu Kamber
(Arzı Qamber) Hikâyesinin Kerkük ve Tuzhurmatı
Varyantlarının Mukayesesi (İnceleme ve Metin)
• Kerkük Dakuk’ta Bir Bektaşî Tekkesi: Dede
Câfer Tekkesi ve Ritüelleri
• Irak Türkmenlerinde Hikâye Anlatma Geleneği ve Köroğlu Anlatmaları
• Irak Türkmenleri Arasında Mahalle ve Mahalle Kültürü
• Irak-Diyale İlinin Hanekin İlçesinde Ziyaret
Yerleri (Kutsal Mekânlar) ve Bu Yerler Etrafında
Oluşan İnanç ve Pratiklerde Eski Türk İnançlarının
İzleri
• Dede Korkut Hikâyeleri’nde ve Günümüzde
Irak Türkmen Türkçesinde Kullanılan Ortak Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

bir kısmı hakkında birkaç söz söylemek yerinde
olacaktır. Dr. Bayatlı, özellikle “Irak’ta Kakaîlik
ve bir Kakaî Türkmen Şairi Hicrî Dede” yazısında
Hicrî Dede’nin şiirlerinden bazı örnekler vermiştir. Ancak bu hususta hatalı okumalar yapmıştır.
Bunları yazarken, her şeyden önce klâsik edebiyat
bilgisine ve hele divan edebiyatı geleneği hakkında sağlam bilgilere sahip olmak gerekir. Ayrıca
Arapça yanında Farsça’ya da aşina olmak ve en
azından Farsça kökenli kelimelerin anlamını kavramak zorunludur. Aksi takdirde şiirler verilirken
tamlamalar atlanır, vezin bozulur ve beyitler anlaşılmaz hâle gelir. Yazar Hicri Dede’den verdiği
bir şiiri hatalı okumuştur. Örnek olsun diye, şiirin
doğru okunuşu aşağıya alınmıştır:

• Irak’ta Kakaîlik ve bir Kakaî Türkmen Şairi
Hicrî Dede
• Telafer Türkmen Halk Edebiyatında Yaygın
Olarak Kullanılan Benzetmeler
• Irak Türkmenlerinden Derlenen Efsaneler
• Bir Türkmen İlçesi: Hanekin
Konu başlıkları itibarıyla önemli sayılan ve bu
alana yeni soluk getiren bu araştırma yazılarının
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Ey hazret-i üstadı-ı mükerrem hünerin var
Olsa yeridir nüshaların hakda sezâvar
Her me’haziniz rehber-i şahrâh-ı mu‘allâ
Her şahidiniz ‘ayn-ı hakikatle müheyyâ
Takdîr edecek sa‘yini elbette zamâna
Eslâfı ki bir bir getirüb canla cihâna
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Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Tarih ile ispat
olunur
şeyme-i
âdem
Mazideki ensâl
ile hep vak‘a-yı
‘âlem
Atıyla
olup
“nahnu nakussun”
bize rehber
Kenzün dürrün
münteşirün
lâyeteğayyer
Aynı
yazıda
Hicrî Dede’ye mal
edilen bazı hoyrat
dörtlüklerinin de,
Kerkük’ün anonim
örneklerinden olduklarını hatırlatmak isterim. .
İleriki
baskılarda bunları düzeltmesini düşündüğümüz bu kitabın, şüphesiz ki
Türkmenlerin halk edebiyatı malzemeleri alanında
boşluk dolduracağı şüphesizdir. Irak Türkmenlerin
kültür ve folklor tarihi açısından büyük yararlar
sağlaması ümidiyle Dr. Bayatlı’yı kutluyor ve diğer
araştırmacı arkadaşlara örnek olmasını diliyorum.
İsteme adresi:
Berikan Yayınevi, Eti Mah., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Bulvar Apt. Nu: 80/1 Ankara (Tel:
0312-2326218)
Türk Kültürlü Halklarda
Alkışlar-Kargışlar
Dr. Yaşar Kalafat ile Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı’nın ortak yayınları olan “Türk Kültürlü
Halklarda Alkışlar-Kargışlar” başlıklı kitap (Ankara, 2011) yine Berikan Yayınevi tarafından piyasaya çıkmıştır. 257 sayfa tutan kitap 8 ana bölümden oluşuyor.
Türk kültürünü bütün canlılığı ile yaşatan değişik coğrafyadaki toplulukların alkış ve kargışlarına
değinilen kitapta şu bölüm başlıkları yer almaktadır:
* Batı ve Doğu Türk Halk İnançlarında Dua
* Mersin ve Çevresi Örneklerini ile Türk Kültür Coğrafyasında Dua İnancı
* İran Türk Halk Kültüründen Alkış ve Kargışlar
28
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* Azerbaycan-Türkiye-Kıbrıs Halk İnançlarında Dualar ve Beddualar
* Irak Türkmen Alkış ve Kargışları
* Türk Kültür Coğrafyasında Yağmur Duası
* Irak Türkmenlerinde Yağmur Duası
Kitabın tanıtımında şu görüşlere yer verilmektedir.
Alkış ve kargışların içeriği toplumların millet
olabilme yeteneklerini yansıtır. Ayrıca asaletlerini
merhametlerini, mertliklerini hamt duygularını ve
haddini bilmelerini içerir.
Alkış ve kargışlar, bir milletin mitolojik dönemden şekillenerek gelen tarihlerini yansıtır.
Onlar milletlerin parmak izleri gibidirler. Bu izlerden hareketle toplumlar dinlerini değiştirseler ve
dillerini yitirseler de kültür akrabalarını bulmada
zorluk çekmezler.
Kitabın Sunuş yazısı Avrasya Asya Birliği Türk
Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Başkanı Şaban Gülbahar tarafından kaleme
alınmıştır. Gülbahar Sunuş yazısında şu görüşlere
yer veriyor:
Türk kültür bütünlüğü siyasî, iktisadî bütünlüğünün tabanını, zeminini oluşturur. Bu zemin
millî sınırlar içinde ve dışında güçlenebilmesi ona
sahip çıkılmakla mümkün iken, bu sahiplenebilme işlemi kültürel köprülerin sağlanabilmeleri ile
olur. Halkbilimi ve onun kapsamında yer alan halk
inanmaları kültürü bunun için önemlidir.
Halk kültürü verilerinin tespiti, tasnifi ayıklanıp karşılaştırılması birlikte yaşayan halkların
yakından tanış olmalarını sağlar. Bu tanışıklık
inkârcılığa gitmeksizin paylaşımı doğurduğu nispette sosyal bünye güç kazanır. İhtilaflar ve tahrik,
istismar unsuru olabilecek hususlar ortadan kalkar,
kalkabilir.
Millet olarak hiçbir zaman inkârcı bir ecdadın
nesli, varisi olmadık, daima paylaşımcı olduk. Paylaşımda kavgayı değil paylaşımı esas aldık. Bu tercihimiz bizi yıkıcılıktan alıkoydu, böylece daima
yeni sentezler üretebildik, “senin” veya “benim”in
yerine “bizim”i koyduk
Alkış ve kargış alanında araştırma yapacak
olanlar için tavsiye edilecek bu kitaba sahip olmak
isteyenler, aşağıda belirtilen adres ve telefona başvurabilirler:
İsteme adresi:
Berikan Yayınevi, Eti Mah., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Bulvar Apt. Nu: 80/1 Ankara (Tel:
0312-2326218)
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Adnan SARIKAHYA

Otorite Boşluğu ve
“Sözde Devlet”
Irak’ın Kerkük, Tuz, Altınköprü, Diyale ve
Bayat il, ilçe ve köylerinde barışsever ve sürekli sessiz kalan Türkmenlerin resmi senetli ve
tapulu ev, yurt ve tarım arazilerine el koymak
hedefiyle eski rejim lideri, eşine az rastlanan
haksız, zalim ve her türlü insani değerlerden soyutlanmış bir karara imza atarak; Türkmenlerin
gayrı menkullerine el koymuştu. Söz konusu
gayrimenkulleri yandaşlarına peşkeş çekerek
mevcut cinayetlerini perçinleştirmişti.
Şimdi devrik rejimin bütün Türkmenlere
karşı işlediği sayılamayacak kadar haksız karar
ve kanunlarına ışık tutmak değil de, bu haksız
ve yanlış kararların yeni iktidar tarafından düzeltilip düzeltilmediği araştırılıyor.
Sekiz yıldan beri ne yaptığını, hangi haksızlığı giderdiğini, kaç mazlumun felaketine yardımcı olduğunu göremiyoruz. Ancak şöyle bir
baktığımızda ortada kocaman bir “hiç” in olduğunu açıkça görüyoruz.
Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben politika olsun diye politika yapmıyorum. Çünkü bu zavallı ülkemizde gerçek anlamda politika yoktur.
Politikacı yoktur, yalakalar vardır. Yalan vardır.
Ajanlık vardır. İşgalciye baş eğmek, zelil olmak
vardır. Hırsızlık vardır. İşgalcinin yararına her
yola başvurmak vardır.
Ben haksız yere gasp edilen doğal hak ve
özgürce yaşantımızı ve dedelerimizden miras
kalan köy ve arazilerimizi geri almak istiyorum…
Devrik rejim, “Türkmenlere ait olan araziler
devletindir, onlar ancak isterlerse sözleşmeli
olarak bu arazilerin bazılarında çalışabilirler”
diye bir haksız karar çıkardı. Aynı zamanda o
verimli arazileri yalakaları ve yandaşlarına peşkeş çekti.
Şimdi bu olayın ve “mübarek” devletimizin
iktidarı üzerinden uzun yıllar geçiyor. Ama diğer bütün haksız kararlar gibi o da hala devam
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ediyor ve uygulanıyor.
Böylesine haksız kararları bir çırpıda yok
etmek zor iş değildir. Kararın iptal edildiğini ve
arazilerin sahiplerine geri iade edildiğini içeren
çok kısa ve özet bir kararla çözüm sağlanabilir.
Böylece binlerce Türkmen ailesi kendi tapulu
ve senetli arazilerine kavuşabilir. Ama ne hikmetse böyle bir adım atılmıyor, atılamıyor.
Haksızlık ta etmeyelim! Aldatmacadan bir
kukla mahkeme kuruluyor. Yüzbinlerce arazi
davasını saptamaya, sıralamaya ve görüşmeye
çalışıyor…
Arazi benim, tapusu benim adıma. Dedelerden kalma bu miras dikta rejim tarafından
gasbedilip, haksız bir şekilde rejim yandaşlarına peşkeş çekildiğine göre bunun mahkemesi
ne demek oluyor? Soruşturması, duruşması ve
karara bağlanması ne demek oluyor? Kimin
arazisini, kimin mülkünü kime karşı, kimin için
karara bağlıyorsunuz? Doğru ya “güçlü hırsız
ev sahibini haksız çıkartır.”
Ayıptır böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik! Olamaz! Ne var ki böyle hayalet bir iktidarla böyle şeyler olabilir.
İşin ilginç yönü; mütecaviz arazi hırsızları
ile bazı hemşerilerimizin işbirliği yapmalarıdır…
Sonuç olarak, milyonlarca para harcanarak
mülkiyet davaları mahkemelerinden yardım
beklemek çok büyük hayalden başka bir şey
olamaz.
Hak, hiçbir zaman verilmez. Hak, ancak ve
ancak kafa gücüyle alınır.
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.”
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Bağdat’ta Müzik Okulu*

Ud Metodu’ma TRT büyük ödülünün verilmesinden birkaç ay sonra Muammer Sun telefonla arayıp “Bağdat’tan ses akademisi kuracak
hoca arıyorlarmış, senin ismini verdim; Dışişleri
* Bu yazı “Saz ü Söz Arasında / Cinuçen Tanrıkorur’un
Hatıraları, 2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009, s. 176186” kitabından iktibas edilmiştir.
30
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Kültür Dairesi’nde Ömer Ersun’la git bir görüş”
dedi. Gittim, görüştüm. O zamanki Irak cumhurbaşkanı Ahmed Hasan el-Bekr Irak mûsikîsini
çok severmiş, ama eski sanatı ayakta tutan üstadların gitgide azalmakta olduğunu görünce “Ses
sanatımızı genç nesillere aktaracak tedbirleri
derhal alın” diye emir vermiş. Bu emir üzerine,
1936’da üstad Şerif Muhiddin Targan’ın müzik
bölümünü kurup -ud ve viyolonsel sınıfları bizzat
uhdesinde olmak üzere- 12 yıl yönettiği (bu arada
Musullu bir Hıristiyan kıbtîsi ailesinin çocukları
olan Cemil ve Münir Beşir kardeşlerle, Süleymaniyeli Kürt asıllı Selman Şükür’ü Arap aleminin
en iyi udîleri olarak yetiştirdiği) Güzel Sanatlar
Akademisi ‘nin ( Ma‘hadu’l-Funûni’l-Cemile)
hocaları da kafa kafaya verip, yeni ses okulunu
kuracak hocayı Mısır‘dan mı, Azerbeycan’dan
mı, yoksa Türkiye’den mi getirtsek diye günlerce
tartışıp sonunda Türkiye’ye karar verince, Ankara Radyosu Klasik Korosu şefi, kemençe üstadı Ruşen Kam’ı, o olmazsa İstanbul Belediye
Konservatuarı Türk Müziği Bölümü hocası Şefik
Gürmeriç’i uzman olarak getirtmek üzere Bağdat
Büyükelçiliğimiz kanalıyla Dışişleri’ne müracaat etmişler. Etmişler ama Ruşen Hoca (herhalde
bu konuda önceden tecrübesi olduğu için) sağlık
mazeretiyle kabul etmemiş; Gürmeriç’se çoktan
rahmetli olmuş. Irak sıkıştırır, Dışişleri çaresiz
(çaresizliğin yanı sıra, istenen bir “şark” (!) müziği hocası olduğu için azıcık savsaklama da var
tabiî) , 8-10 yazıdan sonra Irak “Bu son yazımız,
15 gün içinde cevap vermezseniz Türkiye’den
vazgeçip uzmanı başka bir ülkeden getirtmek
zorunda kalacağız” deyince, bizimkiler nihayet
Irak’ın bizim için taşıdığı politik önemi hatırlayarak uyanmış ve “Her ne kadar istediğiniz kişilerden biri değilse de size TRT ‘den bir uzman
göndereceğiz” diye cevap vermişler. İşte TRT yönetim kurulu üyesi Muammer Sun o sırada devreye girip benim adımı vermiş.
Teklif bana hem düşündürücü, hem eğlenceli geldi. Bizim zavallı batıcılar (Gökalp’in
zehirlemesi, Saygun’un körüklemesiyle) , Türk
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mûsıkîsinin Arap, Acem ve Bizanslılardan alınma
teksesli-ilkel-çağgerisi bir müzik olduğunu iddia
ederek, “çağdaş çoksesli müzik” yutturmacası altında yürütmeye çalışadursunlar, başta Mısır olmak üzere bütün Arap ülkeleri, her ne zaman kendi müziklerini öğrenecekleri bir okul açmak isteseler, ne hikmettense hocaları hep Türkiye’den
istiyorlardı!.. Bizimkilerin “Yahu kardeşim, bu
bizim müziğimiz filan değil, biz bunu sizden
aldık” diye yakalarından atmaya çalışmalarına
aldırmayıp “Hayır efendim, asıl biz sizden alıp
kendi zevkimizi uydurduk” diye itiraz da ediyorlardı üstelik!.. TRT’deki memuriyetimden izinli
olarak gidebilmem için Bakanlar Kurulu kararı
gerekiyordu. Bir evrakı teker teker bütün bakanlara imzalatabilmek amacıyla özel kalemlerde
kaç gün beklemem gerektiğini bu vesîleyle öğrendiğim için, bir tecrübe daha kazanmış olmama
sevinmiştim. İmzasını almak için evrakımı götürdüğüm son bakan, o sıralarda koalisyon için başı
istenen ilk Kültür Bakanımız Talât Halman’dı.
Konumu anlattıktan sonra, beni nereden tanıdığını bilmemekle birlikte, şu pek zarif iltifâtına
mazhar olmuştum: “Eğer gidip gitmememiz sadece benim imzama bağlı olsaydı, sizi hiçbir yere
bırakmazdım, bizim size burada ihtiyacımız daha
fazla.” Gitmeden önce son görüştüğüm zat Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi Genel Müdürü Zeki
Gönen beydi. Irak’ın kültür açısından bizim için
açık bir nüfuz bölgesi olduğunu, misyonuma bu
gözle bakmam gerektiğini söyleyip başarılar diledi. Artık iş benim ferasetime kalmıştı ve sadece
23 yaşındaydım.
Bağdat’a gitmeden bir-iki hafta önce, yapacağım seyahat dolayısıyla tanıştığımız, Irak
Büyükelçiliği’nde basın ateşesi olarak görevli
İbrahim el-Dâkûkî beyin evine akşam yemeğine
davet edilmiştik. Okul kuracağım ülkenin sosyetesiyle tanışacağım için heyecanlıydım. Saat 7’de
eşimle evden çıktık, çiçeğimizi yaptırıp gittik.
Kültürlü, güler yüzlü bir zat olan Kerküklü (dolayısıyla Türkçe de bilen) İbrahim bey bizi kapıda
karşıladı, buyur etti yer gösterip oturttu. Salon
doldukça gelenler yer minderlerine oturuyor, kulaklarım Irak Arapçasıyla dolmaya başlıyordu.
İçki içmediğimizi söyleyince bize meyve suyu
verdiler. Zaman ilerliyor, sohbet koyulaşıyor,
viskilerin biri gidip biri geliyordu. Saat 9 olup
da ortada fındık-fıstık-havuçtan başka yiyecek
olmadığını görünce, eşimle birbirimize baktık,
acaba biz bu akşam oturması davetini yanlışlıkla
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yemek daveti mi zannettik diye… Nihayet saat
11:30 olup da mîde gurgurlarımız iyice duyulur
hale gelmeye başladığı sırada , salonun yanındaki
akordeon kapı açıldı ve “Hadi buyurun” anonsu
yapıldı. Bir de baktık ki yandaki odada mükellef
bir yemek masası hazırlanmış!.. O gece, tabağımız dizlerimizin üzerinde baygınlıktan kurtulmaya çalışırken, Iraklı dostların en çok tavuklu
pilavı (dücâcu tummen) sevdiklerini, zeytinyağlılara dokunmamalarından anlamıştık. Irak’ta
iklim gereği akşamların bahçelerde uzun sohbetlerle geçirilip yemeğin en sona bırakıldığını, bizim alıştığımız saatlerde yemek verilecek olursa
“Hadi kalkın gidin” anlamına geleciğini, açlıktan
fenalık geçirme pahasına bu ilk tecrübeyle öğrenmiş olduk.
Bağdat havaalanında beni karşılamaya gelen,
kurulacak okulun idarî müdürü Ali Abdurrezzak’ın
yüzü -İbrahim Dâkûkî ‘nin aksine- son derece
asıktı: bula bula bir çoçuk mu bulmuştu koca
Türkiye müzik uzmanı diye gönderecek?!.. Ne
göbeğim vardı, ne bıyığım, ne de akşamcılıktan
göz altları torbalanmış bir yüzüm! Garsona bahşiş verir gibi elini uzatıp tokalaştı, yarım ağızla
bir hoşgeldin dedi ve doğru bakanlığa (onların
Kültür Bakanlığı, Vezârete’l-E‘lâm’a) götürdü.
1.5 yıl boyunca yıldızımızın hiç barışmadığı bu
zat, sonradan öğrendiğime göre, bir ara radyoda müzik müdürlüğü yapmış, Alâ Kâmil takma
adıyla yaptığı bestelerle tanınmış, ud da çalan
birisiymiş (yani benden nefret etmesi için hiçbir
şart eksik değil). Önce Irak Milli Senfoni Orkestrası müdürü Munzır Cemil Hafız’la, sonra Güzel
Sanatlar Genel Müdürü Alâ el-Bekrî’nin özel kalem müdürü (Ruşen Kam ve Şefik Gürmeriç’in
adını kendi bakanlığına veren) Türk asıllı Mâzin
ez-Zahavî’yle, sonra genel müdürle tanıştırıldım.
Münir Nureddin’in plaklarından öğrendiği şarkıları söyleyen oldukça kültürlü bir genç olan
Mazîn dışında beni ciddiye alan yok gibiydi.
Beni durmadan oraya buraya götürüyor, başta
çok yaşlı olduğu için artık görev vermedikleri eski
gazelhan Muhammed el- Gobbançi (yani Kapancı) olmak üzere, yine onun yaşına yakın müzik
yazarı-amatör hanende Bahîr Falîk, yayına at kılı
yerine ayakkabı bağı germiş ünlü rebabçı Şa’ûbi
İbrahiym (öbür adıyla “Ebu’c-coğze”, yani “cevizci” -Hindistan cevizi kabuğundan yapıldığı
için rebaba ceviz diyorlardı), klasik muvaşşahât
korosu şefi Rauhi el-Hammâş, “makamçi” (yani
gazelhan) Yûsıf Omar ve çellocu Hüseyn Kaddûri
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gibi sanatkârlarını dinletiyorlardı. Akşamları da
“İşte bizim Boğaz’ımız” dedikleri, iki yanı kerpiç
yalılarla dolu kirli sulu Dicle’nin kıyısındaki loş
lokantalara götürüyorlar, yanmış balık (semek)
yedirip Lager veya Ferîde biralarını içmem için
ısrar ediyorlardı. Bütün bu müzisyenlerin içinde
şüphesiz en kalitelisi , Bakanlık’la arası iyi olmadığı için bana tanıştırmadıkları Targan öğrencisi
Cemil Beşir’di. Evine kurduğu kayıt stüdyosunda
ticarî müzik üretimiyle geçinen hassas sanatkâr
Cemil Beşir’le (Allah rahmet eylesin) evinin bahçesinde uzun müzik akşamlarımız olurdu. Kardeşi Münir siyasî sebeple Irak’a sokulmadığı için,
hayatını Beyrut gece kulüplerinde ud çalarak kazanmaktaydı. (Beşir kardeşlerin en küçüğü Fikri senfoni orkestrasında kemancıydı). Targan’ın
üçüncü öğrencisi Selman Şükür ise, iki taraflı
oynayabildiği için Bakanlık’la ilişkilerini iyi tutuyordu; o da beni sınamakla görevlendirilenler
arasındaydı.
Sadece, TRT ödülünü kazanan Ud Metodu
‘mu, müzik eğitimi üzerine yazdığım makaleleri
ve hocalık konusundaki tecrübelerimi gördükten,
çalıp okuduğum bir-iki bir şeyi de dinledikten
sonra, kapısında Teknik Müdür yazan bir oda
vermişlerdi okulda. İki yıllık sözleşme yapılması
isteğimi de, benimle birlikte gelmelerinde ısrar
ettiğim dört Türk hocayı da “mevzuatları müsait olmadığı için” kabul etmemişler, bana ev ve
araba vermemişler, sadece ayda 130 dinar gibi
yüksek bir maaşla bir yıllık sözleşme yapmışlardı. Bir ayın sonunda 6 yıllık okulun (resmî adıyla
Ma‘hadu’d-Dırâsâti’n-Nağamiyye’l-Irâkkıyye,
yani Irak Ses Eğitimi Akademisi) bütün yıllara
göre eğitim programını –hatta haftalık ders çizelgelerini- yapıp, tanıştırıldığım müzisyenlerin
çoğunu ihtisas dallarına göre hoca olarak tavsiye
eden raporuma ekleyip verdim. Sadece ses bölümüne de – beni sınav jürisine davet bile etmeden- kendi usûllerine göre öğrenci almış, eğitime başlamışlardı. Ama çocukların elinde –aynen
bizim konservatuarımızdaki gibi- hiçbir konuda
kitap yoktu: ne tarih, ne edebiyat, ne nazariyat, ne
solfej, ne de çalgı metodları. Saz hocaları benim
metodumu ilgi ve hayranlıkla inceledikten sonra
“çok güzel” deyip iade etmişler, kendi sazları için
iyi-kötü metoda benzer bir şey yazmak için zahmete girmeye –yine aynen bizdeki gibi– lüzum
görmemişlerdi. Targan’ın ders notlarını toplayıp
birkaç harcıâlem saz eseri notası ilâvesiyle kendi
Ud Metodu olarak 1961’ de yayımlanan Cemil
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Beşir’in kitabının ise, hocalık tekliflerini birkaç
kere reddettiği için olacak, adını bile anmak istemiyorlardı.
Göreve başlayıp eve yerleşmemden bir süre
sonra, Bağdat Büyükelçimiz merhum Pertev
Subaşı’ndan bir akşam çayı daveti aldım. Piyanist Ayşegül Sarıca’nın ablası Mehveş hanımefendi sefiremizdi. Eşimle gittik. Bağdat’ta
kaldığımız 1,5 yıl içinde sefaretin baş konukları
arasında değildik ama, Subaşı’ların oradaki Türk
ve Türk asıllı Iraklı aileleri bağlı tutan ilgi ve nezaketleri sayesinde, Washington’daki gibi tecrid
de edilmemiştik.1 O zamanki Dışişleri Bakanımız
Haluk Bayülken’in ziyareti münasebetiyle verilen kokteyle biz de davetliydik. Iraklılarla Arapça
konuşmam dikkatini çekmiş olan bakan, tanışmamızdan sonra, Irak’a gitmeden önce Arapça bilmediğimi, konuştuğumu da ilk üç-dört ayda öğrendiğimi öğrenince, önce bildiğim dilleri, sonra
da hangi bakanlıktan geldiğimi ve bakanımın kim
olduğunu sormuştu. O sıralarda (da) Türkiye’de
bakanlar sıkça değiştiriliyordu. “Efendim, ben
İmar ve İskan Bakanlığı’nda görevliyim. Geldiğimde bakanımız Selahattin Babüroğlu’ydu, şu
anda kim, bilmiyorum” deyince büyük bir kahkaha attı. Sefir beye dönüp “Yahu Pertev, bu çocukta espri de var” dedi ve yine bana dönerek “Ben
dönünce Babüroğlu’na söyleyim, seni Dışişlerine kaydıralım” diye ilave etti. Teşekkür ettim ve
nasıl olsa olmayacağını bilmenin rahatlığı içinde
“Siz nasıl uygun görürseniz efendim” deyip ayrıldım. Müsteşar Sencer Asena, kâtip Erdoğan
Aytun, Hatay Savaşçı ve biz gittikten kısa süre
sonra ayrılan Kutlu Özgüvenç, Bağdat’ta tanıdığım diplomatlarımızdı. Sefarette mahallî kâtip
olarak çalışan merhum Aziz Sami bey ise, bana
verdiği bir şiirini iki ayrı makamdan bestelediğim
değerli bir şairdi.
Iraklı gençlere, sınıf hocası olarak derslere
girmediğim için, bir şey öğretemedim. Okul hocalarının ise benden herhangi bir istifadeleri olup
olmadığına hiç emin değilim. Ama ben onlardan, başta okulun Arap edebiyatı hocası, tek yakın dostum şair Abdurrezzak Abdulvahid olmak
üzere, sık görüştüğümüz Iraklı dostlardan, hatta
1. Bu mesela her ne kadar sefirlerin eğitimi, şahsiyeti, görgüsü
ile ilgili bir detay gibi görünüyorsa da, davet üzerine konser
vermeğe gittiğim 23 ülkenin sadece 2-3 tanesinde, Fransızların
“comme il faut” dediği türden gerçek anlamda milli kültür şuuruna sahip sefirle tanışabilmiş olmam, hariciyemizin bu konudaki tutumu hakkında yeteri kadar açık bir ipucu vermektedir.
İlerideki yazılarda bu konuya tekrar değineceğiz.
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Cinuçen TANRIOKUR
taksi şöförleriyle çarşı-pazar esnafından -pazarlık ede dede- Arapça konuşup yazmayı öğrendim
(bu Arapça, “fusha” denen klasik Arapça değil,
“ammî” denen gündelik Irak Arapçasıdır). Müzisyen dostlarımın başında ise, tahmin edilebileceğin aksine, Irak Milli Senfoni Orkestrası’nın
(Fıkra Sinfoniyye’l-vataniyye) yurtdışında eğitim
görmüş sanatçılarından, viyola bölüm şefi Munzır
C. Hâfız, çellist Basim Hanna Petros, Mükerrem
Berk’in öğrencisi flütçü İhsan Edhem ve kemancı
Fikri Beşir geliyordu. Bir gün Munzır “Nota getir
de beraber bir şeyler çalalım” demiş, “Ben sizinle
ne çalabilirim, ben teksesçiyim, siz çoksesçisiniz” cevabına karşılık da önce güzel bir kahkaha
atmış, “Biz o senin bildiğin hasta müzisyenlerden değiliz” diyerek teklifinde ısrar etmişti. Ben
de Refik Fersan’ın Nihavend Medhali ile benim
Hüseyni Tarla Dönüşü’nü götürdüm. Nihavend’i
Sol minör arızalarına bakarak dişlerine göre bulup keman, viyola, çello ve beni duble edecek flüt
olarak kuartet (şimdi dördül diyorlar galiba) şeklinde aranje etmiş, Hüseynî’yi ise fazla anlamadıklarından “Bunu sen yap” demişlerdi. “Ben çok
sesli müzik yazamam” itirazımı kabul etmediklerini görünce oturdum, ud, flüt ve çellonun çalacağı bir trio yazdım (becerebildiğim ancak buydu).
Fotoğrafçılık dehası, harikulade insan, Iraklı Sanatçılar Birliği’nin( Cem’iyyetu’l-Fennanin) başkanı merhum Dr. Koteybe Şeyh Nuri’nin arzusu
üzerine, bu sanatçılarla çalıştığımız o iki parçayı
Birliğin salonunda verdiğimiz konserde çaldık.
Bu konser, Bağdat’la ilgili en güzel hatıralarım
arasındadır. Döndüğümde bu ilk çoksesli çalışmamı Muammer Sun’a göstermiş, bir-iki yerdeki
tavsiyeleriyle birlikte, “Biz çocuklara armonikontrpuan öğretmek için yıllarca çalışıyoruz; ama
senin buna ihtiyacın olmadığı belli; hadi gel seni
Türk müziği bestecisi yapalım” iltifatına mazhar
olmuştum. Ben de cevaben “Ağabeyciğim, sen
benimle çok uğraşırsın, istersen gel seni klasik
Türk müziği bestecisi yapayım, daha kestirme
olur” deyince bir hayli gülmüştü.
Irak’taki sosyal hayatı umduğumdan çok
farklı bulmuştum. 1958’den beri Sovyetlerin güdümünde komünistleşmeye çalışan ülkede (rejimlerin adına “iştirakıyye” diyorlardı ki, sosyalizm diye tercüme etseler de kelime anlamı olarak
komünizm demektir), devlet halkın ürettiğini çok
ucuza kapattığı için insanlar çalışıp üretmekten kaçıyor, tavuk-yumurta gibi patates-soğandomates bile Bulgaristan’dan geliyordu. ResimKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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heykel-mimari ve yazının oldukça gelişmiş olmasına mukabil ülkede tiyatro olmamasına hayret
etmiştim. “Hafle” adı verilen konserlerse bizdeki
gibi çoğunlukla halkı eğlendirmek amacıyla yapılıyordu. Hele hanımların, yurtdışından aldıkları
lame elbise-çanta-ayakkabıları, başka kullanabilecekleri yer olmadığı için, akşamları bahçe sinemalarına giderken giyip bu kıyafetler içinde şezlonglara uzanıp haşlanmış börülce (lubye) yiyerek film seyretmeleri pek tuhafıma gitmişti. Kâh
hayranlık, kâh hüzünle ağlayarak seyrettikleri,
Abdulvehhab, Ümmügülsüm veya Suad Husni’li
Mısır filmleriydi tabii. Yakın dostlarımdan biri de,
şehrin göbeği sayılan Babışşerci’de (Doğu Kapısı
anlamındaki Babe’ş-şarki’den bozulma) bir binanın bodrumunda mobilya atölyesi olan Narses
usta. Bağdat’ta doğup Türkiye’ye hiç gelmediği
halde, Türk zannedilecek kadar güzel Türkçe konuşuyordu. Her görüşmemizden sonra, Osmanlı
kültürünün gücünü düşünüp ağlardım. (Aynı duyguyu bir kere daha yıllar sonra Washington’da,
Türkiye’yi hiç bilmediği halde hem Türkçe konuşan, hem de eski yazı okuyup kanun çalan, müzik
prodüktörü-ressam Leo Sarkisyan’la tanıştığım
zaman yaşayacaktım).
Okuldaki mesaimin yanı sıra verdiğim özel
ve umumi konserler, konservatuar konferansları, benimle yapılan dergi gazete röportajları,
sonunda “petrolün millileştirilmesi” bahanesiyle sözleşmemin yenilenmemesi vs. vs. acı-tatlı
hatıralarla dolu Bağdat misafirliğimden çok şey
öğrenerek döndüm. Öğrendiklerim, Irak’tan veya
bir başka Arap ülkesinden gelebilecek iş tekliflerini kabul etmeme engeldi. (Ruşen Kam üstadın
kendisine yapılan teklifi neden kabul etmediğini
de sonradan çok iyi anlamıştım). Nitekim, yurda
dönmemden bir yıl sonra beni, evvelce reddetmiş oldukları bütün şartları kabul eden iki yıllık
sözleşme ceplerinde, yeniden davet etmeye gelen
okul müdürüyle bakanlık yetkililerini, Ankara
Dedeman Oteli’nde yaptığımız görüşmede, “insanların dünyaya hata edip hatalarından ders almak üzere gönderildiklerini, yaşadıkça yapılacak
(sırada bekleyen) başka hatalar olduğu için de
aynı hataları tekrarlamaya vakit olmadığını” becerebildiğim en kibar üslupla anlatıp, zahmetlerine teşekkür ederek geri gönderdim. Söylediklerimi anlamadıkları, ikide bir “Şinu ya‘ni?” (Yani
ne demek?) diye sorup durmalarından belliydi.
Irak benim için, açılmamak üzere kapanmış bir
defterdi artık.
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Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Kerkük’te V

Belde-i Kerkük’e Muvasalat

Kerkük belde-i şehîre varduğumızda vakt-i
guruba olmuş idi. Evvela salatü’l-mağribi eda
içün Korya semtinde olan Ahmed Ağa meydanına karîb Şeyh Hüsameddin Cami‘-i şerîfinde
namazımızı eda eyledük. Melek yaverim, öte-el
(otel) tesmiye olunan konak evine yerleştikten
sonra çarşuda tenavül-i ta‘am idelüm, istedi.
Cami‘ cema‘atından bir nefer yaklaşub, kıyafet
ile şekl-i şemâilimizi süzdükden sonra:
“Bey amca siz buralı değilsiniz herhal?” diye
sordukda:
“Beli, doğru söylersiz, buralı değiliz, az önce
geldik” didüm.
“Peki, beyim haradan gelüb hara gidersüz?”,
diye şirin bir Azerî şivesince söyleşüb sordu.
Bendenüz:
“İslambol’dan gelüb diyar-ı Türkman’ı geşt ü
güzar eylemek muradımızdır” didükde,
“Vay hoş gelmişsiz safalar getirmişsiz, indi
bizim fakirhaneye gidelüm, bir tas çorba içüb
sohbet idelüm. Bize İslambol’u, diyar-ı Rum’u
anlatırsız…” deyü israr eyledi.
“Benim efendi oğlum, yoldan gelüb biran evvel Kerkük hanlarından birine yerleşüb, bu akşam istirahat eylesek…” didimse de
34
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“Bey amca, siz güngörmüş, tatlı dilli bir zata
benzersiz, hem de bizim canımız, gözümüz olan
Türkiye’den teşrif eylemişsiz, sizin han ya da
otel köşelerinde kalmanıza bizim gönlümüz razı
olmaz, yoksa cümle ‘âleme rezil ü rüsva oluruz.
Bizim Anavatan bildigümiz Türkiye, bizim bilâ
teşbih Ka‘bemüz sayılur”
“Beyim, isminizi bağışlarsanız...”
“Menim adım Zeynel, mene Koryalı Zeynel dirler; zatınızın ism-i şerifini buyurmadınız
efendim?”
“Bendeniz Evliya Çelebi evladım”
“Memnun oldum Çelebi emmi”
“Ne ile iştigal eylersiz Zeynel can?”
“Çelebi emmi menim Ahmedağa’da bezirgân
dükkânım vardur. Her akşam namazdan sonra
men eve giderim. Elinizden öper, mahdumunuz
Memed yatsu namazına kadar dükkânda kalur.
Sonra kapayub eve gelir”, didi.
Hakka ki ehl-i Türkman ziyadesiyle misafirperver imişler, gurebaya karşu pek müşfik ü
hürmetkârlar. Amma ki hiç tanımaduğumuz bir
insanım evine misafir olmak da doğrusu beni tereddüde salik eyledi. Ol vakt, kamunun didesinden nihan olan melek yaverim kulağıma:
“Benim sultanım, bu âdem temiz ve güvenilir
biridir. İmdi gaibden haber aldum, lavh-ı mahfuzda ‘amel-i salih bir âdem oldugi yazılmuşdur”, didi.
Cami‘den dükkâna birlikde revane olduk.
Büyükçe bir bezirgân dükkânına sahip olan Koryalı Zeynel, mahdumu Memed’e seslendi:
“Oğlum Memed bak Türkiye’den konağımız
Çelebi emmi gelmişdür, varub fırundan bize teze
ekmekler tedarük eyle, sonra seyyareyi hazırla.
Biz erkenden gidib, misafir dostumuz azacuk
dinlensin, sonra yemek yiyüb sohbet iderüz.
Dostumuz yorgun erkenden yatup, yarın erkenden misafirimizle Kerkük’ü dolaşıruz.”
Memed de -Allah bağışlasun- temiz yüzlü,

Sayı/Issue 52 العدد

Ekim-Aralık/October-December 2011  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi
gayet terbiyeli bir civan olub, pederini can kulağı ile dinledikden sonra, heman gelüb “hoş
gelmişsen Çelebi Emmi…” deyub elimi öpmek
istedü. Ben de rıza göstermeyüb, “berhurdar ol
efendi oğlum, el öpenin çoğ olsun”, didim.
Koryalı Zeynel Bezirgân, bir âlet-i ‘acibeyi
eline alub, bazı dügmelerine parmağını basub
âleti kulağına yasladub bekleyedurdı. Ba‘dehü
“al o, al o” nidaları ile kendü kendüye Türkmanî
lisanınca tekellüm eyledi:
“Bak hele gızım, bize Türkiye’den yatılu konağ gelib, indi menim dükkânımdadur. Nenene
söyle, akşam içün gözel yemekler hazırlasun.
Gece de kalacağ, yukarı kattaki banyolu odayı
hazır eylen. Orada dinlenüb rahat eylesün” didi,
azacuk durub dinledi sonra:
“Tamam, tamam, az sonra çıkub eve doğru
gelürüz” didi, elindeki telli nesneyi, bir dahi yerine vaz‘ eyledi.
Ol vakt mahdumu Memed de fırundan sıcak
ekmekleri alub gelince, seyyarenin de müheyya
oldugini söyledi. Memed dükkânda kalub, biz
seyyarenin batnına doluşduk. Koryalı Zeynel
seyyareyi sevk iderken, elleriyle bazı dügmelere
basdu. Az sonra musiki sesleri gelemeye başladu. Pek latif bir icra ile gelen musiki seslerinin,
bizim makamlara müşabeheti, dikkatimi çekdi.
Bendeniz hayret idüb dinlerken, sual eylemek
niyyetiyle
“Zeynel Efendi oğlum, bendenüzi bağışlan,
bu sesler nereden gelür, bu musiki icrası bizim
taraflara dahi karîb olduğundan bizim tab‘ımıza
münasib düşer”, didim. Koryalı Zeynel dahi sözlerimden hoşlanub hemen sual eyledi:
“Canım Çelebi Emmim, musiki severseniz,
size istima‘ etdirmeğ isterem. Bu bizim Türkman
musikisidir. Bunlar kasetlere, yahud sidi dinülen
kurslara kayd idülüb çalınur.”
“Ve mine’l-garaib, bu ne menem bir şeydir
kim, küçük bir aletin içinden böyle bir savt-ı
cesîme çıkagelsün.”
“Bizim fakirhaneye varunca size Türkman
musikilerinden nümûneler çalaram. Ben dahi bizim musikiyi çoğ severem”, didi.
Koryalı Zeynel, seyyaresini bir anda durdurub
“İşte vâsıl olduk Çelebi Emmi, imdi
fakirhânede istirahat duyurub, eğleşin”, didi.
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Güzel bir konak önünde duran seyyareden inüb
demür bir kapıdan bir bağçeye dühûl eyledük.
Ba‘dehü evin salon dinülen pek vâsi‘ bir odaya
geçdük. Koryalı Zeynel, bendenüzi nardübanla çıkarub yukarı oda didikleri mekâna geldük.
Odada pak ü zarif örtüler, içinde hazırlanmış döşek ve saten yorgan serili bir çarpâye dikkatimi
çekdi. Bendenüz yer yatağına alışık olduğumdan, çarpâye üzerinde hâb-ı gaflet içinde na’im
iken bari yere düşmeyem, deyü içimde bir korku peyda oldu. Lakin Allah’a tevekkül eyleyüb,
Melek yaverim bendenizi tehlikeden muhafaza
eider deyü içimden geçirdüm. Ol vakt bu husus
Melek yaverime ‘ayân oldukda kulağıma eğilib
“Telâş buyurman Evliyam, sizi her dâim murakaba eylerem”, didi.
Odada libâs ü çamaşır içün tahsis olunan ve
adına dolab dinülen kapaklı amûdî sandıklar vaz‘
olunmuş idi. Koryalı Zeynel azacık dinlenüb,
ba‘dehü akşam yemeğine inmemizi tembihledi.
Melek yaverim eşyaları yerleşdürüb, her şeyi
tanzîm eyledi. Melek yaverim bendenüze ahaliyi Kerkük hakkında ma‘lumât-ı müfîde takdim
eyledi. Türkman halkının temiz, cana yakun,
adâb-ı mu‘aşaraya vakıf ü dahi gayet misafirperver olmağla nâm kazanduklarını söyledi.
Tenavül-i ta‘am içün aşağı indim. Salon dinilen odada pek mükellef bir sofra hazır olduğunu
müşahade eyleyince, el-hak Türkman misafirperverliği gibi, bunca seyahatim sırasında hiçbir
diyarda görmemiş olduğumu i‘tiraf eylerim. Az
vakitte evin hanımı pek mükemmel bir sofra hazır eylemiş idi. Demek kim Kerkükli hanımlar
ma‘rifet sahibi, becerikli imişler. Sofrada hiçbir
şey nakıs olmayub mebzul (vâfir) mikdarda türlü
at‘ime mevcud idi. Burnumuza gelen kokulardan
yemeklerin ne kadar lezîz oldugi ‘ayan beyân
idi. Koryalı Zeynel’e dönüb
“Muhterem refikanıza ziyadesiyle eziyet ittirüb, fevkal‘âde zahmetler vermişsiniz”
“Canım Çelebi Emmi, bu nasıl söz… Bize
Türkiyye’den mihman gelmiş, asıl biz şerefyâb
olmuşuz”
“Berhurdar ol Zeynel Efendi”
“Buyurun Çelebi Emmi, yemekleri soğutmayalum. İnşallah beğenirsiniz, bizim hatunun yemekleri fena sayılmaz”
Sofraya oturduk. Evvela dolma yemeğinden
aldım. Fakat Kerkük dolması çok fazla zengin
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idi. Bir kere bizde ya yaprak, yahud biber dolması yapılur. Fakat burada patlıcan, kabak, biber,
zılk dinilen pazı, mev didikleri asma yaprağı,
bir de kırmızı renkte olub Türkmanların tamata didikleri lezzetli bir sebze daha var idi. Bizim
zamanımızda mevcud olmayan hiç görmediğim
bu sebze hakkında Melek yaverim kulağıma
söyledi
“Efendüm, Türkmanların tamata didikleri bu
sebzenin vatanı Amerika dinülen gâvur diyarıdır.
Orada tomato dirler. El’ân Türkiyye’de domates
ismi ile ma‘rufdur. Domates ile patates muahharan Osmanlı ülkesine gelmişdür.”
Benim Melek yaverim de her şeyi bilür maşallah. Hâsılı dolma yemeğini Türkmen taifesi
karışık pişirürler. Dolmada hiç görmedigüm bir
şey de piyaz dolmasıdur. Pek lezîz olan soğan
dolmasına hiçbir havalide şahid olmadım. Fazlaca turş didikleri ekşi olmağın dolma yemeğine
sumak suyu dahi dâhil itmişlerdür.
Sofrada ayruca içli köftenin çok nefîs bir çeşidi vardu. Gelin budu yahud Haleb köftesi dahi
dinülen ve kabuğu pirinçten, içi kıyma memlû’
bir köfte-i aşüftede gözüm kaldı. Yanında şalgam turşusu olan Kerkük’e mahsusu her yemekden fazlaca ekleylemekden, kubbetü’l-beyza
misal yükselen pilavı ile bamya teşribi dinülen
içine etkmekler doğranmış yemeğe mecal kalmayınca, Koryalı Zeynel Efendi bunca yemeği
müddet-i kasîrede sofraya ulaşdıran muhterem
refikalarına hayırlı du‘alar eyledik. Tenavül-i
şamdan sonra Kerkük’de hel dinülen kâküleli
kahveler dahi ayru bir nefasettedür.
Kahveleri içerken Zeynel Efendi Kerkük musikisinden kulağa hoş gelen nağmeleri çıkaran
bir alet-i ‘acîbeyi açdı. Bir anda davûdî bir savt-ı
cesîm pek güzel bir gazel terennüme başladu.
Bülend avâz ü
“Bakasun Zeynel Efendi oğlum. Bu fakir ü
pür taksir, musikiye pek düşkün olub, makamlara
dahi aşinaluğum fevkal‘adedür. Evvelâ Kur’an-ı
Kerim’i tilavetle işe başladum. Ya‘ni hafızlığım
vardur. Ba‘dehü musiki ‘ilmini ta‘lim eyledüm.
Sesimin güzelliği dahi dost ü yarân meclislerinde bilinür. Hatta İslambol’da ‘âcizane musiki
meşklerimiz, icra hey’etlerimiz var idi. Bu ‘âciz
kulunuz cennetmekân Sultan-ı Murad-ı Rabi‘
(‘aleyhirrahmete ve’l-ğufran) huzurunda musiki sohbetlerüm olmuşdürür. Bunları bendenüz
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Seyahatname kitabımda tafsîl ü tastir eyledüm”,
didim.
“Maşallah Evliya Emmi, pek güzel şeyler
anlatırsınız. Padişah Murad-ı Rabi‘ ile nasıl karşılaştınız, huzuruna çıkarken korkmadınız mı
‘aceb?” deyu sual eyledi.
Ol vakt bu hakîrin harem-i hassa girüb Gâzî
Murad Han’a intisab itdigümizi ve huzûr-ı
şerîfinde olan ba‘zı letâifata müte‘allik kelimatımız hatıra hutûr eyledi.
Sergüzeşt-i Evliya
Sene 1045 Ramazan-ı Şerifinin leyl-i kadrinde Aayasofya-yı Kebîr’de her sene üç gece
ihyâ olunub niçe bin âdem cem‘ olur. Hakîr ol
‘asırda merhum u mağfurun-leh üstadımız Evliya Efendi’den hıfzı tekmîl idüb sekiz sa‘atde
kerrâtiyle hatm-i şerîf idüb seb‘a kıra’âtın dahi
me’hazları ve Şatıbî kitâbıyla tekmîl idüb ‘Aşere
kır’âtine şürû‘ itmişdik.
Merhum-u mağfurun-leh pederimiz Derviş
Mehemmed Ağa’nın ibrâm u ilhahıyla ol senenin Leyle-i Kadrinde Ayasofya-yı Kebîr’in
mü’ezzinân mahâfili makam-ı Bilal-ı Habeşî’de
ba‘de’t-terâvîh Hafz kıratı üzre hatm-ı şerifi
tilâvete bed’ idüb sûre-i En‘âm’ı itmâm idince
Kozbekçi Mehemmed Ağa ve Silahdâr Melek
Ahmed Ağa mahfile çıkub bu hakîri yüz bin
cema‘at-i kesîre içinde başıma zer ender zer bir
tâc-ı Yusufî giydirüb
“Buyurun sizi sa‘adetlü Padişah ister” deyü
elimden yapışub mahfil-i Padişahî’ye varub
Gazî Murad Han’ın cemâl-i bâ-kemâlin müşahede idüb, huzura varınca zemîn-bûs idüb ba‘de’sselâm ve’l-kelâm vâfir tebessüm idüb,
“Kaç sa‘atde hatm-ı şerîf idebilirsin” didiler.
“Padişahım sür‘at itsem yedi sa‘atde ederim. Amma lahn-ı hafî ve lahn-ı celî olmasın
içün ne ifrât ve ne tefrît olmadam sekiz sa‘atde
inşâ’allagu Te‘âlâ hatm-ı şerîf iderim” didikde
buyurdular kim:
“İnşâ’allah merhum sa‘îd ü şehîd Musa’nın
yerine yed-i Beyza gibi yed-i tûlâsını ‘ayân idüb
musâhibim olur” buyurduklarında iki avuç altun
ihsân itdiler kim altı yüz yigirmi üç sikke-i hasene idi.”
Hakir bu mahalde gerçi za‘îf ü nahîf tıfl-ı
mürekkeb-eşkâl idim. Amma sinn-i sâlimiz yigirmi seneye bâliğ gâyet necîb ü reşîd idim ve
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âdâb-ı meclisi bilüb niçe vüzerâ ü ümerâ, vükelâ
ü şeyhülislâmlar huzurunda ‘aşr-i şerîf ü na‘t-ı
şerîf tilâvet idüb musâhabet iderdim.
Ba‘dehu Murâd Han Ayasofya cami‘inden
kalkub fânûs-ı men’ûslar ve meş‘al-i fürûğanlar
çerâğân olub hakîr dahi bir ata süvâr olub Bâb-ı
Servi’den Saray-ı Hassa duhûl idüb kendüler
bizzât Hâsoda’ya girüb hakîri Hâsodabaşı’ya
teslîm idüb kilâr- hâssada kaftanlı olmak fermân
eyleyüb kendiler harem-i hâssa revâne oldular.
‘Ale’s-sabâh bu hakîri Kilarcıbaşı Hâdım
Sefîd Ali Ağa’ya teslîm idüb Kilar-ı hâssa önünde ağalara mahsus odada bir hücre içre bir mekân
ta‘yîn eyleyüb Turşucubaşı Ahmed Ağa lalamız
ve Gügümbaşı Mehemmed Efendi hat üstâdımız
ve ilm-i musikide Musâhib Dervîş ‘Ömer pederimiz ve Dersi‘âm Kiçi Mehemmed Efendi, ‘ilm-i
nahivde Kâfiye dersinde üstâdımız ve yine Evliya Efendi ‘ilm-i tecvidde üstâd-ı kadîmimiz plub
mübârek-bâd didiler.
Ve Horos İmâm, hâsodada ‘ilm-i hıfzda
şerîkimiz ve Tayezâde Handân ve Ferruhoğlu
Assâf Beğ ve Ma‘anoğlu ve Keçeci Süleyman
ve ‘Amber Mustafa mü’ezzinlikde ayakdaşlarımız olub şeb ü rûz hammâm-ı hâs cenbinde
meşkhâne nâm mahalde saz u söz ve gûnâ-gûn
fasıllar idüb Hüseyin Baukara faslı iderdik.
Bir gün bu hakîri zer-ender-zer akmişe-i
fâhireler ile mülebbesidüb bir zerdûz arakiyye-i
Yûsufiyyeye bir ‘âriyeti zülf-i ‘amber-efşan
zamm idüb başıma tâc-ı devlet nişânıdır deyü
du‘â ve senâ ile giydirdüler.
Ve gâhice ayakdaşlarımız sıbyanlar ile
semmûr kalpak geydirirlerdi. Amma her bâr
Silahdar Melek Ahmed Ağa ile vâlidemiz tarafundan karâbetimiz olması cihetiyle da’ima
hakîri yoklayub hatırım su’al idüb ihsanlar iderdi. Ve Harem-i Hâssa girmemize sebeb anlar ile
Rûznâmeci İbrâhim Efendi ve Hattat Hasan Paşa
olmuşdur.
Anlar hakîre hayli tesellî-i hâtır virüb Pâdişâh huzuruna vatdıkda âdâb-ı meclisi ve du‘a vü senâ etmeği ve niçe kelîmatıları ta‘lîm idüb hakîri Hâsoda’ya
götürüb anda bir sâ‘at oturub temâşâ itdik.
Bir kubbe-i ‘azîm içre çâr-kûşede birer taht-ı azîm ve müte‘addid şâhnişînlerin
cânib-i erba‘asında revzenler ile arste ve havz u
şâzrevânlar ile pirâste ve ferşi ibret-nümâ nakş-ı
bûkalemûn ruhâm-ı gûnâ-gûn ile mefrûş bir
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kâ‘a-i azîmdir kim gûya nigârhâne-i Çin’dir.
Andan bizzat kendüler Harem-i hâsdan
âfitâb-ı ‘âlem-tâb burc-ı sa‘adetden tulû‘ idüb
cümle kırk hâsodalılara ve sâ’ir musâhiblere
selâm virüb cümle du‘â-i hayr ile ‘aleyk alub
bir taht-ı ‘âlide Efrâsiyâb-var karar itdikde,
hakîr pertâb idüb pâye-i serîr-i ‘âlîye rûmâlîde
kılub zemîn-bûs idüb hemân bi-emrillâh hâtıra
bu ebyât hutûr idüb bî-bâk u bî-pervâ bu kıt‘ayı
zebâne getirdim. Beyt:
Âfâkı şeha ma‘deletin nûr pür itsin
Hûrşîd gibi encümen-i dehre cerağ ol
Geh nâfe gibi eyle diri deşt- mu‘attar
Geh gonca-sıfat gülşene gel ziynet-i bağ ol
Dâdâr-ı cihân eylemesin ‘âlemi sensiz
Her kande isen Padişehim dünyada sağ ol
deyü bu gûne hayr du‘âlar itdikde sa‘adetle
buyurdular kim,
“Bir şey oku” didiler. Hakîr eyittim:
“Padişâhım yetmiş iki ‘ulûmden Fârisî mi
ve ‘Arabî mi ve Rûmî ve ‘İbrânî ve Süryânî ve
Yonânî ve Türkî ve Şarkî ve Varsağı ve kâr u
nakş ve savt ü zecel ve ‘amel ü zikr ve tasnîfât ve
kavl ve haznegîr veyâhûd ebyât-ı eş‘ârdan bahr-i
tavîl ve kasâyid ve tercî‘-i bend ve terkîb-i bend
ve mersiye ve ‘ıydiyye ve mu‘aşşer ve müsemmen ve müsebba‘ ve müseddes ve muhammes
ve penc-beyt ve gazâliyât ve kıt‘a ve müselles ve
dûbeyt ve müfredât ve ma‘niyyât-ı ilâhiyyâtdan
ne murâd-ı şerîfiniz olursa be-ser ü çeşm buyurun okuyayım” didim.
Ba‘dehü Zeynel Efendi’ye:
“Eh artuk vakit pek ilerledi. Anlatdığum
hikâyenin devamını yarına bıraksak Zeynel
Efendi…
‘Ale’s-sabâh salâtü’l-fecrden kalkub Kerkük
Kal‘asına teveccühen çıkub dolaşalum. İşlerimiz
hayli çokdur.” dedim. Zeynel Efendi:
“Evliya Emmi, sohbetüniz çok gözel, keşke
hiç bitmese derim. Lakin yorgunsunuz, el’ân
istirahât buyurun Efendüm” didi.
Herkes bîtâb düşüb odasına çekildi…
Maba‘di var
Evsâf-ı Kal‘a-yı Kerkük
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Hasan Saatçi’nin Ardından
Irak Türkmenlerinin değerli bir evladı olan Hasan Saatçi, 9 Ekim 2011 Pazar günü tedavi gördüğü Isparta Özel Şifa Hastanesinde hayata gözlerini
yumdu.
1931 Kerkük doğumlu olan Saatçi, ilk ve orta
öğrenimini Kerkük’te tamamladı. 1952-1957 yıllarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra yüksek tahsilini tamamlamak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesine girdi. 1961’de buradan Ziraat Yüksek
Mühendisi olarak mezun oldu.
1962’de Türkiye’den Kerkük’e döndü ve
1963’ten itibaren 2 yıl kadar asteğmen ve teğmen
olarak Irak ordusunda vatani görevini ifa etti. Askerliğinin bir kısmı Kerkük’te bir kısmı Erbil’de
geçti. Yedek subay okulunu da Bağdat’ta tamamladı. Askerlikten sonra Tarım İl Müdürlüğüne girdi. Kerkük, Riyaz, Havice ve Dibis gibi yerlerde
çalıştı (1965-1980).
Irak’ta Türkmenlere baskılar artınca ailesi ile
birlikte Türkiye’ye geldi. Uzun yıllar Irak’ta yaptığı hizmetleri de bırakarak Ocak 1981 Türkiye’ye
geldi. 1981-1982 yıllarında Isparta’da, 1982 yılından itibaren de Antalya’ya taşınarak orada ikamet
etti. 2002 yılından beri de düzenli bir şekilde yazları Isparta’da geçiriyordu. 2009 yılında baypas,
2010 da ise katarakt ameliyatı olmuştu.
Irak Türkmen davasının her zaman bir eri olan
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Saatçi, öğrencilik yıllarından itibaren mücadeleci
ruhu ile bu sahada yerini almıştır. Millî konularda hiçbir zaman taviz vermeyen bir yapıya sahipti. Ankara’daki talebelik yıllarında şehit Necdet
Koçak’la birlikte aktif şekilde çalışmıştı. Bu yüzden rahmetli Necdet Koçak’ın hatırasını her zaman
yâd eder, onun idam edilmesinin büyük bir kayıp
olduğunu söylerdi. Türkiye’ye gelen daha genç
öğrencilere ağabeylik; seyahat, iş yahut sağlık sebepleriyle Türkiye’ye gelen hemşerilerine yardım
ve rehberlik etti.
Dostlarını hep arar sorardı. 20-30 seneden beri
görmediği dostlarını bile, onları tanıyanlara sorarak anardı. 4-5 yıl öncesine  kadar bayramlarda
kart atma âdetini sürdürdü. Son birkaç yılda ölüm
haberlerini aldığı dostlarının, akrabalarının vefatı onu çok üzmüştü. Bunların arasında kardeşi
Tahsin, Dr. Selahattin Hürmüzlü, Dr. Sati Arslan
ve eniştesi Saatçi Enver Mustafa’nın ebediyete intikali onu derinden sarsmıştı.
Ömrünün son 30 yılını geçirdiği ana vatanda
da çok değerli dostlar edinmişti. Türkiye’de yeni
neslin Kerkük’ü tanımaması onu çok üzerdi.
Hasan Saatçi 9 Kasım 1965 de Isparta’da olan
dayısının kızı Gülhan Gündüz Hanım ile evlenmişti. Dayısı Şevket Gündüz eski tarihlerde Türkiye’ye
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göç etmiş ve Isparta’ya bağlı İslamköy’e yerleşmişti. Önder (22.10.1966) ve Oral (13.08.1972)
adlarında 2 oğlu oldu. Oğlu Önder’den bir erkek
(Alper, 27.01.2006); Oral’dan ise bir erkek (Kerem, 27.02.1999) ve bir kız (Selin, 09.06.2005)
olmak üzere 3 torun sahibi oldu.
Hayatının son yıllarını torunları ile avunarak
geçiriyordu. Zaman zaman telefonlaşarak, şaka
yollu şöyle derdi:
“Emmioğlu, ev uşağ bastı bizi”.1
Hemşerilerine onun kadar düşkün birini görmedim desem, yalan olmaz. Dinî ve millî bayram gibi
münasebetlerde, hemşerilerine telefon eder, hal hatırlarını sorardı. Nazik, saygılı, insanları sayan, seven
ve herkese değer veren bir üslubu vardı. Isparta’da
toprağa verilen Saatçi’nin, bu bakımdan arkadaşları
ve sevenleri çoktu. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken, kederli ailesine, Türkmen camiasına ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
1. Bu deyimin Türkiye Türkçesindeki karşılığını
bulamadım. Ancak buna yakın şöyle bir karşılık vardır:
Torun tosun (veya torba) sahibi olmak. Bu da torunu
olmak veya yaşlı olmak anlamına geliyor. Ancak bunun
Kerkük’teki anlamı evin kalabalıklaşması, baba ocağında nüfusun artması demektir.

Babama Son Mısralar
Çile her nefeste hemdem insana
Olmadı talih yâr âbid Hasan’a
Ayakta olan iyidir elbet şükrede
Söylerdi demâdem dosta ihvana
Arardı ahbabı kalbinde muhabbet
Görmezdi kusuru velev ki zahmet
Antalya’ya der idi diyar-ı Kerkük
Yıllarca çekmişti vatana hasret
Rabbine açıktı her dem, elleri
Kalbinde eserdi îman yelleri
Ömrünce oldu fukara-yı sabirîn
Dâr-ı ukbâda buldu rahmet selleri
Göç eyledi, şimdi gönüller viran
Ömrümüz artık ebedî hazan
Yüreklere yas, gözlere yaş doldu
Duacıdır ona hep ehl-i zaman

Önder SAATÇİ
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Dr. Ahmet TELAFERLİ

Telafer’de İlk Kalem Tutan Eller
1955’lere kadar Telafer’de orta ve lise okulları yoktu. 6. sınıfa kadar olan iki erkek ilkokulu
vardı. Birincisine, kalede olduğu için Kale mektebi, ikincisine de Saray mahallesinde olduğu için
Saray mektebi denirdi. Ayrıca 4. sınıfa kadar olan
bir kız mektebi (okulu) vardı. Halkın çoğu çiftecilikle uğraştığı ve çocuklarının yardımına ihtiyaçları olduğu için çocuklarını okula göndermek istemezlerdi, bu okullarda her sınıfta 20-25 öğrenci
olurdu. 6. sınıfın sonunda bakaloryus imtihanları
vardı. Bu iki mektepten imtihanlara giren öğrencilerin sayısı ancak 15-20’yi bulurdu; bunlardan
da ancak on öğrenci bu sınavı başarı ile verirdi.
Başarı ile bu sınavı geçenlerin ortaokula başlaması için Musul’a gitmesi gerekirdi, çocukların
yaş icabı küçük olduklardan (12-14 yaş arası) ve
çiftçi olan babalarının maddi durumu müsait olmadığından dolayı çoğununu Musul’da ortaokula
devam etmeleri mümkün olmuyordu. Ancak 1-2

çocuk senede Musul’da ortaokula devam edebiliyordu. 1936 Darü’l-muallimîn-i İptidaiye mezunu
Yasın Abdülkerim iki yıl Bastamlı ve Telafer ilkokulunda öğretmenlik yaptıktan sonra, Bağdat’ta
tahsil yapmak üzere öğretmenlikten ayrıldı; aynı
yıl içinde
Abdullah Mahmut (Darü’l-‘ulum mezunu)
Telafer ilkokulunda öğretmenliğe başladı. Bir yıl
sonra siyasi nedenlerinden dolayı Mendeli ilkokuluna tayin oldu ve sonra Bağdat’ta yüksek tahsil gayesi ile ayrıldı. Bu iki zat Telaferli olarak
Telafer’de ilk kez öğretmenlik yapan kişilerdi.
Burada Darü’l-‘ulum mezunu Mustafa Mehmet
Cemil’i de zikretmekten bahtiyarlık duyarım.
1938- 1965 yılları arasında uzun süre
Telafer’de öğretmen olarak eğitim hizmeti veren,
çoğu ilkokul öğretmen veya köy öğretmen okulu
mezunu olan Tahir Musa Ferhat, İsmail Salih Halaf, Ahmet Süleyman (daha önce Altunköprü’de
sonra Telafer’de ), Hıdır Hüseyin İlyas, Halil M.
Tahir (önce Miççe sonra Telafer), Mehmet Zeynelabidin Pambuğ (Pamuk), Ahmet Hıdır Şerro,
Salim Sait, Tahir Hıdır Habiş, Murtaza Çolak ve
Abbas Sacca. Daha sonra iki lise öğretmeni olan
Abbas Bilal ve İdris Süleyman Hayyo Telafer’de
ortaokul ve lise olmadığı için Musul’da görev
yaptılar.
İlk Hukuk Mezunları
Avukat Yusuf Hacı İlyas çok tanınmış bir
avukat olarak Musul’da çalıştı. Birkaç sene önce
vefat etti. Şerif Abdullah Kifri’de nahiye müdürlüğü yaptı. Orada çok tanınmış Mehmet Beyin
kızı ile evlendi. Bir müddet sonra hastalandı.
İstanbul’a tedavi için gitti, ameliyat olduktan bir
müddet sonra rahmetli oldu, İstanbul’da toprağa
verildi. Mezarı bilinmemektedir. Hamit Aziz Ağa.
Musul’da gümrük müdürü olarak çalıştı. Kalp kapaklarındaki sorunları neden ile Londra’da ameliyat oldu. Birkaç yıl önce vefat etti, çok iyi ve
dirayetli bir insandı. Nur içinde yatsın. Abdullah
Bişer uzun seneler Bağdat nüfus dairesinde şube
müdürü, sonra nahiye müdürlüğü yaptı 1911 ve-
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Dr. Ahmet TELAFERLİ
fat etti, Allah rahmet eylesin çok sevdiğim bir
kardeşimdi.
Rahmetli Hamit Aziz Ağa’nın kardeşi Muhsin Aziz Ağa, uzun süre Hanekin polis müdürlüğünde Hukuk işleri şube müdürlüğü yaptı, sonra
Musul’da aynı işi yapmaya devam etti. Emekli
olan bu zat halen Musul’da ikamet etmektedir.
Daha sonra Avukat Nurettin Halil ve Avukat Ali
Şeyh Telafer’de avukatlığa başladılar, ikisi de vefat etmiştir. Nur içinde yatsınlar.
Mühendisler
İlk Mühendislerimiz şunlardı: Mehmet Ali
Kanber (USA mezunu), Haydar Halil Baba (İngiltere mezunu), Hasan Ceddo (Bağdat mezunu),
Abdullah Saraylı (İstanbul mezunu) Abdurrahim
Halil Tahir (İstanbul mezunu), ABD mezunu
Elektrik Mühendisi Kemal Abdullah, İstanbul
Üniversite mezunu Arkeolog Tarık Ferhat ve Celil M. Cemil (İstanbul mezunu).
Mahmut Gullor Kalifornia ziraat fakültesinden mezun oldu Erbil Ziraat müdürlüğünde
çalıştı. Haydar Ömer Bağdat Ziraat mezunu, bir
yıl Meksika’da ziraat konusunda eğitim gördü.
Mutasım M. Tahir Ankara’da Ziraat’tan mezun
oldu, bir yıl Meksika’da kurs gördü. Ferik Sait
İstanbul’da orman Fakültesi mezunu, Musul üniversitesi orman fakültesinde profesörlük payesine yükseldi. Daha sonra bir trafik kazasında vefat
etti. Aynı kazada Bağdat Üniversitesi mezunu Jeoloji Mühendisi İhsan Abdullah da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
Posta Dairesi
Sait Hazzo uzun süre bu görevi üstlendi, sonra
Emin Sait’i yetiştirdi. İkisi de vefat etti,
nur içinde yatsınlar. Ayrıca Abbas Mellah da
bu dairede kısa bir müddet çalıştı.
Subay Olanlar
Yarbay ve albaylığa kadar yükselen ilk subaylarımız şunlardır:
Emin İlyas, Karağan Diyala bölgesinde görev
yaptı. Halil Selman ve Hasan Hüseyin İlyas ilk
önce Erbil’de görev yaptılar. Halil Selman Şevvaf
harekâtnda haksız yere idam edildi. Nur içinde
yatsın. Hasan Hüseyin Bağdat yakınlarda bir askeri tatbikat esnasında bir gözünü kaybettiği için
de Vasi Abdullah Telafer’den Londra’ya tedavi
için gönderildi. Dönüşünde İstanbul’a uğradı ve
biz Telaferli öğrenciler onu İstanbul’da ağırladık.
İstanbul’un Boğaziçi’ni gezdirdik. Halen Erbil’de
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ikamet etmektedir. Kasım 2011 de kendisi ile telefonla görüştüm.
Diğer subaylarımız Cemil Musa Ferhat, Behçet M. İlyas ve genç yaşta mide kanseri hastalığından vefat eden Necim Yusuf Ferhat. Nur içinde yatsın. Sait Hammo generalliğe kadar yükseldi. Ordu komutanlığı yaptı. Şimal hareketlerinde
çok başarılı oldu. Üst düzey cesaret madalyaları
aldı. O da rahmetli oldu, nur içinde yatsın.
Doktorlar
İlk doktorumuz Cerrah Dr. Ahmet Kurut
Kerkük ve Musul Hastaneleri’nde görev yaptı. İkinci doktorumuz Ahmet Mahmut Telaferli,
İstanbul’dan mezun iç hastalıkları uzmanı olarak
Telafer Hastanesi’nde on bir yıl görev yaptı. Mesleğine İstanbul’da devam etti.
Dr. İsmail Cemil (cildiye uzamanı Bağdat mezunu), Dr. Şit M. Yunus (iç hastalıkları uzmanı
İstanbul mezunu) halen Kerkük’te çalışmaktadır.
Dr. M. Ali Hüseyin (İstanbul mezunu), Dr. M. Ali
Mustafa (Musul) haksız yere şehit edildi. Dr. Taki
Musa Ferhat (Musul), Dr. Selahattin Yusuf Ayva
(çocuk hastalıkları uzmanı-Musul), Radyolog
Mehmet Emin (Musul), Dr. Mehmet Baba (İstanbul). Dr. Haydar Naki (İstanbul) teröristler tarafından şehit edildi. İstanbul mezunu olan Dr. Mehmet
Hüseyin Çelebi (çocuk hastalıkları-İstanbul), Dr.
Abdülkerim Mehmet Ali (kadın doğum uzmanıErzurum), Dr. Yahya Hıdır Davut Süleyman Çelebi (zooloji ve bakteriyoloji doktoru-İstanbul).
İstanbul tıpta son sınıf öğrencisi iken vefat eden
Mikail Telaferli, Allah rahmet eylesin. Dr. İsmet
Abdullah Mahmut (Mikrobiyoloji-İstanbul) halen
Gaziantep’te yaşamaktadır. İstanbul Tıptan mezun çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Vahap Çelebi
de İstanbul’a yerleşmiştir.
Diş Hekimleri
Diş hekimlerinin çoğu İstanbul mezunudur.
Bunlar arasında rahmetli olan İlyas Abdulkadir
(İstanbul) ve kardeşi eczacı Yunus Abdulkadir
ise (İstanbul), Selamiyeli olan ve Kerkük’te vefat
eden Dr. Ali Arafat, bu arada Saddam’ın zulmünden dolayı 20 yıl hapis yatan ve işgalden sonra
hapisten çıkarak Musul’da vefat eden Dr. Sadık
Arafat (İstanbul), Dr. İbrahim Arafat (İstanbul)
ve Halil Arafat (İstanbul), Dr. Abdurrahim Samin
(İstanbul) ilk akla gelen isimlerdir.
Kısacası Telafer’de her alanda ilk mezunlarımızı ve ilk kalem tutanlarından kısaca bahsettik.
İkinci kuşaktan ilerde bahsedeceğiz.
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Hacir1
Haşim Nahit Erbil’in hikâyelerini Latin harflerine aktararak Kardaşlık okuyucularıyla buluşturmaya başlayalı tam 8 sayı olmuş, yani iki
yıl… Dile Kolay! Haşim Nahit’in edebi sahaya
ait diğer çalışmalarını da hatırıma getirdikçe,
“Daha nice 8 sayılara…” demekten alamıyorum
kendimi.
Haşim Nahit, bu hikâyesinde, neredeyse bütün Rumeli’yi bıraktığımız Balkan Savaşlarının
acısından bir kesiti öykülemeye çalışmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki gafletin, siyasî hırsların,
dış politikada olayları ve gelişmeleri yerinde ve
zamanında, doğru olarak değerlendirememenin
sonuçlarının en acı biçimde suratımıza çarpan
Balkan Savaşları’nın Rusya ve Avusturya’nın
İslavları ve Yunanlıları ayaklandırmasıyla başladığına1 dikkat çeken Haşim Nahit; Türkiye
aleyhindeki her projede olduğu gibi, Balkan
Savaşları’nda da İngilizlerin parmağı olduğunu özellikle vu“İngiltere’nin Türkiye için bir
projesi var, derlerdi. Bu projeye göre Türkler
Avrupa’dan tard olunacak, Suriye ve Hicaz zabt
ve taksim edilecek. Irak, İngilizlerin idaresine
geçecek Şarkî Anadolu parçalanacak ve nihayet
nüfuzu Türklerle meskûn birkaç vilayete münhasır zayıf ve istinatsız bir Türkiye kalacak imiş.
O günkü Türkiye’nin orduları müttefikler tarafından mağlup edilmiş, Rumelinin birçok
yerleri zabt olunmuştu. O günkü hilalin saltanatı kırılmıştı. O günkü Hıristiyan müttefikler,
Müslümanların emlak ve servetini gasp ettiler.
Müslümanların ırzını hetk ettiler. Müslüman kadınları, çocukları boğazladılar; Müslüman şehirlerini yıktılar, camileri yaktılar yahut da kiliselere tahvil ettiler. O günkü beş yüz bin masum
Müslüman katliam edildi. İşte o gün miladın 8
teşrin-i sani 1912 tarihinde âlem-i İslam’ın o
yeis günü, İngiltere hükümetinin başvekili Mister Eskuet hitabet kürsüsüne çıktı ve bağırdı:
1. Haşim Nahit, Üç Büyükler Uyuşabilirler mi, Vakit, S:
9975, 28 Ekim 1945, s. 2
(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
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-Müttefiklerin
orduları
Makedonya’ya
hâkimdir. Ahvalin hall-i sabıkına ircası artık
gayr-ı mümkündür. Ve emr-i vâkîyi tasdik etmek
her memleketin rical-i hükümetine aittir. Avrupa
efkâr-ı umumiyesi galiplerin semere-yi muvaffakiyetlerinden mahrum edilemeyecekleri noktasında müteaddittir.” 2
Evet, yeryüzünün mezbahaya ve yeraltının
nihayetsiz bir mezara döndüğü”nün göstergesi
bu korkunç manzara karşısında, hayatın tüm lezzetleri gözlerinden silinmiştir.3 Çatalca’nın top
sesleri çocuklara, ihtiyarlara ve gençlere yeis
ve haşyet verirken; “Türkiye İçin Necat ve İtilâ
Yolları”4 adlı eserini kaleme alır. Bir ara, Çatalca
taraflarından gelen top seslerini, evin balkonundan bir süre takip eder. Sonra, yüreğinde çarpan sarsılmaz şu imanla yazısına devam eder: “Türk varlığı
sonsuza dek yaşayacak!”5
Sözü daha fazla uzatmadan, bu duyguların
bir aksülameli olan hikâyeyle sizleri baş başa
bırakıyoruz.
Hacir6
Hülya dakikaları… Kalbimle dudaklarım
arasında kalmış bir ümidin fecir ve sürurunu
yaşadığın dakikalar… Hayatımın son deminde
olsun, beni terk etmeyin!
Hülya, bir gün gelip hakikat olacaktı: Uzun
yılların rengin bir kanat huffetiyle, her telinde
başka bir hatırayla şimdi uçtuğunu gördüğüm
son günlerindeydi. İki aile dünyada ilk görecekleri bir düğünün, pek nadir sevinçlere derunu
aşina kılan tatlı işkenceleri içinde çırpınıyorlar2. Haşim Nahit, 1912’deki İngiltere, Servet-i Fünun, S: 1214,
28 Ağustos 1330 (1914), s. 373-374
3. Haşim Nahit, Bir Mektup: Ümidin Tahakkuku, Servet-i
Fünun, S: 1221, 16 Teşrin-i evvel (Ekim)1330 (1914), s. 385387
4. Haşim Nahit, Türkiye İçin Necat ve İtilâ Yolları, Şems
Matbaası, İstanbul, 1331 (8+375 s.)
5. Haşim Nahit Erbil, Türkiye’de Modern Teknik Nasıl
Meydana Gelebilir? s.16
6. Haşim Nahit, Hâcir, Servet-i Fünun, S: 1205, 26 Haziran
1330 (1914), s. 134-135
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dı. Bu hazırlanma, bu mesai ağırlıkları altımda
sersem başımı, ne kadar celî bir kudretle onun
en küçük bir hatırası kaldırıldı; beynime yeni
fikirler, kalbime sevinç, kollarıma çalışma kuvveti verirdi. Hayatta zevk-i ebedî tek ve büyük
güne doğru koşuyordum. Günlerin sayısı çoğaldıkça fazla süslerin renk ve ipek hamulesi tesirine yakın yorucu bir meserretle buna tahammül
ettim ve bekledim, beklediğim sendin: Necdet!
Varlığıma bahşolduğundan ziyade mutena bir
çiçek gibi zekâmı işleten babama, ruhunun payesine yükselmek mümkün olmayan azametini
tanıyıp bildiğim için minnettarım. Evet, beklediğim sendin, sen ve daha ziyade kadınlığımın
önünde secde ettiği siyah gözlerindi. Sade ruhunun değil, insanların kan ve çamur hilkatinden
itilâ ettiği anlara ait ne kadar nezih ve samedânî
duygular varsa işte bütün bunların yegâne menfezi olan gözlerindi. Kadınları istihkar ediyor
görünen tavırlarının kadınlığa en necîb mana-yı
ihtiramını onda, aşk ve şefkati onda, şiir ve zulmeti, fecr ve ateşi hep onda gördüm ve öğrendim. Hayatı yaşadığım dakikalar, tesellisizlere
açılan mabet kapıları gibi, kalp ve dimağımı o
menfezin bahar ve nur seyelânına açtığın dakikalardı. Ben bunu bekliyordum, ben seni bekliyorum! Heyhat ki ikimiz için de beklenen, kızıl
kıyametmiş!
Bulgar istilası; baş döndürücü bir hızla geçtiği yerlerde otları söküp dalları kıran, kütükleri
deviren, taşı toprağı birbirine karıştıran bir kasırga gibi oldu. Vahşilerin bıraktığı iz, sadece
kemik yığını harabeler ve nevhalardır. Bilirsin
ya! Fırtına bizim düğün haftamızda kopmuştu.
Yangınlar arasında, cenazeler üstünden saçından
sürüklenen bir kadın kafilesine beni de kattılar:
Top tüfek tarrakaları, silah şangırtılarıyla at kişnemelerinin ve acı acı haykırışmaların toz ve
duman içinde birbirine karıştığı ve her tarafta
kızıl alevler yükselen cehennemî bir saatte, kapıları dipçik ve kılıç darbesiyle kırıp içeri saldıran vahşi tavırlı, katil bakışlı Bulgarlar; kadınları birer birer topluyorlar, sürü halinde meçhul bir
mezara sürüp götürüyorlardı.
İlk muhasebe heyecanından, bozgunluk ve
itila edilmek korkusuna kadar gâh göğsümü parçalayan çarpıntılar, bazen dişlerimi çekiç darbesiyle birbirine çarpan asabî ihtilâçlar, gâh ağır,
ezici bir kaya altında kalmış gibi boğucu ızdıraplardan sonra ölüme benzer bî-hoşluk duyuyorKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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dum. Lakin parçalanan kapı pencere tahtalarının
çıtırtıları arasında canavar solumalarıyla kuduz
hayaletlerden birinin ta yatak odamdan beni dışarıya sürüklediği andan itibaren artık hiçbir şey
hissetmiyordum. O gün saçımdan çeken iğneli
eller, sanki varlığımın da bütün duygularını çekti götürdü. Sade inikâs eden bir cam boşluğuyla
bakan gözlerimle hadiseleri görüyordum; fakat
hissetmiyor, düşünemiyordum. Şimdi bile hadiseleri toplamak için bende; karışık ve müziç rüyasını henüz terk eden bir naim hali var. Pekiyi
hatırlamıyorum ki ilk geceyi bir dere kenarında
geçirdik. Derenin üstünde ormana benzer siyahlık başlıyordu. Ağıl gibi içine insan sürüsünü
doldurdukları bir çadırın sabahleyin bir sayha,
bir yumruk acısıyla fırladım. Bizi çadırın önüne
dizdiler. Yaldızlı ve yeşil bir sabah vaktiydi.
Uzaktan bir ıslık sesi, yeniden birçok kuduz,
vahşî hayaletler… Onlar bize doğru geliyorlardı. İçlerinden tanıdım: Başı fesli bir erkekle siyah çarşaflı bir kadın, bunlar; birçok silahlı korkunç heriflerin arasında, ta karşımızda durdular.
Karışık bir hareket ve gürültü arasında bir ses
yükseldi:
- Hamdolsun Müslümanım, Hıristiyan olmam.
Vahşilerden birisi, Türk’ün fesini başından
attı. Biri kafasına bir yumruk, bir başkası da göğsüne bir tekme vurdu. Siyah, uzun libaslı, sakallı
biri de elindeki haçı Türk’e doğru uzatıyor,
- Öp şunu köpek!- diyordu.
Türk’ün yanık ve çıplak çehresinde birdenbire sanki bir kıvılcım uçtu. Bu insan yığını bir
an içinde dağıldı, toplandı, birbirine karıştı ve
onların arasında yükselen kılıç uçlarında sabah
güneşinin şûleleri parlıyordu. Sonra bu parıltılar kızardı. Kılıçlarda şimdi hep kızıl şûleler
vardı. Kalabalık yeniden açıldığı zaman Türkün
olduğu yerde kanına bulaşmış et parçalarından
başka hiçbir şey yoktu. Birkaç kişi çadırlardan
birinin eteklerini topladılar. Direğinin başından
bir ip sarkıttılar. İpin bir ucunu çarşaflı kadının
saçına bağladılar, kadın bağrışıyordu. Biz, sade
boş gözlerimizle bakıyorduk. İpi çekince kadın,
anadan doğma ipte sallandı. Sabah güneşinin
şuleleri yeniden kılıç uçlarında parladı ve kızıllaştı. Kadının göğüsleri, parmakları, kolları, vücudunun her parçası yere düşüyordu.
- Ben o günden beri, gökyüzünden bitmez
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tükenmez bir kan yağmurunun yağdığını görüyorum. Söyle Necdet, senin olduğun yerde de
kan yağmuru var mı? Ah, eğer öyleyse…

Telafer Üzerine Hoyratlar

O gece muztar bir ağırlıkla çöken göz kapaklarım altından meçhul bir âlemin ruhiyetine
müstağrak ve uyanıktım. Bu bedii rüya içinde,
gürültüsüz adımlarla yaklaştıkça nur ve şefkatini daha celî hissettiğim beyaz bir kadın başucuma geldi. Anneme o kadar benziyordu ki…
- Kızım dedi, hayatını, namusunu kurtar!
Gözlerimi açınca, onun beyaz parmaklarını
ve işaret ettiği yolu tekrar gördüm. Sakin ve mütehayyir varlığımda mütefekkir insanlığımı ikaz
eden, bir ra’şenizdi: Uzak bir beldenin buut ve
ziya içinde uzanan yollarıyla hep birden göze
görünüşü gibi, o anda sari’en temevvûc eden
hadiseler silsilesinin müntehasında asıl neticeyi
pek vuzuhla birden seçtim. Yerimden kalktım:
Ölümden kaçmak yahut ölüme koşmak… Bu iki
türlü buhranlı haşyet, benliğimi sarıp sarsarken,
o beyaz parmakların musahhar ve arkasından sürükleyen ruhumuzu, gecenin âmâkına beni çekti. İlk adımı atmıştım. Ve işte o zaman ölümün
hail, titretici pençesinden tebâid-i hüsne kendi
iradâtımın kattığı ümit ve cesaretle bir adım
daha attım ve koştukça içimdeki ölüm korkusuna yaşamak ümidi her dakika galebe çalıyor,
cinnet ve heyecan içinde koşuyordum. Nihayet
sana geldim, sana sığındım. Ey vuhûşu gizleyen
orman, gizle beni!
Kaç gündür ot köklerinden, ağaç yapraklarından biraz hayat dileniyorum; lakin şimdi ne
hayat, ne ölüm ve hiçbir kuvvet bana istediğimi
veremeyecek… Yalnızlığımı tamamen hissettiğim bu ormanda her saat, her dakika cismaniyetimden; onsuz ne hissetmek, ne düşünmek
mümkün olmayan bir şey eksiliyor. Yüksek ve
ihtişamlı ağaç zirvelerinin gözlerinde mün’akîs
lemaları, serin ve nermin bir örtü gibi vücudumu
saran gölgeler, şimdi yavaş yavaş siliniyor. Boğucu bir ızdırap hissettiğim karaltıların gittikçe
ağarlaştığını duyuyorum.
-Necdet! Eğer yaşasaydık ihtimal ki koluma
gireceğin bir akşam için güneşten bile esirgediğim gelinlik elbisem yerine, şimdi sırtımda, saçımın telleri ile ormanın geniş yapraklarından
işlediğim bir libas ile ve son defa için sana veda
ediyorum.
44
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Geli buğ
Qazan qeyner geli buğ
Bura mertler meydanı
Telafer’den gelibuğ
Geli buğ
Qazan yansa geli buğ
Türklüğe qan vermeye
Telafer’den gelibuğ
Qalı buğ
Qazan coşar qalı buğ
Türkmençin şehit vérduğ
Ölmeyibuğ qalıbuğ
Yanı buğ
Üstü nemdi yanı buğ
Zalım duşman elinden
Ölmeyibuğ yanıbuğ
Véri buğ
Qazan üstü véri buğ
Qaçaqaç savaşında
Türkmen şehit veribuğ
Alı buğ
Göz yaşımız alı buğ
Telafer’in heqqini
Birleşibuğ alıbuğ
Qar daşuğ
Qar qeyyeyuğ qar daşuğ
Dilimiz qanımız bir
Biz Türkmen’uğ qardaşuğ
Geli buğ
Qazan coşar geli buğ
Tılafar’da ölmeye
Tuz Kerkük’ten gelibuğ
Dalı buğ
Yarbağ üstü dalı buğ
Kerkük elden gédiri
Biz yuxuya dalıbuğ

Sadun KÖPRÜLÜ
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Millî Vezin
Bilindiği gibi insanların günlük hayatlarındaki eylem ve karakterlerini sınırlayan ve sağlam
bir kalıba koyan yasa ve düzenler boşuna var olmamıştır. Elbette ki gidişat ve davranışlarındaki
yanlış ve yolsuzlukları düzene getirmek ve mükemmel bir şekilde göstermek için doğmuştur.
Böylece töre ve görenekler meydana çıkmıştır.
Töre ve geleneklere göre toplum ve millet tarafından beğenilen gidişat ve eylemler kabule geçerek
yasa haline gelmiştir. Ancak yanlış ve “taslak” eylemler genel zevke aykırı ve ayrık olarak yasaklanmıştır. Yani yasa ve kanunlar gidişat ve eylemlerin doğumlusudur. Başka bir deyişle kanunlar
olup bitenlerden sonra vücuda gelmiştir.
Şiirde hayatın önemli bir öğesi olarak ayni
aşamayı ince ayrıntılarıyla yaşamıştır, yâni şiir
ölçüden önce doğmuştur. Sonradan her milletin
öz dili yapısına göre ayrı ayrı ölçü kalıpları var
olmuştur.
Bizim Türk şiirine gelince şimdiki okuryazar
olmayan kimi şairlerin vezin falan bilmeden şiirlerinin düzenli olduğu gibi, ozan dedikleri eski
Türk şairleri öz ölçümüz olan “hece vezninde” bu
veznin inceliklerini kavramadan uyaklı ahenkli
koşuklar, destanlar düzmüşlerdir. .
Diyebilirim ki, çalgılarla okunan türküler
şiirin turfandası sayılır. Daha da ileriye giderek
türkü ve şiirler musikiden doğmuştur. Yani şiirdeki iç ahenk kulağa seslenir. Denilmeğe değer ki
bizim Türkmen halk şairi rahmetli “Felekoğlu”
hece vezni kalıplarındaki şiirlerini öz elinde dut
ağacından yaptığı sazla türkü söylercesine dile
getirirdi.
Şiirimizin ana vatanı olan Orta Asya’dan batı
Türk ülkelerine ozanlarla birlikte taşınan hem
arı bir dile hem de Türklerin milli ölçüsü sayılan
hece vezninde yazılan koşuk ve sağu biçimindeki
eski örnekler bize yetişmemiştir.
Arapçanın öz malı olan ve bizim Türkçenin
dil ve yazım kurallarına yakışmayan yapmacık
aruz vezni 11-12 ince yüz yıllarda Türkler İslamlığı kabul ettikten sonra Furs (Fars) şiiri yoluyla
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Türk şiirine sızmağa başladığı ve 19. yüzyılın
ortalarına kadar şiirimize damgasını bastığı görünür.
Bu garip vezni kabul eden yüksek zümreye
seslenen divan şairleri adı verilen Lügat-ı Osmaniye denen karma dilde yazan şairler 14 inci yüz
yıldan itibaren 19. yüzyılın ortalarına kadar bu
vezne bağlı kalmışlarsa da, buna paralel köy ve
kasabalarda yetişen halkın dilinde halka seslenen
üç gruba ayrılan halk şairleri öz veznimiz, hece
veznini sürdürmüşlerdir. Bu grupların birincisi,
dinsel fikirleri dile getiren, tekke ve sirhanelerde sofu ve pir adı verilen Hacı Bayram Veli, Pir
Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal ve Seyranî gibi
şairlerdir. İkincisi âşık edebiyatını temsil eden
Gevheri, Emrah ve Karacaoğlan gibi saz şairleridir. Üçüncü grup ise destan şairleri adıyla anılan
Dadaloğlu ve Köroğlu. Unutmayalım ki bunlardan önce Yunus Emrah 13 üncü yüzyılın birinci
hece şairi sayılır.
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Tanzimatçılar hece veznini milli vezin diye
kabul etmişseler de, birer ikişer şiirleri hariç bütün şiirlerinde aruz veznine kapıldıkları görülür.
Servetifünuncular ve Fecrîatî grubu hece vezni
yandaşlarına karşı sert tavır takınmışlar. Ancak
çağdaşları olan Rıza Tevfik Bölükbaşı, onların
aksine şiirlerini âşıklar tarzında hece vezninde
yazmıştır.
19 inci yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın ilk yarısında şiirlerini herkesin anladığı sade
bir dilde yazan Mehmet Emin Yurdakul Türk
şiirinde birinci hece şairi sayılır. Milli edebiyatçılardan Ziya Gökalp ve beş hececilerden Faruk
Nafiz Çamlıbel büyük hece şairleri sayılırlar.
Bizim Irak Türkmen şiirindeyse bu satırları yazan, Salah Nevres ve Felekoğlu öncü hece
şairleri sayılırlar. Türkçedeki sözcüklerde “kalın,
ince, uzun, kısa” hecelerin aynı değeri taşıdığı
için “hece vezni” Türkçenin öz yapısına en uygun bir vezindir.
Hece vezninde bir beyti teşkil eden dizeler
arasında sayı bakımından denklik arandığı gibi
her dize içerisindeki durgular arasında da aynı
hece eşitliği aranır. Bu yüzden kimi eleştiricilerin
“parmak hesabı vezni” adı verdiği bir bakımdan
doğru değildir. Çünkü şairlar tarafından daha
fazla kullanıldığı görülen hece vezninin önemli
kalıplarında beyitteki mısralar arasındaki değer
eşitliği her mısradaki durgular arasında da bulunmadıkça hece vezninin ana kurallarına aykırı
sayılır.
Fakat kıt bir şekilde kullanılan 4, 5 ve 19
hece kalıpları ve dizeleri içerisinde durgu eşitliği
aranamdığı 7, 8 hece kalıplarına “parmak hesa46
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bı” vezni adı uygun görülür. Ne var ki 6+5 veya
4+4+3 heceli durgularından kurulu 11’li hece kalıbında aynı beyitte bir dizede 6+5 ve öbür dizedeyse 4+4+3 heceli durguların bulunduğu normaldir.
Bir önemli noktaya da değinmeden geçmeyelim; o da hece vezninde aruz vezninin tam aksine
hem dizeler arasında, hem de dizelerdeki durgular arasında bir sözcüğün ikiye bölünmemesi en
önemli şart sayılır.
Hece vezninde kalıplar dizelerdeki hece sayılarına göre ad alırlar. Mesela 8 heceli mısralardan
meydana gelen şiire 8’li hece kalıbı ve 11 heceli
mısralardan meydana gelen şiire 11’li hece kalıbı
denir. vb.
Hece vezninin kalıpları:
* 4’lü hece kalıbı
Bu kalıp gayet kıt kullanılan ölçülerden sayılır.
Gibi bir baş
Ay doğuyor
Tevfik Celal Orhan
* 5’li hece kalıbı
Bu kalıpta durgu denkliği aranmaz.
Gör ki neler var
Bize güler var
Yunus Emre
* 6’lı hece kalıbı
Bu kalıpta 3+3 durgu eşitliği bulunur.
Severim sözünü
Görmeye kim gelir
Yunus Emre
* 7’li hece kalıbı
Bu kalıpta da durgu denkliği aranmaz
Ben sana vurulmuşum
Ko düşsün gönül kuşum
Saçlarının ağına
Faruk Nafiz Çamlıbel
* 8’li hece kalıbı
Bu kalıpta da yine durgu denkliği aranmaz .
Âşık ağlar canan diye
Asker ölür vatan diye
Ders okunur irfan diye
Murat sensin yüce tanrım
Ziya Gökalp
* 10’lu hece kalıbı
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5+5 durgulardan oluşan bir kalıptır.
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd ü gam ile oldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm
Hacı Bayram Veli
* 11’li hece kalıbı
En fazla halk şairleri tarafından kullanılan bu
kalıp üç şekil alır
a. 6+5 heceli durgulu
İnsan dedikleri hep bir soy imiş
Kudret ölçüsünde hep bir boy imiş
Gönül kimi sever güzel o imiş
Sen haktan dileğin al kara gözlüm
Seyranî
b. 4+4+3 hece durgularından meydana gelen şekil.
Tanrım şahit duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yar yatağın düşman olmaz giderim
Mehmet Emin Yurdakul
c. Aynı beyitte bir dizede (4+4+3) diğer bir
dizedeyse (6+5) olduğu halde doğru sayılan 11’li
hece kalıbının bir şeklidir.
Hor görmesin seni yolda her gelen
Toz ol yürü yolda yüksel havalan
Dağılma havada bir top ol dolan
Her esen yellere savrulma yolda
Felekoğlu
* 12’li hece kalıbı
Şairler tarafından az az kullanılan ( 7+5 ) heceli durgulardan meydana gelen bir kalıptır.
Bir gün sevdasız kalmaz sevdalı gönlüm
Nerde bir güzel görse oralı gönlüm
Her yandan çatal oklar yağar gönlüme
Oklara nişan olmuş yaralı gönlüm
Rıza Çolakoğlu
* 13’lü hece kalıbı
8+5 heceli durgulardan oluşan ve hece vezninin fazla yaygın olmayan kalıplarının birisidir.
Bahtiyardır kim nezreder canı canana
Aşk oduna yanmak için geldik cihana
Lokman bile yüz çevirse derde dermana
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Yine senin için coşar divana gönlüm
Salah Nevres
* 14’lü hece kalıbı
7+7 heceli durgulardan meydana gelen bu kalıp, hece şairlerinin en sevdiği bir kalıptır.
Gökten imdat isteme güvenme gözyaşına
Bakma düşman gözüyle bir sürü yoldaşına
Murada ereceksin yarın sen tek başına
Onlarsa yarı yoldan geriye dönecekler
Faruk Nafiz Çamlıbel
* 15’li hece kalıbı:
Bu kalıp bazen 7+8 heceli durgulardan bazen
de 8+7 heceli durgulardan meydana gelir.
a. 7+8 heceli durgulardan
Sen buyur ben askerim uğrunda kanlar dökmeye
Bağlıyım fermanına ey tacidarı yurdumun
Felekoğlu
b. 8+7 heceli durgulardan
Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar manasını namazdaki duanın
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu
Huda’nın
Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın
Ziya Gökalp
* 16’lı hece kalıbı
8+8 heceli durgulardan meydana gelen bir
kalıptır
Canımızla varlığımız hepsi vatan uğrundadır
Vatan uğrunda can vermek bize bir izz ü
rifâttir
Felekoğlu
* 19’lu hece kalıbı
Belli durgulardan meydana gelmeyen ve düz
yazıya benzeyen bu kalıp tek tük şairler tarafından kullanılan bir kalıptır
Sizler daha kavga edin fakat artık kan yerine
ter saçın
Zahmet çekin fakat artık terakkiye götürecek
yol açın
Feth eyleyin fakat artık medeniyet ganimeti
getirin
Mehmet Emin Yurdakul
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Yemek Destanı

48

Ömrüm uzun eyle ey Ulu Tanrım
Gece gündüz şükür etmek isterim
Çalışıp didinip nefis yemekler
Dişlerim keserken yemek isterim

Ne hoş olur hoşaf pilâv erişte
Üşüşür yeğenler amca enişte
Yemekler bitmeden çabuk yetiş de
Sana da bir tabak koymak isterim

Toygayı içmeli hep sıcak sıcak
Kırk keklik kâfidir fazlayı bırak
Onlar da yetmezse yumurta kırak
Can boğazdan gelir demek isterim

Pehli’yi küldöken yakmadan önce
Külbastı’yı kedi kapmadan önce
Hiç kimse elini atmadan önce
Elbet tıka basa doymak isterim

Kuştüyünden yatak ipekten döşek
Mersedes isterim sanma ki eşek
Taşdelen suyunu kafaya dikek
Her gün yüz bir koyun kesmek isterim

Haberi var mıdır tokların açtan
Vazgeçmek olamaz asla güllâçtan
On beş kâse yiyip ben de sütlâçtan
Bu zevkle gönülden gülmek isterim

Bir güzel isterim ferişte melek
Boyu fidan olsun dili de ipek
Aşkın şarabını beraber içek
Sarılıp her gece yatmak isterim

Kebabı yapmalı uygun yerinden
Üstüne yemeli şekerpâreden
Oh demeli insan içten derinden
Öylece kendimden geçmek isterim

Çorbayı versinler hep altın tasta
Ekmek bulamazsak çilekli pasta
Her gün yemez isem olurum hasta
Havyarı okkayla yutmak isterim

Bülbülün yuvası sarığıburma
Üstüne bir tepsi olgunca hurma
Aç iken sakın hiç hâlimi sorma
Doyunca bıyığım burmak isterim

Kalender meşrebim istemem fazla
Günlerim dolmalı neşeyle sazla
Ömrümü geçirip baharla yazla
Ada’da Moda’da gezmek isterim

Bükme’yi sorarsan Safranbolu’da
Etli ekmek dersen Kastamonu’da1
Saray’ın helvası, o da Bolu’da
Hepsinin adını anmak isterim

Süleymaniye’ye şöyle uzanıp
Dârüzziyâfe’de yemeği yiyip
Leziz demirhindi kuşburnu içip
Kanatlanıp hemen uçmak isterim

Nerede sandöviç nerede kete
Bankalar soyuyor her gün bir çete
Çoluk çocuk hasret kalınca ete
Ağzımı poyraza açmak isterim

Tarhana çorbası kuvvetli gıda
İçmeli her zaman bay ile geda
Onun için neler edilmez feda
Aklımı başıma almak isterim

Ne yapayım ABD’nin Buş’unu
Geliniz yiyelim hamsi kuşunu
Severim yazısını yokuşunu
Vatanıma bin can vermek isterim

Baklava dediğin fıstıklı ballı
Elmalar olmalı yapraklı dallı
Kadayıf gelirse çifte kaymaklı
Öylece tadına bakmak isterim

1. Ahmet Baha Gökoğlu, Kastamonu yöresinden 812
çeşit yiyecek derleyerek ilin mutfağının ne denli zengin
olduğunu ortaya koymakla kalmamış, ayrıca 38 çorba ile
51 çeşit ekmeğin tarifini de vermiştir. (zikr. Zümrüt Nahya, “Kastamonu Mutfak Dünyasından”, Kültür ve Sanat,
Kastamonu Özel Sayısı, Eylül 1995). Bu tabloyu Türkiye
ölçeğinde genişletmekle kalmayıp Türk Dünyası çapında ele
alıp ortaya çıkacak görkemli manzarayı düşünmek gerek!
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Arasta Kahvesi2 geliyor başta
Ayrı bir lezzet var yaptığı aşta
Çabuk ol yanıma hemen yanaş da
Nefis köy böreği yemek isterim

Bulunca içmeli ekşili paça
Bir kâsesi acep kaçadır kaça
Söyle dokuz yorgan yeter mi aça
Doyunca gözümü yummak isterim

Domates patates almalı derim
Salçayı yemeğe salmalı derim
Tandırın başında kalmalı derim
Turnayı gözünden vurmak isterim

Kayıkçılar sıkı çeker küreği
“Çatal olur efelerin yüreği”
Unuttum sanmayın sakın böreği
Tepsiyle fırına sürmek isterim

Bir yarar beklenmez asla sertlikten
Ne zarar görülmüş bilmem mertlikten?
Perde pilâv Türkistan’dan Kerkük’ten
Gelince kaşığı çalmak isterim

Vezirin parmağı yarasın işe
Lezzet dediğin şey dokunsun dişe
Pekmez şerbet ayran hep şişe şişe
Kana kana içip gitmek isterim

Mantıyı çılbırı bulmak mı gerek
Hindiyi tavuğu ütmek mi gerek
Üstüne bir kahve içmek mi gerek
Karnımı doyurup yatmak isterim

“Kaçamak” olursa tatlıdır bazı
Yiyelim bulguru dolma piyazı
Aç kalmasın Âşık Veysel’in sazı
Horyatla bozlakla coşmak isterim

İkide bir ne vuruyon döşüme
Turacın kebabı gider hoşuma
Otuzunu birden kendi başıma
Kızartıp kızartıp tatmak isterim

Pestili döküp de dama serelim
Taze sucukları ipe gerelim
Bu zevkin sırrına biz de erelim
Ekşi kazanına dalmak isterim

“Evimi yaptırdım döşedemedim”
Hellim’i yedim de doyabilmedim
Cengiz Topel’i unutabilmedim
Beşparmak dağından aşmak isterim

Kırım kırım kırılmasın hiç Kırım
Yeşilada benim namusum, arım
Çiğ börek yemeğe elbette varım
Kefe’nin uğrunda yanmak isterim

Balığa gelince olmalı torik
Üzümler dalında şimdilik koruk
Ağzının tadını biliyor moruk
Ona da helvadan sunmak isterim

Dilberin dudağı hanımgöbeği
Yemek pişirirken kaçırma yağı
Bulursak yiyelim kuzukulağı
Aşların zevkine varmak isterim

Sofrayı bahçeye kurmalı derim
Yoksulun hatırın sormalı derim
Düşleri hayıra yormalı derim
Her aşın tadına bakmak isterim

Bugün o yemekler hep hayal oldu
Çarşı pazar şehir hamburger doldu
Gençlerin yüzleri sararıp soldu
Ağzımın tadıyla ölmek isterim

2. Arasta Boncuk Kahvesi: 48 ahşap dükkân bul nan, geçmişi 1661’e uzanan Safranbolu Yemeniciler
Arastası’nda Erbil Ünal ile Leylâ Genç’in yönetimindeki
bu tarihî mekân, mutfak kültürümüze hizmet etmesinden
başka, bir kültür, sanat ve muhabbet ocağıdır…

Aydil Erol der ki nerde kalmışım
Gönlümü sevdaya derde salmışım
Gaflet uykusuna nasıl dalmışım
Mevlâ’nın yüzünü görmek isterim

Aydil EROL
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Türkmen Albümünden

Hasan Saatçi ailesi ile birlikte baba evindeki bayram yemeğinde.

Hasan Saatçi arkadaşlarıyla birlikte. (Ankara)

50
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Editörün Seçtikleri

Hasan Saatçi Türkmen öğrencilerle birlikte Türk Ocağı salonunda. (Ankara)

Hasan Saatçi Ankara’da İzzettin Kerkük ve eşi ile birlikte.
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Ata Terzibashi
Translating by Ghazi Al Nakeeb

The Legends Regardıng Some Locations on
Kerkuk Citadel
No writer or researcher, until now, had gone
through the legends and popular myths regarding
some locations on the Kerkuk Citadel. Properly,
they do not hear the elderly persons, or they did
head; but do not remember. Yet, we do not neglect
these legends and myths that we had heard it
from our ancestors. We added our researches and
comments to those hearings.
* Kharnokli Imam, locates in western north
of the Citadel. In the corner, close to the street,
there was a Carob tree that was considered by
the inhabitants as one of Almighty Allah good
persons. In the recent years, people began visiting
this location, asking and begging ( him) to make
their wishes true. They believed in that the red
syrup that oozed from the tree, was the blood of
a person who was executed unjustly. The people
narrate this epic in this way: once upon a time, the
ruler of the Citadel became angry from one of his
closet ministers; so he ordered the executioner to
behead him. The executioner was logic, so he hided
the minister in a secret safe place and executed a
stranger he found in the city. The beheading took
place in the mentioned location. through his blood,
the tree grew and continued oozing the red syrup
looked like blood. This tree is still until now. After
w while, the ruler regretted his sentence against the
minister. He talked to the executioner; saying, “
why did you apply my order very quickly?”. He
blamed him; then, the executioner dared to say
the truth and the minister is still alive. The ruler
became thankful of the minister being alive and
sad for the executing that another man. He said,
“ unjustly killing of the stranger will a reason for
the strangers to occupy the Citadel in the future.
Our city will be full of the strangers. The genuine
inhabitants will be minority and will go through
very hard and sad times.” In 1950, a respectable
Turkmen ( Shamil Al Yaqubi) who was the mayor,
began developing the city, including the mentioned
location. He turned that location into flowers full
garden. The tree was perished. They said that the
reason of being terminating from his post, was the
cutting of that tree which the people used to visit.
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* Top Kapi ( the Artillery Gate) , the side that
faces the west of the Citadel. On a marble stone
above the gate, was written some words that were
corrosive because of the time. Could those words
singed the date of the constructing the gate or could
be a poem. According to the inhabitants, those
words said, “ we, the people of the city, bought 40
eggs for one ( Jirq- a coin then equal to one penny).
So, looking for the present situation; what could
they say? We buy 30 eggs by 5000 Iraqi Dinars;
or 5 000 000 Jirqs! Personally, I saw the day in
Kerkuk, when one egg was equal to 4 pennies. In
the past, people did not know the nutrition value of
the egg; so they did not use to buy it.
* Yiddi Kizler ( the Seven Girls), in the esat side
in the Citadel. In the opposite side of the bazaar, by
the end of the way up to Meydan neighborhood.
In the north, there is a closed room with graves in
called ( yiddi kizler- the seven girls). In the past,
there was an unjust ruler of the Citadel. Escaping
his injustice; a group of people hided them selves
in this room and were forgotten
* The Grave of Nebuchadnezzar. They said
that Nebuchadnezzar whom called by Turkmens (
Bahtek) was the builder of the Citadel. His grave is
in unknown some where on the Citedal. One of the
local poets, Mulla Ibrahim Razi, found the place
of the grave; becoming angry from the inhabitants,
he wrote a long poem regarding this subject. We
will refer to few verses of that poem which were
mocking those who hated him. If we would refer to
the whole poem; all the Citadel inhabitants would
run far away. The verses are:
I saw a tomb on the Citadel; said it was
Nebuchadnezzar’s
Yet; I could not know, the late was either male
or female!
For a while, I stood there; telling him
You, who knows every thing, with a faith full
heart;
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You, filled my heart with fire
Do not know whether, you were a king or a
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Poem: Mehmet Ömer KAZANCI
Whose Child Is This

I’ll die perfectly
Need nobody
I’ll have death to wait
At life’s gate as long as
Lighting a fire
Washing for Namaz
Chanting the Koran
When I read my tears will flow
Need nobody
Unusual
I’ll clean my tears with my hands
I’ll die perfectly
Fearlessly
How death can be lived
I won’t have such a trouble
The best knowledge I’ve ever learned from life

“Whose child is this”
Neither his hands nor legs remained
Child who’s melted completely
Had nothing to hold up
“Whose child is this”
He was shouting in a moving way
Showing another child
Whom saved from wreckage
He doesn’t know he’s his brother Hasan
I’ll Die Perfectly
I’ll die perfectly
On my head there will be a slang headache
In my heart wounds in bits and pieces
Spiderlike longing in my eyes
There will be a poem in my lips
Never written on paper

I Never Gıve Up My Rights
To me did ignorant grudge you too much
He wants to close your door to my face
On one hand he mentions human rights
He wants to destroy me on the other hand

I’ll die perfectly
I’ll die while I’m walking
Neither grass nor carpet under my feet
There will be pebbles under my feet
Flames in my palms to inactive homes

He doesn’t know what you mean
You’re crown of my head never knows
He doesn’t know you’re my notable
Nobody feeds this necessity

Where I would like to transport
I’ll die perfectly
Although I’ll be sixty or hundred yeared
I’ll die as if fourteen yeared
Upright lucky brave hearted
Above my head there will be pigeons white
I’ll remember you while I’m closing my eyes
With your wedding dress your lips as cheeries
I’ll kiss your eyes

He wants to separate you and me
Damage both of us stupidly
I said him to give up this stupidity
He wants to increase tension
Perhaps he supposes himself phoenix?
Does he have inflated ideas about himself?
Tell him what kind of man he is
Kazancı never gives up his rights

Translated by: Nilüfer DURSUN
slave!

I did built the bridge on the Khassa river.

Then, by the Al Mighty Creator well, an echo
came from the tomb,

Notes:

Telling me; You the knower who lost his
sense,
Wishing if you were not asked such question
Who did ask such question? Why?
Yes; I did built this Citadel;
54

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 13 السنة

* The translated article is from the book (Kashkoul
Al Turkmen) by Ata Terzibashi, in Arabic.
* The verses were translated from Turkish into
Arabic by Najat Kawther
* It is known that the bridge on the Khassa river
was built the inhabitants of the Turkmen Kerkuk when
Midhat Pasha was the ruler.
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زاهد البياتي

فكرت عسكر  ..خزانة األلم ..وداعا ..
تلقى الوسط الثقافي ببالغ الحزن
واالسى نبأ رحيل المهندس فكرت
عسكر ،الذي وافته المنية صباح
الثالثاء ( ) 2011/ 11/ 8عن عمر
 68عاما إثر أزمة قلبية حادة أصابته
في مطار اسطنبول قبل ساعتين من
اقالع طائرته للعودة الى بغداد من
رحلة عالج.
الراحل فكرت عسكر شخصية عراقية
محبوبة ،غادرنا بعد رحلة مع العلم
وااللم والثقافة والترجمة ،صابرا،
متفائال ،متفانيا ،متشبثا باالمل رغم
الرياح العاتية واالعاصيرالسياسية
التي واجهته ،فظل منتصبا شامخا كمنارة داقوق التي
ينتمي الى جذورها التاريخية وكان يعد من الشخصيات
التركمانية المعروفة.
كان عراقي الهوى النه عاش في كنف والده الزعيم
عسكر محمود (الضابط العراقي المعروف) متنقال
بين المدن العراقية العديدة فكانت جذوره في كركوك
ووالدته في بغداد عام  1943ومواصلة دراسته االبتدائية
والثانوية في مدينة الموصل ،ليكمل البكلوريوس في
بريطانيا  ،وبعد عودته الى العراق ،بدأ حياته العملية
مهندسا فضابطا في الجيش العراقي  ،ثم احيل الى الحياة
المدنية في عام  1970وهو برتبة رائد مهندس ليتحول
بعدها كمهندس كهربائي في وزارة االتصاالت ،بعد
ان استشهد شقيقه المالزم نشأت عسكر الذي اعدم مع
مجموعة من الضباط العراقيين االحرار على يد النظام
السابق الذي حاول اسكاتهم بمبلغ من المال اال ان والده
رفض استالم المبلغ ،فكان هذا الموقف سببا للكثير من
الضغوط والمضايقات ليالقي وعائلته االمرين على
مدى العقود الثالثة الماضية.
وبعد سقوط النظام،عمل طيلة السنوات الثمان الماضية
كناشط مدني فكان من اوائل الذين تصدوا الدارة نادي
االخاء التركماني  ،وتم اختياره عضوا بمجلس التركمان
في العراق ،وكتب في القضايا الستراتيجية ،وقام بترجمة
عشرات المقاالت والملفات الستراتيجية من الصحافة
العالمية الى العربية مستثمرا اتقانه االنكليزية ونشرها
55
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في العديد من الصحف والمواقع
االلكترونية وباالخص جريدة القلعة
االسبوعية.
وهو شقيق الدكتور نجدت والمهندس
طلعت والدكتورة وداد والدكتورة
برلنت وله ابنتان وولد واحد
(مصطفى دكتوراه هندسة مدنية) .
رحل فكرت عسكر ،دون ان نودعه
او نحتفي به ككاتب ومترجم ! ولكن
ظلت فينا روحه المرحة ..وهدوئه
االسطوري ..دماثة خلقه ..تواضع
شخصيته ..اتزان طبعه ..نشاطه
الفكري ..حوارهالمثقف ..ايمانه
بالرأي والرأي االخر ..تحليالته الخر اخبار الساعة..
وصفاء روحه ،نقاء سريرته ،وشعره الفضي الناصع.
نم يا صديقي بعد هذه الرحلة الطويلة مع أآلم شعبك التي
اثقلت قلبك المتعب ،و الذي طالما ناديت من اجل ان
يبقى ابناؤه موحدين ،بعراق واحد موحد  ،بلسانك وقلبك
وقلمك ،خشية ان يتمزق وتذهب ريحه..
ارقد وارح قلبك الجريح من مكابداتك التي اجهدت سني
عمرك بمواجع اهلك ،والمظالم التي ال تريد ان تنفك
عن التركمان !! حينما طالبت وناديت ولم تستطع من
فعل شيء ! فتعمقت جراحك بعمليات الخطف واالغتيال
التي تطال الكفاءات والعقول التركمانية التي ال يراد لها
ان تنتهي ..فقتلت كمدا ،وشهقت الشهقة االخيرة قبل ان
تستقل طائرة العراق الى العراق..
قد انتهت الرحلة وحان موعد الراحة ،راحتك االخيرة ،
لترقد جنبا الى جنب اصدقائك الذين سبقوك  ..وها هو
يلدرم ،يرحب بمقدمك ،ليأخذك الى رياض الصالحين
وواحة المظلومين الذين خصص هللا سبحانه وتعالى
لهم منزلة كريمة جديرة باالصفياء والنزهاء والخلصاء
من هذا البلد الذي لم يعد آمنا البنائه!! ،عكس ما يفعله
الظالمون الذين بستمرون في قتل وتشريد االنسان
وغصب لالرض والملك والحقوق ،الذين ينتظرهم جهنم
باسفل السافلين..
فكرت عسكر ..خزانة األلم ..وداعا ..وعلى روحك
الرحمة والطمأنينة والسالم من رب رحيم..
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فاضل ناصر كركوكلي

ُ
َ
صوت
يعشق االنسان
(ال أدري كيف
الموسيقى وهو ٌ
ً
ُ
يذوب تماما في
طفل رضيع ،حيث
َ
حصل
هذا االستعداد الطبيعي ..وهذا بالضبط ما
معي في طفولتي حين إنتابتني ّ
هز ة ٌ قوية عند
َ
ُ
دخل الى
صوت (التار) ألول مرة ،إنه
سماعي
ً
ُ
فقررت أن أتعلـّـَ َم عزفه بال تردد إذ
أعماقي فورا
ً
ً
ُ
كنت أقضي وقتا طويال في االستماع الى العزف
ً
ً
أثار هذا العمل
تاركا واجباتي المدرسية جانبا مما َ
َ
َ
عمل على حرماني من هذه
حفيظة والدي الذي
المتعة حتى حضرت الى بيتنا يوماً خالتي التي
أدركت معاناتي من هذا الحرمان فثارت ثائرتـُها
على والدي غاضبة ...
ً
طفال من غرسة فطر ٍة إلهيّة...
 كيف تحرّ مونحرام عليكم...؟
ُ
الخالة الرائعة الى السوق
فإصطحبتني هذه
ً
فوراً و إشترت لي (تارا) ثم قادتني الى العازف
المشهور (أحمد باكيخانوف) الذي علـّمني الحقاً
َ
أصول عزف المقامات التركية ،ومنذ تلك السنوات
ُ
رحلة عزفي إضافة الى تلحيني
المبكرة بدأت
للعشرات من االغاني التي حملت بصماتي)
ولد الملحن البارز (علي سليمي) في باكو عام
ُ
تنتسب الى آذربيجان الشمالية
( )1922من أ ٍّم
(االتحاد السوڤييتي سابقا ً) ،أما أبوه فإنه هاجر
الى مدينة (قباد) من الجنوب (إيران) إثر حمالت
القتل و النهب و التهجير التي تعرضت لها أسرتـُه
من قبل العصابات األرمنيّة حيث فقد ج ّده فيها،
ُ
فظل والده زمناً
ً
يعمل
طويال بعيداً عن أرضه
في مطاحن الحبوب حتى تعرّ ف َ على والدته في
إحدى سفراته الى باكو فتزوجها!!..
أما كيف ت َّم تسفير والده مر ًة أخرى الى (إيران)
ٌ
حكاية أخرى يتذكرها
من آذربيجان الشمالية فتلك
(علي سليمي) بأشد حاالت الحزن فيقول...
في ليلة ٍ عاصفة من ليالي عام ()1938
ُ
رجعت من حفلة ِ عزف ٍ منفرد الى بيتنا في
ُ
فوجدت أمّي تحتضن أختي الصغيرة قابعة
(باكو)
ُ
ُ
تنتحب ،فعرفت منها بأن
في زاوية البيت وهي
السلطات السوڤييتية قد ألقت القبض على والدي
ألجل تسفيره الى (إيران) تطبيقا ً لقرار (ستالين)
ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ  -ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ Ekim-Aralık/October-December 2011

في عشية إندالع الحرب الكونية الثانية  ،وكان
ُ
يشمل الذين ال يملكون الجنسية
هذا القرارُ الجائر
ُ
(السوڤييتية) آنذاك ،كانت تلك الليلة بالنسبة لي
مرعبة حقا ً تركت في نفسي شرخاً عميقاً الزالت
ذكراها المؤلمة تنخرُ في أعماقي ،و الغريب بأننا
ُ
مصير والدي بين مئات األلوف
نعرف عن
لم نكـُن
ِ
من النازحين من (إيران) الذين ال يملكون الجنسية
السوڤييتية والذين إمتألت بهم الموانيء و العنابر
و أقسام المخابرات وحتى المالعب و المدارس،
َ
صالبة شخصية أمّي وعدم إستسالمها
ولكن
لليأس قادتها الى معرف ِة مكان وجود والدي في
هزال
إحدى عنابر تخزين البطاطا وهو في حال ِة
ٍ
و مرض شديد ،وكان القرارُ بأن يُسفـّر وحيداً
ٍ
بدون عائلته ألن أمّي كانت مواطنة (سوڤييتية
) ّ
إال أن شجاعة أمّي قادتها ،مر ًة أخرى ،نحو
الحفاظ على شمل ِ أسرتنا من التفكك إذ هرعت
فوراً الى القنصلية اإليرانية في باكو وإ ّدعت بأنها
من مدين ِة (أردبيل) اآلذرية في (إيران) فإستلمت
من القنصلي ِة جوازاً للعبور الى (إيران) مع كامل
أفراد أسرتنا ،فإلتحقنا بالركب الطويل من المنفيين
بجلب أمتعتنا
بإتجاه (تبريز) بدون أن يسمحوا لنا
ِ
و أثاثنا سوى آلتي الموسيقية (التار) التي خلصتـُها
من أيديهم بمشقة بالغة ...فبقيت ذكريات طفولتي
و شبابي ،إضافة الى أهلي و أحبتي و أقربائي،
كلها في الطرف اآلخر من الوطن اآلذربيجاني،
داخل وطن
فأصبحنا مطرودين و محكومين في
ِ
واحد يحكمه الطغاة واآلبالسة...
فإبتدا ًء من تلك اللحظة الخانقة بدأت خيوط
ُ
ُ
لحن
تتشكل في كياني ،وبدأ
إيقاعات (الفراق)
ُ
هذه األغنية يسري في عروقي أينما توجهت ،لقد
كانت هذه األغنية وليداً
ً
طويال
إحتبس بأعماقي
َ
ّ
ممزق يُنتهك وجودَه القومي
وطن
في فاجع ِة
ٍ
ّ
َ
َ
كلمات الشاعر
كل يوم حتى تسربل ذلك الولي ُد
(فرهاد إبراهيمي) و تمت َم عالياً
َ
النبرات األوپرالية
التي إنطلقت من حنجر ِة المغني الخالد (رشيد
بهبدوف) الذي زار إيران في عام ( ...)1963إن
ُ
َ
فراق
تحمل معها
هذه األغنية (نوستالجيا) غنائية
الوطن و حسر َة اللقاء مع العشق األبدي)
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فاضل ناصر كركوكلي

من دفاتري ...شخصيات من آذربيجان الجنوبية:
االستاذ علي سليمي ...وأغنية الفراق (آيريليق)
ماليين من البشر في األرجاء المعمورة إستمعوا
و أحبـّوا األغنية اآلذرية (الفراق /آيريليق)...
و ماليين من البشر ذرفوا الدموع عند سماع
ِ إيقاعات لحنها المشحون باآلهات الدفينة في
سياقات كلماتها المتـّوجه بالعشق ِ األصيل و
الحرقة ِ األليمة ...
هذه األغنية التي دخلت الى قلوب ِالناطقين
بالتركية ،والتي أجادَت غنائـَها عمالقة الفن في
تركيا وآذربيجان و كازاخستان و تركمانستان
و أوزبكستان و حتى في إيران و أفغانستان و
طاجكستان ،حفرت طريقـَها الصاخب بمنتهى
النشوة الى شغاف قلوب تركمان العراق  ،في
نهاية الستينات من القرن الماضي ،والزالت مترب ٌ
ّعة
ّ
بالحب الصافي و العشق
في أحاسيسنا النابضة
األصيل ،أو باألحرى ،الزالت مآقينا تـَمورُ بالدمع
النقي كلما يهفو لحنـُها العذب كالنسمات فوق
البحر الهادئ أينما كنـّا سواء ً في عراقنا المنكوب
او في أقليمنا التركماني المفجوع أو في الغرب ِة
تطحن َّ
ُ
كل يوم عظام َ سابع أسالفنا حنيناً الى
التي
الوطن !!..
َ
ُ
أنامل المرحوم (علي
أبالغ بالقول ،بأن
وال
مشاعره المرهفة عندما أبدعت هذا
سليمي) و
َ
ُ
اللحن كانت على أت ّم اليقين بأن (الفراق) يحمل في
طيّاته اكثر من معنى و مغزى واكثر من إشارة و
إيمائة فلسفية عميقة في حياتنا على األرض ،إبتدا ًء
األرض و
لرحم األم و فراقنا لألحبة و
من فراقنا َ
ِ
َ
الوطن إنتها ًء لفراقنا نبض الحياة في عروقنا ،وال
ُّ
أستدل على معاني هذه (الفراقات) الموحشة ّ
إال
بإداء الفنانة (كوكوش) التي أجهشت بالبكاء حين
غنـّت هذه األغنية أمام اآلالف من الحضور الهائج
في أمريكا ،وقد عَ رفت (كوكوش) بدون أدنى شك
(وهي فنانة تركية آذرية) بأن هذه األغنية وهذا
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ُ
الحنين العارم فيها ال تعني في صميمها إال أرضها
المنهوبة و شعبها المقهور في (إيران) ...إنها
ُ
قطيعة التأريخ
أغنية فراق الروح عن الجسد و
مع الوطن..
فیکرمده ن گیجه لر یاتا بیلمیره م
بو فیکرێ باشمدان آتا بیلمیره م
نینه یم گێ سنا چاتا بیلمیره م
آیریلیق ،آیریلیق ،آمان آیریلیق ..
َ
أيقظ الروح في
إنني على يقين ،بأن الذي
َ
هذه الكلمات البسيطة التي المست ذروة الشجون
ٌ
إنسان تشظـّى في المعاني المزدهرة
االنسانية هو
في حبّه لشعبه بمجاز الحبيبة و لقائها المؤجل...
غاب سر ُدها
فما هي قصـّة ُ هذه األغنية التي
َ
عن بعض التركمان الذين احتضنوا هذه األغنية
بالدفء و التوق..
في البداية ،يتذكـّر المرحوم (علي سليمي)
طفولَته وعشقه آللة (التار) ويقول...
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للحصول على المصادر التي تمدهم بمعلومات ،من
شتى بقاع العالم ،ثم ينفقون من جيوبهم في طبع
مؤلفاتهم ونشرها ثم توزيعها على المكتبات العامة
وطلبة العلم ،دون تحقيق أي مردود مالي .وال شك
أن الهدف العلمي األسمى هو الذي يحرك مثل
هذه الجهود الخيرة ،وهو الذي يقدم خدمات جليلة
للمجتمع وتقدمه ،فمن كان هدفه المال فقد يحصل
على المال ،ومن كان هدفه غير المال فقد يحصل
على المال ويساهم في تحقيق األهداف النبيلة التي
يسعى اليها .ولم نجد في بلدان الشرق كاتبا أو مؤلفا
واحدا يعيش على مردودات طبع مؤلفاته أو نشر
مقاالته ودراساته ،في حين نجد الكثير من المفكرين
واألد باء والمثقفين في البلدان المتقدمة في شتى
مناحي الحياة ،يعيشون على المردوات المالية لنشر
مؤلفاتهم ،كما نجد في هذه البلدان أحتفاءا وأحتفاال
بمناسبة صدور كتاب ألي مؤلف ،وتلقى الكلمات
وتباع النسخ في المكتبات وبحضور المؤلف الذي
يضع توقيعه الحي على كل نسخة تباع ،وتنقل أجهزة
األعالم أخبار هذه المناسبات وتجرى المقابالت مع
المؤلف ،وهذا ما النجده في بلداننا ،ال بل سمعت
مرة من أحد أساتذة الجامعة ،بأن كل كتاب يصدره
المؤلف عندنا ،يزيد في عدد الحساد للمؤلف ألنه
أصبح يتميز عن األخرين ،ونادرا ما نقرأ تعقيبا أو
تعليقا بمناسبة صدور كتاب جديد .فمتى نجد أهتماما
بالمؤلفين وكتاباتهم ونتاجاتهم الفكرية ،بقدرأهتمامنا
بالمطربين والفنانين ،حتى من كان في الدرجة
العاشرة في سلم الفن ،حيث تصرف المبالغ وتنفق
الجهود على أجراء المقابالت معهم والتعريف
بهم وبنتاجاتهم الفنية في أجهزة االعالم المختلفة.
وال شك أن كل ذلك يعبر عن أهتمامات المجتمع
وأتجاهاته ،فمتى نجد أهتمام مجتمعنا بأبناءه من
المفكرين والمخترعين والمبدعين والمؤلفين ،فال
تقوم الحضارة األنسانية االعلى سواعد وعقول
المجدين ،وبنات أفكارهم ومشاعرهم وخواطرهم،
ويقاس تطور أي مجتمع بمدى أهتمامه بأبنائه من هذه
الفئة وتشجيعهم على تفجير طاقاتهم األبداعية وتنمية
قدراتهم ومواهبهم وتهيئة الوسائل المادية والقانونية
للمحافظة على العقول الخالقة المنتجة لكي تستثمر
في بناء المجتمع وهو يتدرج في سلم الرقي والتقدم،
وهناك مسائل ذات عالقة بأظهار أألفكار والنتاجات
الفكرية الى الوجود ،فكم يعاني الكاتب عندنا أذا
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أراد الرجوع الى المصادر والمراجع ،فالمكتبات
العامة أصبحت فقيرة ومقفرة في بلدي ،وخاصة
بعد عام  ،2003حيث تعرضت الى السلب والنهب
والتدمير والحرق ،أضافة الى الجامعات والكليات
والمتاحف ،فقد تضررت المكتبات المعروفة في
بلدي ،وفي مقدمتها المكتبة الوطنية ومكتبة االوقاف
ومكتبة المتحف العراقي ،وهي مكتبات كانت تضم
ذخائر وعيون الفكر والنتاج االنساني في مختلف
مناحي الحياة ،وأمتدت األيادي اآلثمةاليها وأتت
عليها بالتدمير والحرق واألتالف ،فبات أمر الكتابة
الجادة أمرا صعبا بالنسبة للكاتب الذي يبحث عن
المصادر والمراجع األصيلة ،أضافة الى صعوبات
أخرى ،في الوقت الذي يجد الكاتب في بلدان أخرى
مكتبات عامرة وتضم المصادرفي مختلف مناحي
الحياة ،أضافة الى سهولة وصوله الى أية معلومة
يريدها أو يحتاجها والحصول عليها ،لتعزيز
بحوثه ودراساته ،وحتى في حالة أنجاز الدراسة
أو البحث أو الكتاب،عندنا ،تواجه الكاتب جملة
مشاكل ،أبتداء من مرحلة الطبع وأرتكاب من يتولى
الطبع والتنضيد أألخطاء تلو األخطاء ،وفي حالة
أنجاز الطبع نجد الكتاب وقد طبع على ورق أسمر
والغالف صمم بشكل بائس ،اال ما ندر ،في الوقت
الذي يظهر الكتاب في بلدان أخرى بأبهى الحلل،
وفي أخراج جميل جذاب وورق صقيل ،مع ندرة
األخطاء الطباعية ،أو قل عدم وجودها في تلك
الكتب ،في الوقت الذي يندر أن نجد فيه(عندنا)
كتابا أو مقاال أو دراسة أو بحثا ،خاليا من األخطاء
الطباعية .وهناك من األخطاء ما تعد أخطاء قاتلة،
وذلك عندما تغير المعنى والمبنى ،بحيث يقصد
الكاتب شيئا ويفهم القارئ شيئا آخر ،وحتى لو طبع
الكتاب ،فأضافة الى قلة النسخ المطبوعة ،فهناك
سوء توزيعها وأيصالها الى القراء ،وهم قلة ،كما
نعلم في بلدنا ،ونحن األن في قرن العلم والقراءة
والبحث .هذه هموم ،أو قل بعض هموم ال ٍكتاب
والكتُاب وال ٍكتابة ،ال شك أن الزمن كفيل بمحوها
وأزالتها ،أذا ما أدرك المجتمع أهميتها وخطورتها،
ولو في وقت متأخر.
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بحجة أن الناشرين يستولون على جهودهم ،و ال
تتوفر لديهم أمكانيات مالية لنشرها ،فبقيت هذه
المخطوطات طي الكتمان والنسيان ،ولكن األفكار
واآلراء تبقى حبيسة األدراج ما لم يفتح الطريق
أمامها للطبع والنشر لتعميم الفائدة على جمهور
القراء والمتتبعين والباحثين ،فالنشر وسيلة األنسان
ألطالع اآلخرين على األفكار التي يدعو اليها،
والنشر التزام أدبي على عاتق األنسان ،يجب أن
يسعى لأليفاء به دون أنتظار أي ربح مادي ،فالربح
المعنوي والعلمي الذي سيحصل عليه جراء النشر
يفوق أي ربح زائل آخر فهو اليقدر بثمن واليمكن
تحديد حدوده .1ثم أن للمؤلف جملة حقوق ،وهي
حقوق معنوية وحقوق مالية أضافة الى حق الملكية،
فالحقوق المعنوية يكون محلها شخصية المؤلف،
وهي حقوق لصيقة بشخص المؤلف ومن ثم فال
يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها .وتضم هذه
الحقوق ،حق تقرير النشر ،أي حق أعالن نتاجه
الفكري للناس أو األحتفاظ به كمسودات ،واليلزم
القانون أي مؤلف لألعالن عن مؤلفه ،وللمؤلف حق
نسبة المؤلف اليه ،وحق تعديل المصنف سواء في
مرحلة األعداد أو الطبع ،وحتى بعد الطبع والتوزيع
بشرط عدم األضرار بالغير ،وحق سحب المصنف
من التداول ولكن بشرط عدم األضرار بالغير،
والحقوق المالية على النتاج الذهني ذاته للمؤلف،
وتشمل حق النشر أي طبع المصنف وتوزيعه وبيعه
وأعادة الطبع لمرات عديدة ،أما حق الملكية فيرد على
المصنف ذاته بشكله المادي ،ولحماية حق المؤلف
عقدت أتفاقيات دولية عديدة وبدأت بأتفاقية برن(
سويسرا) للملكية الفكرية عام  1886م وتعديالتها،
وهناك أتفاقيات ألنواع معينة من المصنفات،
واألتفاقية العربية لحماية حق المؤلف والمصادق
عليها في العراق عام 1985م .واليخلو بلد من بلدان
العالم من قانون ينظم حماية حقوق المؤلف .وتكمن
المشكلة في تطبيق القانون ،حيث يختلف من بلد
الى آخر ،وفي بلدي ،تنتهك حقوق المؤلف وتطبع
الكتب من قراصنة الفكر والنتاج الفكري ،ممن
يعملون في مجال تجارة الطبع والنشر،على طبع
الكتب مرات ومرات دون الحصول على موافقة
 - .1أنظر مؤلفنا أصول البحث القانوني .بغداد 1999.الطبعة الثانية.
ص 72ـ 2 73ـ أنظر مؤلفنا الحماية القانونية للملكية الفكرية(باألشتراك).
بغداد بيت الحكمة 2001 .ومؤلفنا الحماية القانونية لحقوق المؤلف بغداد
المكتبة القانونية عام .2007
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المؤلف ،وبالطبع دون أن تسدد له حقوقه المالية،
واألن تطبع كتب لمؤلفين توفاهم هللا منذ سنوات
وكتب لمؤلفين غادروا الى دول بعيدة ،واليصلهم
أي خبر عن أعادة طبع ونشرمؤلفاتهم ،ال بل حتى
لو كان المؤلف موجودا في البلد ،فماذا يعمل مع
قراصنة الفكر ،وقد دفعت شخصيا مبلغا كبيرا
ألقتناء نسخة من أحدى مؤلفاتي ،التي تطبع وتنشر
لعدة مرات دون علمي ودون موافقتي ،فلو لجئنا الى
القضاء ألستنفذ من عندنا الوقت والجهد والنفقات
التي الطائل تحتها ،في الوقت الذي نجد في الدول
المتقدمة األهتمام الكبيربحقوق المؤلف وحمايتها،
ويذكرأن هناك منظمة دولية تعنى بالملكية الفكرية
تسمى (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) .وقد
تأسست بموجب أتفاقية تم توقيعها في (أستوكهولم
) في  1967 /14/7ودخلت حيز النفاذ عام 1970
 ،وتعد هذه المنظمة أحدى الوكاالت المتخصصة
لألمم المتحدة منذ عام  ،1974وتهدف الى حماية
الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم ،وتتضمن الملكية
الفكرية ،الملكية الصناعية (االختراعات والعالمات
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية) وحق المؤلف
والسيما في المصنفات األدبية والموسيقية والفنية
والتصويرية والسمعية البصرية .وتشجع المنظمة
الدولية أبرام المعاهدات الدولية الجديدة وتحديث
التشريعات الوطنية وتقديم المساعدات التقنية الى
البلدان النامية.
واآلن نعود الى تساؤلنا ،هل يكتب األنسان
وينشر من أجل المال أو الشهرة والسمعة،هناك
من يكتب من أجل المال وهناك من يكتب من أجل
السمعة والشهرة ،ولكننا نرى ،أن هناك دوافع
نفسية وقدرات خالقة هي التي تدفع االنسان الى
الكتابة وقضاء ساعات طوال في الكتابة وترتيب
األفكار ،ثم علينا أن الننسى الموهبة التي تحرك
وتقود تلك الدوافع والقدرات .ولعل من أزعج
األسئلة التي تطرح على الكاتب أو المؤلف ،كم كان
دخلك من نشر هذا الكتاب أو نشر تلك المقالة ،فليس
كل من يكتب أو ينشر ،يقبض دريهمات لقاء هذا
الكتاب أو نشر المقال ،فهناك أهداف أسمى أو أعلى
من هذه األهداف المادية التي ،أن وجدت ،فسرعان
ما تتبدد .وقد صادفت كتابا ومؤلفين يقضون معظم
أيام حياتهم في المكتبات وبين الكتب والمصادر
في سبيل أنجاز مؤلفاتهم ،وينفقون مبالغ طائلة
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خواطر عن ال ٍكتاب وال ُكتاب وال ٍكتابة
يبدو أن كل من مرّ بمرحلة المراهقة وبدايات
أيام الشباب ،وما أن يتعلم القراءة والكتابة وأبجديات
تركيب الجمل والعبارات وينغمس في المطالعة
الخارجية وخاصة القصص البوليسية والغرامية
ودواوين الشعر القديم والحديث ،يمسك بالقلم ليخط ما
يجول في خاطره وما تجيش به صدره من عواطف
مكبوتة ومعاناة وما يشعر من آالم وما تمر به من
ظروف ومواقف تؤثر في كيانه ووجوده،خاصة
وهوفي مقتبل العمر ،ويفتقرالى التجربة ،فيبدأ
بالتعبير عن مشاعره وأنفعاالته وعواطفه المشبوبة
عن طريق الكتابة ،وقد يتجه الى الموسيقى والغناء
أو الرسم أو النحت وغير ذلك من الفنون الجميلة،
ونجد أن كثيرا من هؤالء بعد تجربة أو أكثر،
ينصرفون الى حياتهم العادية والعائلية والوظيفة،
واليواصلون نتاجاتهم الفكرية واألدبية .وهناك من
يواصل جهده الفكري واألدبي ،ويستمر في النشر،
والشك أن جملة عوامل شخصية ودوافع تقرر أتجاه
االنسان في ذلك ،أذ ليس من السهل على المرء أن
يتخلى عن موهبته وأفكاره .فالكتابة ،أيا كان نوعها
أو شكلها ،وفي أي فرع من فروع المعرفة ،تحتاج
الى ممارسة وخبرة ومران ،فليس من المقبول أن
يستسهل البعض الكتابة ،فتراهم يكتبون ويكتبون،
وينشرون بشكل متواصل ،وخاصة اآلن بعد أن
أصبحت وسائل النشرمتاحة،التعدوالتحصى.
والمعنى وال طعم في كتاباتهم ،ألنها التصدر عن
موهبة حقيقية وال عن معرفة ،وال عن ذخيرة غنية
وثرية من الثقافة والمعرفة ،فمثل هذه الكتابات
سرعان ما تنسى واليذكرها وال يرجع اليها أحد
لقراءتها مرة أخرى ،ثم كيف يمكن أن يكتب
األنسان أكثر مما يقرأ ،فالكتابة يجب أن تسبقها
قراءة غزيرة ،واال أصبحت تكرارا ممال وعبارات
المعنى والتأثير لها ،في حين أن الكتابة الصادرة
عن خبرة وممارسة وخزين من الثقافة تبقى وقد
تكون مصدرا لكتابات أخرى ،ولم يكن األمركذلك
فيما مضى ،عندما كانت الكتابة معاناة والنشر أكثر
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منها معاناة ،ومن الطبيعي ،وكما قيل ،بأن ما يصدر
عن القلب يدخل في القلب ،وهذا أيضا في الكتابة،
فالكتابة الصادرة عن موهبة حقيقية تبقى وتؤثر في
المجتمع لسنوات وسنوات ،وقد تغير من أألتجاهات
الفكرية فيه ،فال زلنا نرجع الى مقاالت ودراسات
ُ
وكتب نشرت في القرن الماضي ،أحدثت ثورات
وأنقالبات فكرية عندما نشرت ألول مرة ،ألنها كتبت
بأقالم مؤهلة وصدرت عن أناس مفكرين ،خلدهم
التأريخ والفكر األنساني ،ولكن ال يمكن أن نعمم،
فالناس يختلفون في مواهبهم وقابلياتهم وأساليب
تعبيرهم عن أفكارهم ،وأن كنا نفضل عدم األسراع
في نشر كل ما نكتبه ،بل أن نعيد الفكر والتدقيق في
الجمل والعبارات وتسلسل األفكار ،قبل أن نقرر
نشرها .ولكن كثيرا ما يتساءل البعض ،ولكن لماذا
نكتب ولماذا ننشر؟ تختلف دوافع الكتابة والنشر
من شخص الى آخر ،فقد قال أحد الصحفيين لـ (
برنادشو) بأنك تكتب من أجل المادة ،فأجابه :وأنت
لماذا تكتب ،فقال أنا أكتب من أجل الشهرة والسمعة،
فقال (برنادشو) بأن كل واحد يكتب ألكمال الشئ
الذي ينقصه .وقرأت في مذكرات أستاذ شهير في
عالم القانون(تحت عنوان هكذا علمتني الحياة) وله
مؤلفات معروفة في مجلدات عديدة ،يقول فيها ،بأنه
من عائلة متوسطة الحال ذات مورد قليل فكان أمله
في الحياة أن يحصل على مورد جيد في مستقبل
األيام ،فأصبح له مورد مالي جيد ،وكان يعيش في
بيت متواضع ُ
وقدر له أن يسكن في بيت فخم ،وكان
يشغل وظيفة متواضعة ،وتدرج بمؤهالته وأشغل
أرقى وأعلى المناصب التي يحلم بها األنسان ،فوجد
بأن كل ما حصل عليه أنما هو تافه وزائل ،لذلك أتجه
الى التأليف الذي يخلد األنسان ،ففعال أنتج مجلدات
تضم عشرات اآلف من الصفحات ،واليمكن ألي
قانوني أن يكتب كتابا أو مقالة أو دراسة اال ويرجع
الى مؤلفاته ،وقد لوحظ بأن هناك من يكتب من
أجل المال ،وقابلت أشخاصا لهم مؤهالت وقابليات
علمية ومؤلفات مخطوطة ،ولكن يرفضون نشرها
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الدكتور ماهر النقيب
قد تعرضت وستتعرض لتعديالت جراء التجارب
السياسية الجديدة وتطورات العولمة التي تسود
عالمنا الحديث.
كلنا نعلم الظروف الصعبة التي ُكتب فيها
الدستور العراقي .فبودي ان ابدي رأيي الشخصي
واتطرق ولو باختصار الى بعض المواد الدستورية
والتي ول ّدت اليوم بعض المشاكل السياسية الحادة.
اولها المادة الثانية والتي تنظم المصدر االساسي
للتشريع الدستوري .أن المادة نظمت بشكل صحيح
حيث تتماشي مع مستلزمات ديننا الحنيف .مع هذا
فمن مبادئ الديمقراطية فصل االمور الدينية عن
الدنيوية فالتجربة التركية فريدة من نوعها حيث
هناك رئاسة الشؤون الدينية حيث تقوم بادارة جميع
الجوامع والمدارس الدينية وتمنع استغالل العواطف
الدينية بأي ثمن كان وتدفع رواتب االئمة وموظفي
هذه الجوامع والمدارس بدون التفرقة بين المذاهب
والمعتقدات الدينية.
ألموضوع الثاني هوكيفية تشكيل الحكومة .فنرى
اليوم بأن كل الفئات السياسية تحاول المشاركة في
الحكومة بأي شكل كان وان النظام االنتخابي الحالي
عقبة كبيرة لتشكيل حكومة غير ائتالفية .نتيجة لذلك
فليس باألمكان مشاهدة معارضة عراقية داخل
البرلمان بل ان المعارضة العراقية اما داخل الحكومة
او لربما خارج البرلمان .وهذا امر يتناقض مع
اسس الديمقراطية .انطالقاً من التجربة التركية انه
من السهولة ان نقول بان جميع الحكومات االئتالفية
التركية قد فشلت في حل المشاكل العالقة في جميع
الميادين فكيف االمر في العراق .فيبدو انه من
المستحيل تشكيل حكومة غير ائتالفية بهذا التنظيم
الدستوري .لذا يستوجب اجراء التعديالت الدستورية
والقانونية الالزمة ألتاحة الفرصة بتشكيل حكومات
غير ائتالفية .فالهدف االساسي في الديمقراطية هو
حل المشاكل العالقة ان كانت سياسية او اقتصادية او
ادارية وليس فسح المجال لكل الجماعات السياسية
للمشاركة في تشكيل الحكومات.
والموضوع الثالث هو مشكلة األقاليم .لربما ان
الممارسات غير العادلة في العهد السابق اجبرت
بعض الجهات السياسية على التمسك بنظام الفدرالية.
ولكن وبصراحة ان المجتمع العراقي الذي ال يمتلك
اي تجربة في مجال ممارسة الديمقراطية ليس
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جاهزا اليوم ان يمارس الديمقراطية مع الفدرالية في
آن واحد .اضف الى ذلك ان المجتمع العراقي غير
متجانس عرقيا دينياً ومذهبياً فالخطوط الفاصلة بين
هذه الفئات حادة وعريضة نوعا ما مما تؤدي الى
المطالبة باالنفصال او المطالبة بأقليم مستقل لمجرد
عدم تلبية اي طلب صادر من هذه الفئة ولو كان
بسيطاً .حتى مشكلة كركوك وباقي المناطق المسمية
بالمتنازع عليها هي نتيجة فكرة الفدرالية.
الخاتمة
لقد أبدت تركيا استعدادها الكامل كما قلنا ألن
تكون إلى جانب العراق في تطوير قدراته الذاتية
ونرى أن التعاون األمثل يمكن أن يبدأ في مجال
التعليم وفسح المجال للطلبة العراقيين في االنخراط
الى المعاهد العلمية وللباحثين العراقيين االستفادة
من القدرات التركية التي تطورت في العقد األخير
بشكل أصبحت في مصاف المستويات العالمية
ويكفي ألن نورد مثاال على ذلك أن مراكز البحث
والتطوير قد احتلت أبرز المواقع ،وخير مثال على
ذلك أن هناك خمسة آالف مهندس يعملون في مجال
البحث والتطوير في مراكز الصناعات الدفاعية فقط
وقد اصبحت هيئة التطوير العلمي في تركيا مقصدا
للكثير من الباحثين من مختلف انحاء العالم.
وفي القطاع الصحي استطاعت تركيا ان تحقق
طفرة هامة في مجال الخدمات الصحية بحيث
اصبحت تركيا التي كانت ترسل المرضى الذين
تكون اوضاعهم مستعصية الى خارج البالد لتلقي
العالج ،وجهة من كل انحاء العالم لتلقي العالج في
المستشفيات والمراكز الصحية التركية.
كل هذه األمور مؤشرات تدعو العراق الشقيق
لالستفادة من الخبرات التركية ،وهذه ليست منّة
من أحد بل واجب تحتمه قواعد األخوة والصداقة
والقربى والجوار.
أخيرا أقول أن استقرار العراق يهم تركيا فكلما
كان العراق قويا منيعا كلما شعرت تركيا باالطمئنان
وهذا ينعكس على وضع العراق ايضا الذي يشعر
باألمن واالستقرار اذا كانت تركيا قوية ومتطورة
ومنيعة .لذلك نرى أن تعاون العراق وتركيا يعود
باألمن والسالم واالستقرار على كامل ربوع
المنطقة.
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التعاون االقتصادي التي تضم افغانستان وباكستان
وايران واذربيجان وفي منظمة تعاون دول البحر
األسود لرأينا أن تركيا تطير بأجنحة متعددة وتحاول
تغيير نمط تفكيرها وصوال الى تغليب منطق سيادة
القانون واحترام الحقوق االنسانية واالهتمام بالتعليم
كأولوية للميزانية التركية لالستثمار في االنسان
والطاقة البشرية .على إثر ذلك أصبحت تركيا في
المستوى السادس اقتصاديا بين مجموعة الدول
األوربية وتحتل المركز السادس عشر في العالم
وهي تسعى ألن تكون عند مئويتها في عام 2023
ضمن العشر األوائل في اقتصاديات العالم.

 1 1القرار العراقي هو بيد العراقيين وهمأدرى بشؤون بلدهم وسيكونون في موقع اعادة بناء
العراق بشكل حضاري مهما طال الزمن.

ترى تركيا أن المنطقة قد تأخرت في استيعاب
حقيقة انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين
لعقدين من الزمان ولذلك فقد كان من المحتم أن تبدأ
رياح التغيّير في المنطقة وأن تتناغم المنطقة في
التحول الديمقراطي وسيادة القانون.

2 2إن تغليب الهوية العراقية هو أمر مهم نرىأن كل األطياف العراقية ينبغي أن تتمسك به لكي
يرتقي العراق إلى مكانه البارز والطبيعي بين أمم
العالم .ويستوجب تجنب االستقطاب العرقي والديني
والمذهبي .وهذه مسؤولية ملقات على عاتق المثقفين
عامة والسياسيين خاصة .والهدف االساسي هنا هو
التعايش معا بسالم وامان.

نظرة تركيا إلى حمالت التغيّير:

لقد عاشت المنطقة حقبة من الزمن تحت انظمة
إما أنها جاءت على ظهور الدبابات او بطريق
التوريث في انظمة جمهورية او بصراعات داخل
السلطة ونرى أن الشعوب باتت متشوقة الحداث
نقلة نوعية تنظيم حياتها الحرة الديمقراطية.
لقد اساء البعض فهم التوجهات التركية عند
ُ
درك أن اولوية تركيا كانت تتمثل
بداية األزمة ولم ت ِ
في عدم االحتكام الى العنف ومنع سفك الدماء،
فقد دعت تركيا الى نهج مسلك الحوار والتوافق
واالنتقال السلمي للسلطة بطريق االحتكام الى
االنتخاب وصناديق االقتراع وعندما بدأت األحداث
المسلحة ُ
وف ِقد عشرات االالف من المواطنين حياتهم
في هذا البلد او ذاك قال الكثيرون بصحة الموقف
التركي الذي كان يدعو دائما الى ان يسود السالم
واالستقرار في هذه المنطقة.
نظرة تركيا الى ما يحدث في العراق:
تركيا لم تدخل الى العراق بالصواريخ والدبابات
واالسلحة ،بل دخلت بالحليب واالدوية ومواد
البناء والغذائية وقالت انها في مسافة متساوية من
جميع األطياف العراقية عرباً كرداً حتى تركماناً.
من هذا المنطلق اعربت تركيا عن استعدادها ألن
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تكون إلى جانب العراق في قضايا اعادة االعمار
والبناء والتدريب األمني واالداري وما اتفاقية
التعاون االستراتيجي التي وقعت بين تركيا والعراق
ومذكرات التفاهم الخاصة بكل هذه األمور إال مثال
على رغبة تركيا األكيدة في أن تكون إلى جانب
العراق في كل األحوال.
ونظرة تركيا الى الشأن العراقي يتمثل في ما
يلي:

3 3التركيز على العلم والمعرفة والتعليمولذلك نرى ان تكون سياسة التعليم مجردة وبعيدة
من كل التيارات السياسية لخدمة األجيال القادمة .ان
المجتمع العراقي قد تعب فعال خالل العقود الثالثة
الماضية .لذا على كل افراد المجتمع العمل على
محمل الجد والتضحية.
4 4دعوة جميع دول الجوار العراقي الىمساعدة العراقيين امنيا واقتصاديا وفنيا دون التدخل
في قرار العراق وشؤونه الداخلية .وتركيا خير دليل
على ذلك .فلن نجد اي من ي ّدعي بان تركيا قد تدخلت
بشؤون اية دولة ما ان كانت جارة او ال.
5 5المحافطة على حدود العراق ومسيرتهاألمنية لكي ال تكون مسرحا لدخول االرهاب وال
تكون ايضا مصدرا لعمليات ارهابية عبر الحدود.
فعلى الدول المجاورة عدم التدخل بالشؤون العراقية
من جانب وعلى الجهات المعنية العراقية عدم السماح
الحزاب ارهابية ان تستغل االراضي العراقية من
اجل التوغل الى اراضي الدول المجاورة بطرق
غير قانونية.
6 6كما ذكرت سالفا ان تركيا طورت دستورهامرتين خالل ثمانية عقود وها هي اليوم تبذل مساعيها
لتغير دستورها لمرة اخرى .فالدساتير ليست الهية
لتكون خالداً الى االبد .فكل دساتير الدول المتقدمة
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موقف تركيا من التحول الديمقراطي في العراق
والمنطقة العربية
السابقة قد اعدت من قبل القوات المسلّحة التركية.

المقدمة
لم تكن تغيرات الربيع العربي مفاجأة للقيادة
التركية التي كانت تدعو دائما تنظيم البيت الداخلي
في منطقة الشرق األوسط قبل ان يعمد المجتمع
الدولي الى التدخل لتنظيم أمور البيت ،وكما قد
تذكرون فقد ألقى رئيس الجمهورية التركية عبد
هللا كول عام  2003عندما كان وزيرا للخارجية
خطابا في اجتماع منظمة التعاون االسالمي(منظمة
المؤتمر االسالمي سابقا) ذكر فيه ان الروائح التي
تفوح من البيت الداخلي في منطقة الشرق األوسط
يجب التعامل معها محليا وإال فإن الخيار إما أن
يكون بيد جماهير الشعب أو بتدخل خارجي غير
مرغوب.
لقد بدأت رياح التغيّير من العراق عندما جرى
القضاء على الحكم الديكتاتوري الشمولي في العراق
وبدأت مسيرة التوجه نحو نظام ديمقراطي تعددي.
ونشهد اليوم تغييرا واسعا في النظرة العربية إلى
أمور الحكم وخدمة الشعب وتركيا قالت دائما أنها
مع مطالبات الشعوب في حياة حرة ديمقراطية .لقد
خبُرت تركيا النظام الديمقراطي التعددي منذ سبعة
وثمانين عاما ،ورغم انقطاع مسيرة الديمقراطية
بانقالبين عسكريين في تركيا استنسخت ما حدث
في المنطقة العربية وما شهدتها من انقالبات فقد
ظل االحتكام الى صناديق االقتراع هواالساس في
تنظيم مسيرة الحكم وتداول السلطة .وخالل اكثر
من ثمانية عقود لم تفكر الساسة االتراك تغير بعض
البنود االساسية في الدستور مثل وحدة اللغة والعلم
واالدارة المركزية والعلمانية حيث اعتبرتها االعمدة
االساسية في ترسيخ الديمقراطية وحدة الوطن
واالمن القومي .علما ان تركيا غيرت دستورها
في  1961وفي  .1981واليوم تحاول تبديلها للمرة
الثالثة لتكون اكثر ديقراطيا ومراعيا حقوق المواطن
والعدالة وجعلها اكثر مدنياً بأعتبار ان الدساتير
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كيفية نظرة تركيا إلى أمور المنطقة:
تركيا تقول دائما أنها ال تصمم بيوت اآلخرين
وال تقدم نفسها كنموذج بديل وال تص ّدر اسلوب
حياتها ألحد .تركيا تقول أنها ترى في دول المنطقة
دوال ذات ندية  ،دوال تحظى بالسيادة واستقاللية
القرار ولها خصوصياتها التي تملي عليها نظام
حكمها .ولذلك فقد أبدت تركيا دائما وجهة نظرها
بأن االحتكام الرادة الشعب هو األساس في تنظيم
البيت الداخلي لكل بلد.
وتركيا تقول أنها ال تبحث عن دور في المنطقة
وليست لها اجندات خفية تود أن تراها سارية في
البلدان األخرى ولذلك فقد رفضت القيادة التركية
دائما أية اشارات الى العثمانية الجديدة او تصدير
نموذجها لآلخرين واحترمت حق الشعوب في
اختيار وجهة نظامها وحقوقها األساسية.
كيف نظمت تركيا توجهاتها الجديدة؟
نحن نرى ان تركيا قد ركزت على امور عديدة
في تنظيم خطتها المؤدية إلى تنظيم حياة الشعب
وفق نظام ديمقراطي حضاري ،فقد اثبتت تركيا في
السنين األخيرة أنه من الممكن أن تتخطى البلدان
الصعاب لتحتل مركزا بارزا في الحضارة العالمية
اذا تكاتفت الجهود لصنع القرار في البلد .فتركيا
أدركت أنها يجب أن تمد يدها إلى مختلف االتجاهات
ولذلك فهي تسعى لالنضمام الكامل لالتحاد األوربي
واذا علمنا أن تركيا هي عضو في منظمة حلف
شمال األطلسي (الناتو) وعضو مؤسس في المجلس
األوربي وفي منظمة التعاون األمني واالقتصادي
األوربي من جهة وعضو في منظمة التعاون
االسالمي وعضو مراقب في الجامعة العربية
ووقعت اتفاقية للتعاون االستراتيجي مع دول مجلس
التعاون الخليجي اضافة الى عضويتها في منظمة
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